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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 

Η ανάκαμψη της οικονομίας, η αύξηση των επενδύσεων και της αναταγωνιστικότητας των 

επιχειρήσεων και η τόνωση της αγοράς εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ελεγκτική και 

συγκεκριμένα από την ορθή εκτέλεση του έργου του ελεγκτή. Σε ένα έντονα ανταγωνιστικό 

περιβάλλον όπου τα ανώτερα στελέχοι λειτουργούν κάτω από καθεστός πίεσης για να 

πετύχουν περισσότερα κέρδη έκανε την εμφάνισή του το φαινόμενο της παραποίησης των 

οικονομικών καταστάσεων. Έργο των ελεγκτών λογιστών και των ελεγκτικών εταιριών είναι 

η ανίχνευση και δημοσίευση κάθε λογιστικής απάτης. Σε πολλές περιπτώσεις η 

αναποτελεσματικότητα της ελεγκτικής έιχε ολέθριες συνέπειες τόσο για τις εταιρίες όσο και 

για την οικονομία διεθνώς. Οι αρνητικές συνέπειες του ελλειπούς ελέγχου έχουν αντίκτυπο 

όχι μόνο στην εταιρία αλλά και σε πιστωτές και επενδυτικό κοινό, οι οποίοι βρέθηκαν να 

μετρούν απώλειες δεκάδων δισσεκατομυρίων. 

 Η παρούσα εργασία τίθεται αντιμέτωπη μπροστά σε ερωτήματα που αφορούν τις 

αιτίες που προκαλούν την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων,τους λόγους μη 

ανίχνευσης της απάτης, το μέγεθος της ευθύνης που τους ανολογεί από την μη έγκαιρη 

αποκάλυψη της απάτης, την συμμετοχή τους εκούσια η ακούσια στα μεγαλύτερα 

χρηματοοικονομικά σκάνδαλα. Επίσης γίνεται μια προσπάθεια να απαντηθεί το κατά πόσο οι 

νόμοι που ακολούθησαν των ελεγκτικών σκανδάλων συνέβαλλαν στην ορθότερη άσκηση του 

επαγγέλματος του ελεγκτή. 

 Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι έννοιες της ελεγκτικής, της 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων και του ορκωτού ελεγκτή και μεγάλα ελεγκτικά 

σκάνδαλα έτσι ώστε να γίνει ευκολότερα κατανοητός ο ρόλος του εξωτερικού ελέγχου 

σχετικά με τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των εισηγμένων εταιριών στο χρματηστήριο. 

 

  

 

 

 

 

 



  

4 

 

Περιεχόμενα 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ .............................................................................................................. 2 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ................................................................................................................... 3 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ .......................................................................................... 7 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ............................................................................................................. 7 

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ ................................................... 7 

1.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ...................................................................................... 8 

1.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ................................................................................................. 9 

1.5 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ........... 10 

1.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ........................................................................................... 11 

1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ .................................................................................................... 12 

1.8 ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ ...................................................................... 12 

1.9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ............................................................. 13 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ ............................................... 14 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ................................................................................................................ 14 

2.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ .................................................................................................... 14 

2.3 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ................................. 15 

2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ .......................................... 18 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ....................................................................... 20 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ................................................................................................................ 20 

3.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 240 ........................................................................ 20 

3.3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ .......... 22 

3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 23 

3.5 ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ......................................... 24 

3.6  ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ............................................... 24 

3.7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΔΟΛ) .......................................................... 25 

3.8 ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ AICPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ............................................ 26 



  

5 

 

3.9 ΝΟΜΟΣ SARBANES-OXLEY ..................................................................................... 26 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ .................................................................... 28 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ................................................................................................................ 28 

4.2 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ............................................................................. 28 

4.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ...................................... 29 

4.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ ......................................................... 30 

4.5 ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ .................................. 31 

4.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ..................... 35 

4.7 ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ .................................................. 36 

4.8 ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ .................................................................................................................... 37 

4.9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ ............................................................................................ 38 

4.10 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ .......................................................................... 40 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 42 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ........................................................................................................... 42 

5.2 ΧΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ (EXPECTATIONS GAP) .................................................... 42 

5.3 ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ......................................................... 43 

5.4 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 570 ................................................................... 44 

5.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ .................................................... 44 

5.6 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ .............................................................................................. 45 

5.7 ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ .............................................................. 46 

5.8 ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΜΟΝΑΔΑ .......... 47 

5.9 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ..................................................................... 49 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ ......... 50 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ................................................................................................................ 50 

6.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ............................................................................................. 50 

6.3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENRON CORPORATION .............................................. 52 



  

6 

 

6.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ WORLDCOM .................................................................. 54 

6.5 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ TYCO............................................................................... 57 

6.6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ PARMALAT ................................................................... 58 

6.7 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LEHMAN BROTHERS .................................................. 60 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ........................ 64 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ......................................................................................................... 66 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

7 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Το παρόν κεφάλαιο ασχολείται με την ελεγκτική, το νομικό πλαίσιο που την διέπει και τις 

διακρίσεις της. Στην συνέχεια γίνεται μία παρουσίαση του εξωτερικού ελέγχου. 

 

 

1.2 ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ 

 

 

Το είδος, η έκταση και ο τρόπος διενέργειας του ελέγχου των ενεργειών των υπευθύνων 

οργάνων των οικονομικών μονάδων για την πρόληψη λαθών ή για την εξακρίβωση της 

ορθότητας και νομιμότητας προσδιορίζονται από ένα σύνολο  αρχών στο οποίο αναφέρεται ο 

όρος ελεγκτική.Διαχρονικά η ελεγκτική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην διασφάλιση της 

τάξης των συναλλαγών και της εμπιστοσύνης στις αγορές, στοιχεία τα οποία επηρεάζουν σε 

μεγάλο βαθμό την οικονομική ανάπτυξη και πρόοδο κάθε χώρας. 

Οι συνεχείς και διαρκείς μεταβολές των οικονομικοκοινωνικών συνθηκών που 

επηρεάζονται από τον  ολοένα αυξανόμενο ανταγωνισμό, την διεθνοποίηση των αγορών και 

την υπερσυγκεντρώσεις κεφαλαίων, καθιστούν αναγκαίο και επιτακτικό τον 

χρηματοοικονομικό έλεγχο τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Αυτές όλες οι 

αλλαγές που συνδυάζονται με ανάπτυξη και μεγέθυνση των εθνικών οικονομιών και των 

οικονομικών μονάδων προϋποθέτουν την ύπαρξη της ελεγκτικής, καθώς αυτή μπορεί να 

εξασφαλίσει την ύπαρξη εμπιστοσύνης στην εταιρική διακυβέρνηση των επιχειρήσεων και 

την συμμόρφωση με τους νόμους και τους κανόνες που ισχύουν στην κάθε χώρα. Άλλωστε το 

γεγονός ότι οικονομικές καταστάσεις χιλιάδων οικονομικών μονάδων, δημόσιες επιχειρήσεις, 

οργανισμοί και εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις ελέγχονται καθημερινά, αποδεικνύει ότι 

ο ρόλος και η σημασία της ελεγκτικής και των ελέγχων έχουν αυξηθεί στην σύγχρονη 

κοινωνία. 



  

8 

 

Η λειτουργία του ελέγχου είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία του οικονομικού 

μας συστήματος. Παρέχει μια αξιόπιστη βάση πληροφοριών για τις επιδόσεις της επιχείρησης 

για τον εξωτερικό έλεγχο από αυτούς στους οποίους η επιχείρηση είναι υπόλογη. Η 

υπευθυνότητα αποτελεί την κοινωνική και οργανωτική ραχοκοκαλιά της λογιστικής ανά τους 

αιώνες
1
.  Οι επενδυτές, οι μέτοχοι, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι αναλυτές για να λάβουν μία 

οικονομική απόφαση χρησιμοποιούν και μελετούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις οι 

οποίες συντάσσονται από τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Οι περισσότεροι εξ’ αυτών για να 

προχωρήσουν και να υλοποιήσουν την οικονομική τους απόφαση εμπιστεύονται τους 

ελέγχους και την αξιοπιστία την οποία προσδίδουν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Το 

παγκόσμιο οικονομικό σύστημα κατά μία έννοια κινείται και λειτουργεί βασιζόμενο στον 

έλεγχο. Σε περίπτωση πώλησης, εξαγοράς, συγχωνεύσεων και αποκρατικοποιήσεων πλέον η 

διενέργεια ελέγχου της οικονομικής κατάστασης από την επιχείρηση θεωρείται δεδομένη. Ο 

έλεγχος είναι ένα εργαλείο, χρησιμοποιώντας το κατάλληλα κάποιος μπορεί να κατανοήσει 

αν μία οικονομική μονάδα λειτουργεί στο επιθυμητό επίπεδο αποδοτικότητας. Αποτελεί το 

μέσο για να περιορισθούν οι σπατάλες και οι δαπάνες, να βρεθούν επικίνδυνες ελλείψεις στην 

παραγωγή και να εξακριβωθεί κατά πόσο το επίπεδο της παραγωγικής διαδικασίας και των 

εργασιακών μεθόδων ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο στόχο. 

 

 

1.3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

 

 

Αυτό το οποίο απασχολεί και ενδιαφέρει κυρίως τον ελεγκτική διαδικασία είναι να εντοπίσει 

λάθη στις λογιστικές καταστάσεις και να τα διορθώσει. Η χρησιμότητα των λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών εξαρτάται εξ’ ολοκλήρου από το αν αυτές οι 

πληροφορίες είναι αξιόπιστες και ουσιώδεις. Αυτή η αξιοπιστία αποδεικνύεται μέσω της 

ελεγκτικής. Οι χρήστες και αυτοί οι οποίοι ζητούν αξιόπιστες λογιστικές πληροφορίες 

χωρίζονται σε δύο κατηγορίες
2
: 

 α) σε αυτούς που βρίσκονται έξω από την επιχείρηση και έχουν άγνοια για τις οικονομικές 

καταστάσεις της. Είναι κυρίως πιστωτές, μέτοχοι της επιχείρησης, ενδιαφερόμενοι επενδυτές 

                                                 
1
 Bradley J. Schwieger (1994) 

2
 Παπάς Α. (1999) 
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και το δημόσιο. Οι λόγοι για τους οποίους ζητούν πρόσβαση στις λογιστικές πληροφορίες 

ποικίλουν, οι σπουδαιότεροι είναι οι εξής: 

 Αξιολόγηση της αποδοτικότητας των επενδύσεων 

 Εκτίμηση επενδυτικού κινδύνου 

 Έλεγχος ικανότητας της επιχείρησης για ορθή διαχείριση των κεφαλαίων 

 Προσδιορισμός των αιτιών στις οποίες οφείλεται η απόκλιση μεταξύ της 

πραγματοποιούμενης και προβλεπόμενης απόδοσης των επενδύσεών τους. 

β) σε αυτούς που ανήκουν στο διοικητικό συμβούλιο τα επιχείρησης. Με τις πληροφορίες 

που ζητούν έχουν την δυνατότητα να: 

 Ελέγξουν την δραστηριότητα της επιχείρησης 

 Αποφασίσουν για το αν υπάρχουν περιθώρια για συγχωνεύσεις και δημιουργία νέων 

προϊόντων  

 Ελέγξουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της. 

Η διοίκηση κάθε επιχείρησης εγγυάται ότι κατά την κατάρτιση των λογιστικών καταστάσεων 

έχουν εφαρμοστεί πλήρως οι λογιστικές αρχές. Η μόνη όμως η οποία μπορεί να διασφαλίσει 

την αξιοπιστία των καταστάσεων είναι η ελεγκτική. 

  

 

1.4 ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΕΛΕΓΧΩΝ 

 

 

Η κατάταξη των ελέγχων σε κατηγορίες ανάλογα με τον ρόλο που διαδραματίζουν στις 

οικονομικές μονάδες καθιστά ευκολότερη την κατανόηση των όρων «Έλεγχος» και 

«Ελεγκτική». Η κατηγοριοποίηση αυτή των ελέγχων είναι ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια 

των διοικητικών στελεχών, καθώς έχουν την δυνατότητα να διατάξουν τον κατάλληλο έλεγχο 

ανάλογα με την φύση, τις ιδιαιτερότητες και τις προτεραιότητες του οργανισμού.  

Οι έλεγχοι μπορούν να διακριθούν σε
3
: 

 Προληπτικούς ελέγχους. Σκοπός τους είναι να προλάβουν λάθη. 

 Κατασταλτικούς ελέγχους. Αποσκοπούν στην αποκάλυψη λαθών και παραλείψεων. 

 Γενικούς έλεγχους. Ο ισολογισμός και τα Αποτελέσματα Χρήσης ανήκουν στους 

γενικούς ελέγχους και αφορούν ολόκληρη την διαχείριση μιας περιόδου. 

 Ειδικούς έλεγχους. Ελέγχουν συγκεκριμένο τομέα. 

                                                 
3
 Τσακλάγκανος Α. (2005) 
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 Μόνιμους ελέγχους. 

 Τακτικούς έλεγχους. 

 Έκτακτους έλεγχους 

Στις περισσότερες περιπτώσεις τα είδη των ελέγχων είτε συνδυάζονται είτε 

αλληλοσυμπληρώνονται, κάτι το οποίο βοηθά στην εξαγωγή αξιόπιστων και τεκμηριωμένων 

συμπερασμάτων από τον έλεγχο. 

 Επίσης όσον αφορά την Ιδιωτική Ελεγκτική οι έλεγχοι μπορούν να διαχωριστούν σε 

Διοικητικούς, Λειτουργικούς ή Διαχειριστικούς και Λογιστικούς ελέγχους. 

 Ο εσωτερικός ελεγκτής και σε ορισμένες περιπτώσεις ο εξωτερικός διενεργούν τον 

διοικητικό έλεγχο. Η επίτευξη των σκοπών της διοίκησης της επιχείρησης είναι το 

αντικείμενο που εξετάζει ο συγκεκριμένος έλεγχος. 

 Ο λειτουργικός ή διαχειριστικός έλεγχος γίνεται αποκλειστικά από τον εσωτερικό 

ελεγκτή. Ελέγχεται και παρακολουθείται η συνολική λειτουργία της επιχείρησης και με αυτόν 

τον τρόπο είναι δυνατό να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα  και  να ευνοηθεί η 

αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ των επιπέδων ιεραρχίας της μονάδας. 

 Ο λογιστικός έλεγχος χωρίζεται στον εσωτερικό και τον εξωτερικό έλεγχο. Η μέριμνα 

του ανθρωπίνου δυναμικού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης, η εξασφάλιση 

ότι οι εντολές της διοίκησης τηρούνται στο έπακρο από τους εργαζόμενους και η ορθή 

λογιστική λειτουργία αποτελούν αντικείμενα του εσωτερικού ελέγχου, ο οποίος διενεργείται 

από τον εσωτερικό ελεγκτή. Σχετικά με τον δεύτερο έλεγχο υπεύθυνος είναι ο εξωτερικός 

ελεγκτής και έργο αποτελεί η παρουσίαση της ακρίβειας των λογιστικών καταστάσεων  

 

 

1.5 Ο ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ – ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 

 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι μια συστηματική εργασία που διενεργεί ένας ανεξάρτητος, ικανός 

και επαγγελματικά καταρτισμένος ελεγκτής. Με την εργασία αυτή, ο ελεγκτής προσπαθεί να 

συλλέξει και να αξιολογήσει αντικειμενικά εκείνα τα αποδεικτικά στοιχεία που θα του 

επιτρέψουν να διαμορφώσει την κρίση του και να θεμελιώσει την επαγγελματική του γνώμη 

για την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων
4
. 

                                                 
4
 Παπάς Α. (1999) 
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 Διαχρονικά ο σκοπός του ελέγχου παρουσίαζε διακυμάνσεις καθώς ενώ αρχικά 

περιοριζόταν στην εξεύρεση κάποιου αριθμητικού λάθους στην συνέχεια ασχολιόταν με την 

αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. 

 Κυριότερος σκοπός του εξωτερικού ελέγχου είναι να εξετάσει ο ελεγκτής σε ποιο 

βαθμό αυτά που παρουσιάζει η διοίκηση συμφωνούν με την ποιότητα, την νομιμότητα, και 

την πληρότητα των λογιστικών καταστάσεων. Η διαδικασία την οποία ακολουθεί ο ελεγκτής 

κατά την διάρκεια του εξωτερικού ελέγχου καθορίζεται από τα πρότυπα της ελεγκτικής. Σε 

ορισμένες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να διαφέρει, αυτό συμβαίνει λόγω της διαφοράς 

των μεγεθών των επιχειρήσεων των οποίων ελέγχονται και την διαφορά οργάνωσης των 

λογιστικών καταστάσεων. 

 Με το πέρας του ελέγχου ο εξωτερικός ελεγκτής υποβάλλει στο Διοικητικό 

Συμβούλιο της οικονομικής μονάδας την έκθεση ελέγχου η οποία είναι εμπιστευτική. Στην 

Γενική Συνέλευση των Μετόχων καταθέτει το πιστοποιητικό ελέγχου το οποίο δημοσιεύεται 

μαζί με τις λογιστικές καταστάσεις 

 

. 

1.6 ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ 

 

 

Για να διατελέσει το έργο του ο ελεγκτής θα πρέπει να ακολουθεί ορισμένα πρότυπα τα οποία 

θα διασφαλίσουν την εγκυρότητα του αποτελέσματός του. Οι επαγγελματικές οργανώσεις 

κάθε χώρας είναι υπεύθυνες για τον ορισμό και την δημιουργία των προτύπων. Στην Ελλάδα 

επιφορτισμένο με αυτόν τον ρόλο είναι το Σώμα Ορκωτών Λογιστών. Ωστόσο διεθνώς 

αποδεκτά θεωρούνται τα ελεγκτικά πρότυπα του A.I.C.P.A. (American Institute of Certified 

Public Accountants), τα οποία σε πολλές περιπτώσεις διαμορφώνουν τα διάφορα εθνικά 

πρότυπα. 

 Τα ελεγκτικά πρότυπα χωρίζονται σε Γενικά Πρότυπα, Πρότυπα Ελεγκτικής 

Εργασίας και σε Πρότυπα Έκθεσης Πορίσματος Ελέγχου. 

 

 

 



  

12 

 

 

1.7 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

 

 

Αντισταθμίζοντας το κόστος ενός εξωτερικού ελέγχου και κυρίως των αμοιβών των 

ελεγκτών, μία επιχείρηση αποκτά πολλά πλεονεκτήματα σχετικά με την γνώση της για την 

λειτουργία της. Με τον εξωτερικό έλεγχο βελτιώνεται το λογιστικό της σύστημα. Έχει την 

εγγύηση του ελεγκτή για την εγκυρότητα και την πληρότητα των δημοσιευμένων λογιστικών 

καταστάσεων. Με τον εξωτερικό έλεγχο επίσης γίνεται ευκολότερος ο φορολογικός έλεγχος 

όπως επίσης και η άντληση κεφαλαίων. 

Φυσικά όσο και αποτελεσματικός μπορεί να είναι κάποιος ελεγκτής, οι κίνδυνοι οι 

οποίοι υπάρχουν  είναι δύσκολο να περιοριστούν. Όταν το μέγεθος των συναλλαγών είναι 

μεγάλο τότε είναι αδύνατο να ελεγκτούν όλες οι συναλλαγές. Ο εσωτερικός έλεγχος και η 

αντικειμενικότητά του επηρεάζουν το έργο του ελεγκτή. Το έργο του επηρεάζεται επίσης και 

από την ικανότητά του. 

 

 

1.8 ΣΤΑΔΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΑΚΣΙΑΣ 

 

 

Η ελεγκτική εργασία πραγματοποιείται τόσο κατά την διάρκεια της χρήσης όσο και μετά το 

τέλος της. Αρχικά ο ελεγκτής διενεργεί μία προκαταρκτική εργασία και ακολούθως μελετά 

και αξιολογεί το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου της εταιρίας. Στην συνέχεια δημιουργεί 

πρόγραμμα ελέγχου τεκμηρίωσης επαληθεύει την πληρότητα και την αντικειμενικότητα των 

διαδικασιών λογιστικοποίησης και στο τέλος εκφέρει την γνώμη του όσον αφορά την 

αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. 

Πραγματοποιώντας κάθε στάδιο ο ελεγκτής, αποβλέπει στην εκπλήρωση κάποιου 

συγκεκριμένου σκοπού. Στόχος της προκαταρκτικής εργασίας και του δεύτερου σταδίου είναι 

να ενημερωθεί ο ελεγκτής σχετικά με  την επιχείρηση, τις δραστηριότητές της και την 

λειτουργία του εσωτερικού συστήματος που έχει. Με το στάδιο της επαλήθευσης της 

πληρότητας, της νομιμότητας και της αντικειμενικότητας είναι σε θέση να διαπιστώσει εάν τα 

υπόλοιπα των λογαριασμών αποδίδουν την χρηματοοικονομική κατάσταση της επιχείρησης. 
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1.9 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

 

Ιδιαίτερο και σημαντικό σημείο της ελεγκτικής διαδικασίας η εκτενής δειγματοληψία για την 

άντληση αποδεικτικών στοιχείων με όσο το δυνατόν μικρότερο κόστος. Απαραίτητη σχεδόν 

πάντα καθίσταται η χρήση του οριζόντιου και του κάθετου ελέγχου. 

 Ο οριζόντιος έλεγχος χρησιμοποιείται για να διαπιστωθεί εάν έχουν καταχωρηθεί τα 

στοιχεία με ορθό και νόμιμο τρόπο στα βιβλία. Επιλέγεται ένα δείγμα εγγράφων για ένα 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και ο ελεγκτής ακολουθεί την ίδια ροή καταχωρήσεων στο 

σύστημα με αυτή του λογιστή της εταιρίας. Με την συγκεκριμένη μέθοδο ελέγχονται τα 

δικαιολογητικά του δείγματος, η μεταφορά των λογιστικών πληροφοριών, οι καταχωρήσεις 

στο συγκεντρωτικό ημερολόγιο και η μεταφορά τους στο παθητικό, η κατάρτιση των 

ισοζυγίων και η διαδικασία κατάρτισης των λογιστικών καταστάσεων. 

 Για να αποδείξει ότι το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

αναφέρεται σε γεγονότα που πραγματικά έγιναν κατά την διάρκεια της χρήσης, χρησιμοποιεί 

ο ελεγκτής την μέθοδο του κάθετου ελέγχου. Έργο του είναι ο έλεγχος της ακρίβειας του 

οριστικού ισοζυγίου και των ισοζυγίων των αναλυτικών καθολικών, την πληρότητας και 

νομιμότητας του βιβλίου απογραφής, της ακρίβειας μεταφοράς από τα ημερολόγια στα 

καθολικά των λογιστικών πληροφοριών και της ύπαρξης δικαιολογητικών εγγράφων όσον 

αφορά το δείγμα που επέλεξε. 

 Εκτός από τις προαναφερθείσες μεθόδους ο ελεγκτής προχωρά και σε διαχρονική 

σύγκριση κάποιων χαρακτηριστικών μεγεθών της επιχείρησης. Καταρτίζοντας και 

χρησιμοποιώντας αριθμοδείκτες ρευστότητας, κυκλοφοριακής ταχύτητας, αποδοτικότητας 

και αποτελεσματικότητας εξετάζει πόσο εύλογα είναι τα οικονομικά μεγέθη της επιχείρησης. 

Η διαδικασία αυτή αποτελεί την μέθοδο της κριτικής ανάλυσης. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

 

 

2.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται άρθρα και έρευνες που έχουν γίνει με θέμα την 

παραποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τις ευθύνες των ορκωτών ελεγκτών. 

Επίσης γίνετε αναφορά σε άρθρα που αφορούν τα μεγαλύτερα ελεγκτικά σκάνδαλα. 

 

 

2.2 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

Σύμφωνα με τους  Ζοπουνίδη Κ., et al (2002) ως παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

θεωρείται ο σκόπιμος χειρισμός των στοιχείων τους, όπως η υπερτίμηση στοιχείων 

ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών, ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή ζημιών, με 

σκοπό την δημιουργία μιας επιθυμητής εικόνας για την χρηματοοικονομική κατάσταση της 

επιχείρησης. Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών είναι η αλλοίωση της εικόνας της 

οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης. Στην έρευνά τους ασχολήθηκαν με τον εντοπισμό 

των κυριότερων δεικτών που συμβάλλουν σημαντικά στο να εντοπισθούν έγκαιρα οι εταιρίες 

που πρόκειται να προχωρήσουν σε παραποίηση οικονομικών καταστάσεων. Για το δείγμα της 

έρευνάς τους επέλεξαν ένα τυχαίο δείγμα 76 εισηγμένων στο Χ.Α.Α. βιομηχανικών 

ανωνύμων εταιρειών, που περιλαμβάνει 38 εταιρείες με παραποιημένες και 38 με μη-

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι 

σημαντικότεροι δείκτες είναι: 

 το σύνολο υποχρεώσεων προς σύνολο ενεργητικού (συντελεστής βαρύτητας 

34,97%)           

 τα αποθέματα προς τις πωλήσεις (συντελεστής βαρύτητας 32,46%) και 

 τα καθαρά κέρδη προ φόρων προς το σύνολο του ενεργητικού (συντελεστής 

βαρύτητας 9,31%). 

Σχετικά με την λογιστική απάτη οι Lynford Graham και Jean C. Bedard (2003) 

μελέτησαν τους παράγοντες κινδύνου της λογιστικής απάτης και την σχέση τους με την 
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εκτίμηση της απάτης και το είδος του ελέγχου που πραγματοποιείται. Για τον σκοπό της 

μελέτης τους ρώτησαν ελεγκτές από τις πέντε μεγαλύτερες ελεγκτικές εταιρίες να 

προσδιορίσουν τους παράγοντες του κινδύνου απάτης, να αξιολογήσουν το επίπεδο της 

απάτης του πελάτη τους και ζητήθηκε από αυτούς να σχεδιάσουν δοκιμές ελέγχου για να 

αντιμετωπίσουν την λογιστική απάτη. Τα αποτελέσματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι ο 

ανταγωνισμός, το επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου, η χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης και η πίεση για καλύτερα αποτελέσματα αποτελούν τους σημαντικότερος 

παράγοντες που ωθούν στην παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. Ενώ εντοπίστηκαν 

οι κυριότεροι παράγοντες κινδύνου, οι εκτιμήσεις  για τον κίνδυνο απάτης δεν μπόρεσαν να 

συσχετίζουν πλήρως με τον αριθμό αυτών των παραγόντων. Επίσης κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το είδος του ελέγχου που χρησιμοποιείτε διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του 

κινδύνου. 

Οι ROMNEY, et al (1980) στην έρευνά τους που διήρκησε δύο χρόνια ασχολούνται 

με τους λόγους στους οποίους οφείλετε η λογιστική απάτη καθώς επίσης και με τα 

χαρακτηριστικά των υπαιτίων της απάτης. Αιτίες που προκαλούν την αύξηση της απάτης 

είναι η δυσκολία ανίχνευσής, η απουσία σοβαρής τιμωρίας και το γεγονός ότι η κοινωνία στο 

σύνολό της είναι πιο διαλλακτική σε τέτοια ζητήματα. Η σύγκριση των προφίλ αυτών που 

πραγματοποιούν λογιστική απάτη με τα προφίλ εκείνων που διαπράττουν κάποιο άλλο είδος 

απάτης έδειξε ότι δεν διαφέρουν  πολύ μεταξύ τους. 

Το χάσμα προσδοκιών όσον αφορά την ευθύνη των ελεγκτών ανάμεσα στους 

ελεγκτές και τους τραπεζίτες στο Ιράν εξετάζουν οι Salehi M., Azary Z. (2008). Οι τρίτοι 

αναμένουν μεγαλύτερη ευθύνη από τους ελεγκτές στην ανίχνευση της απάτης, ενώ οι 

ελεγκτές λόγω του μεγάλου εύρους των στοιχείων που εξετάζουν θέλουν περιορισμό της 

ευθύνης τους. Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν ότι υπάρχει μεγάλο χάσμα. 

 

 

2.3 ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

Οι Singleton T, et al (2007), αναφέρουν ότι πολλοί διερωτούνται γιατί οι ελεγκτές δεν 

μπορούν να εντοπίσουν την λογιστική απάτη και ότι το ευρύ κοινό δεν συνειδητοποιεί ότι οι 

ελεγκτές γενικά είναι αναποτελεσματικοί όσον αφορά την ανίχνευση της απάτης. Προτείνουν 

έναν ξεχωριστό έλεγχο απάτης. 
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Οι Brenda Anderson, et al (2003) στην μελέτη τους διερευνούν τον ρόλο που παίζουν 

οι παράγοντες,  που έχουν αναγνωρισθεί  ως σημαντικοί από τα ελεγκτικά πρότυπα και τον 

διεθνή τύπο, στην απόδοση ευθυνών στους ορκωτούς ελεγκτές όσον αφορά την παραποίηση 

των οικονομικών καταστάσεων και την συνέχιση της οικονομικής δραστηριότητας. Όσον 

αφορά την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων οι παράγοντες που ερευνήθηκαν ήταν 

το μέγεθος της απάτης κ η σημαντικότητα αυτής. Ενώ οι παράγοντες που σχετίζονται με τη 

συνέχιση της δραστηριότητας ήταν η αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων και η 

εγκυρότητα των απρόβλεπτων γεγονότων. Ελεγκτές των ΗΠΑ και εν ενεργεία δικαστές 

πήραν μέρος στην έρευνά τους. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ο βαθμός 

απόδοσης της ευθύνης επηρεάζεται από την ικανότητα  ανίχνευσης και την ικανότητα 

πρόβλεψης. 

Στην αναποτελεσματικότητα των ελέγχων, στην δυσκολία ανίχνευσης της απάτης και 

στις αλλαγές που έφερε τον ελεγκτικό πρότυπο SAS Νο 82 επικεντρώθηκαν οι Sandra Waller 

Shelton, et al (2001). Για την  έρευνά τους ρωτήθηκαν στελέχη από τις πέντε μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες και  από δύο μικρότερες. Τα αποτελέσματά τους έδειξαν ότι υπάρχουν 

διαφορές ανάμεσα στις ελεγκτικές εταιρίες όσον αφορά την χρονική στιγμή της αξιολόγησης 

του κινδύνου απάτης όπως επίσης και την μέθοδο της εκτίμησης των κινδύνων απάτης. 

Οι Ella Mae Matsumura και Robert R. Tucker (1992) διερευνούν τις επιδράσεις τεσσάρων 

ανεξάρτητων μεταβλητών πάνω στην ανίχνευση της λογιστικής απάτης από τον ελεγκτή. 

Συγκεκριμένα εξετάζουν: 

 Την ποινή του ελεγκτή, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα μια χρηματική απώλεια 

για τον ελεγκτή αλλά και ταυτόχρονα απώλεια φήμης. 

 Τις απαιτήσεις των ελεγκτικών προτύπων, οι οποίες αντανακλούν την 

ικανότητα των προτύπων να αυξάνουν την ευθύνη του ελεγκτή απέναντι στην 

ανίχνευση παραποίησης. 

 Την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου, τα λάθη του οποίου μπορεί να 

εμποδίσουν το έργο του ελεγκτή και 

 Τις αμοιβές των ελεγκτών, οι οποίες αντανακλούν τον αυξημένο ανταγωνισμό 

όσον αφορά την παροχή ελεγκτικών υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα του οικονομικού πειράματός τους έδειξαν ότι αυξάνοντας την ποινή του 

ελεγκτή, μειώνεται η απάτη και αυξάνονται οι λεπτομερής έλεγχοι των ισολογισμών και η 

ανίχνευση της απάτης. Η αύξηση των απαιτήσεων των προτύπων συνοδεύεται από αύξηση 

των περιπτώσεων όπου ανιχνεύεται η λογιστική απάτη. Το ίδιο αποτέλεσμα βρήκαν όσον 
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αφορά την ύπαρξη ενός δυνατού εσωτερικού ελέγχου, καθώς οι ελεγκτές έχουν στα χέρια 

τους περισσότερους ελέγχους συναλλαγών. Αυξάνοντας τις αμοιβές το αποτέλεσμα στο οποίο 

κατέληξαν ήταν λιγότερη απάτη. Τα εμπειρικά αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν μία 

άμεση σχέση  ανάμεσα στους ελέγχους, την ανίχνευση της απάτης και την πρόληψή της. 

Οι Sharad Asthana, et al (2009) εξέτασαν τις επιπτώσεις που είχε το σκάνδαλο της Enron, η 

πτώση της Arthur Andersen και ο νόμος Sarbanes‐Oxley στις αμοιβές των ελεγκτών. Τα 

ευρήματα της έρευνάς τους έδειξαν ότι οι αμοιβές και τα ασφάλιστρα των Big 4 αυξήθηκαν. 

Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη για περιπτώσεις πελατών που εμπεριείχαν μεγαλύτερο ρίσκο.  

Στην Ισπανία οι  Emiliano Ruiz Barbadillo, et al(2000) αναλύοντας τις εξελίξεις στην 

ελεγκτική από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 συμπεραίνουν ότι η κρίση που σχετίζεται με 

την ευθύνη των ελεγκτών οφείλετε κυρίως στην προσπάθεια του επαγγέλματος να 

ευθυγραμμιστεί νομικά με τα διεθνή πρότυπα και δεν είναι συνέπεια νομικών διακανονισμών 

με τρίτους. Καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι όροι ‘διεθνής’ και ‘κρίση’ είναι ανάγκη να 

χρησιμοποιούνται με μεγάλη προσοχή σε σχέση με την ελεγκτική. 

Ο νόμος  Sarbanes‐Oxley (2002), ο οποίος ήταν αποτέλεσμα των ελεγκτικών 

σκανδάλων της Enron και της Worldcom, και τα αποτελέσματά του απασχόλησαν στην 

έρευνά τους τους Mark L. DeFond και Jere R. Francis (2005). Ερμηνεύοντας και μελετώντας 

τον νόμο συμπέραναν οι λύσεις που περιλαμβάνονται στον νόμο είναι αδύνατο να 

διορθώσουν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ελεγκτικό επάγγελμα αλλά και σε 

ορισμένες περιπτώσεις έχει αρνητικές συνέπειες. Οι Θ. Σουγιάννη και Elisabeth Oltheten 

(2004) ασχολήθηκαν επίσης με τον νόμο Sarbanes‐Oxley τονίζοντας ότι μία επίδραση του 

συγκεκριμένου νόμου ήταν η ολοένα και μεγαλύτερη συμμετοχή των διευθυνόντων 

συμβούλων στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ζητείται από τους ελεγκτές να 

παρέχουν εκτενέστερα σχόλια όσον αφορά την ποιότητα των οικονομικών εκθέσεων  και 

γίνεται απαραίτητη η πρόσθετη επιμόρφωση και κατάρτιση των ελεγκτών.  

Οι ορκωτοί ελεγκτές έχουν την υποχρέωση στις ΗΠΑ να δημοσιεύουν στις εκθέσεις τους 

περιπτώσεις παραποίησης. Ο ελεγκτής σύμφωνα με τα ελεγκτικά πρότυπα (S.A.S.) Νο 47 και 

Νο. 82 έχει επιφορτιστεί το έργο να εκτιμήσει τους παράγοντες κινδύνου και να εντοπίσει 

προειδοποιητικά σημεία τα οποία θα πρέπει να ελέγξει περισσότερο. Σύμφωνα με τον Σπαθή 

Χαράλαμπο (2002) στην Ελλάδα αρχικά οι παραποιήσεις είχαν σαν στόχο την μείωση των 

κερδών και της φορολογίας μέσω της διόγκωσης των κερδών αλλά με την είσοδο πολλών 

επιχειρήσεων στο Χρηματιστήριο το κίνητρο ήταν η αύξηση των εσόδων.  

 Ο Cláudio Flores (2011) ασχολείται με την ευρωπαϊκή οδηγία  2008/473/EC η οποία 

έχει ως στόχο να περιορίσει την αστική ευθύνη των ελεγκτών και των ελεγκτικών εταιριών. 
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Υπάρχει ο προβληματισμός ότι μέσω των αγωγών εις βάρος των ελεγκτών χάνει το ελεγκτικό 

επάγγελμα το κύρος του και είναι ανάγκη να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη του επενδυτικού 

κοινού στο έργο των ελεγκτών. Οδηγείται στο συμπέρασμα ότι η οδηγία χρειάζεται 

ανανέωση για να γίνει αποτελεσματικότερη. 

 

 

2.4 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

 

Στο άρθρο του ο Azadinamin Α. (2013) εξετάζει την κατάρρευση της Lehman Brothers, που 

θεωρείται η μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των ΗΠΑ και τα γεγονότα που 

ακολούθησαν. Εστιάζει στο αν θα μπορούσε να προληφθεί η αποτυχία και αναφέρει ότι ενώ 

αναλύσεις έδειχναν ότι υπήρχαν σημάδια για τον ερχομό της κρίσης, οι ερευνητές, οι 

ελεγκτές ακόμη και εργαζόμενοι απέτυχαν στο να τα δούν. Επίσης προτείνει λύσεις για την 

αποφυγεί μελλοντικών οικονομικών καταστροφών. Προτρέπει τις εταιρίες να μην 

καταφεύγουν σε λογιστικές παραποιήσεις για την παρουσίαση καλύτερων οικονομικών 

στοιχείων. 

Η Patricia J. Arnold (2009) στο δοκίμιό της συζητά τα μεθοδολογικά και θεωρητικά 

κενά της λογιστικής έρευνας και την αποτυχία των ελεγκτών λογιστών να προβλέψουν και να 

περιορίσουν την οικονομική κρίση. 

Την περίπτωση της Enron εξετάζει ο George J. Benston (2006) και αναφέρει ότι 

Λογιστές της Enron (με την έγκριση της Άντερσεν) χρησιμοποιούσαν λογιστικά τεχνάσματα 

και ανέφεραν ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες και όχι από χρηματοδότηση 

και κάλυπταν τις υπερεκτιμήσεις για την εύλογη αξία. Βασιζόμενος σε μια εξέταση της 

χρονολογικής σειράς των δραστηριοτήτων και των επενδύσεων της εταιρίας πιστεύει ότι η 

χρησιμοποίηση της λογιστικής της εύλογης αξίας είναι αυτή που οδήγησε στην πτώση της 

εταιρίας. ο Jeffrey Unerman (2004) αναλύει τις λογιστικές και ελεγκτικές αποτυχίες του 2001 

και 2002 στις Enron, WorldCom και Andersen και αναζητά απαντήσεις που θα  βοηθήσουν 

στην ανάκτηση της εμπιστοσύνης απέναντι στους ελεγκτές. Οι Uma V. Sridharan, et al(2006) 

εξετάζουν στο άρθρο τους και συζητάν για την σημασία της χρηματοοικονομικής διαφάνειας, 

της ανεξαρτησίας των ελεγκτών και της ευθύνης τους στην ύπαρξη μιας υγιούς παγκόσμιας 

οικονομίας και χρηματοοικονομικών αγορών. 
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Οι Simone Di Castri και Francesco Benedetto (2005) μελετούν τις αδυναμίες και την 

συμβολή των διευθυντικών στελεχών και των ελεγκτών στην απάτη της Parmalat. Η 

ατμόσφαιρα χαλαρότητας που επικρατούσε μεταξύ οικονομικών αναλυτών, οίκων 

αξιολόγησης και τραπεζών επέτρεψε στον πρόεδρο της εταιρίας και σε άλλα στελέχη να 

διαπράξουν την απάτη. Επισημαίνουν τις παραβιάσεις των στελεχών της εταιρίας αλλά και 

την ευθύνη των ελεγκτών να ανιχνεύσουν τις παραποιήσεις και να ενημερώσουν το 

επενδυτικό κοινό.  

Τα σκάνδαλα των Enron, WorldCom και Parmalat έδειξαν σύμφωνα με την 

Agnieszka Herdan ότι η εταιρική διακυβέρνηση δεν λειτουργεί σωστά και ότι οι επιχειρήσεις 

συχνά δημοσιοποιούν αναξιόπιστες πληροφορίες. Εξετάζει τον ρόλο που παίζει ο εξωτερικός 

έλεγχος και την δυνατότητα να ενισχύσει την εταιρική διακυβέρνηση. 

Την σχέση δημιουργικής λογιστικής και οικονομικής κρίσης εξετάζουν οι Dana 

Simona, et al (2011). Ορίζουν την έννοια της δημιουργικής λογιστικής και τις μορφές της και 

προσπαθούν να κατανοήσουν τους λόγους που οδήγησαν στην κρίση. Προτείνουν ότι οι 

εταιρίες πρέπει να υιοθετήσουν κάποια ευελιξία στην λογιστική τους δραστηριότητα, που να 

μετριάζεται όμως από ρεαλισμό, αφαιρώντας κάθε ευκαιρία για παραποίηση.  Πιστεύουν ότι 

η δημιουργική λογιστική δεν θα εξαφανιστεί αν δεν εξαφανιστούν πρώτα οι αιτίες που τις 

αυξάνουν. 

Σκοπός της εργασίας των Charles Hines, et al, (2011) είναι να διερευνήσει την 

πτώχευση της  Lehman Brothers δίνοντας έμφαση στην τακτική της να χρησιμοποιεί 

συμφωνίες επαναγοράς με στόχο την μείωση της μόχλευσης στον ισολογισμό της, τακτική 

που ήταν γνωστή υπό την ονομασία "Repo 105". Η μελέτη καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η 

επιλογή της λογιστικής μεθόδου της Lehman συγκάλυπτε τα προβλήματα για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, έτσι ώστε να φτάσει στο σημείο η πτώχευση να γίνει η μοναδική επιλογή. 

Ο Luke N Kirke (2012) αναζητά της ευθύνες για την πτώση της  Lehman Brothers. 

Αναφέρονται οι ευθύνες της Ernst & Young να ανακαλύψει τους κινδύνους, να 

πληροφορήσει την διοίκηση και να αναφέρει τις επιπτώσεις των Repo 105 και  Repo 108. 

Ωστόσο αυτοί στους οποίους επιρρίπτονται οι περισσότερες ευθύνες είναι ο διευθυντής  Dick 

Fuld και ο Henry Paulson ο οποίος παρακολουθούσε την υπόθεση και ήταν εκείνη την 

περίοδο γραμματέας του υπουργείου οικονομικών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

3.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Το κυρίως θέμα του 3
ου

 κεφαλαίου είναι η παραποίηση των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Γίνεται λόγος για το ΔΠΕ 240, τους παράγοντες κινδύνου λογιστικής απάτης 

και στο τέλος του κεφαλαίου αναφέρονται μέτρα και νόμοι που είχαν ως στόχο της 

αντιμετώπιση της απάτης. 

 

 

3.2 ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 240 

 

 

Το διεθνές πρότυπο ελέγχου αφορά τις ευθύνες που έχει ο ελεγκτής όσον αφορά την απάτη 

όταν εξετάζει λογιστικές καταστάσεις. Είναι υπεύθυνος για το πώς πρέπει να εφαρμόζονται 

το ΔΠΕ 315 «Εντοπισμός και εκτίμηση των κινδύνων ουσιώδους σφάλματος μέσω 

κατανόησης της οντότητας και του περιβάλλοντός της» με το ΔΠΕ 330 «Οι Αντιδράσεις του 

ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους» όταν υπάρχουν κίνδυνοι σφάλματος λόγω απάτης. 

Τα σφάλματα και τα λάθη που μπορεί να εμφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις είναι 

δυνατόν να οφείλονται είτε σε λάθος είτε σε απάτη. Αυτό που διαχωρίζει το λάθος με την 

απάτη είναι το αν η ενέργεια που οδήγησε στο σφάλμα είναι εκούσια ή ακούσια. Δύο είδη 

εκούσιων σφαλμάτων αφορούν τον ελεγκτή: 

 Τα σφάλματα που γίνονται λόγω απατηλής χρηματοοικονομικής αναφοράς 

 Τα σφάλματα που είναι αποτέλεσμα κατάχρησης περιουσιακών στοιχείων. 

Κύριος υπεύθυνος για τον εντοπισμό της απάτης είναι η διοίκηση. Είναι πολύ 

σημαντικό τα άτομα της διοίκησης που ασχολούνται με την διακυβέρνηση να ενδιαφέρονται 

γα την πρόληψη της απάτης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μειώνονται οι πιθανότητες απάτης 

και επίσης να αποθαρρύνεται κάποιος να διαπράξει απάτη καθώς θα γνώριζε ότι υπάρχει 

ευκολία εντοπισμού και τιμωρίας. 
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Σύμφωνα με τα ΔΠΕ ο ελεγκτής φέρει την ευθύνη για την απόκτηση διασφάλισης ότι 

οι οικονομικές καταστάσεις δεν παρουσιάζουν σφάλματα. Εξαιτίας των ενδογενών 

περιορισμών, με όση συνέπεια και αποτελεσματικότητα έχει πραγματοποιήσει τον έλεγχο ο 

ελεγκτής σύμφωνα με τα ΔΠΕ, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να μην εντοπισθούν σφάλματα 

και παραλείψεις. Σύμφωνα με το ΔΠΕ 200 «Γενικοί στόχοι του ανεξάρτητου ελεγκτή και 

διενέργεια του ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου», οι επιπτώσεις των 

ενδογενών περιορισμών είναι μεγαλύτερες στην περίπτωση που το σφάλμα οφείλετε σε 

απάτη. Ο κίνδυνος να παρουσιαστεί σφάλμα από απάτη είναι μεγαλύτερος από το να 

παρουσιαστεί σφάλμα από λάθος. Μία απάτη μπορεί να δημιουργηθεί μέσω πλαστογραφίας, 

εσκεμμένης παράλειψης καταγραφής συναλλαγών και ψευδών διαβεβαιώσεων που δίνονται 

στον ελεγκτή. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση που απαιτείται για την συγκάλυψη της απάτης 

δυσχεράνουν την εξεύρεση του σφάλματος.  Ακόμη και αν ο ελεγκτής είναι αρκετά ικανός να 

διαγνώσει το σφάλμα, λόγω της εσκεμμένης συγκάλυψης θα του είναι δύσκολο να διακρίνει 

αν προέρχεται από απάτη ή από λάθος. Ειδικά στην περίπτωση που η απάτη οφείλετε στην 

διοίκηση και όχι στους εργαζομένους τότε είναι ακόμη δυσκολότερος ο εντοπισμός, διότι η 

διοίκηση έχει την ευχέρεια να χειραγωγεί τα λογιστικά αρχεία και να παρουσιάζει απατηλές 

χρηματοοικονομικές πληροφορίες. 

Το ΔΠΕ 240 ισχύει για ελέγχους οικονομικών καταστάσεων για περιόδους που 

αρχίζουν την 15η Δεκεμβρίου 2009 ή αργότερα. Σύμφωνα με το πρότυπο οι στόχοι του 

ελεγκτή είναι
5
: 

1. Να εντοπίζει και να εκτιμά τους κινδύνους σφάλματος που οφείλονται σε 

απάτη. 

2. Να αποκτά κατάλληλα και επαρκή τεκμήρια αναφορικά με τους κινδύνους 

σφάλματος λόγω απάτης. 

3. Να υπάρχει κατάλληλη αντίδραση σε περίπτωση απάτης η και υποψίας 

απάτης. 

Για την απάτη και τους παράγοντες κινδύνου απάτης το ΔΠΕ 240 δίνει τους 

ακόλουθους ορισμούς: Σύμφωνα με το ΔΠΕ 240 απάτη θεωρείται μία εκ προθέσεως πράξη 

από ένα ή περισσότερα πρόσωπα από τη διοίκηση, από εκείνους που είναι επιφορτισμένοι με 

τη διακυβέρνηση, από εργαζόμενους ή από τρίτα μέρη, η οποία ενέχει παραπλάνηση για την 

απόκτηση ενός μη δίκαιου ή παράνομου πλεονεκτήματος. Ενώ παράγοντες κινδύνου απάτης 

                                                 
5
 ΔΠΕ 240, Βιβλίο Ανακοινωθέντων Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, Προτύπων Παραποίησης και 

Δεοντολογίας σελ. 273-317. 
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είναι γεγονότα ή συνθήκες που υποδηλώνουν ένα κίνητρο ή πίεση για τη διάπραξη απάτης ή 

παρέχουν την ευκαιρία για διάπραξη απάτης. 

 

 

3.3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΏΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτικές εταιρίες εξετάζουν την αξιοπιστία των λογιστικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων καθορίζεται από τον νόμο Π.Δ. 226/1992 όσον αφορά την 

ελληνική οικονομική σκηνή. Ασχέτως εάν κύριο μέλημα της ελεγκτικής αποτελεί η ορθή 

διατύπωση των λογιστικών εγγραφών και των οικονομικών καταστάσεων, παρόλα αυτά η 

εξεύρεση απάτης συνεχίζει να παίζει κυρίαρχο ρόλο στο έργο του ελεγκτή. Λάθη όπως λάθη 

αριθμητικά, απόδοσης, ερμηνείας και εκτέλεσης λογιστικής εργασίας αποτελούν τις πιο 

συχνές κατηγορίες λαθών. 

Ως «σκόπιμη παράβλεψη ποσών ή παραποίηση στοιχείων στις οικονομικές 

καταστάσεις εταιριών» ορίζει το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών (American 

Institute of Certified Public Accountants – AICPA) στο πρότυπο Statement on Auditing 

Standards (SAS) 99 την απάτη. 

 Υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορεί να διαπραχθεί μία απάτη. Χωρίς την 

γνώση της διοίκησης είναι δυνατό εργαζόμενοί της πραγματοποιήσουν απάτη για να 

υπεξαιρέσουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει και σε 

συνεργασία με εργαζόμενους άλλης επιχείρησης όταν και οι δύο πλευρές έχουν κοινά 

συμφέροντα. Φυσικά και απάτη μπορεί να διαπραχθεί με την ευθύνη της διοίκησης της 

εταιρίας για λόγους κάλυψης ανεπιθύμητων στοιχείων. Ορισμένες περιπτώσεις η οικονομική 

μονάδα επιδιώκει την υπερεκτίμηση των στοιχείων του ισολογισμού και άλλες φορές την 

υποεκτίμησή τους. Αυτό εξαρτάται από τον σκοπό της επιχείρησης είναι κυρίως πληρωμή ή 

μη μερισμάτων, παροχή πίστωσης, πτώχευση, αλλαγή της τιμής της μετοχής και εξαγορά ή 

συγχώνευση. 

 Πλαστά δικαιολογητικά, νοθευμένα λογιστικά βιβλία, χρησιμοποίηση διαφορετικών 

μεθόδων απογραφής, δημιουργία εικονικών πράξεων και παρουσίαση ξένων στοιχείων ως 

στοιχεία της επιχείρησης συνοδεύουν τις περισσότερες φορές μία απάτη. 
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3.4 ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

 

 

Οι Η.Π.Α. είναι η χώρα στην οποία έχουν διαπιστωθεί και καταγραφεί οι περισσότερες 

παραποιήσεις λογιστικών καταστάσεων. Ο όρος που χρησιμοποιείται για αυτές τις 

παραποιήσεις είναι «απάτη»(fraud) και σαν ερμηνεία έχει την ηθελημένη αλλοίωση. Λοιποί 

όροι οι οποίοι χρησιμοποιούνται είναι η εξομάλυνση, η ωραιοποίηση και η διαχείριση. Η 

δημιουργική και η επινοητική ελεγκτική είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την 

πραγματοποίηση απάτης. 

 Στην ουσία η παραποίηση λογιστικών καταστάσεων είναι ένα τέχνασμα που έχει σαν 

απώτερο στόχο να παρακινηθεί κάποιος για να συμμετάσχει σε κάτι το οποίο έχει αξία ή να 

παραιτηθεί από το νόμιμο δικαίωμα. Το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ορκωτών Ελεγκτών 

διατυπώνει στο πρότυπο SAS 99 ως «απάτη» μέσα από την σκόπιμη παράβλεψη 

λογαριασμών την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. 

Στο SAS Νο. 82 η απάτη ορίζεται ως τις πράξεις οι οποίες προκαλούν σε μεγάλο βαθμό 

παρερμηνεία των λογιστικών καταστάσεων. Τα χαρακτηριστικά τα οποία προσδιορίζουν την 

λογιστική απάτη σύμφωνα με  είναι τα ακόλουθα
6
: 

 Νόθευση, παραποίηση και αθέμιτη τροποποίηση εγγράφων με λογιστικές 

πληροφορίες 

 Σκόπιμα εσφαλμένες παραλείψεις ή διαστρεβλώσεις γεγονότων, λογαριασμών και 

άλλων πληροφοριών 

 Σκόπιμα κακή εφαρμογή και εκτέλεση προτύπων που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση των συναλλαγών  

 Παράβλεψη και αποκάλυψη με δόλο 

 Παρουσίαση ανακριβών λογιστικών προτύπων και αρχών 

 Λογιστικά τεχνάσματα που έχουν ως στόχο τα παράνομα κέρδη 

 Διαφυγή από τις επιχειρήσεις σε παραθυράκια του νόμου για μεθοδεύσεις λογιστικών 

τεχνικών. 

Η μεταβολή στοιχείων κοστολόγησης, η συχνή αλλαγή λογιστικής μεθόδου και η μεταβολή 

των ημερομηνιών είναι τρείς τεχνικές που χρησιμοποιούνται γα την παραποιήση. Η 

                                                 
6
 Rezaee (2003) 
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εξαπάτηση είναι οι αιτία που τα υψηλά κλιμάκια μίας επιχείρησης προχωρούν στην 

παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων. 

 

 

3.5  ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

 

Ένας ελεγκτής θα πρέπει να έχει την ικανότητα να διακρίνει τους παράγοντες που ενέχουν 

αυξημένο κίνδυνο απάτης και να επικεντρωθεί σε πιθανά προειδοποιητικά σημεία. Η 

διοίκηση πολλές φορές έχει σαν κίνητρο την αύξηση της τιμής της μετοχής της εταιρίας και 

την παρουσίαση αυξημένων κερδών στην συνέλευση των μετόχων. Το κίνητρο αυτό αποτελεί 

ένα είδος κινδύνου και επιτυγχάνεται με τις πιέσεις, τις διαθέσεις της διοίκησης ως προς 

εσωτερικό έλεγχο και τις διαδικασίες έκδοσης των οικονομικών καταστάσεων όπως επίσης 

και με την ύπαρξη στενών σχέσεων μεταξύ της διοίκησης και των ελεγκτών. Ταμειακή 

στενότητα, συσσωρευμένες ζημίες, χαμηλός ρυθμός κυκλοφορίας και πίεση για άντληση 

κεφαλαίων αποτελούν επίσης παράγοντες που κρύβουν υψηλό κίνδυνο απάτης. 

 Τρείς είναι οι βασικές αιτίες οι οποίες υποβοηθούν τον κίνδυνο να μην εντοπισθούν 

παραποιήσεις από τον ελεγκτή. Ο εγγενής κίνδυνος ο οποίος έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της επιχείρησης (κλάδος, μέγεθος). Ο κίνδυνος ο οποίος έχει να κάνει με την 

εκτίμηση του εσωτερικού ελέγχου από τον ελεγκτή. Και επίσης ο κίνδυνος μη επάρκειας και 

αναξιοπιστίας των ελεγκτικών τεκμηρίων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την διάρκεια του 

ελέγχου. 

  

  

 

3.6  ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

 

Τα τελευταία χρόνια της δεκαετίας του 1990 και τα πρώτα χρόνια της δεκαετίας του 2000 

σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα χρηματοοικονομικά σκάνδαλα στα οποία εμπλέκονται μεγάλες 

ελεγκτικές εταιρίες. Το μέγεθος της απάτης, των λογιστικών παραποιήσεων και της μη ηθικής 

συμπεριφοράς που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου ήταν τεράστιο. Αυτό 

βέβαια είχε σαν συνέπεια την κρίση εμπιστοσύνης στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 
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Εξαιτίας της επαγγελματικής δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή, ο 

επιχειρηματικός κόσμος έως εκείνη την περίοδο είχε τυφλή εμπιστοσύνη στις ηλεγμένες 

λογιστικές καταστάσεις. 

 Σήμερα 4 είναι οι μεγάλες Ελεγκτικές Εταιρίες, η PricewaterhouseCoopers , η 

Deloitte, η Ernst and Young και η KPMG.  Μέχρι την δεκαετία του 80’ ήταν 8 και το 2001 

εξαιτίας μιας σειράς συγχωνεύσεων και εξαγορών έγιναν 8. Το 2002 η Arthur Andersen 

κρίθηκε ένοχη για την παραποίηση των λογιστικών καταστάσεων του Αμερικάνικου 

ενεργειακού κολοσσού Enron και αυτό είχε σαν συνέπεια την κατάρρευση και των δύο 

εταιριών. Το «μαγείρεμα» όπως αποδείχτηκε των λογιστικών βιβλίων είχε ως στόχο την 

απόκρυψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης στους μετόχους και τους επενδυτές. 

 Οι δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν το σπουδαιότερο 

εργαλείο στα χέρια των επενδυτών για  την λήψη οποιασδήποτε επενδυτικής απόφασης. Στην 

πραγματικότητα στηρίζονται στο έργο του ελεγκτή και στις διαβεβαιώσεις του ότι τα στοιχεία 

που δημοσιεύονται είναι ακριβή και επαρκή. Οι πρόσφατες Οικονομικές Κρίσεις , οι οποίες 

δεν περιορίζονταν μόνο σε μία εθνική οικονομία αλλά εξαπλώνονταν και σε άλλες, θα 

μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί εφόσον οι ελεγκτικές εταιρίες παρουσίαζαν την πραγματική 

οικονομική εικόνα της εκάστοτε οικονομικής μονάδας που βρίσκονταν υπό έλεγχο. 

 

 

3.7 ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΔΟΛ) 

 

 

Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών (International Federation of Accountants – IFAC) παίζει 

πρωταγωνιστικό ρόλο σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά την ελεγκτική. Το βασικό διοικητικό 

της όργανο είναι το Συμβούλιο και έχει βάση την Ν. Υόρκη. Αποτελείται από 167 μέλη από 

119 χώρες που εκπροσωπούν συνολικά2,5 εκ. φυσικά πρόσωπα. Η ΔΟΛ ιδρύθηκε το 1977. 

Το έργο της, το οποίο είναι η παραγωγή προτύπων και κανόνων μπορεί να καταταχθεί στις 

ακόλουθες κατηγορίες: 

I. Έλεγχος και υπηρεσίες διασφάλισης 

II. Κώδικας δεοντολογίας 

III. Εκπαίδευση 

IV. Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα. 
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3.8 ΜΕΤΡΑ ΤΗΣ AICPA ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ 

 

 

Στις Η.Π.Α. η AICPA (American Institute of Certified Public Accountants) επηρεαζόμενη 

από την χρηματοοικονομική κρίση, εξέδωσε τον Μάιο του 2008  έναν οδηγό με σκοπό να 

βοηθήσει διοικήσεις και ελεγκτικούς οργανισμούς να αξιολογήσουν καλύτερα τους νέους 

κινδύνους. 

Η έκδοση που εξέδωσε με τίτλο   «Financial Reporting Alert, Strengthening  Financial 

Management and Reporting» με τις ερωτήσεις που περιλαμβάνει βοηθά την διοίκηση και 

τους ελεγκτές να ενημερωθούν για νέα θέματα που αφορούν την αξιολόγηση του εσωτερικού 

και εξωτερικού ελέγχου ενός οργανισμού στις νέες συνθήκες που δημιουργούνται. 

Βοηθήματα στις επιτροπές ελέγχου, έτσι ώστε να λειτουργούν χωρίς πρόβλημα στο 

συνεχώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον εξέδωσε η AICPA
7
. Τα σημαντικότερα 

σημεία είναι: 

 Επιτήρηση της ακρίβειας των κοινοποιήσεων που βρίσκονται στις 

υποσημειώσεις των λογιστικών καταστάσεων 

 Ζητήματα που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη στους ελεγκτικούς οίκους και 

θέματα επενδυτικών ή πιστωτικών απωλειών 

 Κατανόηση εκθέσεων ισολογισμών 

 Εκτίμηση των ελέγχων τις επιχείρησης όσον αφορά την ρευστότητα και τον 

κίνδυνο 

 Πρόβλεψη και μελέτη για την πιθανότητα να επηρεαστεί η λειτουργία της 

επιχείρησης από κάποια πιθανή οικονομική κάμψη ή χρεωκοπία τράπεζας. 

 

 

3.9 ΝΟΜΟΣ SARBANES-OXLEY 

 

 

Tα σκάνδαλα στην αγορά των Η.Π.Α. κλόνισαν το χρηματοοικονομικό σύστημα. Έτσι στις 

30 Ιουλίου του 2002 επικυρώθηκε ο νόμος Sarbanes-Oxley με σκοπό να αποκατασταθεί η 

εμπιστοσύνη των επενδυτών. Τα μέτρα που περιλαμβάνει ο νόμος αφορούν τα πρότυπα 

λειτουργίας των εταιρικών επιτροπών ελέγχου, τις συνθήκες που διασφαλίζουν την 

                                                 
7
 The AICPA Audit Committee Toolkit – Public Companies, 2nd Edition. 
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ανεξαρτησία των ελεγκτών, την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων 

από τα ανώτατα στελέχη, την απαγόρευση χορήγησης εταιρικών δανείων, και τις 

προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν την αύξηση των γνωστοποιήσεων της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρίας. 

Ωστόσο ο νόμος κρίθηκε αναποτελεσματικός για το περιβάλλον των Η.Π.Α. και 

επικρίθηκε έντονα για την επίδρασή του διεθνώς. Αυτό οφείλεται στην παγκοσμιοποιημένη 

οικονομία και το γεγονός ότι μία νομοθετική αλλαγή για τις επιχειρήσεις στις Η.Π.Α. 

επηρεάζει την διεθνή αγορά. Μία θετική επίδραση του νόμου είναι η ολοένα αυξανόμενη 

συμμετοχή των διευθυνόντων συμβούλων στην σύνταξη των οικονομικών αναφορών και η 

αναζήτηση καλύτερων τεχνολογιών για την εξεύρεση  επιχειρησιακών και 

χρηματοοικονομικών ασυνεπειών. 

Αυτός ο οποίος μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση και την 

καταπολέμηση της λογιστικής απάτης είναι ο εξωτερικός ή ορκωτός ελεγκτής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

 

 

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ  

 

 

Κύριο θέμα του κεφαλαίου είναι ο ορκωτός ελεγκτής, οι αρμοδιότητές του και η νομοθεσία 

που το περιβάλλει. Επίσης μέρος του κεφαλαίου αποτελούν και τα ελεγκτικά τεκμήρια τα 

οποία οι ελεγκτές οφείλουν να συγκεντρώνουν για να στηρίξουν την άποψή τους όσον αφιρά 

τον έλεγχο που έκαναν. 

 

 

4.2 ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 

 

 

Το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή είναι ένα αναγνωρισμένο επάγγελμα τόσο από την 

πολιτεία όσο και από τις εκάστοτε λογιστικές οργανώσεις κάθε χώρας. Έργο του ορκωτού 

ελεγκτή είναι η ανεξάρτητη και η υπεύθυνη διενέργεια ελέγχου στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις των οικονομικών μονάδων. Για να εξασκήσει κάποιος το συγκεκριμένο 

επάγγελμα απαιτούνται εξετάσεις και μακροχρόνια εκπαίδευση και κατάρτιση στα 

αντικείμενα της Λογιστικής, της Ελεγκτικής, της ιδιωτικής οικονομική και του Εμπορικού 

Δικαίου. Απαραίτητα προσόντα θεωρούνται επίσης η πείρα, η αμεροληψία, η εχεμύθεια και 

κυρίως το ήθος καθώς ο ελεγκτής έρχεται σε επαφή με μεγάλα οικονομικά συμφέροντα.   

 Στην Ελλάδα με το ΠΔ 226/1992 ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(Σ.Ο.Ε.Λ.), του οποίου τα μέλη ασκούν το έργο του ορκωτού ελεγκτή. Το Εποπτικό 

Συμβούλιο είναι επταμελές και εκλέγεται με τριετή θητεία από την Γενική Συνέλευση των 

μελών του Σ.Ο.Ε.Λ. στη βαθμίδα του Ορκωτού Ελεγκτή. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

διαχειρίζεται τα οικονομικά του Σ.Ο.Ε.Λ., διορίζει τα έχοντα τα νόμιμα προσόντα μέλη του η 

διαγράφει και εκδίδει οδηγίες προς τους ελεγκτές όσον αφορά το έργο τους. Το Επιστημονικό 

Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. είναι πενταμελές και εκλέγεται από την Γ.Σ. των μελών του 

Σ.Ο.Ε.Λ. από εν ενεργεία ή συνταξιούχους ορκωτούς λογιστές ή καθηγητές πανεπιστημίου. 

Αρμοδιότητά του είναι η κατάρτιση και η επεξεργασία κανονισμών, οδηγιών και άλλων 
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επιστημονικών θεμάτων. Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ΠΔ 226/1992 η ύπαρξη του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών αποβλέπει στην
8
: 

1. Άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχειρίσεως των πάσης φύσεως δημοσίων και 

ιδιωτικών οργανισμών και επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, ανεξαρτήτως της 

νομικής μορφής (ιδρύματος, εταιρίας ή άλλου νομικού προσώπου δημοσίου ή 

ιδιωτικού τομέα), από πρόσωπα με αυξημένα επαγγελματικά προσόντα, που ασκούν 

το έργο τους με διαύγεια και υπευθυνότητα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία των πορισμάτων των διενεργούμενων ελέγχων, σύμφωνα με τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά πρότυπα και τους όρους που τίθενται από την 

εσωτερική νομοθεσία. 

2. Προαγωγή της Λογιστικής και Ελεγκτικής Επιστήμης. 

Το Σ.Ο.Ε.Λ. αποτελείται από Ορκωτούς Ελεγκτές, Επίκουρους Ορκωτούς Ελεγκτές, 

Δόκιμους και Ασκούμενους Ελεγκτές. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές έχουν τις αντίστοιχες 

υποχρεώσεις και τα αντίστοιχα δικαιώματα του μέλους του σώματος ενώ οι Επίκουροι, οι 

Δόκιμοι και οι Ασκούμενοι βοηθούν τους Ορκωτούς στο να διατελέσουν το έργο τους. 

 Τα όργανα του Σ.Ο.Ε.Λ είναι: 

1. Το Εποπτικό Συμβούλιο 

2. Η Γενική Συνέλευση 

3. Η Εκτελεστική Γραμματεία 

4. Το Πειθαρχικό Συμβούλιο και 

5. Το Επιστημονικό Συμβούλιο. 

 

 

4.3 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Το άρθρο 3 του ΠΔ 226/92 ορίζει ότι οι ορκωτοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων
9
: 

 Των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου πλην δήμων και κοινοτήτων. 

 Των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου που εξυπηρετούν δημόσιο ή κοινωφελή 

σκοπό  και επιχορηγούνται από το κράτος ή απολαύουν ιδιαίτερων προνομίων, βάση 

ειδικής διατάξεως νόμου ή κατ’ εξουσιοδότηση τούτου. 

                                                 
8
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 Των τραπεζών, των ασφαλιστικών εταιριών, των εταιριών επενδύσεων 

χαρτοφυλακίου, των εταιριών διαχειρίσεως αμοιβαίων κεφαλαίων, των εταιριών 

χρηματοδοτικών μισθώσεων και των ενώσεων συνεταιριστικών οργανώσεων. 

 Των ανωνύμων εταιριών, εταιριών περιορισμένης ευθύνης, των ετερόρρυθμων κατά 

μετοχές  εταιριών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 42α του Ν. 2190/1920, και των 

κοινοπραξιών αυτών. Ελέγχονται υποχρεωτικά όσες πληρούν δύο από τις τρείς 

προϋποθέσεις: α) αριθμό εργαζομένων β) ύψος πωλήσεων γ) ύψος ενεργητικού. 

 Των ανωνύμων εταιριών των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, 

και των ανωνύμων εταιριών των οποίων το μετοχικό κεφάλαιο έχει αναληφθεί όλο ή 

εν μέρει με δημόσια εγγραφή. 

 Των εταιριών ή οργανισμών ή και δραστηριοτήτων, που με βάση τις διατάξεις του 

νόμου, υπάγονται στον υποχρεωτικό έλεγχο των ορκωτών ελεγκτών. 

 Των ενοποιημένων λογαριασμών του άρθρου 100 παρ. 1 του Ν. 2190/20 των 

συνδεδεμένων επιχειρήσεων. 

Ο δημόσιος τομέας ελέγχεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο του Κράτους. Ακόμη μία ευθύνη 

των ορκωτών ελεγκτών είναι η διενέργεια πραγματογνωμοσύνης. Η πραγματογνωμοσύνη 

αυτή διατάσσεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας περί 

πραγματογνωμοσύνης. 

 Σύμφωνα με το άρθρο του Π.Δ. 226/92 το δικαστήριο έχει το δικαίωμα να διατάξει 

αυτεπαγγέλτως ή κατ’ αίτηση τίνος των διαδίκων, αντί της εμφάνισης βιβλίων, έλεγχο και 

θεώρηση των βιβλίων από τον ορκωτό ελεγκτή. Η έκθεση του ελεγκτή συνιστά πλήρη 

απόδειξη για το αντικείμενο για το οποίο διετάχθη. 

 

 

4.4 ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 

 

Τα ελάχιστα προαπαιτούμενα προσόντα για να μπορέσει ο εξωτερικός ελεγκτής να ασκήσει 

το επάγγελμα ορίζονται από την Όγδοη Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η άρτια θεωρητική 

και επαγγελματική κατάρτιση, η ικανότητα του ελεγκτή να εφαρμόζει ορθολογικά τις γνώσεις 

του, το ανεπίληπτο ήθος και η ακεραιότητα του χαρακτήρα του αποτελούν τα απαιτούμενα 

προσόντα. Υπεύθυνη για την αναγνώριση των παραπάνω προσόντων είναι η πολιτεία η οποία 

και εκδίδει την σχετική άδεια ασκήσεως του επαγγέλματος. 
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 Από όλες της βαθμίδες του ελεγκτή μόνο ο Ορκωτός Ελεγκτής έχει άδεια για την 

άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Οι επίκουροι, οι δόκιμοι και οι ασκούμενοι βοηθούν 

μόνο τους ορκωτούς ελεγκτές λογιστές, απασχολούμενοι με σχέση ιδιωτικού δικαίου είτε σε 

αυτούς είτε σε ελεγκτικές εταιρίες. 

 Οι επαγγελματικές ενώσεις και τα ελεγκτικά πρότυπα ορίζουν ότι ο ορκωτός ελεγκτής 

είναι υποχρεωμένος να τηρεί προσωπική και επαγγελματική ανεξαρτησία σε σχέση με την 

οικονομική μονάδα την οποία ελέγχει. Το ίδιο βέβαια ισχύει και για τις ελεγκτικές εταιρίες 

και τις κοινοπραξίες των ορκωτών ελεγκτών. Η ελληνική πολιτεία για να διασφαλίσει αυτήν 

την ανεξαρτησία έχει θεσπίσει ορισμένες απαγορεύσεις, ασυμβίβαστα και περιορισμούς,  

όρισε την επιλογή του ορκωτού από την υπό έλεγχο εταιρία καθώς και την αμοιβή του 

ορκωτού. 

 

 

4.5 ΑΡΘΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και τα Διεθνή Πρότυπα Δικλίδων 

Ποιότητας (ΔΠΔΠ) η αποστολή του εξωτερικού ελέγχου είναι
10

: 

 Το ΔΠΕ 200 ορίζει ότι σκοπός του ελέγχου των χρηματοοικονομικών κατστάσεων 

είναι η βελτίωση του βαθμού εμπιστοσύνης των χρηστών στις πληροφορίες που 

λαμβάνουν. Έτσι κατά την διεξαγωγή ενός ελέγχου οι γενικοί στόχοι του ελεγκτή 

είναι i) να αποκτήσει εύλογη διασφάλιση για το εάν οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις ως σύνολο, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα, είτε αυτά 

οφείλονται σε απάτη, είτε σε λάθος, καθιστώντας τον ικάνό να εκφράσει γν.ωμη για 

το ενάν οι καταστάσεις αυτές έχουν καταρτισθεί σύμφωνα με ένα εφαρμοστέο πλαίσο 

χρηματοοικονομικής αναφοράς και  ii) να υποβάλει έκθεση επί των 

χρηματοοικονιμικών κατστάσεων , και να προβεί σε κοινοποιήσεις , όπως απαιτείται 

από τα ΔΠΕ, βάσει των ευρημάτων των εργασιών του. 

 Το ΔΠΕ 700 ορίζει ότι η έκθεση ελέγχου πρέπει να είναι έγγραφη, να έχει τίτλο που 

δηλώνει σαφώς ότι πρόκειται για έκθεση ανεξάρτητου ελεγκτή και να απευθύνεται 

εκεί όπου απαιτείται από τις περιστάσεις της ανάθεσης.  

Όσον αφορά την ανεξαρτησία το Σ.Ο.Ε.Λ. ορίζει στις ειδικές διατάξεις του ότι
11

: 

                                                 
10

 Νεγκάκης Χ., Ταχυνάκης Π. (2013) 
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 Κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει πάντοτε να ασκεί το ελεγκτικό έργο κατά τρόπο 

αντικειμενικό και ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου. 

 Ο Ορκωτός Ελεγκτής που αδυνατεί να είναι ανεξάρτητος, ώστε να παρέχει μια έντιμη και 

αμερόληπτη γνώμη, οφείλει να μη αποδεχθεί την εργασία ή να διακόψει την ανατεθείσα 

σε αυτόν εργασία, αν οι υπάρχουσες ή διαμορφωθείσες συνθήκες κλονίζουν είτε την 

ανεξαρτησία, την αντικειμενικότητα και την προς αυτόν εμπιστοσύνη των τρίτων, είτε τις 

σχέσεις του με συναδέλφους μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. Για την μη αποδοχή ή τη διακοπή της 

εργασίας από τον Ορκωτό Ελεγκτή, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας 

που διέπει το Σ.Ο.Ε.Λ. και όπου συντρέχει περίπτωση, οι οριζόμενες από την παρ. 4 του 

πιο κάτω άρθρου 8 διαδικασίες. 

 Κάθε ελεγκτικός φορέας και κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. οφείλει να τηρεί τους ακόλουθους 

κανόνες, ώστε να εξασφαλίζει την ανεξαρτησία και την αντικειμενικότητά του: 

 Να μην παρέχει σε ελεγχόμενο άλλου είδους υπηρεσίες, εκτός από εκείνες που 

επιτρέπει ο νόμος και για τις οποίες αρμοδίως έχει οριστεί.  

Δεν είναι ασυμβίβαστη η παροχή υποδείξεων, που ανακύπτουν ως απόρροια των 

παρεχόμενων από Ορκωτό Ελεγκτή επαγγελματικών υπηρεσιών και σχετίζονται 

άμεσα με το ανατεθέν σ’ αυτόν έργο.  

Η παροχή πρόσθετων υπηρεσιών σε ασυνήθιστη έκταση μπορεί να θεωρηθεί ότι 

επηρεάζει την αντικειμενικότητα του ελεγκτή. 

 Να μην αποφασίζει ο ίδιος σε θέματα αρμοδιότητας του ελεγχομένου. Επίσης, πρέπει 

να αποφεύγει να εκφράζει την κρίση του στις επιχειρηματικές επιλογές ή αποφάσεις 

του ελεγχομένου. 

 Να τηρεί αμερόληπτη στάση σε αντικρουόμενες απόψεις των ελεγχομένων ή άλλων 

ενδιαφερομένων, εκφράζοντας χωρίς περιττούς χαρακτηρισμούς τις αντικειμενικές 

διαπιστώσεις και υποδείξεις που βασίζονται σε επιμελή εργασία του. 

 Να μην έχει οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο οικονομικό συμφέρον καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο από την πορεία των εργασιών του ελεγχομένου ή από το πόρισμα του ελέγχου 

του. 

 Να μη αποδέχεται παρεμβάσεις του ελεγχομένου ή τρίτων σχετικές με την εκτέλεση 

των καθηκόντων του. 

 Να είναι ιδιαίτερα επιφυλακτικός όταν στον ελεγχόμενο υπηρετούν καθ’ οιονδήποτε 

τρόπο συγγενικά ή φιλικά προς αυτόν πρόσωπα. 
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 Να μην δέχεται από τον ελεγχόμενο περιποιήσεις ή άλλα δώρα, που υπερβαίνουν το 

μέτρο της απλής φιλοφρονήσεως και φιλοξενίας στον επαγγελματικό χώρο αυτού. 

 Να μην δέχεται οποιαδήποτε αμοιβή ή προμήθεια από τον ελεγχόμενο, πέραν της 

νομίμου, για οποιοδήποτε λόγο, έστω και για πρόσθετες συγκεκριμένες 

επαγγελματικές υπηρεσίες, αν δεν έχουν τηρηθεί διαφανείς διαδικασίες για την 

ανάθεση, την εκτέλεση και την τιμολόγηση της κάθε συγκεκριμένης υπηρεσίας του. 

 Να τηρεί αυστηρά τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις και αποφάσεις του Εποπτικού 

Συμβουλίου για τα ασυμβίβαστα και τις απαγορεύσεις ως προς το επάγγελμα, καθώς 

και για τις διαδικασίες αποδοχής και γνωστοποίησης κάθε ανατιθέμενης σ’ αυτόν 

εργασίας. 

 Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή ή σε ελεγκτικό φορέα η με οποιοδήποτε τρόπο 

διαπραγμάτευση ή εκ των υστέρων μείωση της νόμιμης αμοιβής ελέγχου. Παρέκκλιση 

από την απαγόρευση αυτή επιτρέπεται μόνο αν συντρέχει ειδικά αιτιολογημένος λόγος 

και έχει ληφθεί σχετική έγκριση του Εποπτικού Συμβουλίου. 

 Απαγορεύεται σε Ορκωτό Ελεγκτή η ανάληψη του υποχρεωτικού από νόμο ελέγχου μιας 

οικονομικής μονάδας, στην οποία ο ίδιος ή μέλος της διοίκησης του ελεγκτικού φορέα 

του έχει διατελέσει μέσα στην τελευταία πενταετία, πριν από το διορισμό του ως τακτικού 

ελεγκτή της οικονομικής αυτής μονάδας: 

 είτε μέλος της διοίκησης, 

 είτε διευθυντικό στέλεχος, 

 είτε οικονομικός, λογιστικός ή φορολογικός σύμβουλος ή εσωτερικός ελεγκτής, με 

σχέση εξαρτημένης εργασίας ή ως ελεύθερος επαγγελματίας με κύριο αντικείμενο την 

παροχή των πιο πάνω υπηρεσιών στην ελεγχόμενη οικονομική μονάδα. 

Το Άρθρο 18 - ΠΔ226/1992  ορίζει τον διορισμό και την αμοιβή του ελεγκτή
12

: 

1. Για κάθε έλεγχο της παραγράφου 1 του άρθρου 3 Π.Δ.226/1992, τα κατά νόμον αρμόδια 

όργανα εκλέγουν σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις μία τουλάχιστον από τις 

εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών που είναι εγγεγραμμένες στο ειδικό Μητρώο της 

παραγράφου 5 του άρθρου 13, η οποία αναθέτει την ευθύνη του συγκεκριμένου ελέγχου σε 

έναν τουλάχιστον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή, διορίζοντάς τον για το σκοπό αυτό με τον 

αναπληρωματικό του. 

β. Κάθε οικονομική μονάδα που υπόκεινται στην υποχρέωση τακτικού ελέγχου μπορεί να 

ζητήσει από μία ή περισσότερες εταιρείες ή κοινοπραξίες ελεγκτών πίνακα των Ορκωτών 
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Ελεγκτών Λογιστών, που ανήκουν στη δύναμη της. Από τον πίνακα αυτό, η προς έλεγχο 

μονάδα μπορεί να προτείνει στην εκλεγόμενη εταιρεία ή κοινοπραξία το διορισμό ενός ή 

περισσοτέρων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, με τους αναπληρωματικούς τους. Η εταιρεία ή 

κοινοπραξία ελεγκτών αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της πρότασης αυτής. 

Γ. Η κατά τα άνω εκλογή εταιρείας ή κοινοπραξίας και ο διορισμός Ορκωτού Ελεγκτή 

Λογιστή ή Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, υπόκεινται στις ρυθμίσεις και τους περιορισμούς 

των διατάξεων του παρόντος άρθρου. 

2.Κατά την ανάληψη των ελέγχων που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο 1 

διασφαλίζεται η ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη μονάδα, τόσο της εκλεγόμενης εταιρείας ή 

κοινοπραξίας ελεγκτών, όσο και του διοριζόμενου τακτικού ελεγκτή, καθώς και η 

δυνατότητα καλής και έγκαιρης εκτέλεσης του κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου. Κατά την 

ανάληψη των ελέγχων που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο 1 διασφαλίζεται 

η ανεξαρτησία από την ελεγχόμενη μονάδα, τόσο της εκλεγόμενης εταιρείας ή κοινοπραξίας 

ελεγκτών, όσο και του διοριζόμενου τακτικού ελεγκτή, καθώς και η δυνατότητα καλής και 

έγκαιρης εκτέλεσης του κάθε αναλαμβανόμενου ελέγχου. 

Άρθρο 8 παρ. 1 Ν 3119/2011 

6. 1. Η παρ. 6 του άρθρου 18 του ν. 2231/1994 (ΦΕΚ 139 Α΄) αντικαθίσταται ως ακολούθως: 

«6. Με γενικές ή ειδικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.), μετά πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), καθορίζονται οι ελάχιστες αναγκαίες 

ώρες για τη διενέργεια των υποχρεωτικών ελέγχων, το ανώτατο όριο ετήσιας απασχόλησης 

των νόμιμων ελεγκτών και του βοηθητικού προσωπικού τους στους υποχρεωτικούς ελέγχους 

και τα υποβαλλόμενα στο Σ.Ο.Ε.Λ. στοιχεία της χρήσεως, στην οποία αφορά ο κάθε έλεγχος. 

Για τον καθορισμό των ελάχιστων αναγκαίων ωρών υποχρεωτικών ελέγχων, λαμβάνονται 

ιδίως υπόψη αντικειμενικά δεδομένα αναγόμενα κατά περίπτωση στην κατηγορία οντοτήτων 

ή στη συγκεκριμένη οντότητα, που αναφέρονται στα γενικά χαρακτηριστικά του κλάδου, 

στην πολυπλοκότητα του αντικειμένου του ελέγχου, στην οργανωτική δομή, στο μέγεθος και 

στην ιδιαίτερη σημασία της ασκούμενης δραστηριότητας για το δημόσιο συμφέρον.» 

 Κάθε ανάθεση τακτικού ελέγχου καταχωρίζεται σε ειδικές μερίδες κατά Ορκωτό 

Ελεγκτή Λογιστή και εταιρεία ή κοινοπραξία ελεγκτών λογιστών, τις οποίες τηρεί το 

Εποπτικό Συμβούλιο για την παρακολούθηση, τόσο της προσωπικής συμμετοχής του 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή στους ανατιθέμενους σ’ αυτόν ελέγχους και της τήρησης 

του καθοριζόμενου από το Εποπτικό Συμβούλιο ανώτατου ορίου ετήσιας 

απασχόλησης του κάθε Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή και του ελεγκτικού προσωπικού 
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του, όσο και της τήρησης των λοιπών διατάξεων της παραγράφου 2 αυτού του 

άρθρου. Η μη έγκαιρη συμμόρφωση εταιρείας ή κοινοπραξίας ελεγκτών στις 

επιβαλλόμενες σε βάρος της χρηματικές ποινές, πέρα από τις διαδικασίες της 

παραγράφου 1 του πιο κάτω άρθρου 23, επισύρει και την ποινή της πρόσκαιρης 

διαγραφής, μέχρι ενός έτους, των μελών της διοίκησης ή διαχείρισής της από το 

μητρώο Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, η οποία αποφασίζεται από το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο». 

 

 

4.6 ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

 Το υψηλό κόστος πρόσληψης ορκωτών ελεγκτών για την οικονομική μονάδα 

αντισταθμίζεται από τα σημαντικά οφέλη που αποκτούν από την χρησιμοποίησή τους. Εκτός 

από την νομιμότητα και εγκυρότητα των οικονομικών καταστάσεων, τη συνεχή βελτίωση του 

λογιστικού συστήματος και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου, οι εταιρίες οι οποίες 

προσλαμβάνουν ορκωτό ελεγκτή σύμφωνα με το άρθρο 37α του Κ.Ν. 2190/1920 και άλλα 

πλεονεκτήματα τα σημαντικότερα των οποίων είναι
13

: 

 Ο κατά τα άρθρα 40α έως 40ε του Κ.Ν. 2190/1920 διατασσόμενος έλεγχος 

διαχειρίσεως των ανωνύμων εταιριών ανατίθεται υποχρεωτικώς σε Ορκωτό ή 

Ορκωτούς Ελεγκτές, εφόσον η ελεγχόμενη εταιρία έχει τακτικό ελεγκτή εκ του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών. 

 Για τις επιχειρήσεις οι οποίες υποχρεωτικώς ή προαιρετικώς χρησιμοποιούν Ορκωτό 

Ελεγκτή, το μετά τον έλεγχο να εκδοθεί ειδικό πιστοποιητικό που αναφέρεται στο 

ποσό των καταβληθέντων μισθών και ημερομισθίων και στις αποδοχές εν γένει του 

απασχοληθέντος προσωπικού απαλλάσσει τις επιχειρήσεις οιουδήποτε επανελέγχου 

επί του σημείου τούτου εκ μέρους ασφαλιστικού οργανισμού. 

 Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να 

καθορίσει την φορολογική υποχρέωση των ανωνύμων εταιριών, μπορεί να 

περιορισθεί και να λάβει υπ’ όψη του αποκλειστικώς το παρά του Ορκωτού Ελεγκτή 

εκδιδόμενο ειδικό πιστοποιητικό ελέγχου περί του φορολογητέου εισοδήματος της 

επιχειρήσεως, εφόσον στο εν λόγω πιστοποιητικό γίνεται ρητή μνεία ότι εκδίδεται για 
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φορολογικούς σκοπούς και ότι κατά τον έλεγχο των οικονομικών αποτελεσμάτων  

ελήφθησαν υπόψη οι διατάξεις των νόμων περί φορολογίας εισοδήματος φυσικών και 

νομικών προσώπων, καθώς και οποιαδήποτε άλλη διάταξη σχετικού νόμου. Στην 

περίπτωση αυτή, ο Ορκωτός Ελεγκτής οφείλει να παράσχει στον Προϊστάμενο της 

αρμόδιας Δ.Ο.Υ. κάθε πληροφορία ή εξήγηση για την οποία ο τελευταίος  ήθελε 

ζητήσει σε σχέση με τον τρόπο τηρήσεως των βιβλίων και στοιχείων, τις εγγραφές  

που έγιναν σ’ αυτά και γενικώς σε κάθε αναγκαίο στοιχείο ή διευκρίνιση, για τον 

προσδιορισμό της φορολογικής ύλης. 

 

 

4.7 ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Ο  Κ.Ν. 2190/1920 καθορίζει το περιεχόμενο του πιστοποιητικού ελέγχου των Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών. Το έγγραφο αυτό έχει εξαιρετική σημασία καθώς αποτελεί το μοναδικό 

στοιχείο της σύνθετης και επίπονης ελεγκτικής διαδικασίας. Το πιστοποιητικό ελέγχου 

αποτελεί το έγγραφο στο οποίο βασίζονται οι επενδυτές και οι μέτοχοι για να λάβουν 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις. Με τον συγκεκριμένο έλεγχο πληροφορούνται οι χρήστες αν 

οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν με ακρίβεια και αλήθεια την πραγματική 

οικονομική κατάσταση της επιχείρησης. Στην περίπτωση που αποφανθεί και διαπιστώσει ο 

ελεγκτής ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι αναξιόπιστες σε ορισμένα σημεία ή 

στο σύνολό τους και η διοίκηση αρνηθεί να προβεί σε τροποποιήσεις, τότε μέσω της έκθεσης 

ελέγχου ενημερώνει ο ελεγκτής τους χρήστες για την αναξιοπιστία των καταστάσεων. 

 Η γνώμη του ελεγκτή σχετικά με την ορθότητα των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης 

εταιρίας, αποτελεί την σημαντικότερη ενότητα της έκθεσης. Εκτός από τους κυρίους 

ενδιαφερόμενους, δηλαδή τους μετόχους και τους επενδυτές, υπάρχουν και τρίτοι με τωρινή 

ή μέλλουσα χρήση με την υπό έλεγχο εταιρία οι οποίοι στηρίζονται στην ανεξαρτησία των 

ελεγκτών για την αξιοπιστία και την ακρίβεια της έκθεσης. Αυτοί είναι κυρίως οι πιστωτές, οι 

υπάλληλοι, οι τράπεζες και οι επενδυτές στο χρηματιστήριο. 

 Τις βασικές αρχές που διέπουν την έκδοση ελέγχου τις καθορίζουν τόσο οι 

επαγγελματικές οργανώσεις  ελεγκτών λογιστών όσο και οι εθνικές οι κοινοτικές διατάξεις. Ο 

Κ.Ν. 2190/1920 (άρθρο 37 παρ.1) ορίζει σχετικά με τις εκθέσεις ελέγχου: «Από την έκθεση 

αυτή πρέπει να προκύπτει σαφώς, μετά τον έλεγχο της ακρίβειας και της νομιμότητας των 
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εγγράφων στα βιβλία της επιχείρησης, αν ο ισολογισμός απεικονίζει την οικονομική 

κατάσταση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία λήξης της χρήσης που ελέγχθηκε, ο δε 

λογαριασμός αποτελέσματα χρήσεως τα αποτελέσματα που προέκυψαν. 

 Σκοπός της έκθεσης είναι να αναφέρει
14

: 

 Αν οι ελεγκτές έγιναν δέκτες όλων των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για 

να εκτελέσουν το έργο τους 

 Αν τους γνωστοποιήθηκαν οι εργασίες των υποκαταστημάτων 

 Αν τηρείται, εφόσον πρόκειται για βιομηχανική μονάδα, λογαριασμός κόστους 

παραγωγής 

 Αν έγινε αλλαγή της μεθόδου απογραφής. 

Ανάλογα με τους αντικειμενικούς στόχους του ελέγχου, ο έλεγχος 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων χωρίζεται σε δύο κατηγορίες. Στις Αναλυτικές εκθέσεις 

ελέγχου και στις Συνοπτικές εκθέσεις ελέγχου, γνωστές και ως Πιστοποιητικά Ελέγχου. Η 

δεύτερος τύπος ελέγχου είναι ο πιο διαδεδομένος και με την συγκεκριμένη έκθεση ο ελεγκτής 

διατυπώνει τον σκοπό του ελέγχου και την γνώμη του σε σχέση με τις οικονομικές 

καταστάσεις της υπό έλεγχο μονάδας. Για τα μέλη των επαγγελματικών οργανώσεων 

ορκωτών λογιστών, η δομή και το περιεχόμενο των πιστοποιητικών έλεγχων είναι 

τυποποιημένα. Η τυποποίηση αυτή, περιορίζει την ασαφή ερμηνεία πρωτότυπων εκφράσεων 

και διευκολύνει την σωστή χρήση των πιστοποιητικών. 

 

 

4.8 ΣΧΕΣΕΙΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΗΣ 

ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ 

 

 

Ο ελεγκτής οφείλει να είναι ανεξάρτητος και από τα άτομα τα οποία καταρτίζουν τις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις αλλά και από τους χρήστες των πληροφοριών που 

περιέχονται σε αυτές. Κατά την διάρκεια του ελέγχου ο ελεγκτής διατηρεί επαγγελματικές 

σχέσεις με την διοήκηση της εταιρίας, τους εσωτερικούς ελεγκτές και μετόχους. 

Όσον αφορά την διοίκηση ο ελεγκτής έχει μία εκτεταμένη αλληλεπίδραση μαζί της. Ο 

ελεγκτής αποκτά τα ελεγκτικά τεκμήρια που χρειάζεται μέσω πρόσβασης στις εμπιστευτικές 
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πληροφορίες της επιχείρησης. Η εμπιστοσύνη και ο σεβασμός μεταξύ του ορκωτού και της 

διοίκησης είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση των πληροφοριών.  Ο ελεγκτής θα 

πρέπει να παρακινείται κατά την διάρκεια του έργου του από ενδιαφέρων για την ευημερία 

και τις προοπτικές της υπό έλεγχο εταιρίας. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υπεύθυνο για την συνολική λειτουργία της 

επιχείρησης. Στην περίπτωση που το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εκτελεστικά 

μέλη της εταιρίας τότε η σχέση ελεγκτή με το συμβούλιο είναι παρόμοια με την σχέση του με 

την Διοίκηση. Στην περίπτωση που το συμβούλιο αποτελείται από ανεξάρτητα μέλη, μη 

στελέχη, ο ρόλος του είναι διαμεσολαβητικός ανάμεσα στην Διοίκηση και τον ελεγκτή. 

Ο ορκωτός ελεγκτής ενδιαφέρεται για το έργο και την αναφορά του εσωτερικού 

ελεγκτή, τα οποία ανήκουν στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή δρα συμπληρωματικά στην εργασία του εξωτερικού ελεγκτή και  σε καμία 

περίπτωση δεν αποτελεί υποκατάστατο. Ο ανεξάρτητος ελεγκτής προτού λάβει υπόψη το 

έργο του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει πρώτα να εξετάσει την επάρκεια και την 

αντικειμενικότητά του και να αξιολογήσει την ποιότητα εργασίας του. Τα Διεθνή και 

Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα επιτρέπουν στον ορκωτό ελεγκτή να επιβλέπει τον εσωτερικό 

ελεγκτή στην έκταση που θεωρεί απαραίτητη για την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου 

του. 

Σε σχέση με τους μετόχους της εταιρίας ο ελεγκτής έχει μεγάλη ευθύνη καθώς οι 

μέτοχοι είναι οι κύριοι χρήστες της έκθεσής του. Βασιζόμενοι στις αναφορές της έκθεσης του 

ελεγκτή λαμβάνουν τις επενδυτικές τους αποφάσεις. Ο ελεγκτής δεν έρχεται σε άμεση επαφή 

με τους μετόχους, οι οποίοι δεν αποτελούν προσωπικό της ελεγχόμενης εταιρίας.  

 

 

4.9 ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΤΕΚΜΗΡΙΑ 

 

 

Το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 500 αντί για τον όρο «Ελεγκτική Μαρτυρία» χρησιμοποιεί 

τον όρο «Ελεγκτικά Τεκμήρια». Οι επαγγελματικές οργανώσεις ορκωτών ελεγκτών 

προτείνουν στους ελεγκτές να συγκεντρώνουν και να αναζητούν επαρκή, έγκυρα και 

αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια για να τα χρησιμοποιήσουν ως βάση για την ελεγκτική τους 

γνώμη τους. 
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 Σε αντίθεση με τα Διεθνή Πρότυπα που δεν διαχωρίζουν τα αποδεικτικά τεκμήρια σε 

κατηγορίες, η κωδικοποίηση των ελεγκτικών Προτύπων των ΗΠΑ τα διακρίνει σε δύο 

κατηγορίες
15

: 

A. Βασικά Λογιστικά Στοιχεία 

 Ημερολόγια – Καθολικά 

 Εγχειρίδια και Διαδικασίες Λογιστικής 

 Φύλλα Μερισμού και Καταλογισμού 

 Φύλλα Εργασίας, Συμφωνία Υπολογισμών κ.α. 

B. Επιβεβαιωτικές και Υποστηρικτικές Πληροφορίες 

 Παραστατικά και Έγγραφα (επιταγές, τιμολόγια, συμβάσεις, πρακτικά 

Συμβουλίων) 

 Επιβεβαιωτικές Επιστολές, Επαληθεύσεις και Διαβεβαιώσεις 

 Πληροφορίες Ερευνών, Παρατηρήσεων, Φυσικών Καταμετρήσεων και 

Επιθεωρήσεων 

 Λοιπές Πληροφορίες που αναπτύχθηκαν ή αποκτήθηκαν από τον ελεγκτή. 

Για την σύνταξη μίας ορθής εκθέσεως ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικός, προσεκτικός, διεισδυτικός και πλήρης έτσι ώστε να αξιολογήσει σωστά τα 

ελεγκτικά τεκμήρια. Ο ελεγκτής είναι αυτός που αποφασίζει  εάν οι στόχοι του ελέγχου 

εκπληρώνονται με τα στοιχεία που συλλέχθηκαν. Ορισμένοι από τους στόχους του ελέγχου 

έχουν να κάνουν με πραγματικά γεγονότα ενώ άλλοι με θέματα κρίσης. 

Η ποιότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων μετράτε με την καταλληλότητα. Η 

καταλληλότητα αφορά την αποδεικτική δύναμη των τεκμηρίων. Η ακρίβεια και η αξιοπιστία 

των λογιστικών βιβλίων εξαρτάται από το πόσο ισχυρό είναι το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Οι σημαντικότεροι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την καταλληλότητα των 

υποστηρικτικών πληροφοριών είναι η Συνάφεια, η Πηγή προέλευσης, η Αντικειμενικότητα 

και ο Χρόνος Αναφοράς. 

Η ποσότητα των τεκμηρίων που πρέπει να συλλεχθεί καθορίζει την επάρκεια των 

ελεγκτικών τεκμηρίων. Ο ελεγκτής είναι αυτός που ανάλογα με την αίσθησή του και την 

εμπειρία του αποφασίζει για τον όγκο των τεκμηρίων που είναι απαραίτητο να συλλεχτούν. Η 

ποσότητα που πρέπει κάθε φορά να συγκεντρώσει κάποιος ελεγκτής εξαρτάται αφενός από 

τον Ελεγκτικό Κίνδυνο και την Ουσιαστικότητα και αφετέρου από Οικονομικούς 

Παράγοντες, το Μέγεθος και τα Χαρακτηριστικά του Πληθυσμού.  
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4.10 ΕΙΔΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ 

 

 

Τα κυριότερα ελεγκτικά τεκμήρια που συγκεντρώνουν οι ελεγκτές για την θεμελίωση της 

γνώμης τους είναι
16

: 

1. Ελεγκτικά Τεκμήρια Εσωτερικού Ελέγχου 

Από το σύστημα εσωτερικού ελέγχου μίας εταιρίας εξαρτάται το ύψος των ελεγκτικών 

τεκμηρίων που απαιτείται για να συγκεντρωθεί. Βοηθά τον ελεγκτή να εκτιμήσει την 

τάση εμφάνισης σφαλμάτων και παραβάσεων στις οικονομικές καταστάσεις. Ο ελεγκτής 

συνδυάζει τον εσωτερικό έλεγχο μαζί με την χρησιμοποίηση άλλων κατηγοριών 

αποδεικτικών τεκμηρίων, όπως οι προφορικές συζητήσεις με στελέχη του λογιστηρίου ή 

μελέτη εσωτερικών κανονισμών και εγχειριδίων. 

2. Φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 

Η φυσική ύπαρξη και η κυριότητα ενός στοιχείου είναι δυο διαφορετικές έννοιες. Η 

απόδειξη της φυσικής ύπαρξης ενός περιουσιακού στοιχείου αποτελεί ένα από τα 

τεκμήρια με την μεγαλύτερη αποδεικτική δύναμη. Η αξία πολλών περιουσιακών 

στοιχείων προσδιορίζεται από την ποσότητα και την ποιότητά τους. Η φυσική του ύπαρξη 

καθορίζει την ποσότητα ενός στοιχείου, ωστόσο μερικά στοιχεία όπως καταθέσεις σε 

τράπεζες και δικαιώματα δεν καθορίζονται από φυσική ύπαρξη αλλά από έγγραφα. 

Πολλές φορές και ο προσδιορισμός της ποιότητας δεν είναι εύκολος όπως στην 

περίπτωση του προσδιορισμού της οικονομικής απαξίωσης ενός αποθέματος. 

3. Έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία 

Η αξιοπιστία ενός εγγράφου εξαρτάται από το αν έχει εκδοθεί από την επιχείρηση ή 

προέρχεται έξω από αυτήν, από την ευκολία με την οποία μπορεί να αναπαραχθεί και από 

την κυκλοφορία του. Τα έγγραφα που εκδίδονται από φορείς εκτός επιχείρησης και 

στέλνονται απευθείας στον ελεγκτή έχουν υψηλότερο βαθμό αξιοπιστίας από αυτά που 

εκδίδονται από την επιχείρηση. Ο βαθμός αξιοπιστίας των εγγράφων μέσα από την 

επιχείρηση εξαρτάται από την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Λογιστικά τεκμήρια 

Η αξιοπιστία και αυτών των στοιχείων εξαρτάται κατά πολύ από την αποτελεσματικότητα 

του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Εφόσον για παράδειγμα τα άτομα που τηρούν τα 
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αναλυτικά καθολικά δεν είναι τα ίδια με αυτά που τηρούν το γενικό καθολικό, τότε η 

αξιοπιστία των λογιστικών στοιχείων αυξάνεται. 

5. Υπολογιστικές εργασίες 

Οι ελεγκτές πραγματοποιούν υπολογισμούς οι οποίοι μπορεί να είναι: 

 Αθροίσεις των στηλών ενός αναλυτικού ημερολογίου ή ενός λογαριασμού του 

καθολικού 

 Επαλήθευση της αριθμητικής ακρίβειας των αποσβέσεων με βάση τα ποσοστά 

αποσβέσεων που πρέπει να εφαρμόζονται από την επιχείρηση 

 Επαλήθευση των bonus που δίνονται σε στελέχη με βάση τα ποσοστά επί των 

κερδών 

 Διάθεση των κερδών της εταιρίας. 

6. Δραστηριότητες του προσωπικού 

Διάφορες δραστηριότητες και ενέργειες του προσωπικού της ελεγχόμενης οικονομικής 

μονάδας καταγράφονται στα λογιστικά κατάστιχα της εταιρίας. Ο ελεγκτής στηρίζει στα 

στοιχεία αυτά μέρος του ελέγχου του. Κάποιες από τις δραστηριότητες που ενδεχομένως 

να θέλει να παρακολουθήσει ο ελεγκτής για να αποκτήσει αποδεικτικό υλικό για τον 

έλεγχό του είναι ο τρόπος καταμέτρησης των πρώτων υλών, ο τρόπος είσπραξης 

ενταλμάτων πελατών και η διανομή των επιταγών. 

7. Αναλυτική διερεύνηση 

Ο ελεγκτής χρησιμοποιεί για την έρευνά του αναλύσεις σημαντικών δεικτών και τάσεων, 

περιλαμβανομένης της συνεπαγόμενης έρευνας των διακυμάνσεων και σχέσεων που είναι 

ανακόλουθες με άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 Ο ορκωτός ελεγκτής βασιζόμενος όπως αναφέραμε στα ελεγκτικά πρότυπα 

διατυπώνει την γνώμη του ως προς την αξιοπιστία των λογιστικών καταστάσεων. Το 

ερώτημα όμως είναι ποιο είναι το μέγεθος της ευθύνης του ορκωτού απέναντι στους 

άμεσα και έμμεσα ενδιαφερόμενους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΚΑΙ ΧΑΣΜΑ 

ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ 

 

 

5.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Το 5
ο
 κεφάλαιο πραγματεύεται την ευθύνη που έχει ο ορκωτός ελεγκτής σε σχέση με τις 

παραποιημένες καταστάσεις. Αυτή η ευθύνη είναι ηθική αλλά και νομική. 

 

 

5.2 ΧΑΣΜΑ ΠΡΟΣΔΟΚΙΩΝ (EXPECTATIONS GAP) 

 

 

Όπως έχει προαναφερθεί οι ελεγκτές είναι επιφορτισμένοι με το έργο της παροχής στην 

κοινωνία συγκεκριμένων υπηρεσιών και αποτελεσματικών ελέγχων των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων. Εξαιτίας των μεγάλων ευθυνών που έχουν, οι ελεγκτές απολαμβάνουν και 

επαγγελματικά προνόμια, τουλάχιστον έως το 2000. Ορισμένα από τα προνόμια είναι το 

δικαίωμα της αυτορρύθμισης και η προστασία από ανταγωνιστές που έχουν ως στόχο της 

είσοδο στην αγορά των ελεγκτικών υπηρεσιών. 

 Ωστόσο πολλές φορές υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα αφενός  στις προσδοκίες που 

έχουν οι χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τους ελεγκτές και αφετέρου 

στην αντίληψη που έχουν οι χρήστες για την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν οι 

ελεγκτές. Εμπειρικές μελέτες (Porter, 1993) έχουν δείξει ότι υπάρχει μία δυσαρέσκεια των 

χρηστών για την ποιότητα των ελεγκτικών υπηρεσιών. Η απόσταση μεταξύ των προσδοκιών 

και της αντίληψης των χρηστών για την ποιότητα του έργου των ελεγκτών χαρακτηρίζεται 

από τον όρο χάσμα προσδοκιών. 

 Το χάσμα προσδοκιών δεν μπορεί να μετρηθεί με ακριβή τρόπο. Κύρια αιτία είναι το 

γεγονός ότι ορισμένες ομάδες χρηστών μπορεί να έχουν τους απαιτούμενους πόρους και την 

δυνατότητα πρόσβασης σε σημαντικές πληροφορίες με αποτέλεσμα να κατανοούν 

ευκολότερα τις δημοσιευμένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Την ίδια δυνατότητα δεν 

την έχουν οι μικρομέτοχοι και κυρίως το ευρύ κοινό, αν και συμμετέχουν και αυτοί στην 

διαμόρφωση του χάσματος προσδοκιών. 
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 Εκτός από τους κυρίως χρήστες των οικονομικών καταστάσεων υπάρχουν και άλλες 

ομάδες ενδιαφερόμενων, όπως οι πολιτικοί και οι ακαδημαϊκοί ερευνητές. Δεν είναι σπάνιες 

οι περιπτώσεις όπου πολιτικοί, λόγω ελεγκτικών σκανδάλων, έχουν συστήσει εποπτικές 

αρχές παρακολούθησης του ελεγκτικού επαγγέλματος και έχουν εισάγει αλλαγές στα 

ελεγκτικά πρότυπα. Επιστημονικές μελέτες έχουν τεκμηριώσει την ύπαρξη του χάσματος 

προσδοκιών και έχει τεθεί το ζήτημα της κοινωνικής λογοδοσίας των τόσο των ελεγκτών όσο 

και των υπολοίπων που εμπλέκονται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση. 

  

 

5.3 ΗΘΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Εκτός από την νομική ευθύνη, ο ορκωτός ελεγκτής έχει και ηθική ευθύνη απέναντι στο 

κοινωνικό σύνολο. Το σώμα ορκωτών λογιστών είναι αυτό που μέσω του επαγγελματικού 

κώδικα συμπεριφοράς  επιβάλλει την ηθική ευθύνη  και τον κώδικα συμπεριφοράς προς τα 

άλλα μέλη του σώματος. Ο κώδικας συμπεριφοράς είναι στην ουσία η κοινωνική ευθύνη την 

οποία επιβάλλει η κοινωνική διάσταση του επαγγέλματος. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

γνωρίζουν οι υποψήφιοι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων και γενικά το ευρύ κοινό ότι 

ο ελεγκτής ασκεί το επάγγελμά του με ευθύνη και προσωπική και ηθική συνέπεια και όχι 

μόνο για οικονομικά κίνητρα. Η εμπιστοσύνη των ατόμων που κάνουν χρήση των 

οικονομικών καταστάσεων που φέρουν την υπογραφή του ελεγκτή δημιουργείται από την 

προσωπική ηθική εγγύηση του ορκωτού. 

 Δεν υπάρχει γενικός κώδικας συμπεριφοράς και ευθύνης που να είναι απόλυτα 

εφαρμόσιμος σε κάθε περίπτωση. Η μακροχρόνια άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος είναι 

αυτή που διαμορφώνει  τα πρότυπα, καθώς και να δημιουργεί καινούρια σε ένα συνεχώς 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Ως βασικά συστατικά μιας ηθικής συμπεριφοράς 

εννοούμε την ικανότητα του ελεγκτή να είναι ικανός, αντικειμενικός, εχέμυθος και να μπορεί 

να εξυπηρετεί στα πλαίσια των δυνατοτήτων του. 

 Ως παράδειγμα κώδικα για τους ορκωτούς ελεγκτές θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ο 

κώδικας επαγγελματικής συμπεριφοράς του Σώματος Ορκωτών Λογιστών των ΗΠΑ (Code 

of Professional Ethics by the American Institute of Certified of Central Public Accountants). 

Όσον αφορά την Ελλάδα, για τους ορκωτούς ελεγκτές ο νόμος προβλέπει κυρώσεις οδηγίες 

και μια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις (αρθρ. 15 και 20-22, Π.Δ. 226/92). Αντίθετα για 
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την προσωπική ηθική του ελεγκτή δεν είναι δυνατόν να προβλεφτούν και να επιβληθούν 

κυρώσεις, γιατί αυτή εξαρτάται μόνο από την ακεραιότητα του χαρακτήρα του ελεγκτή.  

 

5.4  ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ 570
17

 

 

 

Το ΔΠΕ 570 δίνει την δυνατότητα στον ελεγκτή να καλύψει το χάσμα ανάμεσα στις 

προσδοκίες της κοινωνίας απέναντι στο έργο του και στην δική του αντίληψη σχετικα τον 

έλεγχο που διενεργεί. Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου 570, ευθύνη του ελεγκτή 

είναι να αποκτά επαρκή και κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια για το ενδεδειγμένο της χρήσης 

της παραδοχής της συνέχισης δραστηριότητας από τη διοίκηση κατά την κατάρτιση και την 

παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων, να εξάγει συμπεράσματα βάσει αποκτηθέντων 

ελεγκτικών τεκμηρίων για το εάν υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα για την ικανότητα της 

οντότητας για συνέχιση της δραστηριότητας και να προσδιορίζει τις επιπτώσεις στην έκθεση 

ελέγχου του. 

 

 

 

5.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Το ποσό που απαιτείται για τα κόστη αποζημίωσης λόγω δικαστικών αποφάσεων, για 

εξωδικαστική επίλυση και για αγορά επαγγελματικής ασφάλισης θεωρείται στις 

αγγλοσαξονικές χώρες ως δυσβάστακτο. Ο περιορισμός της αστικής ευθύνης είναι ένα 

σημαντικό πρακτικό και νομικό ζήτημα και μάλιστα σε πολλές χώρες ο κίνδυνος δικαστικών 

διώξεων και καταβολής αποζημίωσης λειτουργεί ανασταλτικά για την είσοδο νέων και 

ικανών στο επάγγελμα του ορκωτού.   

 Εδώ και χρόνια γίνονται προσπάθειες από το διεθνές ελεγκτικό επάγγελμα να 

περιοριστεί η αστική ευθύνη που φέρει ο ελεγκτής. Στην Μεγάλη Βρετανία έχουν γίνει 

προτάσεις για αντικατάσταση της εξ’ ολοκλήρου ευθύνης με την επιμεριζόμενη και 

αναλογική ευθύνη. Το επιχείρημα, στο οποίο στηρίζονται οι προτάσεις αυτές, είναι ότι 

                                                 
17

 http://www.accountancygreece.gr/ 
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αποτελεί αδικία να καταβάλουν αποκλειστικά το σύνολο της αποζημίωσης οι ελεγκτές ενώ 

ευθύνονται και άλλοι. Υπάρχει βέβαια και ο αντίλογος ότι με την κατάργηση της αστικής 

ευθύνης θα μειωνόταν και το κίνητρο του ελεγκτή για προσφορά ποιοτικότερων ελέγχων. 

Ένα άλλο μέτρο που είχε προταθεί κυρίως στην Μ. Βρετανία αλλά εφαρμόστηκε προαιρετικά 

είναι η υποχρεωτική επαγγελματική ασφάλιση για τις διοικήσεις των επιχειρήσεων. Έτσι θα 

υπήρχε μία δεύτερη πηγή για την διεκδίκηση αποζημίωσης. Ένας άλλος τρόπος για την 

διασφάλιση της περιουσίας του ελεγκτή είναι η προσφορά υπηρεσιών μέσα από εταιρικά 

σχήματα με περιορισμένη αστική ευθύνη. Ένα τέτοιο μέτρο εφαρμόστηκε στην Μ. Βρετανία 

με τον νόμο του 1989. Μέχρι σήμερα ωστόσο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει θεσπίσει 

συγκεκριμένους κανόνες τόσο για το θέμα της ευθύνης του ελεγκτή όσο και για το θέμα της 

επαγγελματικής του ασφάλισης για την μείωση της ευθύνης. 

 

 

5.6 ΕΥΘΥΝΗ ΤΗΣ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΣΤΑΣΕΙΣ 

 

 

Σύμφωνα με τους νόμους που ισχύουν σε κάθε χώρα, ως έργο του ελεγκτή ορίζεται η 

διαπίστωση του κατά  πόσον οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την 

οικονομική θέση της ελεγχόμενης εταιρίας. Αυτό αποτελεί και το μέτρο εκτίμησης της 

ευθύνης του ορκωτού ελεγκτή. 

 Την τελική ευθύνη για την σύνταξη και δημοσίευση των λογιστικών καταστάσεων 

την φέρει η διοίκηση της επιχείρησης. Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την δημιουργία 

κατάλληλων προϋποθέσεων για την παραγωγή, τον έλεγχο και την δημοσίευση λογιστικών 

καταστάσεων.  Είναι στην ευχέρεια του ελεγκτή να συμβουλεύσει την διοίκηση για την 

σωστή σύνταξη των καταστάσεων, αλλά έχει ευθύνη μόνο ως προς τη γνώμη που θα εκφέρει 

για αυτές. Πρωταρχικά την ευθύνη για την μορφή και το περιεχόμενο των λογιστικών 

καταστάσεων την έχει η διοίκηση, κάτι το οποίο τονίζεται από το γεγονός ότι κάτω από τις 

καταστάσεις υπάρχουν τρεις υπογραφές στελεχών της επιχείρησης και του υπεύθυνου του 

λογιστηρίου. 
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5.7 ΝΟΜΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 

 

 

Η ανάπτυξη του χρηματιστηρίου, οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής κοινότητας και ο νόμος περί 

εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου αυξάνουν τόσο την ευθύνη των συμμετεχόντων στην 

διαδικασία κατάρτισης και ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, όσο και την αντίληψη 

του κοινού για το μέγεθος της ευθύνης αυτής. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα και την απαίτηση 

μεγαλύτερης αποζημίωσης σε περίπτωση απωλειών. 

 Υπάρχει το ενδεχόμενο να προκύψουν προκύψουν απαιτήσεις αποζημίωσης από 

παράλειψη του ορκωτού ελεγκτή κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου, εξαιτίας δόλου ή αμέλειας του ελεγκτή (αρθ. 19, Π.Δ. 226/92). Για αυτήν την 

περίπτωση προβλέπεται ασφάλιση των ελεγκτών έναντι των απαιτήσεων, καθώς υπάρχει 

μεγάλη πιθανότητα αντιδικίας και αύξησης του αριθμού των εμπλεκόμενων μερών. Γενικά 

συνίσταται κάθε ελεγκτής να έχει δικηγορική υποστήριξη εκτός από την ασφάλιση. 

 Από τότε που το επάγγελμα του ορκωτού ελεγκτή άρχισε να ασκείτε υπό την 

κηδεμονία και τις άμεσες παρεμβάσεις του κράτους, έχουν αυξηθεί οι περιπτώσεις 

προσφυγής τρίτων στα δικαστήρια εναντίων των ορκωτών ελεγκτών. Όπως αναφέραμε στο 

άρθρο 19 του Π.Δ. 226/92 αναφέρεται η υποχρέωση ασφαλιστικής κάλυψης για αποζημίωση 

συγκεκριμένου ποσού εκ μέρους του ορκωτού ελεγκτή. Σε περιπτώσεις όμως ομαδικών 

προσφυγών από επενδυτές και απαίτησης τράπεζας που έχει χορηγήσει υψηλά  δάνεια 

βασιζόμενη στον έλεγχο του ελεγκτή είναι φυσικό επακόλουθο τα ποσά που έχουν ορισθεί να 

μην επαρκούν.  

 Ως γενική αστική ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή μπορεί να θεωρηθεί η υποχρέωση που 

έχει ο κάθε επαγγελματίας ελεγκτής να επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή και επιμέλεια 

που αναμένεται από αυτόν κατά την διάρκεια της διενέργειας του ελέγχου. Ο ορκωτός 

ελεγκτής είναι ο υπεύθυνος που έχει την δυνατότητα να διαπιστώσει σε ποιο βαθμό οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση της 

επιχείρησης. 

 Ο ορκωτός ελεγκτής  δεν μπορεί να κατηγορηθεί για αλάθητο καθώς είναι 

φυσιολογικό ορισμένες φορές ο ελεγκτής να μην ανταποκρίνεται με επιτυχία στο έργο του. 

Αυτό για το οποίο μπορεί να κατηγορηθεί ο ελεγκτής είναι η απάτη, η αμέλεια και η 

ασυνέπεια τόσο ως προς αυτούς που έχουν έμμεσο συμφέρον από το έργο του, όσο ως προς 

την υπό έλεγχο μονάδα. Η αστική ευθύνη βαραίνει βεβαίως και την διοίκηση της εταιρίας. 
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Στην διατύπωση του άρθρου 19, Ν.Δ. 226/92 διαφαίνονται οι πιθανές αιτίες οι οποίες 

μπορούν να προκαλέσουν ή να εγείρουν την δικαστική δίωξη  και επίρριψη ευθύνης για 

αποζημίωση στον ορκωτό ελεγκτή. «Ο ορκωτός ελεγκτής ευθύνεται για κάθε ζημία εκ 

θετικής ενέργειας ή παραλείψεως κατά τον έλεγχο και την έκδοση του πιστοποιητικού 

ελέγχου εφόσον αυτή οφείλεται σε δόλο ή βαριά αμέλεια του ασκήσαντος τον έλεγχο και 

αποδεδειγμένα προκλήθηκε από την χρήση του πιστοποιητικού ελέγχου». 

 

 

5.8 ΕΥΘΥΝΕΣ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ 

ΜΟΝΑΔΑ 

 

 

Όταν κάποιος ελεγκτής αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας επιχείρησης τότε ταυτόχρονα 

επωμίζεται την υποχρέωση και την ευθύνη προς την επιχείρηση να εκτελέσει το συμφωνηθέν 

συμβόλαιο σύμφωνα με τον τρόπο που ορίζει η επαγγελματική του ιδιότητα. Σύμφωνα με τον 

Ν.2190/1920, άρθρο 37, παρ. 3, «οι ελεγκτές ευθύνονται κατά την ενάσκηση των 

καθηκόντων των δια παν πταίσμα, υποχρεούμενοι εις αποζημίωσην της εταιρίας». Το άρθρο 

16 παρ. 5 του παλαιού Ν.Δ. 3329/1955 ορίζει ότι, «πάσα παράβασις διατάξεων του παρόντος 

Ν.Δ. υπό ορκωτού λογιστή, πλην της πειθαρχικής διώξεως ην συνεπάγεται, τιμωρείται και 

κατά τα άρθρα 252 και 458 του Π.Κ. και τα άρθρα 242 και 386 του Π.Κ., επιφυλασσόμενου 

εις τυχόν ζημιωθέντα και του δικαιώματος αποζημιώσεως κατά τας διατάξεις του ποινικού 

δικαίου. 

 Υπεύθυνος έναντι της επιχείρησης θεωρείται ο ελεγκτής για: 

 Απάτη. Για απάτη μπορεί να κατηγορηθεί ο ελεγκτής στην περίπτωση που εκ 

προθέσεως δεν αποκάλυψε απάτη που διαπίστωσε κατά τον έλεγχο ή συνέβαλλε σε 

πράξη εσκεμμένης απάτης εις βάρος του πελάτη του. Επίσης κατηγορείται για απάτη 

εφόσον παρουσιάσει ότι ψευδώς κατέχει την επαγγελματική ιδιότητα του ορκωτού  

ελεγκτή. 

 Αμέλεια. Για αμέλεια ή αδιαφορία μπορεί να κατηγορηθεί ο ελεγκτής όταν κατά την 

διενέργεια του ελέγχου δεν επιδεικνύει την απαραίτητη προσοχή και επιμέλεια  που 

απαιτείται από αυτόν. Για να μπορέσει ο πελάτης να διεκδικήσει αποζημίωση σε 
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περίπτωση απάτης ή αμέλειας θα πρέπει πρώτα να αποδείξει ότι χρησιμοποίησε τον 

έλεγχο του ελεγκτή για να λάβει ή να μην λάβει κάποια χρηματοοικονομική απόφαση. 

 Αθέτηση συμφωνίας. Στην περίπτωση που ο ορκωτός ελεγκτής περιορίζει την 

έκταση του ελέγχου σε μικρότερη από έναν κανονικό έλεγχο σύμφωνα με τα 

ελεγκτικά πρότυπα, τότε έχουμε πλημμελή εκτέλεση ελέγχου. Όταν έχει προκληθεί 

ζημία από ελλιπή έλεγχο τότε η επιχείρηση ή ο πελάτης έχει την δυνατότητα να 

διεκδικήσει αποζημίωση για αθέτηση συμφωνίας. 

 Εχεμύθεια. Το άρθρο 63γ παρ. 2 του Ν.2190 αναφέρει ότι, «τιμωρείται δια 

φυλακίσεως μέχρι τριών μηνών πας ελεγκτής ανωνύμων εταιρειών, όστις δεν ήθελε 

τηρήσει απόλυτων εχεμύθειαν, περί των παρ’ αυτού παρατηρηθέντων εν τη 

λειτουργία της εταιρίας». 

 Δημοσίευση και εχεμύθεια. Η υποχρέωση της εχεμύθειας περιλαμβάνει και όλα 

εκείνα τα στοιχεία που δεν επιβάλει ο νόμος να δημοσιεύονται σε οποιαδήποτε μορφή 

δημοσίευσης. 

 Ανακάλυψη λάθους ή απάτης. Στα πλαίσια της ορθής παρουσίασης των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων θα πρέπει ο ελεγκτής να ανακαλύψει περιπτώσεις 

ακούσιας ή εσκεμμένης απάτης. Η ευθύνη του στην περίπτωση απάτης, η οποία 

οφείλεται σε παραπλανητική εμφάνιση των λογιστικών καταστάσεων, εξαντλείται στα 

όρια που έδρασε ο ελεγκτής με την απαιτούμενη επιμέλεια και προσοχή βασιζόμενος 

στα αποδεκτά ελεγκτικά πρότυπα. Οι νόμοι για περιπτώσεις απάτης, συνέργειας σε 

απάτη και ψευδής επαγγελματικής ιδιότητας, εφαρμόζονται και για ευθύνη προς 

τρίτους οι οποίοι βασιστήκαν στα αποτελέσματα τις ελεγκτικής διαδικασίας. Το 

πρόβλημα στις δικαστικές υποθέσεις για αποζημίωση τρίτων, είναι να αποδειχθεί εάν 

ζημιώθηκαν βασιζόμενοι στις ελεγχόμενες λογιστικές καταστάσεις. 

 Παραπλανητικές λογιστικές καταστάσεις. Οι ελεγκτές οφείλουν να εντοπίζουν πότε 

υπάρχει παραπλάνηση του κοινού από τις ελεγχόμενες καταστάσεις. Πολλές φορές 

έχουν καταδικαστεί ελεγκτικές εταιρίες σχετικά με αυτήν την περίπτωση. 
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5.9 ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

 

 

Η επιστημονική και επαγγελματική διενέργεια του ελέγχου από τον ελεγκτή είναι η καλύτερη 

υπεράσπιση απέναντι στην πιθανότητα να βρεθεί κατηγορούμενος ο ελεγκτής. Διενεργεί τον 

έλεγχο σύμφωνα με την «Επιστολή Ανάληψης», δηλαδή το συμβόλαιο που έχει υπογράψει με 

τον πελάτη. Στην Επιστολή Ανάληψης αναφέρονται η φύση και τα όρια του ελέγχου, το 

γεγονός ότι ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις γενικώς παραδεκτές λογιστικές 

αρχές και επίσης αναφέρεται και ο σκοπός του ελέγχου. 

 Μία άλλη άμυνα του ελεγκτή θεωρείται τα φύλλα εργασίας, στο οποίο ο διατυπώνει 

όλες τις ενέργειες που έκανε κατά τον έλεγχο. Για να έχει ισχύ, θα πρέπει ο ελεγκτής να 

αναφέρει όλες τις απορίες που ανέκυψαν κατά τον έλεγχο όπως επίσης και να δικαιολογεί σε 

αυτά όλα τα ειδικά μέτρα που εφάρμοσε. Άλλα στοιχεία που βοηθούν στην υπεράσπιση του 

ελεγκτή είναι η σαφής διατύπωση της έκθεσης, οι υπογεγραμμένες καταθέσεις και 

γνωματεύσεις τρίτων , η ανάκληση ή τροποποίηση.  

 Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι ελεγκτές και κατ’ επέκταση οι ελεγκτικές εταιρίες με 

την αποτελεσματικότητά τους στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώθηκε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ 

ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

 

6.1 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ 

 

 

Καθοριστικός ήταν ο ρόλος που διαδραμάτισαν ελεγκτικές ετιαρίες και ελεγκτές στην 

οικονομική πορεία τόσο εταιρίων όσο και της παγκόσμιας οικονομίας. Παρακάτω 

παρατίθενται πέντε από τα μεγαλύτερα χρματοοικονομικά σκάνδαλα. 

 

 

6.2 ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ  

 

 

Οι εταιρίες, όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, που παρέχουν ελεγκτικές 

υπηρεσίες ονομάζονται ελεγκτικές εταιρίες. Ανάλογα με το μέγεθός τους χωρίζονται σε 

μεγάλες διεθνής ελεγκτικές εταιρίες (big international accounting firms), μεσαίες διεθνής 

ελεγκτικές εταιρίες (second-tier international accounting firms) και εθνικές ελεγκτικές 

εταιρίες (national accounting firms). 

 Οι μεγάλες διεθνής ελεγκτικές εταιρίες λόγω του μεγέθους τους είναι εξειδικευμένες 

σε κάθε κατηγορία θεμάτων και ασκούν σημαντική επιρροή διεθνώς τόσο στον χώρο της 

Ελεγκτικής όσο και στον χώρο της Λογιστικής. Λειτουργούν σχεδόν σε κάθε χώρα  και 

κυρίως στις χώρες που ασκούνε μεγάλη επιρροή διεθνώς ελεγκτικά και λογιστικά, ελέγχουν 

την εκπροσώπηση του εθνικού ελεγκτικού επαγγέλματος. 

 Σήμερα υπάρχουν τέσσερις μεγάλες πολυεθνικές εταιρίες, η Deloitte, η Ernst & 

Young, η KPMG και η PricewaterhouseCoopers. Η Deloitte ιδρύθηκε το 1845 στο Λονδίνο, η 

Ernst & Young το 1903 στο Σικάγο, η KPMG και η PricewaterhouseCoopers ιδρύθηκαν 

επίσης στο Λονδίνο το 1870 και 1850 αντίστοιχα. 
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 Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει στοιχεία για τις τέσσερις μεγάλες πολυεθνικές 

ελεγκτικές εταιρίες για το έτος 2013
18

. 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ 

Εταιρία Έσοδα Υπάλληλοι Οικονομικό 

Έτος 

Έδρα Εταιρίας 

Deloitte $32.4bn 200,000 2013 ΗΠΑ 

PWC $32.1bn 184,000 2013 Ηνωμένο 

Βασίλειο 

Ernst & Young $25.8bn 175,000 2013 Ηνωμένο 

βασίλειο 

KPMG $23.4bn 155,000 2013 Ολλανδία 

 

Και οι τέσσερις οι οποίες ονομάζονται διεθνώς Big 4 έχουν ως βάση τις ΗΠΑ ή την Μεγάλη 

Βρετανία. Στις υπόλοιπες χώρες στις οποίες δραστηριοποιούνται λειτουργούν σύμφωνα με το 

κατά εθνικά δίκαιο και είναι νομικά ανεξάρτητες εταιρίες, κυρίως με την μέθοδο του 

franchising. Έτεροι και μέτοχοι από μια χώρα έχουν στην κατοχή τους τις τοπικές εταιρίες 

και πληρώνουν αμοιβή για την χρήση του ονόματος αλλά και για να λάβουν τεχνογνωσία. Τα 

πρότυπα εργασίας που ακολουθούνται είναι αυτά της μητρικής ελεγκτικής εταιρίας η οποία 

μπορεί να κάνει σχετικούς ελέγχους για το αν τηρούνται τα πρότυπα και να έχει ανάμειξη 

στις προσλήψεις, τις προαγωγές και την συνταξιοδότηση του προσωπικού. 

 Ο πιο συνηθισμένος νομικός τύπος σύμφωνα με τον οποίο λειτουργούσαν οι διεθνής 

ελεγκτικές ήταν η προσωπική εταιρία, η οποία διακρίνεται από την απεριόριστη ευθύνη των 

ελεγκτών. Στα επόμενα χρόνια κυρίως στις αγγλοσαξονικές χώρες επιτράπηκαν και άλλοι 

τύποι εταιριών, όπως η προσωπική εταιρία περιορισμένης ευθύνης και η ανώνυμη εταιρία σε 

διάφορες εκδοχές.  

 Η Grant Thornton, η BDO, η Moore Stephens και η BKR είναι από τις 

σημαντικότερες μεσαίες διεθνής ελεγκτικές εταιρίες. Η δομή και η οργάνωσή τους δεν 

διαφέρουν από αυτές των Big 4. Εκτός από τις διεθνής ελεγκτικές σε κάθε χώρα λειτουργούν 

και εθνικές ελεγκτικές εταιρίες των οποίων η δομή  είναι προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες 

της χώρας εγκατάστασης. Αν και οι εθνικές ελεγκτικές εταιρίες έχουν ορισμένα 

πλεονεκτήματα όσον αφορά τα φορολογικά θέματα και τους εθνικούς λογιστικούς κανόνες, ο 

έλεγχος των μεγάλων εταιριών και μάλιστα των εισηγμένων γίνεται από τις Big 4. Η φήμη, η 
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δυνατότητα κάλυψης μεγάλων ομίλων και η μεγαλύτερη εξειδίκευση σε περισσότερα 

ελεγκτικά αντικείμενα είναι στοιχεία που δικαιολογούν την ολοένα αυξανόμενη κυριαρχία 

των Big 4. 

 

 

6.3 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ ENRON CORPORATION
19

 

 

 

Από τις αρχές του 20
ού 

αιώνα ο Arthur Andersen άρχισε να προσφέρει ελεγκτικές και 

λογιστικές υπηρεσίες. Η τράπεζες είχαν εμπιστοσύνη στην πιστότητα της εταιρίας του και 

χρηματοδοτούσαν τις εταιρίες τις οποίες υποστήριζε. Στην ύφεση του 1930 η Arthur 

Andersen πίστεψε στο μέλλον των εταιριών ενέργειας και προχώρησε στην χρηματοδότησή 

τους. Σύμφωνα με τον τύπο της εποχής ο Arthur Andersen αποτελούσε δείγμα πειθαρχίας και 

άκαμπτης στάσης απέναντι στα ελεγκτικά και λογιστικά πρότυπα. Και μετά τον θάνατο του 

ιδρυτή της η Arthur Andersen έμεινε πιστή στην ιδεολογία της όσον αφορά της ορθή και με 

ειλικρίνεια άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. Στις αρχές του 21
ου

  απασχολούσε ήδη 

80.000 εργαζόμενους με γραφεία σε 80 χώρες και ετήσια κινητικότητα 10 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων. 

 Ωστόσο η Andersen θα κλονιζόταν από μια εταιρία ενέργειας που είχε ιδρυθεί το 

1930 και είχε ενεργό ρόλο στην δανειοδότησή της και την ύπαρξή της, την Northern Natural 

Gus Company. Η φτώχεια που επικρατούσε την περίοδο στην οποία ιδρύθηκε είχε ως 

αποτέλεσμα την ευρεία χρήση του φυσικού αερίου παρά τον κίνδυνο τον εκρήξεων. Τα 

χρόνια που ακολουθούν εξελίσσεται στον μεγαλύτερο προμηθευτή φυσικού αερίου των ΗΠΑ 

και στην συνέχεια διευρύνει τις δραστηριότητές της στην εξερεύνηση πετρελαίου και 

χημικών. Το 1986 με έδρα το Τέξας υπό την επωνυμία Enron Corporation αναδεικνύεται σε 

εταιρία εμπορίας φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Εκμεταλλεύεται στο έπακρο το 

ηλεκτρονικό εμπόριο και μόνο η Enron Online κάνει συναλλαγές 335 δις δολαρίων. Ο 

Kenneth Lay και ο Jeffrey Skilling σαν διευθύνοντες σύμβουλοι της Enron βρίσκονταν στο 

πλευρό του George W. Bush και είχαν σκοπό να κάνουν την Enron από την 7η μεγαλύτερη 

εταιρία των ΗΠΑ στην μεγαλύτερη εταιρία του κόσμου. 

 Το 2001 η Enron κατέρρευσε αφήνοντας απροστάτευτους χιλιάδες εργαζόμενους και 

επενδυτές. Η τιμή της μετοχής από τα μέσα του 2000 που ήταν στα 90 δολάρια κατρακύλησε 

                                                 
19

 http://online.wsj.com 



  

53 

 

στο 1 δολάριο το 2001. Στις 2 Δεκεμβρίου του 2001 οι πιστωτές θα την αναγκάσουν να 

κηρύξει πτώχευση. Υπό την ευθύνη της διοίκησης, η εξαιρετικές επιδόσεις που παρουσίαζε η 

εταιρία ανάμεσα στο 1990 και το 2000 ήταν αποτέλεσμα παραποίησης λογιστικών 

καταστάσεων. 

 Για να βελτιώσει τον δείκτη κεφαλαιακής της επάρκειας μια εταιρία ιδρύει εταιρίες 

SPE (Special Propose Entity), οι οποίες είναι εταιρίες με ειδικό αντικείμενο εργασίας χωρίς 

νομική σχέση με την μητρική εταιρία, για να εκχωρήσει σε αυτές απαιτήσεις και επισφάλειες. 

Αυτές οι εταιρίες ειδικού σκοπού δεν ενοποιούνται εφόσον συμμετέχει ανεξάρτητο μέλος με 

ποσοστό τουλάχιστον 3%. Η Enron χρησιμοποίησε τις  SPE, λόγω των προνομίων που 

απολαμβάνουν,  για να συγκαλύψει τις ζημιές της. 

 Οι οικονομική μεγέθυνση της Enron την ανάγκασε να ψάχνει συνεχώς για κεφάλαια 

και ήθελε να έχει υψηλή πιστοληπτική ικανότητα για να αντλεί ευκολότερα δάνεια. Αυτή 

ήταν η αιτία δημιουργίας SPE. Επίσης άρχισαν οι παραποιήσεις των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων με σκοπό την διατήρηση της μετοχής σε υψηλά επίπεδα. Οι εταιρίες ειδικού 

σκοπού άρχιζαν να εμφανίζουν συνεχώς ζημίες που έπρεπε να αποπληρωθούν, καθώς είχαν 

αγοράσει πολλά περιουσιακά στοιχεία της Enron. Με αυτόν τον τρόπο αποκρύπτονταν 

οφειλές και υποχρεώσεις από τον ισολογισμό, δημιουργούνταν πλαστά κέρδη από τις 

εικονικές συναλλαγές και οι επενδυτές συνέχιζαν να έχουν εμπιστοσύνη στην εταιρία. 

Ταυτόχρονα οι μετοχές του οικονομικού διευθυντή οι οποίες ανέρχονταν σε 5.800 δολάρια 

μέσα σε 2 μήνες αυξήθηκαν σε μετοχές αξίας 1 εκατ. Δολαρίων.  

 Η παρουσίαση εντυπωσιακών οικονομικών καταστάσεων απασχολούσε σχεδόν πάντα 

την Enron και για αυτόν τον λόγο εξαγόραζε ορισμένες  SPE, τις οποίες συμπεριλάμβανε 

στον ενοποιημένο ισολογισμό. Οι επενδυτές θεωρούσαν κέρδος της εταιρίας την διαφορά 

μεταξύ της καθαρής παρούσας αξίας και της πραγματικής αξίας και αυτό βοηθούσε την 

εταιρία να τους εξαπατήσει.  

  
20

Τον Ιανουάριο του 2002 εκρήγνυται η βόμβα: Το Κογκρέσο ανακαλύπτει ότι λίγες 

ημέρες πριν η Enron καταθέσει αίτηση πτώχευσης, η Andersen είχε διατάξει την καταστροφή 

χιλιάδων εγγράφων που σχετίζονταν με τον οικονομικό έλεγχο του ενεργειακού κολοσσού, 

ρίχνοντας στο σκοτάδι τις έρευνες για τη μεγαλύτερη εταιρική χρεοκοπία της χώρας. Έτσι, 

αργότερα τον ίδιο μήνα ομοσπονδιακό δικαστήριο απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον της 

λογιστικής εταιρείας για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης. 
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Η αποκάλυψη του ρόλου που έπαιξε στην απόκρυψη σημαντικών στοιχείων για τις 

λογιστικές μεθόδους της Enron στοίχισε στην Andersen πελάτες και τζίρο, ενώ παράλληλα 

ακυρώθηκε το σχέδιο εξαγοράς της από την Delloitte & Touche. Το Μάρτιο παραιτείται ο 

πρόεδρός της Τζόζεφ Μπερναρντίνο και ένα μήνα αργότερα ανακοινώνεται η απόλυση 7.000 

υπαλλήλων ή το 25% περίπου του προσωπικού της. 

Η αυλαία για την πέμπτη μεγαλύτερη λογιστική εταιρεία στον κόσμο πέφτει τον 

Ιούνιο. Αμερικανικό ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφασίζει ότι η Andersen κατέστρεψε 

εσκεμμένα τα έγγραφα που σχετίζονταν με τα οικονομικά στοιχεία της Enron, της επιβάλλει 

πρόστιμο 500.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε εταιρεία λογιστών, 

και τη θέτει σε καθεστώς επιτήρησης για πέντε χρόνια. 

Ο θάνατος της Andersen έφερε στην επιφάνεια το ρόλο των λογιστικών εταιρειών στη 

δημιουργία της «φούσκας» της Γουόλ Στριτ το 1999-2000, καθώς και τις συνέπειες της 

διαπλοκής των ρόλων του ελεγκτή και του συμβούλου, καθώς εκτός από ελεγκτικές 

υπηρεσίες η εταιρεία προσέφερε στην Enron και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Δηλαδή η ίδια η 

εταιρεία που υποτίθεται ότι έλεγχε την αξιοπιστία των βιβλίων της, παράλληλα τη 

συμβούλευε πώς θα φανεί περισσότερο ελκυστική στους επενδυτές, χρησιμοποιώντας, όπως 

αποδείχθηκε, όχι και τόσο θεμιτά μέσα. 

 

 

6.4 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ WORLDCOM
21

 

 

 

Η αποκάλυψη της λογιστικής απάτης της WorldCom, η οποία απέκρυψε δαπάνες ύψους 3,9 

δις. Δολαρίων, φέρνει στην επιφάνεια μία οικονομία όπου κυριαρχούσαν τα λογιστικά κόλπα 

και η εκτός ελέγχου δράση των οικονομικών στελεχών. Το σκάνδαλο της WorldCom το 

οποίο συνέβη αμέσως μετά αυτό της Enron,αναδεικνύει τις αρνητικές συνέπειες της 

απελευθέρωσης της αγοράς.  

Ιστορικά η WorldCom δημιουργήθηκε από την συγχώνευση της Long Distance 

Discount Services το 1989 με την Advantage  Companies, η οποία είχε γίνει για να εισαχθεί η 

πρώτη στο χρηματιστήριο. Μια σειρά από εξαγορές κατά την διάρκεια της δεκαετίας του 90 

και κυρίως η εξαγορά της MCI αξίας 37δις δολαρίων το 1998 συνέβαλλαν στην ανάπτυξή 

της. Μεταξύ των εταιρειών που εξαγοράστηκαν ή συγχωνεύθηκαν με WorldCom ήταν η 
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Advanced Communications Corp (1992), η Metromedia Communication Corp (1993), η 

Resurgens Communications Group (1993), η IDB Communications Group, Inc (1994), η 

Williams Technology Group, Inc (1995), και η MFS Communications Company (1996). Η 

εξαγορά της MFS περιελάμβανε την UUNet Technologies, Inc, η οποία είχε αποκτηθεί από 

την MFS λίγο πριν από τη συγχώνευση με την WorldCom. 

Το 1998 η μετοχή της WorldCom άρχισε να μειώνεται και οι τράπεζες ασκούσαν 

πίεση στον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρίας για κάλυψη της ζήτησης για τα επιπλέον 

κεφάλαια, καθώς είχε να χρηματοδοτήσει και άλλες δραστηριότητες. Στις 5 Οκτωβρίου 1999 

η Sprint Corporation και η MCI WorldCom ανακοίνωσαν την 129 δισεκατομμυρίων 

δολαρίων συμφωνία συγχώνευσης μεταξύ των δύο εταιρειών. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης 

των ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση εμπόδισαν αυτήν την συγχώνευση καθώς υπήρχε ο 

κίνδυνος να δημιουργηθεί μονοπώλιο.   

Η τιμή των μετοχών της εταιρίας έπρεπε να στηριχθεί. Για αυτόν τον λόγο 

χρησιμοποίησε από το 1999 μέχρι τον Μάιο του 2002 (υπό τη διεύθυνση των Ebbers, Scott 

Sullivan (CFO), David Myers (Controller) και Buford "Buddy" Yates (Director of General 

Accounting)) λογιστικά κόλπα για να αποκρύψει την μείωση των κερδών και να δώσει μία 

εικόνα ψευδούς κερδοφορίας. Δύο ήταν οι τρόποι με τους οποίους πετύχαινε την λογιστική 

απάτη. Οι λογιστές της έκαναν εγγραφές με μικρότερα ποσά από τα πραγματικά στο «κόστος 

γραμμής» και η κεφαλαιοποίηση αυτών των δαπανών δεν γίνονταν με καταχώρησή τους στα 

έξοδα αλλά γίνονταν στον ισολογισμό. Επίσης χρησιμοποιώντας το λογαριασμό με τίτλο 

«εταιρικοί γενικοί λογαριασμοί εσόδων» η εταιρία φούσκωνε τον λογαριασμό έσοδα με 

ψεύτικες λογιστικές εγγραφές. Οι αριθμοδείκτες οι οποίοι επηρεάζονταν θετικά με αυτά τα 

«τρικ» ήταν οι αριθμοδείκτες του καθαρού περιθωρίου κέρδους, της απόδοσης επί της 

επένδυσης (ROI) και των κερδών ανά μετοχή. 

Τον Ιούνιο του 2002 ο εσωτερικός έλεγχος της εταιρίας ανακάλυψε την απάτη ύψους 

38 δις δολαρίων. Ο Sullivan απολύθηκε, ο Myers παραιτήθηκε, η Arthur Andersen απέσυρε 

την ελεγκτική γνώμη της για το 2001 και η Securities and Exchange Commission (SEC) 

ξεκίνησε έρευνα. Το σύνολο του ενεργητικού είχε διογκωθεί μέχρι το τέλος του 2003 κατά 11 

δις δολάρια. 

Τον Ιούνιο του 2002 κατηγορήθηκε η WorldCom για αστική απάτη από την Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς, ωστόσο και νωρίτερα είχαν γίνει αγωγές εις βάρος της από μετόχους της, 

αγωγές οι οποίες απορρίφθηκαν. Η αίτηση προστασίας πτώχευσης που έγινε στις 21 Ιουλίου 

του 2002, ήταν η μεγαλύτερη αίτηση που έγινε ποτέ στην ιστορία των ΗΠΑ. 
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Η WorldCom τότε άλλαξε το όνομά της σε MCI, και μετακόμισε την εταιρική έδρα 

της από το Clinton του Mississippi, στο Dulles της Virginia, στις 14 Απριλίου 2003. Η 

εταιρεία κατέβαλε 750 εκατομμύρια δολάρια στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε μετρητά και 

μετοχές της νέας MCI, τα οποία προορίζονταν για τους αδικημένους επενδυτές. 

Προηγούμενοι ομολογιούχοι κατέληξαν να πληρωθούν 35,7 σεντς του δολάριο, σε ομόλογα 

και μετοχές στη νέα εταιρεία MCI. Οι προηγούμενες μετοχές των μετόχων ήταν άνευ αξίας. 

Πολλοί από τους μικρούς πιστωτές περιλαμβάνουν πρώην εργαζόμενους, κυρίως αυτούς που 

απολύθηκαν τον Ιούνιο του 2002 και η αποζημίωσή και οι παροχές τους είχαν παρακρατηθεί 

όταν η WorldCom κήρυξε πτώχευση. Στις 7 Αυγούστου 2002, η exWorldCom group 5100 

ξεκίνησε αποτελούμενοι από πρώην υπαλλήλους της WorldCom, με κοινό στόχο την 

αναζήτηση πλήρους καταβολής της αποζημίωσης απόλυσης. Η '5100' αντιπροσωπεύει τον 

αριθμό των εργαζομένων της WorldCom που απολύθηκαν στις 28 Ιουνίου 2002, πριν η 

WorldCom κηρύξει πτώχευση. 

Τον Μάιο του 2003  το αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ανέθεσε χωρίς 

πλειστηριασμός στην MCI να οικοδομήσει ένα κινητό τηλεφωνικό δίκτυο στο Ιράκ. Η 

ανάθεση αυτή επικρίθηκε έντονα τόσο για τον τρόπο με τον οποίο έγινε όσο και για το 

γεγονός ότι υπήρχε έλλειψη εμπειρίας της εταιρίας στον χώρο. Στις 14 Φεβρουαρίου 2005, η 

Verizon Communications απέκτησε την MCI για $ 7,6 δις. 

Στις 15 Μάρτη 2005 ο Bernard Ebbers κρίθηκε ένοχος (25 χρόνια φυλάκιση) για όλες 

τις κατηγορίες και καταδικάστηκε για απάτη, συνωμοσία και υποβολή πλαστών εγγράφων. Ο 

CFO Scott Sullivan ο οποίος κρίθηκε ένοχος στις 2 Μαρτίου 2004 για την παραποίηση των 

τίτλων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων στις 27 Σεπτεμβρίου 2002, ο πρώην υπεύθυνος 

David Myers, ο πρώην σύμβουλος λογιστηρίου Buford Yates, ο οποίος ομολόγησε την ενοχή 

του για συνομωσία και απάτη στις 7 Οκτωβρίου 2002 και οι πρώην διευθυντές λογιστικών 

Betty Vinson και Troy Normand είναι οι υπάλληλοι της WorldCom οι οποίοι δέχθηκαν 

ποινικές κυρώσεις. 
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6.5 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ TYCO
22

 

 

 

Με λειτουργικά έσοδα πάνω από 38 δις δολάρια τον χρόνο και με 240000 εργαζομένους η 

Tyco θεωρείτο η μεγαλύτερη εταιρία κατασκευής συστημάτων ασφαλείας και ειδικών 

ηλεκτρικών προϊόντων. Ο Dennis Kozlowski ο οποίος μπήκε στην εταιρία το 1975 ως βοηθός 

λογιστή, συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας το 1987 και το 1993 

αναλαμβάνει την προεδρία του συμβουλίου. 

 Στις 5 Δεκέμβριου του 2001 η τιμή της μετοχής της Tyco βρίσκονταν στα 59.76 

δολάρια καθώς η εταιρία είχε επεκτείνει την δραστηριότητά της και σε άλλους τομείς όπως η 

πυροπροστασία και η υγειονομική περίθαλψη. Τον Ιανουάριο του 2002 άρχισαν να γίνονται 

γνωστές λογιστικές ατασθαλίες της εταιρίας με αποκορύφωμα την ανακάλυψη του  

εισαγγελέα του Μανχάταν Robert Morgenthau, ο οποίος ερευνούσε τον Kozlowski για 

φοροδιαφυγή, ότι ο Kozlowski είχε δάνειο αξίας 10 εκατομμυρίων δολαρίων από την Tyco το 

οποίο είχε χρεωθεί η εταιρία. 

 Όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο με το δάνειο η εταιρία κινήθηκε νομικά εναντίων 

όλων των εμπλεκομένων. Η υπεράσπιση του Kozlowski ισχυρίστηκε ότι πραγματοποιήθηκαν 

φιλανθρωπικές δωρεές από χρήματα που αποκτήθηκαν λανθασμένα. Ωστόσο τον Σεπτέμβριο 

του 2002 ο   Kozlowski κατηγορήθηκε για κλοπή 170 εκ δολαρίων και την απόκτηση 430 εκ 

δολαρίων προερχόμενα από απάτη σε βάρος της εταιρίας. 

 Στις 3 Οκτωβρίου αρχίζει η δίκη του  Kozlowski και του γενικού οικονομικού 

διευθυντή, οι οποίοι θεωρούνται υπεύθυνοι του οικονομικού εγκλήματος και της λεηλασίας 

εις βάρος της εταιρίας. το 2005 κρίθηκαν και οι δύο ένοχοι για κατάχρηση εταιρικών 

κεφαλαίων και καταδικάστηκαν για 25 χρόνια φυλάκισης. 

 
23

Το 2004 η Tyco είχε κόψει έναν από τους τελευταίους δεσμούς της με τον νυν 

κατηγορούμενο και πρώην διευθύνοντα σύμβουλό της, Dennis Kozlowski,, κινώντας 

διαδικασίες για την αντικατάσταση της ελεγκτικής εταιρίας PwC από την Deloitte & Touche. 

Η Tyco δήλωσε ότι η κίνηση ήταν μέρος των προσπαθειών που καταβάλει για βελτίωση της 

εταιρικής διακυβέρνησης. Η PwC ήταν ελεγκτής της Tyco από το 1994, δύο χρόνια αφότου ο 

κ. Kozlowski ανέλαβε τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου. Οι μαρτυρίες στη δίκη 

απέδειξαν ότι οι ελεγκτές της PwC γνώριζαν για κάποιες από τις ενέργειες των δύο αντρών, 

και θα μπορούσαν να τους είχαν βοηθήσει να τις αποκρύψουν, συμφωνώντας μαζί τους για 
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ειδική λογιστική μεταχείριση. Η PwC είχε εξασφαλίσει συμφωνία με τις αρχές ότι δεν θα 

ασκούνταν εναντίον του ομίλου διώξεις, αν και οι δημόσιες αρχές είχαν αφήσει ανοιχτά όλα 

τα ενδεχόμενα. 

 

 

6.6 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ PARMALAT
24

 

 

 

Η Parmalat ξεκίνησε την δεκαετία του 60’ ως μία μικρή οικογενειακή επιχείρηση διανομής 

παστεριωμένου γάλακτος στα περίχωρα της πόλης της Πάρμα. Ο ιδρυτής της Καλίστο Τάντζι 

χάρη στις δεξιότητές του και στις επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέπτυξε σημαντικά 

την επιχείρησή του. 

 Το 1974 έγινε πολυεθνική και εγκαταστάθηκε στην Βραζιλία και στην συνέχεια στον 

Ισημερινό και την Βενεζουέλα. Δημιούργησε θυγατρικές αρχικά σε ευρωπαϊκές χώρες  με 

φορολογικές διευκολύνσεις και αργότερα σε χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικοί 

παράδεισοι όπως οι Νήσοι Κέυμαν, οι βρετανικές Παρθένες Νήσοι και οι ολλανδικές 

Αντίλες. Εισάγεται το 1990 στο χρηματιστήριο κατέχοντας παγκοσμίως την πρώτη θέση στις 

γαλακτοβιομηχανίες γάλατος μακράς διάρκειας. Με κύκλο εργασιών 7.6 δις ευρώ το 2002 

απασχολούσε σχεδόν 37000 προσωπικό σε περισσότερες από 30 χώρες. Η μετοχή της πλέον 

θεωρούταν μία σίγουρη αξία στο χρηματιστήριο του Μιλάνου. 

 Οι μέρες τις ευημερίας διήρκεσαν ως τις 11 Νοεμβρίου του 2003, καθώς εκείνη την 

ημέρα εκφράστηκαν αμφιβολίες από ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με μια επένδυση 500 εκ. 

ευρώ στην εταιρία Epicurum με βάση τις νήσους Κέυμαν. Οι της εταιρίας γιατί αμέσως ο 

οίκος αξιολόγησης Standard and Poor’s υποβάθμισε την βαθμολογία των μετοχών. Η 

επιτροπή του χρηματιστηρίου ζητούσε διευκρινίσεις από την Parmalat για τον τρόπο με τον 

οποίο θα εξυπηρετούσε τα χρέη της που έληγαν το 2003. 

 Για να καθησυχάσει τους πιστωτές και τους μετόχους και για να ανεβάσει την τιμή 

της μετοχής της, η Parmalat παρουσιάζει ένα έγγραφο υπογεγραμμένο από ένα 

υποκατάστημα της Bank of America στις νήσους Κέυμαν, με το οποίο βεβαιώνεται ότι 

βρίσκεται κατατεθειμένο στην εν λόγω τράπεζα απόθεμα ύψους 3,95 δις. ευρώ.  Η Bank of 

America καταγγέλλει όμως ότι το έγγραφο είναι πλαστό, με αποτέλεσμα να υπάρχει ελεύθερη 
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πτώση της  μετοχής και να καταστραφούν οικονομικά 115.000 επενδυτές και μικρό-

αποταμιευτές.  

 Αμέσως γίνεται γνωστό ότι το χρέος της Parmalat ανέρχεται σε 11 δις ευρώ. Για να 

κρύψει αυτό το μεγάλο χρέος χρησιμοποιούσε ψευδείς ισολογισμούς, παραποιημένες 

λογιστικές καταστάσεις, φανταστικά κέρδη και σύνθετες πυραμίδες offshore εταιριών. Αυτές 

οι εταιρίες συμπλήρωναν έτσι η μία την άλλη ώστε ήταν αδύνατο να βρεθεί η προέλευση και 

ο προορισμός των χρημάτων και η ανάλυση των λογαριασμών.     

 O Φάουστο Tόνα, πρώην γενικός οικονομικός διευθυντής της Parmalat, παραδέχτηκε 

ότι «ωφελήθηκε προσωπικά» με κεφάλαια, τα οποία ανήκαν σε θυγατρικές εταιρείες της 

Parmalat στο Λουξεμβούργο. επίσης αναφέρει ότι ο ιταλικός κολοσσός έπαιρνε «μίζες» από 

τον κολοσσό των συσκευασιών Tetra-Pak, κατηγορία την οποία αρνήθηκε ο σουηδικός 

όμιλος. 

 Στο στόχαστρο των εισαγγελιών αρχών βρέθηκαν και οι ορκωτοί ελεγκτές οι οποίοι 

έλεγχαν και υπέγραφαν τα βιβλία της Parmalat. Η ιταλική νομοθεσία προβλέπει ότι να γίνεται 

αλλαγή των ορκωτών ελεγκτών ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Μέχρι το 1999 την ευθύνη 

του ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων την είχε η  Grant Thorton που αντικαταστάθηκε 

από την Deloitte & Touche. Η Grant Thorton όμως συνέχισε να ελέγχει την θυγατρική της, 

την Parmalat Bonlat, μέχρι την στιγμή που η Bank of America γνωστοποίησε ότι το έγγραφο 

για το υποτιθέμενο απόθεμα ήταν πλαστό. H Grant Thorton, η οποία αποτελεί ένα παγκόσμιο 

δίκτυο εταιρειών ορκωτών λογιστών, διέγραψε την εταιρεία μέλος του δικτύου της στην 

Ιταλία
25

. 

Εκτός από την διοίκηση της εταιρίας κατηγορήθηκαν και οι δύο ελεγκτικές εταιρίες (Grant 

Thornton και Deloitte & Touche) αλλά και γνωστές τράπεζες (όπως η Citigroup, η Morgan 

Stanley, η Bank of America και η Deutche Bank) για συμπαιγνία και εξαπάτηση του 

επενδυτικού κοινού. Την άνοιξη τού 2011 ο Τάντσι καταδικάστηκε σε φυλάκιση 8 ετών αλλά 

οι τέσσερις τράπεζες απαλλάχθηκαν των κατηγοριών. 
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6.7 ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΚΑΝΔΑΛΟ LEHMAN BROTHERS
26

 

 

 

Σεισμικές δονήσεις είχε προκαλέσει στο παγκόσμιο χρηματοοικονομικό σύστημα η πτώχευση 

της τέταρτης μεγαλύτερης επενδυτικής τράπεζας των Ηνωμένων Πολιτειών, της «Lehman 

Brothers». 

Η τράπεζα που ιδρύθηκε από τρεις εβραίους μετανάστες από τη Γερμανία το 1850 και 

πρωταγωνιστούσε στο οικονομικό γίγνεσθαι επί 158 χρόνια, ξεπερνώντας ακόμα και το κράχ 

του 1929 και την ύφεση που ακολούθησε, δεν κατάφερε να βγει σώα από την 

χρηματοπιστωτική κρίση που από το 2007 την Αμερική. 

Το 2005 τα κεφάλαιά της ανέρχονται σε 175 δις. δολάρια και ανακηρύσσεται η 

καλύτερη επενδυτική τράπεζα από το περιοδικό Euromoney για το ίδιο έτος. Το ρεκόρ της σε 

επίπεδο κερδοφορίας συνεχίζεται για 3 χρόνια και το 2007 βρίσκεται στην κορυφή της λίστας 

του Fortune για τις πιο επιτυχημένες χρηματιστηριακές εταιρίες. Επίσης  διαχειρίζεται την 

μεγαλύτερη ως τότε συγχώνευση του χρηματοοικονομικού κλάδου, την αξίας 98 δισ. 

δολαρίων εξαγορά της ABN AMRO από την κοινοπραξία των Royal Bank of Scotland, 

Santander και Fortis. 

Ήταν Μάρτιος του 2007, όταν για πρώτη φορά ακούστηκε σε πολλούς ο όρος 

subprime δάνεια. Πρόκειται για δάνεια χαμηλής εξασφάλισης. Τα δάνεια αυτά χορηγούνται 

χωρίς εγγυήσεις κυρίως σε οικογένειες με χαμηλή πιστοληπτική ικανότητα. Ιδιαίτερα 

χαρακτηριστική ήταν η ευκολία με την οποία δίνονταν τα συγκεκριμένα δάνεια και είχαν 

φτάσει στο σημείο να αποτελούν το 13% της συνολικής στεγαστικής πίστης των ΗΠΑ. 

 Εξαιτίας της εύκολης χορήγησης των συγκεκριμένων δανείων, χωρίς κάποιον 

πιστοληπτικό έλεγχο, όταν άρχισαν να ανεβαίνουν τα επιτόκια πολλοί δανειζόμενοι 

δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Η εμπλοκή της Lehman Brothers 

στην αγορά των στεγαστικών δανείων υψηλού ρίσκου της επέφερε μεγάλες ζημιές. Το πρώτο 

τρίμηνο του 2008 ήταν η πρώτη φορά που ανακοίνωνε μετά τον διαχωρισμό της από την 

American Express ζημίες αξίας 2,8 δις δολαρίων. Οι όποιες προσπάθειες γίνονται για την 

πώληση του 50% των μετοχών της πέφτουν στο κενό λόγω των υψηλών απαιτήσεών της και 

πλέον είναι εξαιρετικά δύσκολο να κρατήσει την ηγετική της θέση στον χρηματοπιστωτικό 

κλάδο. Οι προσπάθεια αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου προκαλεί πτώση της μετοχής ως 

και 90%. 
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Η κατάρρευση αγοράς των στεγαστικών δανείων χαμηλής εξασφάλισης προκαλεί 

ύφεση στην αμερικάνικη αγορά και αλυσιδωτές διαγραφές τραπεζών και χρηματιστηριακών 

εταιριών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις αναλυτών οι διαγραφές για την Lehman θα έφταναν τα 4 

δις δολάρια ενώ ήδη είχαν καταγραφεί διαγραφές 12 δις δολαρίων. Στις αρχές του 2007 η 

μετοχή της χάνει το 85% της συνολικής της αξίας καθώς είναι πλέον πολύ δύσκολο να 

αντλήσει κεφάλαια από το χρηματιστήριο. 

Η Lehman έκανε μια τελευταία απέλπιδα προσπάθεια. Πόνταρε επιθετικά στην αγορά 

εμπορευμάτων και ειδικά στο πετρέλαιο προκειμένου να «κλείσει» τις ζημιές από τα 

subprime. Μόνο το χαρτοφυλάκιο των τιτλοποιημένων στεγαστικών δανείων ήταν 54 δισ. 

δολάρια. Στη συνέχεια εκτέθηκε σε τόσο μεγάλο βαθμό στην αγορά παραγώγων 

(εμπορεύματα) που κανείς πλέον δεν ήθελε να την αγοράσει. Ο επικεφαλής της Lehman 

Brothers, Ρίτσαρντ Φαλντ αποφάσισε, να εισέλθει δυναμικά στην αγορά εμπορευμάτων. Ο 

κίνδυνος της Lehman αυξήθηκε τόσο πολύ που ο οίκος αξιολόγησης Fitch προχώρησε σε 

υποβάθμιση. Είχε πάρει τόσο επικίνδυνες θέσεις στις αγορές παραγώγων συνολικά που το 

μοντέλο μέτρησης κινδύνου (value at risk) υπολόγιζε ότι μία λάθος κίνηση θα κόστιζε 15 

εκατ. δολάρια την ημέρα. Και το χειρότερο: Επαιζε παράγωγα με δανεικά και με αναλογία 

μέχρι 30 προς 1. Με μία τέτοια αναλογία που τα δανεικά είναι τριάντα φορές μεγαλύτερα από 

τα ίδια κεφάλαια, αρκεί μία πτώση κατά 3,3% της αξίας των επενδύσεων για να εξανεμισθεί 

όλο το κεφάλαιο. 

H πραγματικότητα, όμως, ήταν τελείως διαφορετική και ο κύκλος της Lehman είχε 

κλείσει στις 15 Σεπτεμβρίου το βράδυ, ύστερα από ένα σκληρό Σαββατοκύριακο 

διαπραγματεύσεων της αμερικανικής κυβέρνησης με 30 τραπεζίτες της Wall Street στο κτίριο 

της Fed. Ο Φαλντ δεν έδωσε το παρόν του. Μεσοβδόμαδα είχε συναντηθεί με τον Αμερικανό 

υπουργό Οικονομικών, Χένρι Πόλσον, και τον πρόεδρο της Fed, Μπεν Μπερνάκι 

προκειμένου να τους δώσει λεπτομέρειες για την κατάσταση της Lehman. 

Το Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου, στις 9 το πρωί ο Πόλσον, ο Μπερνάνκι και ο βοηθός 

του Τίμοθι Γκέθνερ συναντήθηκαν με τους τραπεζίτες. Χωρίστηκαν σε ομάδες εργασίας και 

έκαναν σενάρια για τη διάσωση της Lehman: Εξαγορά από άλλη τράπεζα, κρατική ενίσχυση, 

εγκατάλειψη και πτώχευση. Ο Γκέθνερ υπολόγιζε για κάθε σενάριο τις συνέπειες. Η μέρα 

έκλεισε μόνο με την απόφαση ότι ήταν προτιμότερο να διασωθεί η Merrill Lynch παρά η 

Lehman, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Οι συσκέψεις συνεχίστηκαν και την Κυριακή 

μέχρι τις 5 το απόγευμα. Κατά τη διάρκεια της ημέρας έγιναν διαπραγματεύσεις με τη 

Barclays προκειμένου να εξαγοράσει τη Lehman αλλά η πρώτη δεν το δεχόταν χωρίς κρατική 

στήριξη. Η κρατική στήριξη δεν δόθηκε. Τότε υπολόγισαν το κόστος των εμπλεκομένων της 
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αγοράς από την πτώχευση της Lehman τη Δευτέρα το πρωί. Αφού έγιναν οι υπολογισμοί, 

ενημερώθηκε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ, Κρίστιαν Κοχ, και η 

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. 

Στις 16 Σεπτεμβρίου του 2008  η οικονομική κρίση γονάτισε την Lehman Brothers, η 

οποία υπέστη την μεγαλύτερη χρεοκοπία στην ιστορία των ΗΠΑ Οι εργαζόμενοι της Lehman 

επέστρεψαν στο γραφείο τους, όπου έμαθαν για την πτώχευση και τους ζητήθηκε να πάρουν 

τα προσωπικά τους αντικείμενα σε κούτες. 

Οι εξελίξεις που ακολούθησαν την επόμενη μέρα ήταν ραγδαίες. Τα ευρωπαϊκά 

χρηματιστήρια άρχισαν από νωρίς το πρωί να κατρακυλούν κάνοντας τους αναλυτές να 

μιλούν για «μαύρη Δευτέρα». Κατέγραψαν σημαντικές απώλειες, με πρώτο του Λονδίνου 

που έκλεισε με ποσοστιαία μεταβολή προς τα κάτω της τάξης του 4,08%, ενώ στο 

χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, οι βασικοί δείκτες χάνουν αυτή την ώρα περίπου 3%. 

Σημαντική πτώση κατέγραψε εξάλλου η ισοτιμία του δολαρίου έναντι του ευρώ, η οποία 

διαμορφώθηκε στο 1,4198 δολάρια. Ισχυρές πτωτικές τάσεις επικράτησαν και στη 

συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.993,05 

μονάδες, παρουσιάζοντας μεγάλες απώλειες σε ποσοστό 3,78%. 

Επιπτώσεις υπήρξαν και στην τιμή του πετρελαίου, που σημείωσαν πτώση καθώς 

προκλήθηκαν ανησυχίες ότι τα αυξανόμενα οικονομικά προβλήματα σε παγκόσμιο επίπεδο 

θα προκαλέσουν περαιτέρω μείωση στη ζήτηση ενέργειας, στρέφοντας τους επενδυτές σε 

άλλους τομείς. 

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα διοχέτευε 30 δισεκατομμύρια ευρώ στη 

διατραπεζική αγορά της ευρωζώνης για να στηρίξει τις αγορές, ενώ και η ομοσπονδιακή 

τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών προχωρούσε σε διεύρυνση των εγγυήσεων που 

αποδέχεται για δάνεια προς τις χρηματοπιστωτικές εταιρείες. 

Πριν οδηγηθεί στην πτώχευση η Lehman Brothers χρησιμοποιούσε "παραπλανητικά 

λογιστικά τεχνάσματα", ώστε να καλύψει την τραγική εικόνα που παρουσίαζαν τα 

οικονομικά της. Οι λογιστές της απέκρυψαν προσωρινά από τα βιβλία της, 50 δισ. δολάρια 

από "προβληματικά περιουσιακά στοιχεία".Η τακτική ήταν γνωστή υπό την ονομασία "Repo 

105", κατά την οποία η Lehman φέρεται να χρησιμοποίησε συμφωνίες επαναγοράς με στόχο 

την μείωση της μόχλευσης στον ισολογισμό της. Η πρώτη φορά, που η τράπεζα εφάρμοσε 

την συγκεκριμένη τακτική ήταν το 2001, όταν η τράπεζα ήταν υπό τον έλεγχο των αρμόδιων 

υπηρεσιών. Ο Ρίτσαρντ Φάλντ, πρώην διευθύνων σύμβουλος της Lehman Brothers, είχε 

δώσει εκείνη την περίοδο εντολή για απόκρυψη στοιχείων. 
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Αυτό όμως που έγινε γνωστό στις 15 Σεπτέμβρη του 2008, η έκθεσή της Lehman 

Brothers δηλαδή σε υπερβολικό δανεισμό, η ελεγκτική εταιρεία Ernst & Young που 

πληρωνόταν για να υπογράφει τα βιβλία της το ήξερε πολύ καιρό πριν. Το γνώριζε και το 

συγκάλυπτε. Ειδικότερα, όπως περιγράφεται στο πόρισμα των αμερικανικών αρχών έκτασης 

2.200 σελίδων, η Ernst & Young είχε επίγνωση της απάτης που έκανε η διοίκηση της 

τράπεζας όταν καταχωρούσε στις πωλήσεις, μέχρι να δημοσιευτούν οι καταστάσεις, ένα 

βραχυπρόθεσμο δάνειο έτσι ώστε να εμφανιστεί μειωμένος ο δανεισμός. Το αποτέλεσμα ήταν 

η τράπεζα να έχει γονατίσει από τις υποχρεώσεις κι οι μέτοχοι, χάρη στις πολύτιμες 

υπηρεσίες των ελεγκτών, να ενημερώνονται για μια ανθηρή και αξιοζήλευτη κατάσταση. 

Η Lehman Brothers δεν ήταν η μοναδική «ελεγχόμενη» εταιρεία που επωφελήθηκε 

από την τεχνογνωσία της Ernst & Young στη δημιουργική λογιστική και το μαγείρεμα των 

στοιχείων. Η Ernst & Young λοιπόν προσέφερε τις ίδιες «πολύτιμες υπηρεσίες» της στην 

δημιουργική λογιστική και στην Anglo Irish Bank βοηθώντάς την να «καταχωνιάσει» ένα 

δάνειο ύψους 87 εκ. ευρώ. Πως το κατάφερε; Αξιοποιώντας τη διαφορετική ημερομηνία 

έναρξης και λήξης του οικονομικού έτους μεταξύ της ίδιας και των θυγατρικών της. Έτσι το 

δάνειο μέχρι τις 30 Σεπτέμβρη που έληγε το οικονομικό έτος για την Anglo Irish ήταν 

καταχωρημένο στην Irish Nationwide και μέχρι τις 31 Δεκέμβρη που έληγε το οικονομικό 

έτος για την Irish Nationwide μεταφερόταν στην Anglo Irish. Το αποτέλεσμα ακραίων 

κερδοσκοπικών πράξεων και της δημιουργικής λογιστικής της Ernst & Young που προσέφερε 

την τεχνογνωσία για το κουκούλωμά τους ήταν η μετοχής της να χάσει το 97% της αξίας της 

σε ένα χρόνο, οι διευθυντές της να παραιτηθούν και οι φορολογούμενοι να πληρώσουν 10 

δις. ευρώ με τα οποία χρηματοδοτήθηκε η συγκεκριμένη τράπεζα για να αναπληρώσει το 

κεφάλαιό της. 

 Οι περιπτώσεις των εταιρικών σκανδάλων που αναφέρθηκαν καταμαρτυρούν και την 

ευθύνη των ελεγκτικών εταιριών σε μεγάλο βαθμό. Είτε συμμετέχοντας στην παραποίηση 

των χρηματοοικονομικών κατστάσεων είτε από ανικανότητα ανίχνευσης της λογιστικής 

απάτης, οι ελεγκτικές ετιαρίες φέρουν ένα μεγάλο μερίδιο ευθύνης στις οικονομικές 

συνθήκες που διαμορφώθηκαν. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ-

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ 

 

 

 Οι  αρνητικές συνέπειες που προκάλεσε η δημιουργική λογιστική ή παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων γίνονται κατανοητές κυρίως από τα μεγάλα σκάνδαλα Enron, 

Lehman Brothers και το κόστος τους σε παγκόσμιο οικονομικό επίπεδο. Χιλιάδες επενδυτές, 

μέτοχοι και πιστωτές εξαπατήθηκαν από την διαστρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων. 

 Ο ανταγωνισμός, το επίπεδο του εσωτερικού ελέγχου, η χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης και κυρίως η πίεση για καλύτερα αποτελέσματα αποτελούν τα σημαντικότερα 

κίνητρα για να διαπράξει κάποιος λογιστική απάτη. Με σκοπό να παρουσιαστούν θετικότερα 

αποτελέσματα αυξάνονταν τα κέρδη και οι κερδοφόρες προμήθειες και μειώνονταν οι ζημίες. 

Με αυτόν τον τρόπο αυξάνονταν τα μερίσματα για τους μετόχους και εξασφαλίζονταν 

επιχορηγήσεις επισφαλών δανείων με υψηλό βαθμό μόχλευσης. 

 Πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους, δηλαδή τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, τα 

πυρά των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων και γενικά της κοινής γνώμης στράφηκαν 

και εναντίων των εξωτερικών ελεγκτών. Ποιοι είναι οι λόγοι που δεν αποκαλύπτεται μια 

λογιστική απάτη? Περιμένει  περισσότερα το κοινό από αυτά που είναι υποχρεωμένος να 

προσφέρει ο ελεγκτής? Είναι υπεύθυνες οι ελεγκτικές εταιρίες για τις παραποιήσεις και για 

την εξαπάτηση αυτών που τις χρησιμοποιούν? 

 Ο ελεγκτής προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο και υποχρέωσή του 

είναι να εκτελεί ορθά το έργο τα οποίο του έχει ανατεθεί. Οφείλει να διαθέτει γνώση του 

αντικειμένου, εμπειρία , επάρκεια και φυσικά ανεξαρτησία ώστε να μπορέσει να 

ανταπεξέλθει όσο το δυνατών καλύτερα στις προσδοκίες τόσο των εταιριών όσο και των 

υπόλοιπων άμεσα και έμμεσα ενδιαφερομένων. Οι κύριες αιτίες στις οποίες οφείλετε η 

λογιστική απάτη είναι η δυσκολία ανίχνευσης των παραποιημένων καταστάσεων, η 

ανεξαρτησία του ελεγκτή αλλά και η απουσία σημαντικής τιμωρίας. Δηλαδή η μη 

αποκάλυψη της απάτης μπορεί να οφείλετε είτε σε αναποτελεσματικό έργο του ελεγκτή αλλά 

και σε εσκεμμένη απόκρυψη που κρύβει δόλο. 

 Ο νόμος Sarbanes-Oxley toy 2002 προσπάθησε να διορθώσει τα κακώς κείμενα που 

δημιουργήθηκαν με  τα ελεγκτικά σκάνδαλα τα οποία είχαν ξεσπάσει. Στηριζόταν στην 

διαφάνεια, την αμεροληψία, την ευθύνη και την τιμιότητα και αύξησε την συμμετοχή των 
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διευθυνόντων συμβούλων στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο όπως 

έδειξαν και τα επόμενα ελεγκτικά σκάνδαλα ο νόμος θεωρήθηκε ως αναποτελεσματικός. 

 Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχει ο ελεγκτής για 

την ανίχνευση απάτης. Ένας ισχυρός εσωτερικός έλεγχος συνεργαζόμενος σωστά με τον 

εξωτερικό ελεγκτή δεν αφήνει πολλά περιθώρια λαθών και απάτης. Από  εκεί και έπειτα είναι 

στην ικανότητα και θέληση του ελεγκτή να αποκαλύψει οποιαδήποτε παραποίηση. Η 

εμπιστοσύνη προς το ελεγκτικό επάγγελμα έχει κλονισθεί και ίσως μία συνεχής 

αναπροσαρμογή των νόμων και των ελεγκτικών προτύπων θα μπορούσε να τη 

αποκαταστήσει. 

 Ο καθορισμός αυστηρότερων ποινών θα μπορούσε να δράσει κατασταλτικά όσον 

αφορά την λογιστική απάτη. Μία αύξηση των ποινών θα οδηγούσε σίγουρα σε πιο ενδελεχείς 

και προσεχτικούς ελέγχους. Απαραίτητη προϋπόθεση φυσικά είναι η ύπαρξη σοβαρών 

ελαφρυντικών στην περίπτωση όπου είναι αμφίβολη η εκούσια συμμετοχή του ελεγκτή. 

 Άμεσο αντίκτυπο είχαν τα ελεγκτικά σκάνδαλα και για την ελληνική οικονομία καθώς 

η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση που ξέσπασε το 2008 µετά την κατάρρευση της 

Lehman Brothers αποτέλεσε την αιτία για τη κρίση κρατικού χρέους, της οποίας ο πιο λεπτός 

κρίκος ήταν η Ελλάδα, ενώ ακολούθησαν Ιρλανδία και Πορτογαλία. 
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