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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Είναι κοινός τόπος, πως το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων τα 

τελευταία χρόνια λαμβάνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις και όλο και περισσότερα 

οικονομικά σκάνδαλα έρχονται στο προσκήνιο. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη, προκειμένου 

να εξελιχθούν επαγγελματικά, προσφεύγουν σε ενέργειες τροποποίησης των αποτελεσμάτων, 

με σκοπό την «ωραιοποίηση» των οικονομικών καταστάσεων. Ως εκ τούτου, είναι αναγκαίο 

να πραγματοποιείται έλεγχος από τα αρμόδια πρόσωπα, ώστε να είναι δυνατή η ανίχνευση 

της παραποίησης και να αποφεύγονται μελλοντικά τέτοιου είδους φαινόμενα.  Στον 

εντοπισμό της στρέβλωσης των αποτελεσμάτων παίζουν ρόλο μείζονος σημασίας οι 

στατιστικοί μέθοδοι, στόχος των οποίων είναι η εύρεση των κατάλληλων προτύπων για την 

ανάπτυξη κατάλληλων υποδειγμάτων, που ανιχνεύουν την παραποίηση των οικονομικών 

μεγεθών. Στην προσπάθεια αυτή θα χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι αριθμοδείκτες για την 

εξαγωγή των σωστών συμπερασμάτων.  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Το φαινόμενο της λογιστικής απάτης μέσω της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα και το θέμα φαίνεται να έχει πολλές προσεγγίσεις. Τα τελευταία 

χρόνια μάλιστα γίνονται όλο και περισσότερες περιπτώσεις λογιστικής απάτης μέσω 

παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων γνωστές κυρίως στις Η.Π.Α. , αλλά και στην 

Ευρώπη (υποθέσεις Enron, Xerox, Worldcom, Parmalat και άλλες). 

Η λογιστική απάτη γίνεται, όταν σημειώνεται σημαντική αλλοίωση της ορθής εικόνας 

των οικονομικών καταστάσεων. Σύμφωνα με τον Bayou κλπ (2001) για τη μελέτη του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη 

παράμετροι πολιτικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί, η φύση του οικονομικού συστήματος, τα 

συστατικά της λογιστικής απάτης, το περιβάλλον και οι δομές της κοινωνίας. 

Στην Ελλάδα αρχικά στόχος της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

φαίνεται να ήταν η μείωση των κερδών και επομένως και του αντίστοιχου φόρου μέσω της 

αύξησης των εξόδων. Στη συνέχεια όμως με τη συνεχή είσοδο των επιχειρήσεων στο 

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών και την αυξημένη ενασχόληση του επενδυτικού κοινού, 

στόχος έγινε η γρήγορη αύξηση των εσόδων και ως εκ τούτου η αύξηση των κερδών.  

Εάν αυτό δε συμβαίνει πραγματικά, πολλές εταιρίες επιχειρούν την παραποίηση των 

οικονομικών καταστάσεων μέσω της επέμβασης στους λογαριασμούς των λογιστικών 

βιβλίων, κάτι που είναι γνωστό με τον όρο «cook the books». Οι συνηθέστεροι λογαριασμοί, 

των οποίων η παρουσίαση επιδέχεται αλλοίωση, είναι οι επισφαλείς πελάτες, οι 

αποζημιώσεις του προσωπικού, οι αποσβέσεις, τα πάγια στο κόστος κτήσης , που συχνά 

καταχωρούνται ως έξοδα, τα αποθέματα, τα έσοδα και τα έξοδα που πολλές φορές 

καταχωρούνται σε λάθος χρήση, παραβιάζοντας την αρχή των δεδουλευμένων. 

  Στο πλαίσιο των συνεχών αλλαγών, που λαμβάνουν χώρα στο συνεχώς 

μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον, θεωρείται αναγκαία η έγκαιρη και έγκυρη 

πληροφόρηση, όχι μόνο σε επίπεδο επιχειρήσεων και οργανισμών αλλά και σε επίπεδο 

κρατών ως προϋπόθεση επιβίωσης και εξέλιξης. 

Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις αποτελούν σημαντικό εργαλείο επικοινωνίας 

ανάμεσα στις επιχειρήσεις και στους χρήστες τους, γι’ αυτό και οι τυχόν ανακρίβειες , που 
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περιέχουν, μπορούν εύκολα να παραπλανήσουν το επενδυτικό κοινό, κάτι που καθιστά 

ιδιαίτερα σημαντική την έννοια του ελέγχου. 

Τα τελευταία χρόνια, η Εξόρυξη Δεδομένων παρέχει καινοτόμες τεχνικές για την 

εξαγωγή γνώσης μέσα από μεγάλους όγκους δεδομένων. Οι τεχνικές αυτές χρησιμοποιούνται 

για την ανακάλυψη προτύπων, που είναι σημαντικά για την εφαρμογή των μεθόδων εξόρυξης 

δεδομένων, οι οποίες προσπαθούν να αναπτύξουν υποδείγματα αναγνώρισης της λογιστικής 

απάτης. 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η εμπειρική διερεύνηση στατιστικών μεθόδων 

ανάπτυξης υποδειγμάτων για την ανίχνευση τροποποίησης των οικονομικών καταστάσεων 

μέσα από τη συλλογή δεδομένων χρηματοοικονομικών αριθμοδεικτών, που αφορούν 

επιχειρήσεις του ελληνικού Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών για μια συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο. 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας αυτής γίνεται η παρουσίαση των οικονομικών 

καταστάσεων των επιχειρήσεων και του σκοπού τους, η περιγραφή των χρηστών των 

οικονομικών καταστάσεων και των βασικών παραδοχών του πλαισίου κατάρτισης και 

παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων, η αναφορά των χαρακτηριστικών της 

ποιότητάς τους και η παρουσίαση των διαφόρων αριθμοδεικτών, που συμβάλλουν στην 

ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, μέσω της αξιολόγησης και της 

αξιοποίησης των δεδομένων. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας πραγματοποιείται η εισαγωγή στην έννοια της 

Ελεγκτικής Επιστήμης, η αναφορά του αντικειμένου της ελεγκτικής, η κατηγοριοποίηση των 

ελεγκτών των επιχειρήσεων, η περιγραφή της επαγγελματικής ανεξαρτησίας των ορκωτών 

ελεγκτών, η αναφορά των θεμελιωδών δεοντολογικών αρχών του Κώδικα επαγγελματικής 

δεοντολογίας σύμφωνα με το IFAC, η περιγραφή των ελεγκτικών τεκμηρίων που 

χρησιμοποιούνται από τους ορκωτούς ελεγκτές για την καταγραφή της γνώμης τους στην 

έκθεση ελέγχου, η περιγραφή της έννοιας των σφαλμάτων, η διάκριση του ελεγκτικού 

κινδύνου σε κατηγορίες και η έκφραση της ευθύνης των ορκωτών ελεγκτών κατά τη 

διεξαγωγή του ελεγκτικού τους έργου. 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας εισάγεται η έννοια της απάτης, απαριθμούνται οι 

μορφές της φύσης της απάτης, περιγράφονται οι παράγοντες του τριγώνου της απάτης, 

αναλύεται το μοντέλο 3Cs του Rezaee και περιγράφεται η έννοια της Δημιουργικής ή 
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επινοητικής λογιστικής. Έπειτα, παρουσιάζονται οι τεχνικές παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων, αναφέρονται τα χαρακτηριστικά της λογιστικής απάτης και του μοντέλου 

“CRIME”, επισημαίνονται τα προειδοποιητικά σημεία που βοηθούν τους ελεγκτές στο έργο 

τους και γίνεται η διάκριση των κινήτρων, που ωθούν τις επιχειρήσεις στη στρέβλωση των 

οικονομικών μεγεθών των οικονομικών καταστάσεων. Στη συνέχεια, γίνεται περιγραφή του 

φαινομένου της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα τα τελευταία 

χρόνια, υποδεικνύεται η εμφάνιση της παραποίησης οικονομικών καταστάσεων στους 

διάφορους κλάδους με βάση τη βιβλιογραφία και απαριθμούνται τα γνωρίσματα των 

στρατηγικών πρόληψης και ανίχνευσης της λογιστικής απάτης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας, γίνεται σύντομη διήγηση των υποθέσεων των 

διεθνών οικονομικών σκανδάλων των εταιριών Enron, Worldcom, Parmalat και Xerox. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας, πραγματοποιείται εισαγωγή στην έννοια της 

Εξόρυξης Δεδομένων, της Τεχνητής Νοημοσύνης και της  Μηχανικής Μάθησης, 

περιγράφονται τα επαναλαμβανόμενα βήματα της διαδικασίας Εξόρυξης Δεδομένων και 

παρουσιάζονται οι κατηγορίες των εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων. Ύστερα, αναλύονται τα 

χαρακτηριστικά των τεχνικών μηχανικής μάθησης για την εξόρυξη επιχειρηματικών 

δεδομένων και περιγράφονται οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων για την ανίχνευση 

παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων, όπως τα Δέντρα Αποφάσεων, τα Μπαϋεσιανά 

Δίκτυα Πίστης, ο Αφελής κατηγοριοποιητής Bayes, τα Νευρωνικά Δίκτυα, οι Μηχανές 

Διανυσμάτων Υποστήριξης, ο ταξινομητής του k πλησιέστερου γείτονα, τα Μοντέλα 

Παλινδρόμησης, τα Λογαριθμικά Υποδείγματα, η Ασαφής λογική, οι Γενετικοί αλγόριθμοι, 

οι Ομάδες ταξινομητών και το μοντέλο Z’’ Score. Στη συνέχεια, γίνεται ανασκόπηση της 

βιβλιογραφίας σχετικά με τις εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στους διάφορους τομείς. 

Στο έκτο κεφάλαιο πραγματοποιείται μια εμπειρική μελέτη με στόχο την εύρεση 

υποδειγμάτων, που οδηγούν στον εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 

1.1  Σκοπός των οικονομικών καταστάσεων 

 

Ο βασικός σκοπός της λογιστικής κατά την πρωταρχική ιστορική εξέλιξή της ήταν η 

συστηματική καταγραφή, ταξινόμηση και απεικόνιση των οικονομικών δραστηριοτήτων της 

επιχείρησης, έτσι ώστε οι οικονομικές καταστάσεις που συντάσσονται να απεικονίζουν τα 

αποτελέσματα της διαχείρισης των πόρων της επιχείρησης ή της οικονομικής 

δραστηριότητας. Αργότερα, κυριάρχησε η άποψη, ότι ο βασικός σκοπός της Λογιστικής και 

επομένως των οικονομικών καταστάσεών της είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών και η 

λήψη ορθολογικών αποφάσεων. 

Ως εκ τούτου, προκύπτει ότι ο σκοπός των οικονομικών καταστάσεων είναι η παροχή 

πληροφόρησης τόσο στους εξωτερικούς όσο και στους εσωτερικούς χρήστες της οικονομικής 

οντότητας. Η πληροφόρηση αφορά μεταξύ άλλων τη χρηματοοικονομική θέση της 

επιχείρησης, την αποδοτικότητα, τις ταμειακές της ροές αλλά και την πορεία που διανύει 

στην πάροδο των ετών, τόσο για τα στοιχεία της ίδιας, όσο και σε σύγκριση με άλλες εταιρίες 

του κλάδου, βοηθώντας τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων στη λήψη των 

κατάλληλων επενδυτικών αποφάσεων. Οι οικονομικές καταστάσεις δείχνουν επίσης τα 

αποτελέσματα της επιμέλειας ή της υπευθυνότητας της Διοίκησης για τους πόρους που άλλοι 

της έχουν εμπιστευθεί (μέτοχοι). Έτσι, οι οικονομικές καταστάσεις παρέχουν πληροφορίες 

για τα περιουσιακά στοιχεία, τις απαιτήσεις, τις υποχρεώσεις, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και 

τα έξοδα, τα κέρδη και τις ζημίες, τις μεταβολές των ιδίων κεφαλαίων αλλά και τις ταμειακές 

ροές. 
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1.2  Χρήση των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

1.2.1 Χρήστες των Οικονομικών Καταστάσεων 

 

Η Λογιστική από κάποιους αναφέρεται ως «η γλώσσα των επιχειρήσεων», επειδή είναι η πιο 

σημαντική πηγή παροχής οικονομικών πληροφοριών για μια οικονομική οντότητα. Η μορφή 

και η συχνότητα της πληροφορίας, την οποία έχει ανάγκη ένας χρήστης εξαρτάται από το 

είδος των αποφάσεων τις οποίες καλείται να λάβει ο χρήστης. 

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων διαφέρουν ως προς τις πληροφοριακές 

τους ανάγκες, καθώς δεν ικανοποιούνται όλοι με την ίδια ποσότητα πληροφοριών. Από την 

άλλη μεριά, οι διοικήσεις των επιχειρήσεων διαφωνούν και αυτές για την έκταση των 

πληροφοριών, που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες στο κοινό. Και αυτό γιατί μερικοί 

υποστηρίζουν ότι θα πρέπει να δίνονται στους χρήστες , μόνο ότι είναι απολύτως απαραίτητο 

για αυτούς να γνωρίζουν, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι είναι πιο συνετό να δίνονται όλες οι 

πληροφορίες στους χρήστες, αφήνοντας τους ίδιους να επιλέξουν. 

Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνουν παρόντες και δυνητικούς 

επενδυτές, εργαζόμενους, δανειστές, προμηθευτές και άλλους πιστωτές, πελάτες, 

κυβερνήσεις και όργανά τους και το κοινό. Οι οικονομικές καταστάσεις χρησιμοποιούνται 

για να καλύψει ο κάθε χρήστης μερικές από τις ανάγκες του.  

Οι επενδυτές κι οι μέτοχοι, δηλαδή αυτοί που παρέχουν κεφάλαια με ενσωματωμένο 

κίνδυνο και οι σύμβουλοί τους χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την αποδοτικότητα και 

τον κίνδυνο της επένδυσής τους. Ενδιαφέρονται λοιπόν για το αν θα πρέπει να πουλήσουν, να 

αγοράσουν ή να κρατήσουν τις μετοχές τους. Ιδιαίτερα οι μέτοχοι ενδιαφέρονται για τη 

δυνατότητα της επιχείρησης να μοιράσει μερίσματα.  

Οι εργαζόμενοι δείχνουν ενδιαφέρον σχετικά με τη σταθερότητα και την κερδοφορία 

των εργοδοτών τους και την ικανότητα αυτών να παρέχουν αμοιβές και να δίνουν ευκαιρίες 

απασχόλησης. 

Οι δανειστές αποζητάνε πληροφορίες σχετικά με την αποπληρωμή των δανείων και 

των σχετικών τόκων. 



[16] 
 

Οι προμηθευτές και άλλοι εμπορικοί πιστωτές ενδιαφέρονται για πληροφορίες , που θα 

τους επιτρέψουν να καταλάβουν, εάν θα μπορέσουν να εισπράξουν τα οφειλόμενα ποσά τους 

στο χρόνο που τα αναμένουν.  

Οι πελάτες χρειάζονται πληροφόρηση σχετικά με τη συνέχιση της επιχείρησης, ειδικά 

όταν τους συνδέει μια μακρόχρονη συνεργασία.  

Οι κυβερνήσεις και τα όργανά τους χρειάζονται πληροφορίες σχετικά με την 

κατανομή των πόρων και των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Τις πληροφορίες αυτές τις 

χρησιμοποιούν για τον προσδιορισμό της φορολογικής πρακτικής και ως βάση για στατιστικά 

στοιχεία  για το εθνικό εισόδημα.  

Το κοινό, μέσω των οικονομικών καταστάσεων συγκεντρώνει τις απαραίτητες 

πληροφορίες σχετικά με τις τάσεις και τις νεότερες εξελίξεις σχετικά με την κερδοφορία της 

επιχείρησης και το εύρος των δραστηριοτήτων της. 

 

1.2.2 Χρήση των οικονομικών καταστάσεων κατά το IASB 

 

Κατά το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (IASB) οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων χρησιμοποιούν τις πληροφορίες ώστε: 

 Να αποφασίσουν εάν θα πουλήσουν, ή θα αγοράσουν ή θα κρατήσουν επενδύσεις σε 

μετοχές ή άλλες συμμετοχές 

 Να εκτιμήσουν την επιμέλεια και την υπευθυνότητα της διοίκησης  

 Να αξιολογήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να παρέχει αποδοχές και άλλα 

οφέλη στους εργαζομένους 

 Να εκτιμήσουν το κατά πόσο τα δάνεια που τους έδωσαν είναι εξασφαλισμένα  

 Να προσδιορίσουν τη φορολογική πολιτική σε εθνικό επίπεδο 

 Να υπολογίσουν τα διανεμητέα κέρδη και τα μερίσματα  

 Να συντάξουν στατιστικές εθνικού εισοδήματος 

 Να σχεδιάσουν τις επιχειρηματικές δραστηριότητες  

 Να εκτιμήσουν την ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί ταμειακά διαθέσιμα και 

ταμειακά ισοδύναμα 
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 Να προσδιορίζουν την ικανότητα προσαρμογής της επιχείρησης στις μεταβολές του 

περιβάλλοντος 

 Να ελέγχουν τη ρευστότητα και τη φερεγγυότητά της  

 Να προβλέπουν την ικανότητα της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στις οικονομικές 

δεσμεύσεις, καθώς αυτές γίνονται ληξιπρόθεσμες 

 Να εκτιμήσουν τις επενδυτικές, χρηματοδοτικές και λειτουργικές  δραστηριότητές της 

 

1.3  Παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων 

 

Το τελικό προϊόν της λογιστικής δραστηριότητας είναι οι λογιστικές καταστάσεις. Οι 

συναλλαγές που πραγματοποιούνται μεταξύ οικονομικών μονάδων και προκύπτουν από τις 

δραστηριότητές τους, αποτυπώνονται σε ένα σύνολο στοιχείων με κοινά χαρακτηριστικά, 

τους λογαριασμούς, από τις μεταβολές των οποίων προκύπτουν οι πληροφορίες. 

Όπως προαναφέρθηκε, στόχος των οικονομικών καταστάσεων είναι αρχικά η 

ενημέρωση των χρηματοδοτών της οικονομικής μονάδας γι’ αυτό και ονομάζονται και 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις (financial statements).  

Το σύνολο οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τις εξής καταστάσεις: 

 Ισολογισμό 

Ο ισολογισμός είναι η οικονομική κατάσταση, η οποία απεικονίζει κατά συνοπτικό 

τρόπο τη χρηματοοικονομική κατάσταση (financial position) μιας επιχείρησης σε 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Συγκεκριμένα, δείχνει τις απαιτήσεις της επιχείρησης 

και τα περιουσιακά στοιχεία που ανήκουν κατά κυριότητα σε αυτή, καθώς και τις 

υποχρεώσεις που έχει τόσο προς τρίτους όσο και προς τους ίδιους τους φορείς-

επιχειρηματίες της. Σύμφωνα με τη λογιστική ισότητα, το σύνολο του ενεργητικού 

πρέπει να ισούται με το άθροισμα των υποχρεώσεων και της καθαρής θέσης. Ο 

ισολογισμός καλείται θετικός όταν η Καθαρή Θέση είναι θετική,  αρνητικός όταν η 

Καθαρή Θέση είναι αρνητική και ουδέτερος όταν δεν υπάρχει Καθαρή Θέση.  

 

 Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης 
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Τα δεδομένα των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων μιας επιχείρησης σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο αποτυπώνονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων 

χρήσης, η οποία συντάσσεται από τους λογαριασμούς εσόδων, εξόδων, κερδών και 

ζημιών. Σκοπός της κατάστασης αυτής είναι η παροχή πληροφοριών σχετικών με την 

απόδοση της οικονομική μονάδας και τη δυνατότητα πραγματοποίησης κερδών 

 

 Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 

Κατάσταση που δείχνει τις μεταβολές των Ιδίων Κεφαλαίων, εκτός από αυτές που 

προκύπτουν από κεφαλαιακές πράξεις με τους ιδιοκτήτες και από διανομές στους 

ιδιοκτήτες. Τα Ίδια Κεφάλαια αφορούν το δικαίωμα επί των στοιχείων ενεργητικού 

της επιχείρησης που προκύπτει μετά την αφαίρεση των υποχρεώσεων. Οι λογαριασμοί 

των ιδίων κεφαλαίων είναι το μετοχικό κεφάλαιο, η διαφορά από την έκδοση μετοχών 

υπέρ το άρτιο, τα αποθεματικά, οι διαφορές αναπροσαρμογής αξίας στοιχείων 

ενεργητικού, οι συναλλαγματικές διαφορές από ενοποίηση θυγατρικών επιχειρήσεων 

του εξωτερικού, τα αποτελέσματα εις νέο και τα δικαιώματα μειοψηφίας.  

Η κατάσταση μεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε εμφανίζεται με πλήρη τρόπο είτε 

συνοπτικό παρέχει πληροφόρηση στους χρήστες σχετικά με το κέρδος ή τη ζημία της 

περιόδου, κάθε επιμέρους έσοδο, έξοδο, κέρδος ή ζημία, τα συνολικά έσοδα και έξοδα 

της περιόδου κατανεμημένα σε ποσά που αντιστοιχούν στους μετόχους και στα 

δικαιώματα μειοψηφίας και τα αποτελέσματα των μεταβολών των λογιστικών 

πολιτικών και των διορθώσεων των λαθών. Ακόμη, η κατάσταση μεταβολών ιδίων 

κεφαλαίων ενημερώνει τους χρήστες σχετικά με τις μεταβολές του μετοχικού 

κεφαλαίου και τα διανεμόμενα σε αυτούς μερίσματα, την κίνηση των Αποτελεσμάτων 

εις νέο και τις μεταβολές στη λογιστική αξία έναρξης και λήξης των κεφαλαίων κάθε 

περιόδου. 

 

 Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων  

Ο πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων είναι ο πίνακας που εμφανίζει τη διάθεση του 

αποτελέσματος, που πέτυχε η επιχείρηση σύμφωνα με το Ελληνικό Λογιστικό Σχέδιο. 

Η κατάρτισή του είναι υποχρεωτική και δημοσιεύεται στο τέλος κάθε χρήσης μαζί με 

τον Ισολογισμό και τα Αποτελέσματα Χρήσης.  

 

 Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
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Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, η κατάσταση ταμειακών ροών είναι μια 

νέα χρηματοοικονομική κατάσταση, που παρέχει πληροφορίες για τις μεταβολές στα 

ταμειακά διαθέσιμα και στα ταμειακά ισοδύναμα της επιχείρησης. Οι ταμειακές ροές 

ταξινομούνται σε επιχειρηματικές, επενδυτικές και χρηματοοικονομικές. 

Με βάση την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 

(5/204/14.11.2000), οι εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, 

υποχρεούνται στην κατάρτιση κατάστασης ταμειακών ροών, η οποία παρουσιάζει τις 

ταμειακές ροές ταξινομημένες κατά λειτουργικές, επενδυτικές και χρηματοδοτικές 

δραστηριότητες. Με βάση τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, οι ταμειακές ροές 

εμφανίζονται με βάση την έμμεση μέθοδο, δηλαδή περιλαμβάνονται οι καθαρές ροές 

που προκύπτουν από τις εισπράξεις και τις πληρωμές και όχι με την άμεση μέθοδο, 

δηλαδή δεν προβλέπεται η παρουσίαση των ταμειακών ροών με αναμόρφωση των 

κερδών χρήσεως. 

 

 Προσάρτημα 

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης περιλαμβάνει 

πρόσθετες ή επεξηγηματικές σημειώσεις, πληροφορίες, αναλύσεις και λογιστικές 

πολιτικές. Σκοπός του προσαρτήματος είναι η πληροφόρηση των χρηστών σχετικά με 

τη μέθοδο υπολογισμού των διαφόρων κονδυλίων των καταστάσεων. Οι πληροφορίες 

που παρέχει το προσάρτημα στους χρήστες μπορεί να είναι η επωνυμία και η 

κατηγορία της επιχείρησης, ο νομικός τύπος, η περίοδος αναφοράς, η έδρα, το 

δημόσιο μητρώο που ανήκει η επιχείρηση, η διαπίστωση για το εάν η επιχείρηση 

βρίσκεται υπό εκκαθάριση ή λειτουργεί με την παραδοχή της συνεχιζόμενης 

οντότητας. 

 

 Ελεγκτικά Σημειώματα 

Συχνά τις οικονομικές καταστάσεις συνοδεύουν τα πιστοποιητικά ελέγχου ορκωτού 

ελεγκτή. Ο ελεγκτής εξακριβώνει, εάν η οικονομική διαχείριση μιας χρήσεως που 

έκλεισε διεξήχθη ομαλά και σύμφωνα με τα όσα ορίζει ο νόμος και το καταστατικό, 

εάν ακολουθήθηκαν οι λογιστικές αρχές και εάν ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα 

χρήσεως απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης και είναι καταρτισμένα 

σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα.  
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Θα πρέπει να αναφερθεί ότι την ευθύνη για την κατάρτιση των οικονομικών 

καταστάσεων έχει το Διοικητικό Συμβούλιο ή όποιο άλλο όργανο είναι υπεύθυνο για την 

κατάρτισή τους. 

 

1.4  Πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων 

 

Το πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης των οικονομικών καταστάσεων ορίζει τις εξής 

βασικές παραδοχές για την ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων: 

 

 Ακριβοδίκαιη παρουσίαση και Συμμόρφωση με τα ΔΠΧΑ 

Οι οικονομικές καταστάσεις παρουσιάζουν ακριβοδίκαια ή εμφανίζουν ορθά την 

οικονομική θέση, τη χρηματοοικονομική επίδοση, τις ταμειακές ροές μιας 

οικονομικής οντότητας και τις μεταβολές στη χρηματοοικονομική θέση μιας 

οντότητας. Μια ακριβοδίκαιη παρουσίαση προϋποθέτει την επιλογή και εφαρμογή 

λογιστικών μεθόδων, την παρουσίαση πληροφοριών που περιλαμβάνει και τις 

λογιστικές μεθόδους με τρόπο συναφή, αξιόπιστο, συγκρίσιμο και κατανοητό, 

πρόσθετες γνωστοποιήσεις όταν είναι ανεπαρκείς οι ρυθμίσεις στα Δ.Λ.Π. για να γίνει 

σαφής η επίδραση των συναλλαγών ή γεγονότων ειδικής φύσεως στην οικονομική 

θέση και απόδοση της επιχείρησης. 

 

 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα 

Οι οικονομικές καταστάσεις καταρτίζονται με την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση θα 

συνεχίσει να ασκεί κανονικά τις δραστηριότητές της και δεν έχει σκοπό να 

ρευστοποιήσει άμεσα. Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται με την παραδοχή 

ότι δεν υπάρχει αβεβαιότητα σχετικά με τη συνεχιζόμενη δραστηριότητα της 

επιχείρησης, αλλά ούτε και πιθανότητα μείωσης της κλίμακας της επιχειρηματικής 

της δραστηριότητας.  

 

 Λογιστικός Χειρισμός με βάση την Αρχή των Δεδουλευμένων Εσόδων – Εξόδων 

Με εξαίρεση τις πληροφορίες που αφορούν τις ταμειακές ροές, οι οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίζονται με βάση την αρχή των δεδουλευμένων εσόδων/εξόδων, 
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τηρώντας την αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. Δηλαδή οι συναλλαγές και τα 

γεγονότα αναγνωρίζονται λογιστικά όταν πραγματοποιούνται και όχι όταν 

εισπράττονται ή πληρώνονται (μετρητά ή ταμειακά ισοδύναμα). Επομένως, η 

καταχώρηση στα βιβλία γίνεται στις αντίστοιχες χρήσεις κατά τις οποίες 

παρουσιάζονται και στις οικονομικές καταστάσεις. Επιπλέον, θα πρέπει να τονιστεί 

ότι το κόστος που πραγματοποιείται ,σχετίζεται άμεσα με το έσοδο που αποκτήθηκε 

και με βάση το συσχετισμό αυτό των εσόδων – εξόδων, οι δαπάνες καταχωρούνται 

στα αποτελέσματα. Λογαριασμοί που δεν αποτελούν περιουσιακά στοιχεία ή 

υποχρεώσεις, δεν επιτρέπεται να περιλαμβάνονται στον Ισολογισμό. 

 

 Σημαντικότητα και Συγκέντρωση 

Οι πληροφορίες θεωρούνται ουσιώδεις, αν η παράλειψή τους ή η κακή διατύπωσή 

τους στον κατάλληλο βαθμό, θα μπορούσε να επηρεάσει τις οικονομικές αποφάσεις 

των χρηστών, που λήφθηκαν με βάση τις οικονομικές καταστάσεις Επισημαίνεται ότι 

τα ουσιώδη στοιχεία θα πρέπει να απεικονίζονται ξεχωριστά στις οικονομικές 

καταστάσεις, ενώ τα επουσιώδη στοιχεία συναθροίζονται με στοιχεία όμοιας φύσεως 

ή λειτουργίας και δεν απαιτείται η ξεχωριστή παρουσίασή τους είτε στο προσάρτημα, 

είτε στον πίνακα οικονομικών καταστάσεων. 

 

 Συμψηφισμός  

Σύμφωνα με την αρχή του συμψηφισμού δε θα πρέπει να συμψηφίζονται περιουσιακά 

στοιχεία και υποχρεώσεις εκτός εάν ορίζουν κάτι άλλο τα Δ.Λ.Π. Θα πρέπει λοιπόν 

να απεικονίζονται ξεχωριστά. Σε περίπτωση που θα συμψηφίζονταν τα στοιχεία αυτά, 

θα ήταν δυσκολότερη η κατανόηση των συναλλαγών που πραγματοποιήθηκαν και η 

εκτίμηση των μελλοντικών ταμειακών ροών.  

 

 Συχνότητα Παρουσίασης  

Κάθε οικονομική οντότητα συνηθίζεται να καταρτίζει οικονομικές καταστάσεις σε 

ετήσια βάση. Ωστόσο, αρκετές είναι οι επιχειρήσεις που επιλέγουν διαφορετική 

χρονική περίοδο αναφοράς. Σε αυτήν την περίπτωση, είτε η χρονική περίοδος είναι 

μεγαλύτερη του έτους, είτε αυτή είναι μικρότερη, θα πρέπει να γίνεται γνωστή η αιτία 

και το γεγονός ότι τα μεγέθη δεν είναι προς σύγκριση. 

 

 Συγκριτική Πληροφόρηση 
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Οι χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ενδιαφέρονται να εκτιμήσουν τη σχετική 

χρηματοοικονομική θέση, τις μεταβολές αυτής και την αποδοτικότητά της. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, θα πρέπει αν γίνεται σύγκριση των μεγεθών της 

επιχείρησης από χρήση σε χρήση, αλλά και των μεγεθών της με τα αντίστοιχα 

στοιχεία άλλων επιχειρήσεων. Η συγκριτική πληροφόρηση για όλα τα αριθμητικά 

στοιχεία θα πρέπει να γνωστοποιείται εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό από τα 

Δ.Λ.Π. 

 

 Ομοιομορφία της Παρουσίασης  

Τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να κατατάσσονται όμοια και με 

συνέπεια από χρήση σε χρήση, εκτός εάν υπάρξει μια μεταβολή στη φύση των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης ή να γίνει επανεξέταση στον τρόπο με τον οποίο 

παρουσιάζονται οι οικονομικές καταστάσεις, ώστε να εμφανίζονται με πιο κατάλληλο 

τρόπο οι συναλλαγές ή να υπάρξει κάποια αλλαγή στην παρουσίαση από ένα Δ.Λ.Π. ή 

Διερμηνεία. Σε κάθε περίπτωση, όταν η μεταβολή γίνεται προς όφελος της 

παρουσίασης, η διαφοροποίηση παρέχει περισσότερο αξιόπιστη πληροφόρηση. 

 

 Αρχή του ιστορικού κόστους 

Οι λογαριασμοί του ισολογισμού (ενεργητικού και παθητικού) και οι αποτελεσματικοί 

λογαριασμοί (έσοδα και έξοδα) έχουν ως βάση αποτίμησης το ιστορικό κόστος 

κτήσεως. Επομένως, τα στοιχεία των οικονομικών καταστάσεων καταχωρούνται στην 

αξία – τιμή αγοράς ή πώλησης, ώστε να είναι δυνατός ένας αντικειμενικός έλεγχος 

των διαφόρων μεγεθών. Παρ’ όλα αυτά, είναι πιθανό σε βάθος χρόνου να μη 

συμπίπτει η εμφανιζόμενη αξία των στοιχείων στις καταστάσεις με την τρέχουσα, 

ειδικά σε περιόδους που οι τιμές που μεταβάλλονται, όπως για παράδειγμα σε 

περιόδους πληθωρισμού. Κάτι τέτοιο καθιστά τα στοιχεία των οικονομικών 

καταστάσεων διαφορετικών χρήσεων μη συγκρίσιμα και τη βάση αποτίμησης ασταθή.  

 

 Αντικειμενικότητα  

Σύμφωνα με την αρχή αυτή, η καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών και η 

κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων πρέπει να διενεργείται με βάση στοιχεία 

αμερόληπτα και ελέγξιμα. Κάθε συναλλαγή και γεγονός σχετικό με τις 

δραστηριότητες της οικονομικής οντότητας θα πρέπει να τεκμηριώνεται με τα 

κατάλληλα παραστατικά.  
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 Αρχή της συντηρητικότητας 

Σύμφωνα με την αρχή της συντηρητικότητας για να προσδιορίζεται σωστά η αξία των 

μεγεθών, θα πρέπει να εφαρμόζεται η μέθοδος που δίνει τη χαμηλότερη αξία. Έτσι, σε 

λογαριασμούς εσόδων και ενεργητικού επιλέγεται η μέθοδος της οποίας το 

αποτέλεσμα είναι το χαμηλότερο, ενώ στους λογαριασμούς εξόδων και παθητικού 

επιλέγεται η μέθοδος της οποίας το αποτέλεσμα είναι το υψηλότερο.  

 

 Η αρχή της αποκάλυψης  

Σύμφωνα με τον καθηγητή Γ. Βενιέρη στο άρθρο «Η αρχή της αποκάλυψης και η 

ακολουθούμενη πρακτική στους δημοσιευόμενους ισολογισμούς στην Ελλάδα», θα 

πρέπει «οι δημοσιευόμενες λογιστικές καταστάσεις να περιλαμβάνουν σαφή και 

συνοπτική αποκάλυψη όλων των σημαντικών λογιστικών αρχών, παραδοχών, 

κανόνων και διαδικασιών που έχουν χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία τους». 

 

1.5  Ποιότητα των οικονομικών καταστάσεων 

 

Τα τέσσερα βασικότερα χαρακτηριστικά των πληροφοριών των οικονομικών καταστάσεων 

σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π. είναι: 

 

 Η κατανοητότητα 

Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων είναι χρήσιμες για τους χρήστες, όταν 

γίνονται εύκολα κατανοητές από αυτούς, γι’ αυτό θα πρέπει οι χρήστες να διαθέτουν 

γενική γνώση της λογιστικής και των επιχειρηματικών και οικονομικών 

δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και να μελετούν με επιμέλεια τις πληροφορίες. 

 

 Η συνάφεια 

Σύμφωνα με το Πλαίσιο Αρχών των Δ.Λ.Π. παρ.26: «οι πληροφορίες έχουν την 

ιδιότητα της συνάφειας, όταν επηρεάζουν τις οικονομικές αποφάσεις των χρηστών 

βοηθώντας αυτούς να εκτιμούν παρελθόντα, παρόντα ή μελλοντικά γεγονότα ή να 

επιβεβαιώνουν ή να διορθώνουν προηγούμενες εκτιμήσεις τους». Οι πληροφορίες 

λοιπόν για να είναι συναφείς θα πρέπει να είναι έγκαιρες και χωρίς καθυστέρηση, να 
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μειώνουν την αβεβαιότητα για μελλοντικά γεγονότα ή αποτελέσματα και να έχουν 

επιβεβαιωτική αξία όσον αφορά τις προβλέψεις των χρηστών. 

 

 Η αξιοπιστία 

Αξιόπιστες θεωρούνται οι πληροφορίες όταν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη 

και προκαταλήψεις και λόγω της πιστής αντιπροσώπευσης του στόχου που 

επιδιώκεται από τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων, είναι δυνατό οι 

τελευταίοι να δίνουν βάση σε αυτές. Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην 

εξακρίβωση της αξιοπιστίας των πληροφοριών, καθώς είναι εύκολο οι χρήστες να 

παραπλανηθούν με αναξιόπιστες πληροφορίες, ακόμα και εάν αυτές διακρίνονται από 

μεγάλη συνάφεια. Η αξιοπιστία διακρίνεται για τα εξής χαρακτηριστικά: 

 

 Την επαληθευσιμότητα 

Επαληθεύσιμα θεωρούνται τα στοιχεία τα οποία εάν συλλεχθούν από ένα 

διαφορετικό σύστημα θα έχουμε το ίδιο ή όμοιο μέγεθος. 

 

 Την πιστή παρουσίαση 

Οι αξιόπιστες πληροφορίες θα πρέπει να παρουσιάζουν πιστά τις συναλλαγές και 

τα γεγονότα που επηρεάζουν τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και την 

καθαρή θέση της επιχείρησης κατά την ημερομηνία αναφοράς. 

 

 Την ουσία πάνω από τον τύπο  

Οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να παρουσιάζονται 

σύμφωνα με την ουσία και την οικονομική πραγματικότητά τους και όχι μόνο με 

τη νομική τους μορφή, ώστε να είναι σε θέση να παρουσιάσουν πιστά τα γεγονότα 

και τις συναλλαγές. 

 

 Την ουδετερότητα 

Για να θεωρούνται αξιόπιστες οι πληροφορίες των οικονομικών καταστάσεων, 

πρέπει να είναι ουδέτερες, να μην είναι δέσμιες δηλαδή προκαταλήψεων, κάτι που 

συμβαίνει όταν με την επιλογή ή την παρουσίαση των πληροφοριών επηρεάζουν 

τη λήψη μιας απόφασης με στόχο την επίτευξη ενός προκαθορισμένου 

αποτελέσματος. 
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 Τη συντηρητικότητα 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, οι οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει να 

διακρίνονται από την αρχή της συντηρητικότητας. 

 

 Η συγκρισιμότητα 

Οι χρήστες των λογιστικών πληροφοριών χρησιμοποιούν τις λογιστικές πληροφορίες 

για να πραγματοποιήσουν σύγκριση από χρήση σε χρήση, σύγκριση με κάποιο 

πρότυπο, όπως ο προϋπολογισμός, σύγκριση μεταξύ διαφορετικών οικονομικών 

μονάδων, σύγκριση με τους ανταγωνιστές, σύγκριση με τα πρότυπα των ρυθμιστικών 

αρχών, σύγκριση με το κοινά αποδεκτό ‘’καλό’’ ή ‘’κακό’’.  

 

1.6  Η συμβολή των αριθμοδεικτών στην ανάλυση των οικονομικών 

καταστάσεων 

 

Όπως είναι γνωστό, οι οικονομικές καταστάσεις μιας εταιρίας είναι τα βασικά της έγγραφα, 

που αντικατοπτρίζουν την οικονομική της κατάσταση. Θα μπορούσαν να θεωρηθούν οι 

καθρέφτες της εταιρικής οικονομικής κατάστασης. Μέσω των οικονομικών καταστάσεων, 

είναι δυνατόν να διαπιστωθεί το κατά πόσο μια εταιρία λειτουργεί ομαλά ή βρίσκεται σε 

κρίση. Για τη μελέτη των οικονομικών καταστάσεων είναι χρήσιμοι οι αριθμοδείκτες της 

χρηματοοικονομικής ανάλυσης. 

 Δείκτες ρευστότητας (liquidity ratios) 

Οι δείκτες της ρευστότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της 

βραχυχρόνιας οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης και την ικανότητάς της να 

ανταποκριθεί στις βραχυχρόνιες υποχρεώσεις της. Η χρηματοοικονομική θέση 

θεωρείται ότι είναι ισχυρή, όταν η επιχείρηση έχει την ικανότητα να ικανοποιεί 

απρόσκοπτα τους βραχυπρόθεσμους πιστωτές της και να διατηρεί συνθήκες οι οποίες 

της εξασφαλίζουν την ευνοϊκή πιστοληπτική της κατάσταση. Ως όρο ρευστότητα 

ορίζεται η ταχύτητα με την οποία ένα στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε ρευστό 

(χρήμα) χωρίς απώλειες. Το χρήμα έχει ρευστότητα 100%.  

Οι βασικοί δείκτες ρευστότητας είναι οι εξής: 

 

 Αριθμοδείκτες Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 
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Ο δείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας (ΔΓΡ) εκφράζει την ικανότητα της 

επιχείρησης να μετατρέψει το κυκλοφορούν ενεργητικό σε μετρητά για να 

καλύψει τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης εκφράζεται ως εξής: 

 

    
         ύ           ό

       ό             ώ    
 

 

Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαμβάνει τιμές > 1. Όσο πιο μεγάλος ο δείκτης 

τόσο μεγαλύτερο το «περιθώριο ασφάλειας» των βραχυπρόθεσμων δανειστών 

της επιχείρησης και τόσο καλύτερη η ρευστότητα της επιχείρησης. Ένας 

δείκτης 2 θεωρείται πολύ καλός, γιατί σημαίνει ότι το κυκλοφορούν 

ενεργητικό της επιχείρησης είναι διπλάσιο των βραχυπρόθεσμων 

υποχρεώσεων. Μειονέκτημα του δείκτη αυτού είναι ότι δεν έχουν τον ίδιο 

βαθμό ρευστότητας τα διάφορα στοιχεία του κυκλοφορούντος ενεργητικού. 

 Αριθμοδείκτες Άμεσης Ρευστότητας (Quick Ratio) 

Στην προσπάθεια να επιλυθεί το πρόβλημα του δείκτη γενικής ρευστότητας 

συμβάλλει ο δείκτης άμεσης ρευστότητας (ΔΑΡ), ο οποίος εκφράζεται ως 

εξής: 

 

    
         ύ           ό      έ    

       ό             ώ    
 

 

Ικανοποιητικός θεωρείται ο δείκτης άμεσης ρευστότητας όταν δίνει τιμές 

μεγαλύτερες της μονάδας. 

 Δείκτης Κεφαλαίου Κίνησης  

Το καθαρό κεφάλαιο κίνησης εκφράζει τη συνολική ρευστότητα και 

υπολογίζεται ως εξής: 

Κεφάλαιο Κίνησης = Κυκλοφορούν Ενεργητικό – Βραχυπρόθεσμες 

Υποχρεώσεις 



[27] 
 

Αρνητικό κεφάλαιο κίνησης υποδηλώνει αδυναμία ικανοποίησης των 

βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. 

Ο δείκτης κεφαλαίου κίνησης εκφράζεται ως εξής: 

 

    
   ά      ί     

 ύ               ύ
 

 

 Δείκτης Μετρητών 

Ο δείκτης αυτός εκφράζεται ως εξής: 

 

   
      ά      ύ           ώ 

 ύ              ύ               ύ
 

 

Ο δείκτης μετρητών παίρνει τιμές από 0 έως 1. 

 

 Δείκτης Μέσης Διάρκειας Αποπληρωμής Βραχυπρόθεσμων Υποχρεώσεων 

Ο δείκτης αυτός δίνει τον αριθμό των ημερών που χρειάζονται για την 

αποπληρωμή των καθαρών βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων και εκφράζεται ως 

εξής: 

 

         
       ό             ώ          ά     έ    

     έ          ά  έ   
        

 

 Δείκτες Δραστηριότητας  

Οι δείκτες δραστηριότητας μετρούν την ταχύτητα με την οποία διάφορα περιουσιακά 

στοιχεία μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά ή πωλήσεις ή αλλιώς μετρούν το βαθμό 

της αποτελεσματικής  χρησιμοποίησης των διάφορων κατηγοριών περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης. Η ανάλυση δραστηριότητας είναι περισσότερο λεπτομερής 
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και ακριβής από την ανάλυση της γενικής ρευστότητας. Οι δείκτες δραστηριότητας 

αποκαλύπτουν την πραγματική ρευστότητα των διαφόρων στοιχείων. Οι κυριότεροι 

δείκτες δραστηριότητας είναι: 

 

 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Αποθεμάτων  

Ο δείκτης αυτός δείχνει την ταχύτητα, με την οποία τα αποθέματα των 

εμπορευμάτων μετατρέπονται σε εισπρακτέους λογαριασμούς διαμέσου των 

πωλήσεων. 

 

    
   ή    

    έ    
 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι πωλήσεις προκύπτουν πολλαπλασιάζοντας 

τιμή επί ποσότητα προϊόντων. Αυτό σημαίνει ότι ο δείκτης της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας αποθεμάτων θα διαφοροποιείται από επιχείρηση σε επιχείρηση 

ανάλογα με το κατά πόσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του προϊόντος πάνω από το 

κόστος παραγωγής. Για να λυθεί αυτό το πρόβλημα, αρκετές φορές, αντί των 

πωλήσεων χρησιμοποιείται το κόστος των πωληθέντων προϊόντων, διότι 

εφόσον τα αποθέματα αποτιμώνται σε κόστος  θέλουμε να εκφράσουμε και τις 

πωλήσεις σε κόστος. Έτσι, ο δείκτης της κυκλοφοριακής ταχύτητας 

αποθεμάτων εκφράζεται ως εξής: 

 

    
 ό          έ         ό    

    έ    
 

 

 Μέση περίοδος Αποθεματοποίησης 

Ο δείκτης αυτός δείχνει τη χρονική περίοδο που απαιτείται να περιμένει η  

επιχείρηση για την πώληση των εμπορευμάτων της. Εφόσον γνωρίζουμε την 

κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων, μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέση 

διάρκεια παραμονής των αποθεμάτων με τον εξής τύπο: 
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Ισχύει ότι όσο μικρότερος είναι ο δείκτης της μέσης περιόδου 

αποθεματοποίησης, τόσο καλύτερη είναι η ρευστότητα και η κερδοφορία της 

εταιρίας. Αντίθετα, όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης  τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

κίνδυνος για την επιχείρηση, επειδή η αξία των αποθεμάτων αλλάζει συνεχώς 

ανάλογα με τις εξελίξεις στην τεχνολογία και τη μόδα ή ανάλογα με τις 

φθορές. 

Σε αυτό το σημείο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ένας μικρός όγκος αποθεμάτων 

σε σχέση με τις πωλήσεις, μπορεί να υποδεικνύει αδυναμία παραγωγής της 

επιχείρησης και επομένως τη στροφή των πελατών προς άλλες αγοραστικές 

πηγές. Ως εκ τούτου, ο μικρός όγκος αποθεμάτων σε σχέση με τις πωλήσεις 

δεν είναι πάντα ένα θετικό στοιχείο.  

 Μέση Περίοδος Είσπραξης Απαιτήσεων 

Ο δείκτης της μέσης περιόδου είσπραξης απαιτήσεων δίνει το μέσο αριθμό 

ημερών εντός των οποίων η επιχείρηση εισπράττει τις απαιτήσεις και 

εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

     
     ή    

   ή        ή         
 

 

Η ρευστότητα και η κερδοφορία της εταιρίας αυξάνονται, καθώς μειώνεται η 

τιμή της μέσης περιόδου είσπραξης των απαιτήσεων. Παρ’ όλα αυτά, μια πολύ 

μικρή τιμή του δείκτη μπορεί να οδηγήσει την εταιρία σε προβλήματα εάν οι 

αγοραστές των προϊόντων απευθυνθούν σε ανταγωνιστές της εταιρίας που 

μπορούν να τους προσφέρουν καλύτερους όρους. Γενικά, η περίοδος 

είσπραξης των απαιτήσεων εξαρτάται από το αντικείμενο δραστηριότητας, τις 

υπάρχουσες συνθήκες της οικονομίας και την οργάνωση της επιχείρησης στο 

θέμα των εισπράξεων.  

Ακόμη, κατά την εξωτερική ανάλυση θα πρέπει να γίνεται γνωστό το ποσοστό 

των επισφαλών απαιτήσεων και το ποσοστό των εγγυημένων απαιτήσεων, να 
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διαπιστώνονται οι κύριοι πελάτες της επιχείρησης και να διευκρινίζεται η 

κατανομή της χρονικής διάρκειας των απαιτήσεων. 

 

 Μέση Περίοδος Εξόφλησης Πληρωτέων Λογαριασμών 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει το μέσο αριθμό ημερών εντός των οποίων η εταιρία 

εξοφλεί τους πληρωτέους λογαριασμούς της και υπολογίζεται με την 

ακόλουθη σχέση: 

 

      
      έ             ί

    ή        ή       ί     ώ   
 

, όπου Ημερήσιες πωλήσεις επί πιστώσει = 
   ή       ί     ώ   

   
 

 

Σε αυτή την περίπτωση, η ρευστότητα και η κερδοφορία της εταιρίας 

αυξάνονται όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη. Θα πρέπει να τονιστεί ότι 

μια πολύ μεγάλη τιμή του δείκτη σε σχέση με το μέσο του κλάδου μπορεί να 

αποτελεί αρνητικό στοιχείο για τους πιστωτές της επιχείρησης. 

 Κυκλοφοριακή Ταχύτητα Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων (Fixed Asset 

Turnover) 

Ο δείκτης αυτός πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν τίθεται ζήτημα 

επενδύσεων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και αποτελεί ένα μέτρο της 

αποτελεσματικότητας της επιχείρησης στη χρησιμοποίηση των πάγιων 

περιουσιακών της στοιχείων και υπολογίζεται ως εξής: 

 

      
   ή    

      ά           ί  
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Ο δείκτης αυτός χρήζει της προσοχής του οικονομικού διευθυντή της 

επιχείρησης κατά τη χρηματοοικονομική ανάλυση. Ισχύει ότι όσο υψηλότερος 

είναι αυτός ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. Όταν γίνεται σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικές εταιρίες, είναι 

απαραίτητο να ελέγχεται εάν τα εν λόγω πάγια περιουσιακά στοιχεία είναι 

καινούρια ή παλαιά, εφόσον η αξία των περιουσιακών στοιχείων εκφράζεται 

σε ιστορικές και όχι σε τρέχουσες τιμές. Λόγω του πληθωρισμού η αξία των 

παλαιών πάγιων στοιχείων είναι μικρότερη από αυτή των καινούριων πάγιων 

στοιχείων. Επομένως, θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμη η παλαιότητα των 

χρησιμοποιημένων πάγιων στοιχείων, που εκφράζονται σε ιστορικές τιμές 

όσον αφορά το δείκτη αυτό και όχι τόσο η αποτελεσματικότητα της 

επιχείρησης. 

 Συνολική Κυκλοφοριακή Ταχύτητα του Ενεργητικού (Total Asset Turnover) 

Ο δείκτης αυτός δείχνει πόσο αποτελεσματικά μια επιχείρηση χρησιμοποιεί 

όλα τα περιουσιακά της στοιχεία για να πραγματοποιήσει πωλήσεις και 

εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

    
   ή    

         ό
 

 

Ισχύει ότι όσο μεγαλύτερος είναι ο δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. Όπως και ο δείκτης της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, έτσι και αυτός ο δείκτης 

μετράνε την επιτυχία των επενδύσεων της επιχείρησης. Πετυχημένες 

επενδύσεις επιφέρουν αύξηση των πωλήσεων και αύξηση της κυκλοφοριακής 

ταχύτητας του συνόλου του ενεργητικού.  

 

 Δείκτες Χρέους ή Χρηματοοικονομικής Μόχλευσης ή Περιουσιακής Διάρθρωσης  

Οι δείκτες χρέους δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή των ιδιοκτητών και 

των πιστωτών στο κεφάλαιο της επιχείρησης. Οι δείκτες αυτοί εκφράζουν την 

ικανότητα της επιχείρησης να ικανοποιεί τις υποχρεώσεις της προς τους πιστωτές, τα 
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αναμενόμενα κέρδη που προέρχονται από τη χρήση ξένων κεφαλαίων και το βαθμό 

ελέγχου των ιδιοκτητών της επιχείρησης.  

Τα νούμερα των δεικτών ενδιαφέρουν τόσο τη διοίκηση όσο και τους δανειστές της 

επιχείρησης, καθώς μετρούν το βαθμό της χρηματοδότησης της επιχείρησης με ξένα 

κεφάλαια. Επομένως οι δείκτες χρέους συντελούν καθοριστικό παράγοντα κατά τη 

λήψη αποφάσεων σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να επεκταθεί ο δανεισμός σε μια 

επιχείρηση. 

Οι δείκτες χρέους είναι οι εξής: 

 

 Δείκτης Χρέους (Debt-ratio) 

Ο δείκτης χρέους (ΔΧ) δείχνει το ποσοστό του συνόλου του ενεργητικού που έχει 

χρηματοδοτηθεί μέσω των πιστωτών της εταιρίας και εκφράζεται ως εξής: 

 

   
 ύ           ώ    

         ό
 

 

Ισχύει ότι ο δείκτης αυτός μετράει το σύνολο των υποχρεώσεων (ξένα κεφάλαια) 

ως ποσοστό του συνολικού ενεργητικού, άρα όσο μεγαλύτερος είναι αυτός ο 

δείκτης, τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση και ο κίνδυνος. 

Οι τιμές του δείκτη κυμαίνονται από 0 έως και 1. Παρόλο που υπάρχουν πολλοί 

παράγοντες, που καθορίζουν την αποτελεσματική τιμή του δείκτη χρέους, όπως η 

σταθερότητα των πωλήσεων και η κερδοφορία της επιχείρησης, θεωρείται ότι μια 

καλή τιμή του δείκτη χρέους είναι ίση με 0,5. Η αγορά θεωρεί ότι τα ίδια 

κεφάλαια πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσα με τα ξένα κεφάλαια. Εάν ο δείκτης 

χρέους παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 0,5, αυτό σημαίνει ότι η δανειοληπτική 

ικανότητα της επιχείρησης είναι περιορισμένη, ενώ εάν οι τιμές του δείκτη είναι 

μικρότερες του 0,5 συνεπάγεται ότι η επιχείρηση μπορεί να διασφαλίσει του 

πιστωτές της και πως είναι ικανή για δανεισμό. 

 Δείκτης Χρέος προς Ίδια Κεφάλαια (Debt – equity ratio) 
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Ως χρέος ορίζεται το σύνολο των υποχρεώσεων ή μόνο το μακροπρόθεσμο χρέος. 

Ο δείκτης αυτός ισούται με το χρέος προς ίδια κεφάλαια, άρα εάν το χρέος 

ορίζεται ως το σύνολο των υποχρεώσεων τότε ο δείκτης μετρά τις συνολικές 

υποχρεώσεις (χρέος) ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων και εκφράζεται ως εξής: 

 

     
 ύ           ώ    

        ά    
 

 

Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο μεγαλύτερη είναι η 

χρηματοοικονομική μόχλευση και ο κίνδυνος και επομένως τόσο πιο 

περιορισμένη είναι η δανειοληπτική ικανότητα της εταιρίας. Εάν το χρέος αφορά 

μόνο το μακροπρόθεσμο χρέος, τότε ο δείκτης δίνει τη σχέση μεταξύ 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων που προέρχονται από τους δανειστές και τους 

μετόχους της εταιρίας. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν η σχέση γράφεται ως 

ακολούθως: 

 

     
       ό        έ  

        ά    
 

 

Μια τιμή του δείκτη μικρότερη της μονάδας είναι δείγμα ικανότητας δανεισμού, 

ενώ μια τιμή του δείκτη μεγαλύτερη της μονάδας υποδεικνύει περιορισμένη 

δανειοληπτική ικανότητα. Ισχύει ότι επιχειρήσεις με λίγα περιουσιακά στοιχεία, 

με μη σταθερές ταμειακές ροές ή και τα δύο συνεπάγονται χαμηλή τιμή του δείκτη 

χρέος προς ίδια κεφάλαια, ενώ από την άλλη μεριά, επιχειρήσεις με πολλά πάγια 

περιουσιακά στοιχεία, με σταθερές ταμειακές ροές ή και τα δύο έχουν υψηλό 

δείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια.  

 Δείκτης Κεφαλαιακής Μόχλευσης 

Ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης εκφράζει το ποσοστό των συνολικών 

κεφαλαίων που προέρχεται από ξένα κεφάλαια και υπολογίζεται ως εξής: 
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 ύ             ύ

 ύ             ύ       ί         ί  
 

 

Εφόσον ο δείκτης κεφαλαιακής μόχλευσης μετρά το συνολικό δανεισμό ως 

ποσοστό των συνολικών κεφαλαίων, συμπεραίνουμε ότι όσο μεγαλύτερη είναι η 

τιμή του δείκτη τόσο μεγαλύτερη είναι η χρηματοοικονομική μόχλευση. 

 Δείκτης Μακροπρόθεσμου Χρέους προς Συνολικά Μακροπρόθεσμα Κεφάλαια 

Ο δείκτης μακροπρόθεσμου χρέους προς συνολικά μακροπρόθεσμα κεφάλαια 

δείχνει τα μακροπρόθεσμα ξένα κεφάλαια ως ποσοστό των συνολικών 

μακροπρόθεσμων κεφαλαίων και υπολογίζεται ως εξής: 

 

    
       ό              ό 

 ύ            ό             ί  
 

 

 

Ως σύνολο μακροπρόθεσμων κεφαλαίων ορίζεται το άθροισμα του 

μακροπρόθεσμου δανεισμού και του συνόλου των ιδίων κεφαλαίων. 

Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει τη σημαντικότητα του μακροπρόθεσμου χρέους στην 

κεφαλαιακή δομή της επιχείρησης. 

 Δείκτης Κάλυψης Τόκων 

Ο δείκτης κάλυψης τόκων δείχνει την ευχέρεια που έχει η επιχείρηση να πληρώσει 

τους οφειλόμενους τόκους και εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

    
 έ      ό  ό          ό    

 ό   
 

 

Ισχύει ότι όσο μεγαλύτερες τιμές παίρνει ο δείκτης κάλυψης τόκων, τόσο 

μεγαλύτερη είναι η ευχέρεια της επιχείρησης να ανταποκρίνεται στην πληρωμή 

των τόκων. 
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 Δείκτες Κερδοφορίας και Επενδυτικοί Δείκτες  

Οι δείκτες αυτοί μετρούν την επιτυχία της επιχείρησης να δημιουργεί κέρδη από τις 

πωλήσεις και τις επενδύσεις που έχουν πραγματοποιήσει. 

 

 Δείκτες κερδοφορίας 

 

- Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Gross Profit Margin) 

Το μικτό περιθώριο κέρδους δείχνει το ποσοστό των εσόδων που τελικά λαμβάνει 

η επιχείρηση, αφού έχει καλύψει το κόστος των προϊόντων και εκφράζεται ως 

εξής: 

 

    
   ή      ό          έ    

   ή    
 

 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει την αποτελεσματικότητα και την πολιτική του 

καθορισμού των τιμών και ισχύει ότι είναι αποδοτικότερο για την επιχείρηση ο 

δείκτης αυτός να έχει μια μεγάλη τιμή.  

Για την καλύτερη ανάλυση του δείκτη θα πρέπει να ληφθούν υπόψη η τιμή 

πώλησης, ο όγκος πωλήσεων και το κόστος παραγωγής. Όταν η τιμή του δείκτη 

είναι μεγαλύτερη σε σχέση με αυτή του κλάδου συμπεραίνουμε ότι η επιχείρηση 

ακολουθεί μια αποδοτική τιμολογιακή πολιτική και παράγει με χαμηλό κόστος. Σε 

περίπτωση όμως που η τιμή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη από αυτή του κλάδου 

είναι πιθανό η επιχείρηση να έχει υιοθετήσει πολύ υψηλές τιμές στα προϊόντα της 

σε σχέση με τις τιμές του κλάδου. 

- Λειτουργικό Περιθώριο Κέρδους (Operating Profit Margin) 

Το λειτουργικό περιθώριο κέρδους μας πληροφορεί για το ποσό του κέρδους που 

προκύπτει από το κάθε ένα ευρώ πωλήσεων αφού πρώτα έχουν πληρωθεί όλα τα 

έξοδα πλην τόκων και φόρων και υπολογίζεται ως εξής: 
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 έ      ό  ό        ό    

   ή    
 

 

Ο δείκτης του λειτουργικού περιθωρίου κέρδους μετρά τη λειτουργική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης. 

- Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin) 

Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως 

ποσοστό των πωλήσεων και υπολογίζεται ως εξής: 

 

    
 έ       ά   ό  ό    

   ή    
 

 

Ο δείκτης αυτός μετρά την αποδοτικότητα των πωλήσεων σε καθαρά κέρδη και η 

τιμή του προκύπτει ως αποτέλεσμα της ικανότητας ελέγχου εξόδων και 

υιοθέτησης καλής τιμολογιακής πολιτικής. Ως εκ τούτου, όσο μεγαλύτερη τιμή 

παίρνει ο δείκτης, τόσο πιο κερδοφόρα είναι η επιχείρηση.  

- Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on equity) 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετρά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων 

και εκφράζεται ως εξής: 

 

    
     ά  έ   

        ά    
 

 

Ο δείκτης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων είναι ιδιαίτερης σημασίας για τους 

μετόχους μιας επιχείρησης που επιθυμούν την αύξηση της ανταγωνιστικότητας 

και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Εάν η τιμή του δείκτη είναι χαμηλότερη 
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από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις, τότε μειώνεται η δυνατότητα άντλησης κεφαλαίων 

από την κεφαλαιαγορά και κατ’ επέκταση περιορίζεται η ικανότητα διατήρησης 

της ανταγωνιστικότητας. 

Θα πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι αρκετές φορές ως παρονομαστής του 

κλάσματος ορίζεται ο μέσος όρος των ιδίων κεφαλαίων, μιας και τα κέρδη 

πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια όλου του έτους. 

- Απόδοση Ενεργητικού (Return on assets) 

Η απόδοση του ενεργητικού υπολογίζει την ικανότητα της επιχείρησης να 

χρησιμοποιεί σωστά κατανεμημένα τους πόρους της για την πραγματοποίηση 

κερδών και εκφράζεται ως εξής: 

 

    
     ά  έ   

         ό
 

 

Η αποτελεσματικότητα της διοίκησης αυξάνεται, καθώς αυξάνεται η τιμή του 

δείκτη.  

 

 Επενδυτικοί δείκτες  

Οι επενδυτικοί δείκτες είναι αυτοί που χρησιμοποιούνται από τους επενδυτές 

για να αποφασίσουν εάν θα αγοράσουν τις μετοχές μιας συγκεκριμένης 

εταιρίας. 

- Μερισματική απόδοση 

Η μερισματική απόδοση είναι το μέρισμα ως ποσοστό της χρηματιστηριακής 

τιμής της μετοχής για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. 

  

          ή   ό     
 έ        ά      ή

              ή    ή      ή 
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Ο δείκτης της μερισματικής απόδοσης είναι ένας από τους πιο σημαντικούς 

χρηματιστηριακούς δείκτες για τους αναλυτές και τους επενδυτές. Μάλιστα, 

αποδοτικότερη επένδυση θεωρείται εκείνη για την οποία ο δείκτης της 

μερισματικής απόδοσης παίρνει μεγάλες τιμές. Με γνώμονα το δείκτη αυτό, 

λαμβάνονται αποφάσεις σχετικά με τη δημιουργία του χαρτοφυλακίου κάθε 

επενδυτή. 

- Κέρδη ανά μετοχή 

Τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή μας πληροφορούν για τα κέρδη που φέρει μια 

μετοχή και υπολογίζεται ως ακολούθως: 

  

    
 έ   

     ό       ώ 
 

 

Εφόσον τα κέρδη της επιχείρησης προέρχονται από την κύρια δραστηριότητά 

της, ισχύει ότι όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή του δείκτη των κερδών ανά 

μετοχή, τόσο καλύτερη είναι η εταιρία στον κλάδο.  

- Ο δείκτης Ρ/Ε (Price earnings ratio) 

Ο δείκτης αυτός είναι ο λόγος της τρέχουσας τιμής της μετοχής προς κέρδη 

ανά μετοχή και αποτελεί ένα δημοφιλή τρόπο αξιολόγησης της μετοχής μιας 

εταιρίας σε σχέση με άλλες μετοχές. Ο δείκτης αυτός δείχνει το ποσό των 

χρημάτων που οι επενδυτές διατίθενται να πληρώσουν για την απόκτηση της 

μετοχής για κάθε ένα ευρώ καθαρά κέρδη ανά μετοχή και χρησιμοποιείται για 

να αποφανθεί εάν μια μετοχή είναι υποτιμημένη ή υπερτιμημένη.  

Όπως είναι φυσικό, αναμένεται ότι μια εταιρία με πολύ υψηλά κέρδη ανά 

μετοχή θα πρέπει να έχει και μεγάλη χρηματιστηριακή αξία, ενώ μια εταιρία 

με χαμηλά κέρδη ή ζημία θα πρέπει να έχει μικρή χρηματιστηριακή αξία. Ο 

δείκτης υπολογίζεται ως εξής: 
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  έ         ή      ή 

 έ      ά      ή
 

 

Ισχύει βέβαια ότι επειδή η τιμή του δείκτη Ρ/Ε οφείλεται μόνο στο 

χρηματιστηριακό κλίμα ενός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, δε 

λαμβάνει υπόψη την πιθανή δυναμική μεγέθυνση της εταιρίας. 

- Δείκτης P.E.G. (Price Earnings Growth) 

Ο δείκτης αυτός διορθώνει το μειονέκτημα του προηγούμενου δείκτη 

διαιρώντας τον με το ρυθμό αύξησης των κερδών που παρουσιάζει η εταιρία. 

Ο δείκτης P.E.G. υπολογίζεται ως εξής: 

 

       
      

    ό   ύ         
 

 

Ο ρυθμός κερδών αναφέρεται σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και 

πιθανότατα αναφέρεται στο ρυθμό αύξησης της κερδοφορίας. Έτσι το 

αποτέλεσμα ανταποκρίνεται καλύτερα στις απρόσμενες αλλαγές μεγεθών. 

Όσο μικρότερος είναι ο δείκτης P.E.G. τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή της 

μετοχής. 

- Δείκτης Κεφαλαιοποίησης προς Πωλήσεις 

Ο δείκτης αυτός υποδεικνύει το κατά πόσο έχουν προτίμηση στην εταιρία οι 

επενδυτές με βάση τον αριθμό των πωλήσεων της εταιρίας σε ένα δεδομένο 

έτος και εκφράζεται ως εξής: 

  

  ί               ί             ή     
          ί   

   ή    
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Ισχύει ότι η ελκυστικότητα της τιμής της μετοχής της εταιρίας αυξάνεται όσο 

μικραίνει η τιμή του δείκτη.  

- Δείκτης P/BV 

Ο δείκτης αυτός εκφράζει την αξία της επιχείρησης αναλογικά με την καθαρή 

της θέση και εκφράζεται ως ακολούθως: 

 

 

  
 

              ή    ή          ή 

        ή    ί 
 

 

Σύμφωνα με τον Warren Buffet δε θα πρέπει να προσφέρονται περισσότερα 

χρήματα από το διπλάσιο της λογιστικής αξίας για την αγορά μιας μετοχής. 

Γενικά, μια μικρή τιμή του δείκτη είναι ένδειξη υποτιμημένης μετοχής και άρα 

μια καλή επιλογή για τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου του επενδυτή, ενώ μια 

μεγάλη τιμή του δείκτη υποδηλώνει μια ακριβή μετοχή.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ 

 

2.1 Ορισμός και έννοια της Ελεγκτικής Επιστήμης 

 

Σύμφωνα με τον καθηγητή Τσιμάρα (1956), Ελεγκτική είναι το σύνολο των κανόνων, αρχών 

και ενεργειών που προέρχονται από βαθειά γνώση της οικονομικής των επιχειρήσεων, της 

λογιστικής και του δικαίου (Εμπορικού, Φορολογικού, Αστικού) και βοηθούν στη διενέργεια 

του ελέγχου των εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, λογιστικών και συναφών 

στοιχείων, για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παραλείψεις και ποια είναι γενικότερα τα 

συμπεράσματα σε κάθε οικονομική διαχείριση ξένης περιουσίας. Διενεργείται από πρόσωπα 

ανεξάρτητα προς την οικονομική μονάδα (ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές) και αποτελεί έναν 

από τους σπουδαιότερους κλάδους της λογιστικής επιστήμης. 

Σύμφωνα με τον Mattingly (1964), αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι «η εξέταση των 

βιβλίων μιας οικονομικής μονάδας, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις των απαιτούμενων 

πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων, ποσών των εργασιών 

τούτων διεξαγόμενων εις τοιαύτην…ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και 

αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων συνταχθεισών οικονομικών 

καταστάσεων». 

Η Αμερικανική Ένωση Λογιστικής (American Accounting Association) ορίζει την 

Ελεγκτική ως «μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και 

γεγονότων, με σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ αυτών των 

πιστοποιήσεων και των προκαθορισμένων κριτηρίων, για τη γνωστοποίηση των 

αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους χρήστες». 
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2.2 Αντικείμενο της Ελεγκτικής Επιστήμης 

 

Σύμφωνα με τον Τσακλάγκανο Α. (2001) αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των 

επιχειρήσεων με στόχο: 

 Τον εντοπισμό, την πρόληψη, αποκάλυψη ή καταστολή ακούσιων ή εκούσιων 

λογιστικών λαθών και οικονομικών ατασθαλιών. 

 Την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της πιστοληπτικής 

ικανότητας και της ορθής εφαρμογής της φορολογίας, ύστερα από συστηματικό 

έλεγχο και επαλήθευση. 

 Την έγκριση, την ανάλυση και το σχολιασμό της ακρίβειας και πιστότητας των 

διαφόρων οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους. 

 Την αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης διαφόρων επιμέρους σημείων των 

οικονομικών καταστάσεων, τα οποία παρέχουν στους χρήστες σημαντικές 

πληροφορίες για την πορεία της επιχείρησης. 

 Την πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των 

αριθμοδεικτών για την εξαγωγή ανάλογων συμπερασμάτων. 

 Την ανάδειξη των επιχειρηματικών αδύναμων σημείων. 

 Την εκτίμηση της ικανοποίησης των απαιτήσεων της επιχείρησης και των 

επισφαλειών, με απώτερο σκοπό να γίνουν εύστοχες προβλέψεις. 

 

2.3 Κατηγορίες ελεγκτών επιχειρήσεων  

 

Ο ελεγκτής ή νόμιμος ελεγκτής ή νόμιμο ελεγκτικό γραφείο είναι απαραίτητο να κατέχει 

γνώσεις και ελεγκτικές ικανότητες, εμπειρία και επαγγελματική επάρκεια, ώστε να μπορεί να 

εφαρμόζει τα κατάλληλα κριτήρια ελέγχου, να εξασκεί τις ελεγκτικές του ικανότητες για να 

συλλέγει τα απαραίτητα ελεγκτικά στοιχεία στα οποία και θα στηρίζει τη γνώμη του στην 

έκθεση ελέγχου που θα συντάξει. 

Σύμφωνα με τον Καζαντζή (2006) η διεξαγωγή του ελέγχου δεν είναι ίδια για όλες τις 

επιχειρήσεις. Αντίθετα, ο έλεγχος, ανάλογα με το εύρος, την περιοδικότητα, το σκοπό και την 

ιδιότητα του ελεγκτή κατηγοριοποιείται σε διαφορετικά είδη. Συγκεκριμένα: 
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 Ανάλογα με τη σχέση του ελεγκτή και της ελεγχόμενης εταιρίας, ο έλεγχος 

διακρίνεται σε εσωτερικό και εξωτερικό έλεγχο.  

 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι εκείνος που δεν έχει εξαρτημένη σχέση εργασίας με την 

ελεγχόμενη οντότητα και δε σχετίζεται οικονομικά ούτε με αυτή, αλλά ούτε και με 

τους μετόχους και τη διοίκηση. Ο έλεγχος αυτός συχνά απαιτεί τη λήψη άδειας 

ασκήσεως επαγγέλματος, την κατοχή των απαραίτητων γνώσεων και την εχέγγυα 

εντιμότητας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι αυτός που διεξάγεται από υπάλληλο της ελεγχόμενης 

οντότητας, που συνδέεται άμεσα με τα διοικητικά στελέχη της και κατέχει τα 

κατάλληλα προσόντα γνώσης και εμπειρίας. Σε αυτή την περίπτωση, η διοίκηση της 

εταιρίας είναι αυτή που υποδεικνύει τους εσωτερικούς κανόνες, στους οποίους θα 

πρέπει να υπακούει ο ελεγκτής, ακόμη και αν οι τελευταίοι δεν ταυτίζονται με τα 

γενικά ελεγκτικά πρότυπα.  

 

 Ανάλογα με το εύρος του ελεγκτή, ο έλεγχος διακρίνεται σε γενικό και ειδικό. 

 

Γενικός είναι ο έλεγχος που αφορά το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης , 

ακολουθεί τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και έχει ως σκοπό να ακολουθήσει τις 

διαδικασίες και να διατυπώσει γνώμη σχετικά με τη σωστή παρουσίαση των 

λογιστικών καταστάσεων. 

Ειδικός είναι ο έλεγχος που αφορά επιλεγμένους λογαριασμούς (π.χ. επισφαλείς 

πελάτες) και διαδικασίες της ελεγχόμενης οντότητας. Τις περισσότερες φορές, ο 

έλεγχος είναι αιφνίδιος και στοχεύει στην αποκάλυψη λαθών εκούσιων και μη και 

στην ορθή τήρηση των διαδικασιών. 

 

 Ανάλογα με την περιοδικότητα, ο έλεγχος διακρίνεται σε μόνιμο, τακτικό και έκτακτο. 

 

Μόνιμος καλείται ο έλεγχος, που διεξάγεται κατά τη διάρκεια όλης της χρήσης. 

Τακτικός καλείται ο έλεγχος, που διεξάγεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όπως έτος, 

εξάμηνο ή τρίμηνο.  

Έκτακτος είναι ο έλεγχος, που διεξάγεται σε τυχαία χρονική στιγμή. 
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 Ανάλογα με το σκοπό του ελέγχου, ο τελευταίος κατηγοριοποιείται σε προληπτικό και 

κατασταλτικό έλεγχο. 

 

Προληπτικός ορίζεται ο έλεγχος, που στόχο έχει να προλάβει τα σφάλματα.  

Κατασταλτικός ορίζεται ο έλεγχος, που διενεργείται ύστερα από την ολοκλήρωση μιας 

ενέργειας και στοχεύει στον εντοπισμό λαθών εσκεμμένων και μη. 

 

 Ανάλογα με τις νομοθετικές διατάξεις, με βάση την οποία διενεργείται ο έλεγχος 

διακρίνεται σε υποχρεωτικό και προαιρετικό έλεγχο. 

 

Υποχρεωτικός είναι ο έλεγχος, ο οποίος πραγματοποιείται, επειδή αυτό ορίζει η 

νομοθεσία, το Δικαστήριο ή κάποιος κρατικός φορέας.  

Προαιρετικός είναι ο έλεγχος, ο οποίος δρομολογείται από τη διοίκηση ή τους 

μετόχους για δικούς τους λόγους. 

 

 Ανάλογα με τον τομέα που διερευνάται, ο έλεγχος χωρίζεται σε διαχειριστικό, 

διοικητικό και φορολογικό. 

 

Διαχειριστικός καλείται ο έλεγχος, που ασχολείται με τη διαχείριση των οικονομικών 

της ελεγχόμενης οντότητας. 

Διοικητικός καλείται ο έλεγχος, που έχει ως σκοπό την εξακρίβωση της σωστής 

εφαρμογής των διαδικασιών. 

Φορολογικός ορίζεται ο έλεγχος που διερευνά τη σωστή τήρηση των φορολογικών 

διατάξεων και υποχρεώσεων. 

 

2.4 Επαγγελματική ανεξαρτησία ελεγκτών 

 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι ελεγκτές θα πρέπει να διατηρούν την επαγγελματική τους 

ανεξαρτησία ως προς της ελεγχόμενη οντότητα και γενικά ως προς τους λοιπούς χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων.  
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Η ανεξαρτησία είναι το κυριότερο µέσο, µε το οποίο ο ορκωτός ελεγκτής αποδεικνύει 

ότι µπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του αντικειµενικά. Ως ανεξαρτησία νοείται τόσο η 

ανεξαρτησία του πνεύµατος, δηλαδή η πνευµατική κατάσταση που εξασφαλίζει ότι 

λαµβάνονται υπόψη όλα τα θέµατα που έχουν σχέση µε το προς εκτέλεση καθήκον, και η 

ανεξαρτησία όπως παρουσιάζεται προς τα έξω, δηλαδή η ανάγκη αποφυγής καταστάσεων και 

περιστατικών τα οποία, είναι τόσο σοβαρά ώστε θα µπορούσαν να προκαλέσουν αµφιβολίες 

σε έναν τρίτο για την αντικειµενικότητα του ορκωτού ελεγκτή.  

Θα πρέπει να παραμένουν λοιπόν οι ελεγκτές αμερόληπτοι καθ’ όλη τη διάρκεια της 

ελεγκτικής τους θητεία, έτσι ώστε να μην επηρεάζονται από εξωτερικές πιέσεις και να μη 

νιώθουν υποχρέωση απέναντι σε κάποιον. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι σε θέση να εξάγουν 

τα συμπεράσματά τους ορθά, χωρίς να έχει επηρεαστεί πρώτα ο τρόπος σκέψης τους και η 

διατύπωση της έκθεσης ελέγχου τους.  

Για την απόδειξη αυτού, βασική προϋπόθεση είναι να μη συμμετέχει στη λήψη 

αποφάσεων στις δραστηριότητες της ελεγχόμενης επιχείρησης. 

Καταστάσεις που μπορούν να απειλήσουν την ανεξαρτησία του ελεγκτή κατά την 

άσκηση των καθηκόντων του είναι καταρχήν το προσωπικό και ο ικονομικό συμφέρον από 

μια ελεγχόμενη οντότητα, δηλαδή ο ελεγκτής να έχει λόγους να μην τηρεί κάποιες από τις 

βασικές αρχές.  

Η αυτοεξέταση, όταν δηλαδή θεωρούνται δεδομένες κάποιες εργασίες που έχει ήδη 

ελέγξει ο ορκωτός και δεν πιστεύεται ότι χρήζουν επανέλεγχου. 

  Η συνηγορία, αποτέλεσμα της μακροχρόνιας συνεργασίας του ορκωτού με την 

ελεγχόμενη εταιρία που έρχεται σε αντίθεση με την αντικειμενικότητα του ελεγκτή και 

προβλέπει ότι ο ελεγκτής θα συμπράξει σε κάποια απόκρυψη στοιχείου μετά από αίτημα του 

πελάτη.  

Η οικειότητα ή η εμπιστοσύνη, που προκύπτουν από τη μακρά σχέση του ελεγκτή με 

τον πελάτη και δύνανται να μη δρουν ευεργετικά στην αμεροληψία του ελεγκτή.  

Ο εκφοβισμός, οι απειλές δηλαδή που μπορεί να δεχτεί ο ελεγκτής με στόχο να 

εκτελέσει κάποια λογιστική απάτη ή και να εκφράσει ελεύθερα τη γνώμη του. Απειλή 

θεωρείται ακόμη το αίτημα για άσκηση μη ελεγκτικών υπηρεσιών προς την ελεγχόμενη 

οντότητα ή το γεγονός ότι μπορεί να δεχτούν πίεση από τους διευθυντές, στους οποίες έχουν 
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μεταθέσει το δικαίωμα ψήφου οι μέτοχοι για διορισμό ελεγκτών, για άσκηση μη ελεγκτικής 

πρακτικής υπό το φόβο της απώλειας του ελεγκτικού εισοδήματος. Ακόμη μια απειλή μπορεί 

να είναι ο ανταγωνισμός από άλλες ελεγκτικές εταιρίες που ασκούν μη ελεγκτικές υπηρεσίες 

και πρέπει να αντιμετωπίσει ο ελεγκτής.  

Επίσης, πιθανότητα να παραβιαστεί η ανεξαρτησία του ελεγκτή υπάρχει, όταν 

υπάρχει λόγος ανησυχίας να χαθεί κάποιος πελάτης, όταν ταυτίζονται οι στόχοι του ελεγκτή 

και της ελεγχόμενης εταιρίας, όταν η διοίκηση προσδιορίζει την ελεγκτική αμοιβή και είναι 

υπεύθυνη για τον ελεγκτικό διορισμό, όταν οι ελεγκτές παρέχουν και διοικητικές και 

ελεγκτικές υπηρεσίες, όταν υπάρχουν επαγγελματικά ασυμβίβαστα, όταν δηλαδή κάποιο 

μέλος της ελεγκτικής εταιρίας ασκεί ή ασκούσε στο παρελθόν επιρροή στη διοίκηση της υπό 

έλεγχο εταιρίας, όταν προσφέρονται στον ελεγκτή δώρα ή φιλοξενία σημαντικής αξίας, όταν 

γίνεται διαφήμιση ελεγκτικών υπηρεσιών και όταν υπάρχει οικονομική σχέση ανάμεσα στον 

ελεγκτή και την ελεγχόμενη εταιρία.  

Όταν η ανεξαρτησία του ελεγκτή απειλείται από καταστάσεις αυτοελέγχου, ιδίου 

συμφέροντος, ιδιότητας συνηγόρου, οικειότητας, εκφοβισμού και διατάραξης της 

εμπιστοσύνης κατά την εκτέλεση της ελεγκτικής δραστηριότητας, ο ελεγκτής πρέπει να λάβει 

μέτρα για την πρόληψη του κινδύνου υπονόμευσης της ανεξαρτησίας. Σε περίπτωση που τα 

μέτρα δεν περιορίζουν τον κίνδυνο υπονόμευσης σε ανεκτό βαθμό, ο ελεγκτής πρέπει να 

αρνηθεί τη διενέργεια του υποχρεωτικού ελέγχου. 

 

2.5 Κώδικας επαγγελματικής δεοντολογίας IFAC 

 

Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(International Federation of Accountants – IFAC) παίζει σημαντικό ρόλο στο ελεγκτικό 

επάγγελμα, γιατί θεσπίζει πρότυπα συμπεριφοράς που σχετίζονται με κανόνες και γενικές 

αρχές. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας θα πρέπει να τηρείται από τους ελεγκτές 

και να ακολουθεί τα πλαίσια των ελεγκτικών προτύπων.  

Συγκεκριμένα οι θεμελιώδεις δεοντολογικές αρχές για τους ελεγκτές είναι οι εξής: 

 Ακεραιότητα (integrity) 
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Ο ελεγκτής οφείλει να είναι ειλικρινής, ηθικός και να παραμένει ακέραιος σε ότι 

αφορά την αμοιβή του. Δε είναι συνετό να δέχεται δώρα μεγάλης αξίας για τις 

ελεγκτικές του υπηρεσίες ή επιπλέον χρηματική αμοιβή.  

 

 Αντικειμενικότητα (objectivity) 

Ο ελεγκτής θα πρέπει να διατηρεί την αμεροληψία του κατά την άσκηση καθηκόντων 

του και να μην επηρεάζεται λόγω πιθανής οικειότητας με την ελεγχόμενη οντότητα ή 

λόγω προκαταλήψεων και διαφορετικών συμφερόντων. 

 

 Εχεμύθεια (confidentiality) 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής πρέπει να σέβεται την ελεγχόμενη οντότητα και να μη 

διαρρέει τις πληροφορίες που αποκτά κατά την παροχή των ελεγκτικών του 

υπηρεσιών. 

 

 Επαγγελματική συμπεριφορά (professional behavior) 

Ένας επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να υπακούει τους κανονισμούς και να 

εργάζεται στα πλαίσια των καθοριστικών προτύπων, αποφεύγοντας οποιαδήποτε 

ενέργεια μπορεί να αμαυρώσει το ελεγκτικό επάγγελμα.  

 

 Επαγγελματική επάρκεια και επιμέλεια (professional competence and due care) 

Ο ελεγκτής πρέπει να διατηρεί υψηλό μορφωτικό επίπεδο, ώστε να είναι σε θέση να 

φέρνει εις πέρας επιτυχώς το ελεγκτικό του έργο, με την απαραίτητη προσοχή και 

επιμέλεια. Επιπλέον οφείλει να μην αναλαμβάνει έργο, το οποίο ξεπερνάει το πεδίο 

γνώσεών του, να επιδεικνύει δηλαδή σωστό επαγγελματισμό. 

 

 Τεχνικά – επαγγελματικά κριτήρια (technical standards) 

Ο επαγγελματίας ελεγκτής οφείλει να συμμορφώνεται με βάση τα τεχνικά και 

επαγγελματικά χαρακτηριστικά του Σώματος που υπηρετεί, χωρίς αυτό βέβαια να 

παραβιάζει την επαγγελματική του ανεξαρτησία.  

Επομένως, ο ελεγκτής θα πρέπει να ασκεί τα ελεγκτικά του καθήκοντα με  

επαγγελματική ευσυνειδησία, σοβαρότητα και ευθύνη, ώστε να μην υπονομεύεται η ποιότητα 

του ελεγκτικού του έργου και να μην αμφισβητείται η φερεγγυότητα του ελεγκτή.  
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2.6 Ελεγκτικά τεκμήρια 

 

Ο ελεγκτής βασίζει την τεκμηρίωση της γνώμης του, σχετικά με την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρίας, στα αποδεικτικά στοιχεία που 

συγκεντρώνει κατά την άσκηση των ελεγκτικών καθηκόντων του. Έτσι, είναι σε θέση να 

διατυπώνει τα συμπεράσματά του στηριζόμενος σε μια ικανοποιητική μαρτυρία, τηρώντας 

τους Κανόνες της Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 

Ο ελεγκτής, προτού ξεκινήσει το ελεγκτικό του έργο, θα πρέπει να μελετάει το 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου της ελεγχόμενης οντότητας, ώστε να κατανοεί καλύτερα την 

επιχειρηματική φύση και τον τρόπο λειτουργίας της, τη δομή της ιεραρχίας και τις σχέσεις 

των ιδιοκτητών και τις διάφορες δραστηριότητές της. Θα πρέπει ακόμη να υπογράφει με τη 

διοίκηση σύμβαση που θα περιλαμβάνει τους όρους της ανάθεσης του ελεγκτικού έργου, 

όπως ο σκοπός και το πεδίο του ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, τις ευθύνες 

και τις υποχρεώσεις του εξωτερικού ελεγκτή και τις αντίστοιχες της ελεγχόμενης μονάδας και 

τον προσδιορισμό του πλαισίου της χρηματοοικονομικής αναφοράς.  

Η διοίκηση είναι υποχρεωμένη να προσδιορίσει τις εσωτερικές δικλείδες, που είναι 

αναγκαίες για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων για την παρεμπόδιση ή την 

αποκάλυψη και διόρθωση των σφαλμάτων. Επομένως, το ελεγκτικό έργο στοχεύει στην 

επαλήθευση των ισχυρισμών της διοίκησης πάνω σε συγκεκριμένα θέματα, όπως: 

 Τις πραγματικές συναλλαγές και γεγονότα που έλαβαν χώρα και λογίστηκαν  

 Την ακρίβεια και την πληρότητα των οικονομικών μεγεθών 

 Τις καταχωρημένες απαιτήσεις και υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 Την παρουσίαση των οικονομικών μεγεθών σύμφωνα με το λογιστικό σχέδιο 

Ο ελεγκτής οφείλει να κατέχει επαρκή και κατάλληλα αποδεικτικά στοιχεία, ώστε να 

ελαχιστοποιεί την πιθανότητα λάθους. Για να συμβεί αυτό, θα πρέπει τα στοιχεία να 

προέρχονται από αξιόπιστες πηγές, δηλαδή κάποιον τρίτο που διενεργεί τον εσωτερικό 

έλεγχο. Τα κυριότερα ελεγκτικά τεκμήρια είναι: 

 Τα λογιστικά βιβλία 

 Ο εσωτερικός έλεγχος 

 Οι αριθμοδείκτες και η αναλυτική επισκόπηση 
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 Οι υπολογιστικές εργασίες 

 Η αλληλογραφία της ελεγχόμενης οντότητας  

 Τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία 

 Τα αποδεικτικά έγγραφα προς τον ελεγκτή 

 Οι πληροφορίες από συνεντεύξεις και παρατηρήσεις  

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 500, η διαδικασία συλλογής ελεγκτικών τεκμηρίων ακολουθεί τις 

εξής ενέργειες: 

 Επιθεώρηση 

Η επιθεώρηση αφορά τη φυσική εξέταση του περιουσιακού στοιχείου ή των 

λογιστικών εγγράφων. 

 

 Παρατήρηση 

Η παρατήρηση περιλαμβάνει τη σχολαστική έρευνα από μέρους του ελεγκτή, όπως 

είναι η φυσική απογραφή αποθεμάτων. 

 

 Εξωτερική επιβεβαίωση 

Η εξωτερική επιβεβαίωση ορίζεται ως η επαλήθευση μέσω έγγραφης θετικής, 

αρνητικής ή μη απάντησης στον ελεγκτή από τρίτο εκτός της ελεγχόμενης μονάδας. 

 

 Επανυπολογισμό 

Η ενέργεια αυτή αφορά τη διασταύρωση της μαθηματικής ακρίβειας, ορθότητας και 

ισότητας των λογιστικών στοιχείων χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά.  

 

 Επανεκτέλεση 

Ο όρος επανεκτέλεση αφορά την επαναληπτική εκτέλεση ελεγκτικών διαδικασιών 

που πραγματοποιήθηκαν από την ελεγχόμενη οντότητα.  

 

 Αναλυτικές διαδικασίες  

Οι αναλυτικές διαδικασίες περιλαμβάνουν την ανάλυση των σχέσεων που στοχεύει 

στην εκτίμηση των χρηματοοικονομικών πληροφοριών  

 

 Διερευνητικές ερωτήσεις 
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Οι διερευνητικές ερωτήσεις καλύπτουν την αναζήτηση πληροφοριών από μέλη και μη 

της ελεγχόμενης μονάδας με την κατάλληλη εμπειρία.  

 

 Εσωτερική επιβεβαίωση 

Η εσωτερική επιβεβαίωση αφορά τη διαβεβαίωση από μέρος της διοίκησης ότι 

τηρούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις κατάρτισης οικονομικών καταστάσεων. 

Όπως προαναφέρθηκε, τα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να είναι επαρκή και 

κατάλληλα. Σύμφωνα με τους Meigs W., Lasen E.και Meigs R. (1992), η καταλληλότητά 

τους συνδέεται με την ποιότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων, δηλαδή τη σχετικότητα και την 

αξιοπιστία τους ως προς την υποστήριξη των ελεγκτικών συμπερασμάτων που επηρεάζουν 

την αποδεικτική τους δύναμη. 

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 500, τα αποδεικτικά στοιχεία θεωρούνται κατάλληλα όταν είναι:  

 Σχετικά με το σκοπό του ελέγχου και τις αποφάσεις που πρέπει να λάβει ο 

ελεγκτής. Για παράδειγμα ο λογαριασμός αγοράς παγίων θα πρέπει να συνάδει με 

τα αντίστοιχα τιμολόγια αγοράς ή η απόδοση κάθε μετοχής ενός χαρτοφυλακίου 

που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών να συμπίπτει με το πόρισμα του 

ανεξάρτητου υπολογισμού από τους ελεγκτές. 

 

 Αντικειμενικά σε σχέση με τη εικόνα της πραγματικότητας. Τα ελεγκτικά 

τεκμήρια, που προέρχονται από τρίτους, θεωρούνται περισσότερο αμερόληπτα.  

Για παράδειγμα, σε περίπτωση διερεύνησης υπολοίπου πελάτη μια ενημερωτική 

επιστολή από τον οικονομική διευθυντή της ελεγχόμενης οντότητας είναι λιγότερο 

αντικειμενική από τα τιμολόγια-φορτωτικές, που περιγράφουν τα πωληθέντα 

προϊόντα και εκδίδει η μεταφορική εταιρία, εφόσον η τελευταία δεν έχει λόγο να 

αποκρύψει στοιχεία. 

 

 Αξιόπιστα σε σχέση με το στόχο και την αιτία της συλλογής τους. Η αξιοπιστία 

των τεκμηρίων αυξάνεται όταν αποκτώνται από ανεξάρτητες εξωτερικές πηγές, 

συλλέγονται άμεσα από τον ελεγκτή, είναι έγγραφα και προκύπτουν από 

πρωτογενή δεδομένα. Για παράδειγμα, εξετάζοντας την αιτία ενός μεγάλου 

υπολοίπου πελάτη, η εκτύπωση από υπολογιστή των λογαριασμών των πελατών 

του καθολικού δεν είναι αξιόπιστη, γιατί πρόκειται για αποτέλεσμα 
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ημερολογιακών εγγραφών, σε αντίθεση με την ενημερωτική επιστολή του ίδιου 

του πελάτη που στέλνεται απευθείας στον ορκωτό ελεγκτή.  

 

 Επαληθεύσιμα, ως προς την πληρότητα, τη νομιμότητα, την αντικειμενικότητα 

από άλλους ελεγκτές. Για παράδειγμα, οι εξοφλημένες επιταγές που επιστρέφει 

στην ελεγχόμενη επιχείρηση με έκθεση η τράπεζα είναι επαληθεύσιμες, επειδή τις 

έχει εξετάσει ένας τρίτος, σε αντίθεση με την ενημερωτική επιστολή του 

διευθυντή οικονομικών της ελεγχόμενης εταιρίας που προέρχεται από το 

εσωτερικό της επιχείρησης. 

 

 Αυθεντικά, ως προς όλα τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα. Για παράδειγμα, τα 

παραστατικά τιμολογίων θα πρέπει να φέρουν εντύπως ή με σφραγίδα την 

επωνυμία εταιρίας, το επάγγελμα και τη διεύθυνση, το ΑΦΜ της εταιρίας και τη 

ΔΟΥ στην οποία ανήκει. Ως εκ τούτου, ένα αντίγραφο ενός τιμολογίου πώλησης 

θα μπορούσε να μην είναι γνήσιο, σε αντίθεση με το πρωτότυπο τιμολόγιο 

πώλησης που φέρει σίγουρη αυθεντικότητα.  

Για την εκτίμηση της επάρκειας των αποδεικτικών στοιχείων, πρέπει να υπολογίζεται 

η ποσότητά τους, η οποία επηρεάζεται από τους πιθανούς κινδύνους σφάλματος, από την 

ποιότητα των ελεγκτικών τεκμηρίων και το κόστος συλλογής τους. 

 

2.7 Σφάλματα 

 

Ο όρος λάθος ή σφάλμα αναφέρεται σε ακούσια, μη εσκεμμένα λάθη στις οικονομικές 

καταστάσεις, όπως: 

 Αριθμητικά ή λάθη από αβλεψία του λογιστή  

 Παρερμηνεία της πραγματικότητας των συναλλαγών 

 Εσφαλμένη εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής  

Σύμφωνα με το ΔΠΕ 450, στην περίπτωση που έχουμε δοκιμασίες δικλίδων ασφαλείας, 

«σφάλμα» είναι οι αποκλίσεις, ενώ στην περίπτωση που έχουμε δοκιμασίες λεπτομερειών, 

«σφάλμα» καλείται η μη ορθή διατύπωση. Επομένως, ο ίδιος όρος περιγράφει είτε το μέγεθος 
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της απόκλισης από τα σωστά ή την εσφαλμένη διατύπωση. Η εσφαλμένη διατύπωση 

σχετίζεται με τη διαφορά ανάμεσα στη λογιστική και την ελεγκτική αξία, ενώ οι αποκλίσεις 

από την άλλη μεριά είναι σημάδι αδυναμίας στο σχεδιασμό και τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου.  

Τα σφάλματα κατηγοριοποιούνται γενικά σε προσαρμόσιμα και μη προσαρμόσιμα 

σφάλματα ανάλογα με το βαθμό προσαρμοστικότητάς τους. Τα προσαρμόσιμα σφάλματα 

είναι αυτά στα οποία με βάση τα λάθη που έχουν ήδη εντοπιστεί και την προβολή αυτών στον 

πληθυσμό, μπορούν οι ελεγκτές να εφαρμόσουν προσαρμογή. Αντίθετα, σε περίπτωση 

αδύναμου εσωτερικού ελέγχου, τα σπανιότερα μη προσαρμόσιμα σφάλματα είναι εκείνα τα 

λάθη για τα οποία ο ελεγκτής δε δύναται να κάνει οποιαδήποτε προσαρμογή.  

Με βάση το επίπεδο ανοχής που ορίζει ο ελεγκτής, τα σφάλματα διακρίνονται σε ανεκτά 

και σε μη ανεκτά σφάλματα. Ανεκτό σφάλμα είναι εκείνο το χρηματικό ποσό, που ορίζει ο 

ελεγκτής με βάση το οποίο προσπαθεί να επιτύχει κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης ότι το 

πραγματικό σφάλμα δεν ξεπερνάει το χρηματικό ποσό αυτό. Μη ανεκτό σφάλμα αντίστοιχα 

είναι οποιοδήποτε σφάλμα ξεφεύγει από τα όρια του χρηματικού ποσού που έχει οριστεί ως 

όριο ανοχής από τον ελεγκτή. Το ποσοστό απόκλισης από τις καθορισμένες διαδικασίες 

εσωτερικών δικλίδων που καθορίζει ο ελεγκτής, με βάση το οποίο επιτυγχάνεται το 

κατάλληλο επίπεδο διασφάλισης ότι το πραγματικό ποσοστό απόκλισης στον πληθυσμό δεν 

ξεφεύγει από το καθορισμένο ποσοστό απόκλισης είναι το ανεκτό ποσοστό απόκλισης. 

Φυσικά, οποιοδήποτε ποσοστό απόκλισης που υπερβαίνει αυτό το όριο ανοχής καλείται μη 

ανεκτό ποσοστό απόκλισης.  

 

2.8 Ελεγκτικός κίνδυνος 

 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος ορίζεται ως ο κίνδυνος που διατρέχει ο ελεγκτής να μην καταφέρει να 

ανιχνεύσει λογιστικά λάθη ή απάτες που αφορούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 

ελεγχόμενης οντότητας και να εκδώσει έκθεση με σύμφωνη γνώμη χωρίς επιφύλαξη. 

Ο κίνδυνος ελεγκτικής διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες: 

 Εγγενής κίνδυνος (inherent risk) 
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Ο εγγενής κίνδυνος (inherent risk) αναφέρεται στον κίνδυνο να μην εντοπίσει 

ο ελεγκτής το σφάλμα στις οικονομικές καταστάσεις. Το μέγεθος του εγγενούς 

κινδύνου διαφέρει μεταξύ των επιχειρήσεων, ανάλογα με το είδος της 

επιχείρησης και το είδος των δραστηριοτήτων που εκτελούνται. Ο ελεγκτής 

δεν μπορεί να μεταβάλει το μέγεθος του εγγενούς κινδύνου, η ύπαρξη του 

οποίου είναι ανεξάρτητη από τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. 

 Κίνδυνος ελέγχου εσωτερικού συστήματος (internal control risk) ή κίνδυνος 

ελέγχου (audit risk) 

Ο κίνδυνος αυτός αφορά τον κίνδυνο, σύμφωνα με τον οποίο ένα σφάλμα που 

θα μπορούσε να συμβεί δε θα αποφευχθεί ή ανακαλυφθεί και διορθωθεί σε μια 

συγκεκριμένη χρονική περίοδο από τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Κίνδυνος ανίχνευσης (detection risk) 

Ο κίνδυνος ανίχνευσης (detection risk) είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο 

ελεγκτής να μην μπορέσει να αποτρέψει σημαντικά σφάλματα, τα οποία θα 

συνεχίζουν να εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις της επιχείρησης . 

Ο  συνδυασμός  των  κινδύνων  αυτών  δίνουν  το  μοντέλο  ελεγκτικού  κινδύνου: 

 

Ελεγκτικός  κίνδυνος =  εγγενής  κίνδυνος * κίνδυνος  εσωτερικού  ελέγχου * 

κίνδυνος  ανίχνευσης 

 

Ο  ελεγκτής  οφείλει  να  αλλάξει  ή  ακόμη  και  να  μην  υπογράψει  την  έκθεση  

ελέγχου, εάν  διαπιστώσει  ότι  ο  κίνδυνος  για  μη  αποκάλυψη  ουσιώδους  σφάλματος  

είναι  μεγάλος. Για  κάθε  περίεργη  δραστηριότητα  ή  παρέκκλιση  από  την  

προκαθορισμένη  διαδικασία  οφείλει  να  ενημερώνει  τη  διοίκηση  της  επιχείρησης.  

 

2.9 Ευθύνη ελεγκτή 

 

Η ευθύνη του ορκωτού ελεγκτή είναι να εκφράσει τη γνώμη του στην έκθεση ελέγχου επί 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης οντότητας με βάση τον έλεγχο, 

κατά τον οποίο διερευνούν κατά πόσο οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβεια. Η έκθεση ελέγχου μπορεί να είναι ή με σύμφωνη 
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γνώμη του ελεγκτή χωρίς επιφύλαξη, ή διαφοροποιημένη με θέματα έμφασης, ή με σύμφωνη 

γνώμη με εξαιρέσεις ή με άρνηση γνώμης. Η ευθύνη του ελεγκτή είναι: 

 Νομική 

 Αστική 

 Ποινική 

Όσον αφορά τη νομική ευθύνη του ελεγκτή, θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ελεγκτής 

υποχρεούται να αποτυπώνει την πραγματική εικόνα της ελεγχόμενης επιχείρησης και να μην 

παραπλανά τους εξωτερικούς και τους εσωτερικούς χρήστες. Σημαντικό ρόλο έχει ακόμη στη 

διαμόρφωση της στρατηγικής πολιτικής  της εταιρίας που διαμορφώνεται από τους 

οικονομικούς διευθυντές και τη διοίκηση. Θα πρέπει να σημειωθεί, πως ο νόμιμος ελεγκτής, 

κατά το ελεγκτικό του έργο, πρέπει να ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, την 

ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τους κανόνες δεοντολογικής συμπεριφοράς. Σε 

περίπτωση που ζημιωθεί η ελεγχόμενη εταιρία από την άσκηση καθηκόντων του ορκωτού 

ελεγκτή, έχει το δικαίωμα να προχωρήσει σε αγωγή κατά του τελευταίου για παράβαση 

σύμβασης ή για δόλο ή για αμέλεια κατά την άσκηση των ελεγκτικών του καθηκόντων.  

Σχετικά με τις αστικές ευθύνες, τονίζεται ότι ο ελεγκτής παρ’ όλο που δεν εγγυάται την 

ακρίβεια των οικονομικών μεγεθών, που εμφανίζονται στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, θεωρούνται υπεύθυνοι για την παραπλανητική εικόνα που μπορεί να 

παρουσιάσουν σε κάποιον τρίτο. Σημειώνεται επίσης, ότι κατά το ελεγκτικό του έργο έχει 

τόσο προσωπικό, όσο και συλλογικό χαρακτήρα. Υποχρεούται να έχει ασφαλιστική κάλυψη 

(παρ.5 του άρθρου 29, ν.3693/08) για την αποζημίωση οποιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού η 

νομικού προσώπου κι αυτό επειδή, για όποια κάλυψη ζημίας, η ελεγκτική εταιρία θεωρείται 

συνυπεύθυνη, ενώ ο κάθε μέτοχος ή εταίρος ευθύνονται χωριστά. Φυσικά, χρειάζεται 

απόδειξη για το δόλο και τη βαριά αμέλεια της έκθεσης ελέγχου του ελεγκτή.  

Όπως είναι φυσικό, κατά την εργασία του ο ελεγκτής έρχεται σε επαφή με τις 

δραστηριότητες της ελεγχόμενης οντότητας και επομένως με εμπιστευτικές πληροφορίες. Ο 

ορκωτός ελεγκτής δεσμεύεται από την πολιτική του απορρήτου σε αυτή την περίπτωση ως 

ένδειξη εμπιστοσύνης ανάμεσα στον ελεγκτή και τον ελεγχόμενο και άρα θα πρέπει να είναι 

εχέμυθος και μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου. Ως εκ τούτου, εάν δεν τηρηθεί η εχεμύθεια 

από τον ελεγκτή υπόκειται σε πειθαρχική δίωξη από το Σώμα για παράβαση αρχών του 

Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας. 
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Ο ελεγκτής έχει ποινική ευθύνη όταν αποσιωπά λόγο εξαίρεσης από την πραγματοποίηση 

του ελέγχου (παρ. 2-3 του άρθρου 63γ, ν.2190/20) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ 

 

3.1 Ορισμός απάτης 

 

Η απάτη, που επεκτείνεται ολοένα και εντονότερα λόγω της επέκτασης της μοντέρνας 

τεχνολογίας και των παγκοσμίων δικτύων επικοινωνίας , οδηγεί στο να χάνονται 

δισεκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως κάθε χρόνο. Παρόλο που οι τεχνικές πρόληψης είναι ο 

πιο αποτελεσματικός τρόπος για την εξάλειψη της απάτης, οι απατεώνες προσαρμόζονται 

συνεχώς, βρίσκοντας τρόπους να παρακάμπτουν τα μέτρα των τεχνικών πρόληψης. Σε 

περίπτωση που η πρόληψη της απάτης αποτυγχάνει, τότε για τον εντοπισμό των παραβατών 

είναι αναγκαία η υιοθέτηση μεθοδολογίας ανίχνευσης της  απάτης.  

Ο όρος «απάτη» αναφέρεται: 

 Στο χειρισμό, τη νόθευση ή την αλλοίωση των καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών 

στοιχείων 

 Στη λανθασμένη παρουσίαση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης  

 Στην απόκρυψη ή στην παράλειψη αναφοράς των επιπτώσεων των παραπάνω 

καταχωρήσεων ή των αποδεικτικών στοιχείων  

 Στην καταχώρηση εικονικών συναλλαγών  

 Στην κακή εφαρμογή των αρχών και προτύπων της λογιστικής  

Η απάτη, νομικά ορίζεται ως το αδίκημα που συνίσταται στην παραπλάνηση κάποιου 

ατόμου με απατηλά μέσα, όπως για παράδειγμα την απόκρυψη, την παραποίηση αληθινών 

στοιχείων ή την εμφάνιση αναληθών στοιχείων ως αληθινών, με σκοπό το άμεσο ή έμμεσο 

όφελος του ατόμου που διαπράττει την απάτη.  

Σύμφωνα με την Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (Association of Certified  

Fraud Examiners – ACFE), η επαγγελματική απάτη ορίζεται ως ενέργεια που διαπράττεται 

από ένα άτομο και αφορά παράνομες πράξεις εξαπάτησης, απόκρυψης στοιχείων και 
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παραβίασης της εμπιστοσύνης, με απώτερο σκοπό την εκμετάλλευση των περιουσιακών 

στοιχείων του εργοδότη και το προσωπικό κέρδος. 

Το Αγγλικό Λεξικό Oxford ορίζει την απάτη ως «παράνομη ή εγκληματική εξαπάτηση 

που έχει ως στόχο το οικονομικό η προσωπικό κέρδος».  

Σύμφωνα με το Σπαθή (2002), η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αναφέρεται 

στο σκόπιμο «χειρισμό» (manipulation) των οικονομικών στοιχείων, όπως υπερτίμηση 

στοιχείων ενεργητικού, πωλήσεων και κερδών ή υποτίμηση των υποχρεώσεων, εξόδων ή 

ζημιών με σκοπό να επιτευχθεί το επιθυμητό ύψος τους.  

Στις ΗΠΑ, όπου και έχουν σημειωθεί οι μεγαλύτερες παραποιήσεις οικονομικών 

καταστάσεων, ο όρος που χρησιμοποιείται είναι «απάτη-fraud» και ερμηνεύεται ως σκόπιμη 

αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων. Η δημιουργική ή επινοητική λογιστική (creative 

accounting) είναι το μέσο που χρησιμοποιείται για την πραγματοποίηση των παραποιήσεων. 

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων καλείται και ως «εξομάλυνση» μέσω 

εσφαλμένων λογιστικών καταχωρήσεων (income smoothing), ως «ωραιοποίηση» ή 

«διαχείριση» (managing earnings). 

Οι Phua et al. (2005) ορίζουν την απάτη ως τον οδηγό στην κατάχρηση του συστήματος 

κερδοφορίας ενός οργανισμού, χωρίς αυτό απαραίτητα να φέρει άμεσες νομικές συνέπειες. 

Παρόλο που δεν υφίσταται κοινά αποδεκτός ορισμός της απάτης, οι Wang et al. (2007) 

ορίζoυν την απάτη ως «μια σκόπιμη πράξη που είναι αντίθετη προς το νόμο, τους κανόνες και 

την εταιρική πολιτική με σκοπό την απόκτηση μη εξουσιοδοτημένου οικονομικού οφέλους». 

Σύμφωνα με το Διεθνές Ελεγκτικό Πρότυπο 240, που αναφέρεται στις παραποιήσεις και 

στα λάθη των οικονομικών καταστάσεων, η απάτη αποδίδεται σε εκούσια, εσκεμμένη 

ενέργεια από ένα ή περισσότερα άτομα της διοίκησης, εργαζόμενους ή τρίτους, η οποία έχει 

ως αποτέλεσμα την ψευδή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. Η έννοια του λάθους 

από την άλλη μεριά αφορά ακούσια μη ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων. 

Στον τομέα της οικονομίας, η απάτη έχει αναδειχθεί ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα, 

αφού οι συνολικές απώλειες που έχουν σημειωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πρακτικά 

ανυπολόγιστες.  

Ως εκ τούτου, η ανίχνευση της οικονομικής απάτης είναι ζωτικής σημασίας για την 

πρόληψη των συχνά ολέθριων συνεπειών της οικονομικής απάτης. Η ανίχνευση της 
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οικονομικής απάτης περιλαμβάνει τη διάκριση ανάμεσα στα κίβδηλα και τα αυθεντικά 

οικονομικά δεδομένα, αποκαλύπτοντας έτσι τις δόλιες συμπεριφορές ή ενέργειες και 

επιτρέποντας τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη των κατάλληλων στρατηγικών 

για τη μείωση της επίδρασης της απάτης στην εταιρία.  

  

3.2 Η φύση της λογιστικής απάτης 

 

Η φύση της λογιστικής απάτης είναι ιδιαίτερα πολύπλοκη. Οι διάφορες μορφές της 

λογιστικής απάτης είναι οι ακόλουθες: 

 

 Εταιρική απάτη (corporate fraud): Η επαγγελματική απάτη διακρίνεται σε δύο 

κατηγορίες, στην απάτη σε βάρος της εταιρίας που υποκινείται από άτομα εντός ή 

εκτός της εταιρίας, όπως η υπεξαίρεση χρημάτων, η δωροδοκία υπαλλήλων, η 

παραποίηση τιμολογίων και στην απάτη προς όφελος της εταιρίας, όπως η εκούσια 

αποτίμηση των συναλλαγών και πηγών κεφαλαίου. Η εταιρική απάτη είναι 

αποτέλεσμα της διάβρωσης της επιχειρηματικής ηθικής και βασικό της κίνητρο, η 

ικανοποίηση των οικονομικών αναγκών των διοικητικών στελεχών. 

 

 Διοικητική απάτη/ έγκλημα λευκού κολάρου (management fraud/ white collar crime): 

Λόγω της εύκολης πρόσβασης των ανώτερων στελεχών στις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, είναι εύκολο για αυτά να διαπράξουν απάτη. 

 

 Απάτη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (fraudulent financial reporting): 

Πρόκειται για τη σοβαρότερη μορφή απάτης, η ανάλυση της οποίας γίνεται 

παρακάτω. 

 

 Αποτυχία ελέγχου (audit failure): Ο έλεγχος για ουσιώδεις ανακρίβειες στις 

οικονομικές καταστάσεις από τους ελεγκτές, πολλές φορές κρίνεται 

αναποτελεσματικός. 
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3.3 Το τρίγωνο της απάτης 

 

Οι παράγοντες του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ή οι προσωπικοί παράγοντες που 

δημιουργούν το «τρίγωνο της απάτης» είναι οι εξής: 

 Η ευκαιρία 

 Το κίνητρο ή η πίεση 

 Η στάση αιτιολόγησης ή της ορθολογικής εξήγησης  

Η ευκαιρία είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που συντελεί στην απάτη, γιατί χωρίς 

αυτή δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση απάτης. Η ευκαιρία υπάρχει όταν η καθοδήγηση 

του προσωπικού από τη διοίκηση δεν έχει τις σωστές βάσεις και δεν επαρκεί ο εσωτερικός 

έλεγχος. 

Το κίνητρο ή η πίεση είναι παράγοντες προσωπικής φύσης που εμφανίζονται λόγω 

δυσχερών καταστάσεων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπο το άτομο απρόσμενα. Για 

παράδειγμα, ένα υψηλό χρέος  μπορεί να οδηγήσει το άτομο στην οικονομική απάτη, παρόλο 

που δεν ήταν αυτή η αρχική του πρόθεση. 

Ο παράγοντας της στάσης αιτιολόγησης σημαίνει πως ο εργαζόμενος έχει βρει ένα τρόπο 

να δικαιολογήσει την πράξη του στη συνείδησή του, όπως για παράδειγμα ότι η αμοιβή του 

είναι μικρότερη από ότι αξίζει η παραγωγικότητά του και μέσω της οικονομικής απάτης 

λαμβάνει δικαιωματικά αυτά που θα έπρεπε. 

 

3.4 Το μοντέλο 3Cs του Rezaee 

 

Το μοντέλο 3Cs του Rezaee περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές, που βοηθούν στην εξήγηση της 

απάτης, αποκαλύπτοντας τις ευκαιρίες, τα κίνητρα και τη στάση αξιολόγησης, που 

βρίσκονται πίσω από μια απάτη χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Οι μεταβλητές αυτές 

είναι οι εξής: 
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 Conditions (Συνθήκες): Οι οικονομικές πιέσεις για την ανταπόκριση στις προβλέψεις 

των χρηματοοικονομικών αναλυτών σχετικά με την ποιότητα και την ποσότητα των 

κερδών αποτελούν βασικό κίνητρο για απάτη. Τέτοιες συνθήκες είναι για παράδειγμα 

ένα αναποτελεσματικό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης ή ένα ανεπαρκές διοικητικό 

συμβούλιο. 

 

 Corporate Structure (Εταιρική δομή): Ένα ικανό σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης 

έχει τη δυνατότητα να προλάβει και να εντοπίσει την απάτη και κατά συνέπεια τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη αποθαρρύνονται σχετικά με τη διάπραξη οποιασδήποτε 

απάτης. 

 

 

 Choice (Επιλογές): Η έλλειψη ηθικών αξιών και άλλοι παράγοντες προσωπικής 

επιλογής ωθούν πολλές φορές τα διοικητικά στελέχη σε παράτυπες πράξεις χωρίς 

κανέναν ενδοιασμό.  

 

3.5 Δημιουργική ή επινοητική λογιστική  

 

Σύμφωνα με τους Amat O., Blake J., Dowds J. (1999), ο όρος «δημιουργική λογιστική» 

ορίζεται ως μια διαδικασία κατά την οποία, οι λογιστές αξιοποιούν τις γνώσεις τους για τους 

λογιστικούς κανόνες, προκειμένου να παραποιήσουν τα μεγέθη που εμφανίζονται στους 

λογαριασμούς μιας επιχείρησης». 

Η δημιουργική ή επινοητική λογιστική διακρίνεται σε θεμιτή και σε αθέμιτη. Θεμιτή 

θεωρείται η δημιουργική λογιστική, η οποία περιλαμβάνει την εκμετάλλευση των κενών της 

λογιστικής νομοθεσίας από τους λογιστές, ενώ αθέμιτη είναι αυτή κατά την οποία οι λογιστές 

παραποιούν το περιεχόμενο των οικονομικών καταστάσεων παραβιάζοντας τις αρχές της 

λογιστικής, με σκοπό την παραπλάνηση του επενδυτικού κοινού.  

Ο δημοσιογράφος Griffiths I. (1986) παρατηρεί ότι κάθε εταιρία παραποιεί τα κέρδη 

της και κάθε σύνολο των δημοσιευμένων λογαριασμών βασίζεται σε βιβλία, τα οποία έχουν 

μερικώς τροποποιηθεί ή εξ ολοκλήρου παραποιηθεί. Τα στοιχεία, τα οποία δημοσιεύονται 

στο επενδυτικό κοινό δύο φορές το χρόνο, αλλάζουν συνεχώς για την προστασία του ενόχου. 
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Συγκεκριμένα συγκρίνει τη δημιουργική λογιστική με το τέχνασμα του Δούρειου Ίππου και 

τη χαρακτηρίζει ως κάτι το απολύτως θεμιτό. 

Ο λογιστής Jameson (1988) υποστηρίζει πως η λογιστική διαδικασία περιλαμβάνει 

την ενασχόληση με ζητήματα κρίσης και επίλυσης συγκρούσεων ανάμεσα σε αντικρουόμενες 

προσεγγίσεις για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων των οικονομικών γεγονότων και 

συναλλαγών. Αναφέρει, ότι η ευελιξία αυτή δίνει ευκαιρίες για παραποίηση, εξαπάτηση και 

παραπλάνηση. Θεωρεί πως τέτοιου είδους δραστηριότητες, που ασκούνται από τα λιγότερο 

ευσυνείδητα μέλη του λογιστικού επαγγέλματος συνθέτουν τον ορισμό της δημιουργικής 

λογιστικής. 

Ο επιχειρηματικός αναλυτής Smith (1992) εμπειρικά παραθέτει τις απόψεις του 

σχετικά με τη μεγάλη φαινομενικά αύξηση των κερδών στη δεκαετία του 1980, την αποδίδει 

σε αποτέλεσμα λογιστικού τεχνάσματος και όχι σε πραγματική οικονομική ανάπτυξη.  

Ο ακαδημαϊκός Naser (1993) περιγράφει τη δημιουργική λογιστική ως μετατροπή των 

λογιστικών λογαριασμών από το πραγματικό τους μέγεθος σε αυτό, το οποίο επιθυμούν οι 

παραποιητές εκμεταλλευόμενοι τους υπάρχοντες κανόνες και/ή αγνοώντας κάποιους από 

αυτούς και/ή όλους. 

Σύμφωνα με τους Gawthorpe και Amat (2005) η δημιουργική λογιστική αφορά τη 

σκόπιμη διαστρέβλωση των οικονομικών καταστάσεων με σκοπό να αλλάξουν την εικόνα 

της εταιρίας, δηλαδή το ‘’μαγείρεμα των βιβλίων’’.  

Οι πιο συχνές μορφές της δημιουργικής λογιστικής είναι: 

 Η χρηματοδότηση εκτός Κατάστασης Χρηματοοικονομικής Θέσης (off balance sheet 

financing), που αφορά την εκμετάλλευση των ελλείψεων των λογιστικών προτύπων ή 

της νομοθεσίας μιας χώρας για τη μη παρουσίαση κάποιων χρηματοδοτικών 

κονδυλίων στην Κατάσταση Χρηματοοικονομικής Θέσης. 

 

 H ωραιοποίηση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων (window dressing), που 

περιλαμβάνει τον περίτεχνο ευπρεπισμό των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με 

την καταχώρηση λογιστικών εγγραφών στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης πριν το 

τέλος μιας χρήσης και την αντιστροφή τους στο άνοιγμα της επόμενης χρήσης με 

σκοπό την εμφάνιση ευνοϊκότερης εικόνας των οικονομικών καταστάσεων. 
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3.6 Τεχνικές παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

 

Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων τις περισσότερες φορές είναι σκόπιμη και 

πραγματοποιείται από τη διοίκηση της εταιρίας. Τα τεχνάσματα, τα οποία χρησιμοποιούνται 

από τη διοίκηση για την αλλοίωση της πραγματικής εικόνας της επιχείρησης είναι τα εξής: 

 

 Η τροποποίηση της λογιστικής απογραφής 

Σε αυτό το τέχνασμα, βασικό ρόλο παίζει η απόσβεση των αποθεμάτων. Η 

τροποποίηση της απογραφής δίνει τη δυνατότητα επηρεασμού της κατάστασης των 

αποτελεσμάτων χρήσης, ως προς τα κέρδη και του ισολογισμού, ως προς τα πάγια.  

 

 Η αλλαγή της μεθόδου αποτίμησης των αποθεμάτων  

Σε αυτή την περίπτωση, τα αποθέματα αποτιμώνται στην τιμή κτήσεως, 

αποκρύπτοντας τις ζημίες μεταβάλλοντας έτσι το δείκτη της γενικής ρευστότητας και 

το δείκτη της αποδοτικότητας. Διαφορετικά, γίνεται αποτίμηση των εμπορευμάτων 

των οποίων έχει αυξηθεί η τιμή τους, μέσω της μεθόδου FIFO (first in - first out αντί 

της μεθόδου LIFO (last in - first out). 

 

 Η λογιστική διαχείριση των εσόδων  

Σύμφωνα με την αρχή των δεδουλευμένων, τα έσοδα πρέπει να καταχωρούνται κατά 

το χρόνο πραγματοποίησής τους και όχι κατά το χρόνο είσπραξής τους. Αρκετές 

φορές η αρχή αυτή παραβιάζεται.  

 

 Οι εικονικές συναλλαγές 

Οι εικονικές συναλλαγές γίνονται είτε με εικονικές αγοραπωλησίες του τελικού 

αποθέματος μεταξύ των εταιριών με παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας, είτε με 

καταχώρηση προκαταβολών των πωλήσεων στα λογιστικά βιβλία με τη μορφή ήδη 

πραγματοποιημένων πωλήσεων. 

 

 Η εξομάλυνση των κερδών  
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Η εξομάλυνση των κερδών περιλαμβάνει την απόκρυψη ενός μέρους των κερδών σε 

χρήσεις που αυξάνονται σταθερά τα κέρδη με τη δημιουργία αποθεματικών και την 

παρουσίασή τους σε χρήσεις που παρατηρείται πτώση των κερδών. 

 

 Η αποκοπή ζημιογόνων επιχειρήσεων  

Η αποκοπή μπορεί να γίνει μέσω της πώλησης μιας θυγατρικής, που βλάπτει τη 

μητρική ή με τη σύσταση φορέα ειδικού σκοπού.  

 

 Η υιοθέτηση νέων λογιστικών προτύπων 

Η τακτική αυτή επιφέρει αρκετές φορές αύξηση των εσόδων, που δίνει την ευκαιρία 

για χειραγώγηση των κερδών. 

 

 Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων  

Η τακτική αυτή μπορεί να γίνει είτε με ολοκληρωτική πώληση ενός ζημιογόνου 

μακροχρόνιου περιουσιακού στοιχείου, είτε με την εκμίσθωση sale and leaseback, 

όπου οι επιχειρήσεις κάνουν μια συμφωνία πώλησης και στη συνέχεια μίσθωσης ενός 

πάγιου περιουσιακού στοιχείου.  

 

 Η κεφαλαιοποίηση των εξόδων 

Η περίπτωση αυτή αφορά υπερεκτίμηση των κερδών μέσα από την απεικόνιση των 

λειτουργικών εξόδων, όπως τα έξοδα έρευνας και ανάπτυξης στα αποτελέσματα 

χρήσεως. Τα έξοδα αυτά απεικονίζονται στον ισολογισμό ως δαπάνες πολυετούς 

απόσβεσης. 

 

 Η διαχείριση αποπληρωμής χρεών  

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επηρεάσει τα κέρδη της, επιλέγοντας το χρόνο 

καταγραφής των μακροπρόθεσμων χρεών. 
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3.7 Χαρακτηριστικά της λογιστικής απάτης 

 

Σύμφωνα με τον Rezaee (2002), η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων είναι μια 

σκόπιμη προσπάθεια των εταιριών να εξαπατήσουν τους χρήστες των δημοσιευμένων 

οικονομικών καταστάσεων, ιδιαίτερα των επενδυτών και των πιστωτών με την προετοιμασία 

και τη διάδοση ανακριβών οικονομικών καταστάσεων.  

Η λογιστική απάτη περιλαμβάνει τα εξής χαρακτηριστικά: 

 Νόθευση, αλλοίωση ή χειραγώγηση οικονομικών μεγεθών, δικαιολογητικών 

εγγράφων ή επιχειρηματικών συναλλαγών  

 Σκόπιμες ανακριβείς δηλώσεις, παραλείψεις ή ψευδείς δηλώσεις των γεγονότων, των 

συναλλαγών, των λογαριασμών ή άλλων σημαντικών στοιχείων από τα οποία 

παρασκευάζονται οι οικονομικές καταστάσεις 

 Εσκεμμένη εσφαλμένη εφαρμογή, ερμηνεία και εκτέλεση των λογιστικών προτύπων, 

αρχών και πρακτικών που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση και αναφορά 

οικονομικών και επιχειρησιακών συναλλαγών 

 Εσκεμμένη παράλειψη και γνωστοποίηση ή παρουσίαση ανεπαρκών γνωστοποιήσεων 

σχετικά με τα λογιστικά πρότυπα, τις αρχές και πρακτικές  

  Χρήση λογιστικών τεχνασμάτων για τη διαχείριση παράνομων κερδών 

 Χειραγώγηση των λογιστικών πρακτικών που υπακούουν στα λεπτομερή λογιστικά 

πρότυπα, τα οποία περιλαμβάνουν «παραθυράκια» που επιτρέπουν την απόκρυψη της 

οικονομικής απόδοσης 

Το μοντέλο “CRIME”, που περιλαμβάνει τους πέντε σημαντικότερους παράγοντες της 

παραποίησης, περιγράφει την έννοια της παραποίησης των λογιστικών καταστάσεων. Ο όρος 

“CRIME” προέρχεται από τα αρχικά των εξής λέξεων: 

 Cooks (μάγειροι): Αφορά υψηλόβαθμα διοικητικά στελέχη, οικονομικούς διευθυντές, 

προέδρους, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές και άλλους. Η πλειοψηφία 

των περιπτώσεων της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων πραγματοποιείται 

με τη συμμετοχή, την ενθάρρυνση, την έγκριση των ανώτατων διοικητικών στελεχών. 
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 Recipes (Συνταγές): Περιλαμβάνει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η 

παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων, εκ των οποίων η πιο συνηθισμένη είναι 

η χειραγώγηση των κερδών.  

 

 Incentives (Κίνητρα): Αφορά τα κίνητρα που οδηγούν τους μάγειρες στην 

τροποποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Τα κίνητρα αυτά είναι συνήθως 

οικονομικής φύσεως και σχετίζονται με την πίεση για την ταύτιση με τις προσδοκίες 

των χρηματοοικονομικών αναλυτών. Τα κίνητρα μπορεί ακόμη να είναι «ψυχωτικά», 

εγωκεντρικά και ιδεολογικά. 

 

 Monitoring (Επίβλεψη): Περιλαμβάνει την ανίχνευση παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων από ελεγκτικούς μηχανισμούς. Ένα υπεύθυνο διοικητικό συμβούλιο με 

μια αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση και μια ικανή επιτροπή ελέγχου μπορούν 

εύκολα να προλάβουν και να εντοπίσουν την απάτη.  

 

 End Results (Τελικά αποτελέσματα): Αναφέρεται στις συνέπειες της αλλοίωσης των 

οικονομικών καταστάσεων, όσον αφορά τις σχέσεις της εταιρίας με τους επενδυτές 

και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σε περίπτωση αμαύρωσης του ονόματος της 

εταιρίας, η τιμή της μετοχής πέφτει και η εταιρία υπόκειται σε καθεστώς επιτήρησης. 

Όσον αφορά τα άμεσα εμπλεκόμενα στελέχη υπάρχει επιβολή προστίμου ή ακόμη και 

ποινή φυλάκισης. 

 

3.8 Προειδοποιητικά σημεία – red flags 

 

Οι ελεγκτές, που ασχολούνται με την ανίχνευση της λογιστικής απάτης , είναι υποχρεωμένοι 

να λαμβάνουν υπόψη τους σχετικούς παράγοντες κινδύνου (risk factors) και να εντοπίζουν τα 

προειδοποιητικά σημεία (red flags) που θα τους βοηθήσουν, ώστε να διεξάγουν 

ολοκληρωμένη έρευνα. Οι παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι:  

 Τα χαρακτηριστικά της διοίκησης, όπως οι ικανότητες που διαθέτει η διοίκηση, το 

στυλ της ηγεσίας, οι στάσεις ως προς τον εσωτερικό έλεγχο, οι διαδικασίες έκδοσης 
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των οικονομικών καταστάσεων και η πιθανή στενή σχέση ανάμεσα στους ελεγκτές 

και τους μετόχους. 

 

 Οι συνθήκες του κλάδου, όπως η ισχύουσα νομοθεσία και η φορολογία και το επίπεδο 

κορεσμού του κλάδου. 

 

 Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά και η οικονομική σταθερότητα. Ο παράγοντας αυτός 

αφορά τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, τη χαμηλή κερδοφορία, 

την ύπαρξη ζημιάς, τη φύση και την πολυπλοκότητα των συναλλαγών και των 

δραστηριοτήτων της επιχείρησης. 

 

3.9 Κίνητρα παραποίησης οικονομικών καταστάσεων 

 

Ο Καζαντζής (2006) αναλύει τα κίνητρα μιας επιχείρησης να επηρεάσει τα οικονομικά της 

αποτελέσματα κατά τη σύνταξη των οικονομικών της καταστάσεων. Τα κίνητρα αυτά 

διακρίνονται στις εξής κατηγορίες : 

 Κίνητρα που απορρέουν από τη λειτουργία της Κεφαλαιαγοράς  

 

 Η πίεση από τους χρηματοοικονομικούς αναλυτές: Η διοίκηση μιας 

οικονομικής οντότητας έχει κίνητρο να παραποιήσει τις οικονομικές της 

καταστάσεις, έτσι ώστε να επιτυγχάνει τα προβλεπόμενα από τους αναλυτές 

αποτελέσματα, αφού στην αντίθετη περίπτωση η αντίδραση της αγοράς θα 

ήταν αρνητική. 

 

 Η άντληση κεφαλαίων από το Χρηματιστήριο Αθηνών: Μια επιχείρηση θα 

πρέπει να παρουσιάζει μια σταθερά ανοδική τάση των βασικών οικονομικών 

της μεγεθών και διαχρονικά κέρδη, ώστε να μπορεί να αντλήσει κεφάλαια από 

το Χρηματιστήριο.  

 

 Ο ανταγωνισμός των οικονομικών μονάδων: Πολλές επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν υψηλότερα τα αποτελέσματά τους και κατά συνέπεια την 
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οικονομική τους θέση, έτσι ώστε να εμφανίζονται πιο ισχυρές από ότι είναι 

πραγματικά στην αγορά. Από την άλλη μεριά, αρκετές είναι εκείνες οι 

επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν τα αποτελέσματά τους υποβαθμισμένα 

με σκοπό να προάγουν μια ζημιογόνα εικόνα του κλάδου στον οποίο ανήκουν 

και να αποθαρρύνουν την είσοδο νέων ανταγωνιστών.  

 

 Ο δανεισμός από τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: Κάθε 

επιχείρηση, που επιθυμεί να δανειστεί τα απαραίτητα ξένα κεφάλαια, θα 

πρέπει να παρουσιάζει και ικανοποιητικά οικονομικά αποτελέσματα, έτσι 

ώστε να αυξάνεται η πιστοληπτική της ικανότητα.  

 

 Οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές επιχειρήσεων: Συνήθως, οι επιχειρήσεις 

παρουσιάζουν υψηλότερη κερδοφορία με σκοπό να αποκτήσουν περισσότερες 

μετοχές από την εξαγορά ή τη συγχώνευση αντίστοιχα.  

 

 Η διατήρηση της ομαλής τάσης των αποτελεσμάτων: Επειδή τα ιδιαίτερα 

ασταθή και ευμετάβλητα αποτελέσματα φανερώνουν την ύπαρξη κινδύνου, 

είναι πιθανό να μειωθεί η τιμή των μετοχών της επιχείρησης σε σχέση με τις 

τιμές των μετοχών άλλων επιχειρήσεων, που παρουσιάζουν μεγαλύτερη 

σταθερότητα στη διαχρονική πορεία των αποτελεσμάτων τους, έτσι ώστε να 

εμφανίζεται μια πιο ομαλή εικόνα των αποτελεσμάτων. 

 

 Η μερισματική πολιτική της επιχείρησης: Οι επιχειρήσεις θέλουν να 

διατηρήσουν σταθερό το ποσοστό των διανεμόμενων κερδών τους και κατά 

συνέπεια προσπαθούν να ομαλοποιήσουν τα αποτελέσματά τους μέσω της 

υποβάθμισης ή της υπερεκτίμησης αυτών. 

 

 Κίνητρα που απορρέουν από συμβατικές υποχρεώσεις της επιχείρησης 

 

 Οι δανειακές συμβάσεις: Σε περίπτωση αθέτησης των όρων μιας δανειακής 

σύμβασης ο δανειστής έχει το δικαίωμα να αυξήσει το επιτόκιο δανεισμού ή 

να ζητήσει άμεση αποπληρωμή. Αρκετές οικονομικές μονάδες εμφανίζουν 

αυξημένα τα αποτελέσματά τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να παραβιάσουν 
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τους δεσμευτικούς όρους των δανείων σχετικά με τα αποτελέσματα και τους 

οικονομικούς δείκτες. 

 

 Οι αμοιβές της διοίκησης: Εφόσον η αμοιβή της διοίκησης συνδέεται με την 

οικονομική επίδοση της επιχείρησης, δημιουργούνται κίνητρα από την πλευρά 

της διοίκησης να επηρεάσουν τα οικονομικά αποτελέσματα της επιχείρησης. 

Σε περιόδους χαμηλών κερδών τα οικονομικά αποτελέσματα επηρεάζονται 

προς τα πάνω, ενώ το αντίθετο συμβαίνει σε περιόδους που τα κέρδη είναι 

μεγαλύτερα από το ανώτατο όριο, πάνω από το οποίο δε δίνεται επιπλέον 

αμοιβή. 

 

 Κίνητρα που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των μελών της διοίκησης 

 

 Η διατήρηση της διοικητική θέσης ενός μάνατζερ: Η μη ικανοποιητική πορεία 

των αποτελεσμάτων της επιχείρησης συνήθως σημαίνει απολύσεις ή 

αντικαταστάσεις και κατά συνέπεια η επιθυμία να διατηρήσει κάποιο στέλεχος 

τη θέση του, αποτελεί κίνητρο για αλλοίωση της πραγματικής εικόνας των 

αποτελεσμάτων. 

 

 Οι προαγωγές στην ιεραρχική πυραμίδα: Οι προσωπικές φιλοδοξίες σε 

συνδυασμό με το σύστημα επιβράβευσης για τα αποδοτικά στελέχη μπορεί να 

ωθήσει κάποιο στέλεχος να προβεί σε ενέργειες παραποίησης. 

 

 Κίνητρα που σχετίζονται με το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας των επιχειρήσεων: 

 

 Το ρυθμιστικό πλαίσιο του κλάδου στον οποίο ανήκει η επιχείρηση: Οι 

ρυθμίσεις αυτές δημιουργούν κίνητρα στις διοικήσεις των επιχειρήσεων να 

τροποποιήσουν τα στοιχεία του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης, 

ώστε να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις των ρυθμιστικών αρχών. 

 

 Οι αντιμονοπωλιακές και άλλες ρυθμίσεις: Οι διοικήσεις των επιχειρήσεων με 

μεγάλη κερδοφορία ή που έχουν εισπράξει κάποια επιχορήγηση επηρεάζουν 
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τις οικονομικές καταστάσεις τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να αποφύγουν την 

κρατική διερεύνηση σχετικά με την ύπαρξη ή μη μονοπωλιακού καθεστώτος. 

 

 Η προσπάθεια φοροδιαφυγής των επιχειρήσεων: Μειωμένα κέρδη εμφανίζουν 

κυρίως οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να μειώσουν τη φορολογική τους 

επιβάρυνση. 

 

 Κίνητρα που απορρέουν από την επιχειρησιακή κουλτούρα: 

 

 Βραχυπρόθεσμος προσανατολισμός: Οι επιχειρήσεις θέτουν σε κίνδυνο τη 

μακροχρόνια απόδοση, εφαρμόζοντας πρακτικές και πολιτικές για να 

επιτύχουν τους βραχυπρόθεσμους στόχους της κερδοφορίας. 

 

 Μη ρεαλιστικοί προϋπολογισμοί και σχέδια δράσης:  Πολλές επιχειρήσεις 

καταρτίζουν ανακριβείς προϋπολογισμούς, επηρεάζοντας τα οικονομικά 

αποτελέσματα με στόχο να παρακινήσουν τα διοικητικά στελέχη να επιτύχουν 

υψηλούς στόχους. 

 

 Η αλληλεπίδραση των προεκτεθέντων κινήτρων παραποίησης: Το φαινόμενο 

της παραποίησης των οικονομικών καταστάσεων μπορεί να θεωρηθεί προϊόν 

αλληλεπίδρασης των διαφόρων κινήτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω.  

 

3.10 Εμφάνιση παραποίησης οικονομικών καταστάσεων στους κλάδους 

σύμφωνα με τη βιβλιογραφία 

 

Σύμφωνα με τον Wells (1997) τα αποτελέσματα της λογιστικής απάτης έχουν εμφανιστεί σε 

πολλούς επιχειρησιακούς κλάδους κυρίως όμως στους κλάδους αξιοποίησης ακινήτων (real 

estate), στη βιομηχανία, στις τράπεζες, στις εταιρίες πετρελαιοειδών, στον κατασκευαστικό 

κλάδο, στον κλάδο υγείας και στον κλάδο της ψηφιακής οικονομίας.  

Ο Vanasco (1998) αναφέρει ότι η λογιστική απάτη διαδίδεται σε όλο και περισσότερες 

χώρες, μέσω της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του διεθνούς εμπορίου. 
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Οι Summers και Sweeney (1998) υποστηρίζουν ότι πριν την κρίσιμη στιγμή της 

αποκάλυψης της απάτης, αρκετοί ήταν εκείνοι, που φρόντισαν να πουλήσουν σημαντικό 

ποσοστό των μετοχών τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις παραποίησης οικονομικών 

καταστάσεων σημειώνεται στο τέλος του έτους ή των τριμήνων υπερτίμηση στοιχείων του 

ενεργητικού, όπως αποθεμάτων, παγίων, απαιτήσεων.  

Ο Beasley (1999) αναφέρει ότι σε μελέτη που διεξήχθη στις Η.Π.Α. αναδείχθηκαν 

ορισμένα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν το φαινόμενο της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων, τα οποία είναι τα εξής: 

 Η λογιστική απάτη αρχικά εμφανιζόταν κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά 

τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται και στις μεγάλες επιχειρήσεις.. 

 Η διοίκηση της επιχείρησης μέσω του οικονομικού διευθυντή της είναι αυτή, που 

κατευθύνει την παραποίηση των οικονομικών καταστάσεών της. 

 Οι επιτροπές ελέγχου αυτών των εταιριών είναι αδρανείς και αρκετά μέλη του 

διοικητικού τους συμβουλίου εμφανίζονται ως εξωτερικοί σύμβουλοι. 

 Αρκετά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ταυτίζονται με τους κύριους μετόχους και 

συχνά η επιχείρηση διοικείται από τα μέλη της ίδιας οικογένειας.  

 Οι επιχειρήσεις αυτές πάσχουν από οικονομική δυσχέρεια, η οποία μπορεί να 

οδηγήσει στη χρεοκοπία, σε αλλαγές στη μετοχική σύνθεση και σε ασυνήθιστες 

κινήσεις στις μετοχές της εταιρίας στο χρηματιστήριο.  

Οι φορείς που εμπλέκονται στη λογιστική απάτη είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές, το 

Χρηματιστήριο, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι Ανάδοχοι και το Υπουργείο Οικονομικών.  

 

3.11 Αντιμετώπιση της απάτης: Πρόληψη και εντοπισμός 

 

Το φαινόμενο της παραποίησης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας οικονομικής 

οντότητας εγκυμονεί κινδύνους απάτης, γι’ αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 

πραγματοποιείται εντοπισμός και πρόληψη της λογιστικής απάτης. Η πρόληψη της  

λογιστικής απάτης δεν είναι πάντα κάτι εύκολο.  

O Rezaee (2005) αναφέρει ότι οι στρατηγικές πρόληψης και ανίχνευσης της λογιστικής 

απάτης για να είναι αποτελεσματικές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα παρακάτω γνωρίσματα: 
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 Εκτίμηση της ευπάθειας της επιχείρησης απέναντι σε απάτες 

 Έλεγχος εξέτασης ικανότητας επικράτησης σε συνθήκες έντονου ανταγωνισμού 

 Αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση 

 Ενεργές επιτροπές ελέγχου 

 Προγράμματα πρόληψης της απάτης 

 Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

 Ανεξαρτησία ορκωτού ελεγκτή 

 Αποτελεσματικότητα εσωτερικού ελέγχου 

Σύμφωνα με τους Tiscini και Di Donato (2006), η πρόληψη της λογιστικής απάτης 

συνδέεται με ορισμένους μηχανισμούς, των οποίων τα κύρια στοιχεία είναι τα εξής: 

 Εταιρική διακυβέρνηση σε επαγρύπνηση 

 Κώδικας εταιρικής συμπεριφοράς 

 Επαρκής και αποτελεσματική δομή και λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

 Αποτελεσματικός εξωτερικός έλεγχος 

Τα εργαλεία αυτά αναφέρονται σε μια σταθερή επιχειρησιακή κουλτούρα, που βασίζεται 

στην αποτελεσματική διοίκηση των ανώτατων στελεχών ανεξάρτητα από του κανονιστικούς 

κανόνες. 

Θα πρέπει να αναφερθεί, πως για την ανίχνευση παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων έχουν εξελιχθεί πολλές τεχνικές που μέσω διαδικασιών και υποδειγμάτων που 

χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές στατιστικής και επιχειρησιακής έρευνας 

συντελούν στην επίτευξη του στόχου του ελεγκτή. Οι τεχνικές αυτές περιλαμβάνουν 

πολυμεταβλητές παλινδρομήσεις, πολυκριτήρια ανάλυση, ευφυή και υβριδικά συστήματα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΔΙΕΘΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

 

4.1 Υπόθεση Enron 

 

Ένα από τα μεγαλύτερα οικονομικά σκάνδαλα παγκοσμίως ήρθε στο φως το 2001 και αφορά 

την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen. Η εταιρία Enron 

αποτελούσε κολοσσό στον τομέα της ενέργειας και ήταν μία από τις πιο αξιόπιστες εταιρείες 

στο χρηματιστήριο, εμφανίζοντας κέρδη εκατομμυρίων ευρώ. Μία σειρά ερευνών αποκάλυψε 

ύποπτες λογιστικές πρακτικές, που διενεργήθηκαν τη δεκαετία του ’90, φέρνοντας την Enron 

ένα βήμα πριν τη χρεοκοπία το Νοέμβριο του 2001 με την τιμή την μετοχής της να 

υποτιμάται συνεχώς,  αφού έφτασε από 90$ ανά μετοχή σε λιγότερο από 50cents ανά μετοχή. 

Η πτώχευση της εταιρίας επισημοποιήθηκε στα τέλη του ίδιου έτους. Από την κατάρρευση 

της εταιρείας ζημιώθηκαν μέτοχοι, επενδυτές, πιστωτές, κράτος, εργαζόμενοι και άλλοι. 

Τη δεκαετία του ’90 εκατοντάδες εταιρείες είχαν προβεί στην ίδρυση εταιρειών 

ειδικού σκοπού (SPE). Η χρησιμότητα των SPEs ήταν η χρηματοδότηση για την απόκτηση 

στοιχείων ενεργητικού ή κάποιου έργου. Απώτερος σκοπός αυτών των εταιρειών ήταν η 

απόκρυψη των οφειλών μέσω της αυξημένης χρηματοδότησης για εκπλήρωση στόχων χωρίς 

την  εμφάνιση αντίστοιχης υποχρέωσης στον ισολογισμό. 

Η Enron χρησιμοποίησε τις SPEs πετυχαίνοντας την παρουσίαση ωραιοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων. Δημοσιοποιούσε μέσω των οικονομικών της καταστάσεων 

αυξημένα έσοδα, λόγω σύμπραξης με εταιρίες ειδικού σκοπού, που ήταν ιδιοκτησία της. 

Παράλληλα τα ελλείμματα και τα χρέη της μητρικής εταιρείας μεταφέρονταν στις SPEs και η 

μητρική εταιρία εμφανιζόταν περισσότερο κερδοφόρα και προσοδοφόρα για υποψήφιους 

επενδυτές. Μέσω αυτής της τακτικής η τιμή της μετοχής της εκτοξεύτηκε.  

Παράλληλα με την κατάρρευση της Enron ήρθε η διάλυση της Arthur Andersen, η 

οποία θεωρούνταν ως τότε μία από τις πέντε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες. Το Μάρτιο του 
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2002 καταδικάστηκε για παρακώλυση δικαιοσύνης. Το δικαστήριο απεφάνθη ότι η ελεγκτική 

εταιρεία προέβη σε καταστροφή εγγράφων σχετικών με την Enron.  

Η Arthur Andersen κατηγορήθηκε για εφαρμογή χαλαρών προτύπων ελέγχου εξαιτίας 

της σύγκρουσης συμφερόντων λόγω υπέρογκων αμοιβών της από την Enron για διενέργεια 

ελέγχων, με αποτέλεσμα να χάνεται η αντικειμενικότητα των ελεγκτών.  

Η ελεγκτική εταιρεία ξεπέρασε τα καθήκοντά της δίνοντας συμβουλές για εμφάνιση 

περισσότερο ελκυστικών οικονομικών καταστάσεων στους επενδυτές με αθέμιτα μέσα. 

Συνέβαλλε στη συγκάλυψη στοιχείων και έδινε υψηλή βαθμολογία στην τιμή της μετοχής της 

Enron.     

Παρ’ όλα αυτά δε βρέθηκαν αρκετά στοιχεία λόγω καταστροφής αποδείξεων και 

εκδικάστηκε μόνο πρόστιμο 500.000$ στην Arthur Andersen. 

 

4.2 Υπόθεση WorldCom 

 

Λίγους μήνες μετά την πτώχευση της Enron, ένα ακόμη μεγαλύτερο σε μέγεθος σκάνδαλο 

έρχεται να ταράξει την αμερικάνικη αγορά. Πρόκειται για την αμερικάνικη εταιρία 

τηλεπικοινωνιών WorldCom, η οποία ελεγχόταν επίσης από την ελεγκτική εταιρία Arthur 

Andersen. Οι αποκαλύψεις έφεραν στο φως τον Ιούνιο του 2002 κατά τη διενέργεια 

εσωτερικού ελέγχου απάτη ύψους 3,8 δις δολάρια και μέσα σε ένα μήνα η εταιρεία 

οδηγήθηκε σε πτώχευση. 

Όπως και στην περίπτωση της Enron, αποκαλύφθηκαν παραποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που στόχο είχαν την ωραιοποίηση της οικονομικής 

κατάστασης της εταιρείας και τη διατήρηση της μετοχής της σε υψηλά επίπεδα. Η WorldCom 

διατηρούσε βιβλία με λανθασμένες λογιστικές μεθόδους με σκοπό την απόκρυψη των 

ζημιών. Παράλληλα, μεγάλες δαπάνες καταγράφονταν στα αποτελέσματα σαν επενδύσεις και 

σε συνδυασμό με τον μηδαμινό εξωτερικό έλεγχο από την πλευρά της Arthur Andersen η 

WorldCom κατάφερνε να αποκρύπτει τα προβλήματα και να παρουσιάζει μία 

υπερεκτιμημένη εικόνα των κερδών της, καθιστώντας την περισσότερο ελκυστική στους 

επενδυτές.  
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Μετά την αποκάλυψη της απάτης η ελεγκτική εταιρία Arthur Andersen 

αντικαταστάθηκε από την KPMG. Η κατάληξη της WorldCom μετά την πτώχευση ήταν να 

μετονομαστεί σε MCI σε μία απόπειρα αναδιοργάνωσής της, ενώ ακόμη και σήμερα 

χρωστάει πληρωμές τόσο σε εργαζομένους, όσο και σε πιστωτές. Τον Ιούνιο του 2006 μία 

άλλη εταιρία τηλεπικοινωνιών, η “Verizon Communications” την εξαγόρασε.  

 

4.3 Υπόθεση Parmalat 

 

Το οικονομικό σκάνδαλο της Parmalat είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη μετά το 1945. Η 

εταιρία Parmalat ιδρύεται το 1961 στην Ιταλία και δραστηριοποιείται στην παραγωγή 

γάλακτος. Το 1974 δημιουργεί τις πρώτες θυγατρικές εταιρίες εκτός Ιταλίας και εδραιώνεται 

στην παγκόσμια αγορά.  

Η Parmalat εξαγόραζε μικρότερες επιχειρήσεις κυρίως επιχειρήσεις με οικονομικά 

προβλήματα, προωθώντας τα προϊόντα της και αποκτώντας διαρκώς μεγαλύτερη επιφάνεια 

διακίνησης προϊόντων. Η εταιρία εμφάνιζε υπερβολική κερδοφορία, καθιστώντας δύσκολο 

για τους επενδυτές τον έλεγχο του επιπέδου των πραγματικών κερδών, καθώς η εταιρεία 

χρησιμοποιούσε τις μικρότερες εταιρείες, που είχε υπό τον έλεγχό της για κάλυψη με σκοπό 

την ωραιοποίηση της οικονομικής της κατάστασης στα μάτια των επενδυτών. 

Η απάτη ήρθε στο φως, όταν το Νοέμβριο του 2003 η Parmalat αδυνατούσε να προβεί 

σε ρευστοποίηση 500.000.000$ σε αμοιβαία κεφάλαια στα νησιά Keyman, παρουσιάζοντας 

μάλιστα έγγραφο της αμερικάνικης τράπεζας “Bank of America” ποσού 3,95δις ευρώ για να 

υπερασπιστεί τη φερεγγυότητά της, το οποίο το Δεκέμβριο του ίδιους έτους αποδεικνύεται 

πλαστό. Τελικά, η μετοχή της Parmalat κατρακυλά και κηρύσσει πτώχευση, φέρνοντας στην 

επιφάνεια χρέη ύψους 14 δις ευρώ. 

Το αποτέλεσμα αυτής της απάτης ήταν η εξαπάτηση εκατοντάδων επενδυτών, που 

έχασαν τα χρήματά τους. Εκτός από τη διοίκηση της ίδιας της εταιρίας ευθύνες αποδίδονται 

και σε κορυφαίες ελεγκτικές εταιρείες όπως η Deloitte & Touche και Grant Thornton για 

συμμετοχή σε σκευωρία συγκάλυψης της πραγματικής οικονομικής κατάστασης της 

εταιρείας. 
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4.4 Υπόθεση Xerox 

 

Η εταιρεία XEROX ιδρύθηκε το 1959 και δραστηριοποιήθηκε στην κατασκευή 

φωτογραφικού υλικού και χαρτιού. Με την πρόοδο της τεχνολογίας, διεύρυνε το εμπορικό 

της πεδίο κατασκευάζοντας σύγχρονα για τότε φωτοτυπικά μηχανήματα. Ακόμη και σήμερα 

ασχολείται με το συγκεκριμένο τομέα συνεργαζόμενη με επιχειρήσεις εκτυπώσεων κ.ά. 

Η περίπτωση της XEROX είναι ιδιαίτερη, καθώς παραποίησε εξολοκλήρου τις 

χρηματοοικονομικές της καταστάσεις, παρουσιάζοντας τα μισθώματα των μηχανημάτων ως 

μέρος των πωλήσεων αντί για έσοδα στη διάρκεια της μίσθωσης. Τον Απρίλιο του 2002 η 

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατέθεσε μήνυση εις βάρος της για μη εφαρμογή των λογιστικών 

αρχών της Αμερικής και παρουσίαση ψευδών κερδών κατά την περίοδο 1997-2000 αυξημένα 

μέχρι και τρία δις δολάρια. Με την εφαρμογή αυτής της τακτικής η εταιρεία κατάφερνε να 

διατηρεί σε υψηλό επίπεδο την τιμή της μετοχής, προσελκύοντας ολοένα και περισσότερους 

επενδυτές και εξαπατώντας τη διοίκηση του χρηματιστηρίου.  

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς επέβαλλε πρόστιμο 10.000.000 $ στην XEROX και την 

υποχρέωσε να αναδιατυπώσει τις οικονομικές της καταστάσεις για την περίοδο 1997-2000, 

αν και η ίδια η εταιρεία δεν παραδέχτηκε αλλά ούτε και απέρριψε ποτέ τις κατηγορίες. Η 

XEROX συνεχίζει να δραστηριοποιείται, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία διεθνώς με 

θυγατρικές εταιρίες σε Ευρώπη και Ασία.  

Ευθύνες αποδόθηκαν και στους ελεγκτές της XEROX, οι οποίοι ήταν εργαζόμενοι της 

ελεγκτικής εταιρείας KPMG, η οποία διατηρούσε επαγγελματικές σχέσεις με τη 

συγκεκριμένη εταιρεία για τέσσερις δεκαετίες και συμμετείχε στην κάλυψη της απάτης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΕΞΟΡΥΞΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

5.1 Ορισμός εξόρυξης δεδομένων 

 

Η εξόρυξη δεδομένων εφαρμόζεται συχνά για την αποκάλυψη της κρυμμένης αλήθειας στις 

μεγάλες ποσότητες των δεδομένων. Η εξόρυξη δεδομένων είναι ένας τομέας 

αναπτυσσόμενου ενδιαφέροντος, που παρέχει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε 

έναν οργανισμό, μέσω της εκμετάλλευσης της πιθανότητας που προκύπτει σε μια μεγάλη 

αποθήκη δεδομένων. 

Οι Frawley et al. (1992)  δηλώνουν ότι «ο στόχος της εξόρυξης δεδομένων είναι η 

απόκτηση χρήσιμων και άρρητων πληροφοριών μέσω δεδομένων που φυλάσσονται σε 

μεγάλες αποθήκες». 

Οι Bose και Mahapatra (2001) αναφέρουν ότι η εξόρυξη δεδομένων, γνωστή ως 

ανακάλυψη γνώσης μέσω των βάσεων δεδομένων, είναι η διαδικασία ανακάλυψης 

ενδιαφερόντων προτύπων, τα οποία είναι χρήσιμα για τη λήψη αποφάσεων.  

Οι Kou et al. (2004) υπογραμμίζουν ότι «ένα σημαντικό πλεονέκτημα της εξόρυξης 

δεδομένων είναι ότι μπορεί να αναπτυχθεί μια νέα τάξη μοντέλων για την ανάδειξη νέων 

απειλών προτού αυτές γίνουν αντιληπτές από τους εμπειρογνώμονες».  

Οι Phua et al. (2005) δηλώνουν ότι η ανίχνευση απάτης έχει γίνει μια από τις 

εξακριβωμένες εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων τόσο στην κυβέρνηση όσο και στη 

βιομηχανία. 

Οι Turban et al. (2007) ορίζουν την εξόρυξη δεδομένων ως «μια διαδικασία που 

χρησιμοποιεί τεχνικές στατιστικής, μαθηματικών, τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής 

μάθησης για την εξαγωγή και διάκριση χρήσιμων πληροφοριών που μετέπειτα επιτρέπουν 

την αποκόμιση γνώσης  μέσα από μια μεγάλη βάση δεδομένων». 
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Η εξόρυξη δεδομένων (data mining) διαδίδεται γρήγορα στο χώρο των επιχειρήσεων. 

Οι τεχνικές μηχανικής μάθησης χρησιμοποιούνται στην ανάλυση δεδομένων και την 

ανακάλυψη προτύπων και ως εκ τούτου, παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των 

εφαρμογών της εξόρυξης δεδομένων. Για την επιλογή της πιο κατάλληλης μεθόδου για μια 

συγκεκριμένη εφαρμογή είναι απαραίτητη η κατανόηση των δυνατών και αδύνατων σημείων 

των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων.  

Η σύγχρονη εποχή της πληροφορίας χαρακτηρίζεται από τη μαζική καταγραφή και 

αποθήκευση δεδομένων. Καθημερινά, διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές καταγράφουν 

μεγάλες ποσότητες δεδομένων και τις αποθηκεύουν σε αποθηκευτικούς χώρους που γίνονται 

συνεχώς μεγαλύτερα σε χωρητικότητα και φθηνότερα σε κόστος. Οι ικανότητες του 

ανθρώπινου εγκεφάλου, όπως είναι φυσικό δεν επαρκούν για τη διαχείριση του τεράστιου 

αυτού όγκου δεδομένων, γι’ αυτό η μετατροπή των ανεπεξέργαστων δεδομένων σε χρήσιμη 

πληροφορία θα πρέπει να γίνεται μέσω ειδικών εξελιγμένων εργαλείων. Ο μεγάλος όγκος 

δεδομένων και η ανάγκη ανάκτησης ουσιώδους πληροφορίας από αυτά αποτελούν τις 

βασικές αιτίες δημιουργίας του κλάδου της πληροφορικής που ονομάζεται  Εξόρυξη 

Δεδομένων (Data Mining-DM). 

Παραδοσιακά, την ευθύνη της εύρεσης προτύπων στα επιχειρηματικά δεδομένα την 

έχουν οι επιχειρηματικοί αναλυτές, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η δραστηριότητα είχε τον ίδιο 

σκοπό. Η εκτενώς διαδεδομένη χρήση των υπολογιστών και της τεχνολογικής δικτύωσης έχει 

προκαλέσει τη δημιουργία μεγάλων ηλεκτρονικών βάσεων δεδομένων, όπου αποθηκεύονται 

οι επιχειρηματικές συναλλαγές. Οι έμποροι λιανικής πώλησης, όπως τα καταστήματα Wal-

Mart κρατούν δεδομένα εκατομμύρια συναλλαγών πώλησης μέσω των τερματικών σημείων 

πώλησης. Οι συναλλαγές μπορούν να αναλυθούν για την αναγνώριση αγοραστικών 

προτύπων για πελατειακές ομάδες και προτύπων πωλήσεων ανάμεσα στα διαφορετικά 

καταστήματα της αγοράς. Μια καλύτερη εκτίμηση της αγοραστικής συμπεριφοράς των 

καταναλωτών μπορεί να αυξήσει την αποτελεσματικότητα των στόχων της αγοράς. 

Επειδή, η εξόρυξη δεδομένων περιλαμβάνει μεθόδους, που έχουν στόχο την 

ανακάλυψη έγκυρης γνώσης, κρυμμένης στις βάσεις δεδομένων, τη χαρακτηρίζει ένας ακόμα 

όρος, η Ανακάλυψη Γνώσης σε Βάσεις Δεδομένων (Knowledge Discovery in Databases – 

KDD). Η εξόρυξη δεδομένων ενσωματώνει έννοιες, τεχνικές και μεθόδους από τη 

Στατιστική, την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Βάσεις Δεδομένων και την Αναγνώριση Προτύπων. 
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5.2 Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) 

 

Η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) είναι ο τομέας της επιστήμης των 

υπολογιστών, που πραγματεύεται τη σχεδίαση ευφυών (νοημόνων) υπολογιστικών 

συστημάτων, δηλαδή συστημάτων που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά που σχετίζουμε με τη 

νοημοσύνη στην ανθρώπινη συμπεριφορά, όπως για παράδειγμα η επίλυση προβλημάτων, η 

αντίληψη μέσω της όρασης, η μάθηση, η εξαγωγή συμπερασμάτων, η κατανόηση φυσικής 

γλώσσας κλπ. (Βλαχάβας et al. 2006). 

H Τεχνητή Νοημοσύνη διακρίνεται σε δύο κατηγορίες, την Ισχυρή Τεχνητή 

Νοημοσύνη (Strong Artificial Intelligence) και την Αδύναμη Τεχνητή Νοημοσύνη (Weak 

Artificial Intelligence). Η Αδύνατη Τεχνητή Νοημοσύνη είναι ένα εργαλείο που υπακούει 

στις εντολές του προγραμματιστή, χωρίς δυνατότητα αντίληψης ή όμοιας νοημοσύνης με 

αυτή του ανθρώπου. 

Αντίθετα η Ισχυρή Τεχνητή Νοημοσύνη έχει νοημοσύνη, δηλαδή δεν αποτελεί απλή 

προσομοίωση, αλλά αναπαραγωγή της ανθρώπινης νοημοσύνης. Σε αυτήν την περίπτωση, η 

νοημοσύνη κατανοεί κάθε γνωσιακό επίπεδο. 

Οι αρχές της τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνουν κάποια σήματα ως είσοδο, τα 

επεξεργάζονται με τρόπο παρόμοιο με τον ανθρώπινο εγκέφαλο και εξάγουν σχετικά 

συμπεράσματα. 

 

5.3 Μηχανική Μάθηση (Machine learning) 

 

Η μηχανική μάθηση (machine learning) είναι η μελέτη των υπολογιστικών μεθόδων που 

αφορά την αυτοματοποίηση της απόκτησης γνώσης μέσα από παραδείγματα. Η αρχή αυτή 

αναπτύχθηκε για να εξαλείψει την περίπλοκη και ακριβή γνώση που η μηχανική διαδικασία 

περιέλαβε στην ανάπτυξη συστημάτων βασισμένων στη γνώση.  

Τα προβλήματα της μηχανικής μάθησης διακρίνονται ανάλογα με την επιθυμητή έξοδo 

στις εξής κατηγορίες: 
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 Μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) 

 Μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) 

Στη μάθηση με επίβλεψη (supervised learning) στόχος είναι η ανακάλυψη ενός προτύπου 

σε ένα σύνολο δεδομένων μάθησης. Το πρότυπο αυτό χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση 

και την πρόβλεψη της συμπεριφοράς νέων υποδειγμάτων. Μετά την ανάλυση των δεδομένων, 

το πρόγραμμα παράγει κάποια συνάρτηση, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

επίλυση ενός νέου προβλήματος. 

Από την άλλη μεριά, στη μάθηση χωρίς επίβλεψη (unsupervised learning) δεν υπάρχει 

συγκεκριμένο πρότυπο ζητούμενης εξόδου κι έτσι το πρόγραμμα αναζητά συσχετίσεις στα 

δεδομένα με σκοπό την ανακάλυψη μιας δομής που δε φαίνεται.  

 

5.4 Διαδικασία εξόρυξης δεδομένων 

 

Ο τομέας της τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει μια σειρά τεχνικών μηχανικής 

μάθησης, που είναι χρήσιμες στις δραστηριότητες ανακάλυψης προτύπων στις βάσεις 

δεδομένων. Οι παράγοντες των τεχνικών αυτών έχουν αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο τα 

επιχειρηματικά δεδομένα αναλύονται. Η εξόρυξη δεδομένων είναι μια περίπλοκη διαδικασία 

που περιλαμβάνει πολλαπλά επαναλαμβανόμενα βήματα, τα οποία είναι τα εξής: 

 

 Επιλογή δεδομένων προς ανάλυση (Data set Selection) 

Συνήθως πρόκειται για ιστορικά δεδομένα, τα οποία προέρχονται από μια μοναδική 

πηγή, όπως μια αποθήκη δεδομένων ή από μερικές επιχειρησιακές βάσεις δεδομένων. 

 

 Καθαρισμός και προεπεξεργασία (Cleaning and Preprocessing) 

Όταν τα δεδομένα που εξάγονται προέρχονται από πολλαπλές βάσεις, η έλλειψη 

συνοχής ανάμεσα στις βάσεις δεδομένων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Για να 

αποτρέπονται τυχόν αποκλίσεις και αντιφάσεις πραγματοποιείται ο καθαρισμός. Η 

προεπεξεργασία των δεδομένων από την άλλη μεριά προσφέρει βελτιστοποίηση της 

ποιότητας των δεδομένων. Για παράδειγμα, μια τεχνική εξόρυξης δεδομένων μπορεί 



[80] 
 

να απαιτεί τη μεταμόρφωση των δεδομένων από μια κλίμακα σε μια άλλη, την 

αναγνώριση προφητικών γνωρισμάτων στο σύνολο δεδομένων ή τη μείωση του 

μεγέθους του συνόλου των δεδομένων με ανασύνθεση. 

 

 Ανάλυση (Data Analysis) 

Η ανάλυση του συνόλου δεδομένων πραγματοποιείται μαζί με την αναγνώριση 

προτύπων, ειδικά όταν τα μοντέλα αντιπροσωπεύουν τις σχέσεις ανάμεσα στα 

δεδομένα.  

 

 Ερμηνεία και αξιολόγηση (Interpretation and Evaluation) 

Έπειτα τα μοντέλα αξιολογούνται με βάση νέα δεδομένα, έτσι ώστε να διασφαλιστεί 

η εγκυρότητα του γενικού αποτελέσματος  

 

 Γνώση (Knowledge) 

 Ένα μοντέλο ή ένα πρότυπο που ικανοποιεί τέτοιες συνθήκες γίνεται επιχειρηματική 

γνώση. Τα βήματα στην εξόρυξη δεδομένων εκτελούνται επαναληπτικά μέχρι να 

εξάγεται επιχειρηματική γνώση.  
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                                                                       Knowledge 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             Patterns 

                                                             

 

                                                                                                                    Preprocessed Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 1: Η διαδικασία εξόρυξης δεδομένων  

 

 

5.5 Κατηγορίες εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων στις επιχειρήσεις 

 

Εφόσον το αντικείμενο της εξόρυξης δεδομένων είναι η ανακάλυψη γνώσης, που εξάγεται 

από τα δεδομένα, η επιστήμη της Πληροφορικής οφείλει να ορίσει τις κανονικότητες και τα 

πρότυπα δεδομένων που περιγράφουν ή διαφοροποιούν τις κατηγορίες ή περιπτώσεις, που 

μπορεί να χρησιμεύσουν για τη διατύπωση των προβλέψεων. Εφόσον υπάρχουν διάφοροι 

Interpretation 

and Evaluation 

Data Analysis 

Cleaning and 

Preprocessing 

Data set 

Selection 

Database 
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τύποι δεδομένων, διαχωρίζονται και οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, ανάλογα με το είδος 

της εξαγόμενης γνώσης. 

Οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων χωρίζονται σε κατηγορίες, καθεμιά από τις οποίες 

για να εξάγει σχετικές σχέσεις ανάμεσα στα δεδομένα χρησιμοποιεί ένα σύνολο 

αλγοριθμικών προσεγγίσεων, οι οποίες διαφέρουν ανάμεσα στις κατηγορίες των επιλύσιμων 

προβλημάτων. 

  Οι κατηγορίες των εφαρμογών εξόρυξης δεδομένων είναι οι ακόλουθες : 

 Χαρακτηρισμός και Διάκριση (Characterization and Discrimination) 

Με τον όρο Χαρακτηρισμός εννοείται η σύνοψη των χαρακτηριστικών μιας 

κατηγορίας δεδομένων. Ο όρος Διάκριση περιγράφει τη σύγκριση των 

χαρακτηριστικών δύο ή περισσότερων κατηγοριών δεδομένων. 

 

 Ταξινόμηση (classification) 

Η λειτουργία αυτή θεωρείται μια από τις πιο γνωστές κατηγορίες μηχανικής μάθησης 

εξόρυξης δεδομένων στην ανίχνευση οικονομικής απάτης.  

 Ένα σύνολο δεδομένων χρησιμοποιείται για να αναγνωριστούν τα διαχωριστικά 

γνωρίσματα, που σχετίζονται με τις κλάσεις των δεδομένων. Μόλις αναγνωριστούν οι 

κλάσεις ή κατηγορίες, νέα παραδείγματα, μπορούν να αναλυθούν και να 

κατηγοριοποιηθούν κατάλληλα. Επομένως, μέσω της λειτουργίας αυτής 

αναπτύσσονται μοντέλα, που προβλέπουν σε ποια κλάση ανήκει ένα αντικείμενο. Εάν 

η πρόβλεψη αφορά μια επιλογή από ένα σύνολο προκαθορισμένων κατηγοριών, τότε 

χρησιμοποιείται ο όρος ταξινόμηση.  

Οι κοινά γνωστές τεχνικές ταξινόμησης περιλαμβάνουν τα νευρωνικά δίκτυα, την 

τεχνική Bayes, τα δέντρα αποφάσεων, τις μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης. 

Ενέργειες ταξινόμησης χρησιμοποιούνται και στην ανίχνευση πιστωτικής κάρτας, 

στην ιατροφαρμακευτική ασφάλεια,  στην ασφάλεια αυτοκινήτων και στην εταιρική 

απάτη.    

Παραδείγματα δραστηριοτήτων ταξινόμησης περιλαμβάνουν την κατηγοριοποίηση 

των χαρακτηριστικών κινδύνου-απόδοσης των αποθεμάτων, των ομόλογων και των 

αμοιβαίων κεφαλαίων και της πιστοληπτικής ικανότητας μιας αίτησης για χορήγηση 

πίστωσης. 
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 Πρόβλεψη (prediction) 

Η λειτουργία της πρόβλεψης περιλαμβάνει την εύρεση πιθανών μελλοντικών τιμών 

και την κατανομή χαρακτηριστικών με βάση τα παρατηρούμενα χαρακτηριστικά των 

δεδομένων που επηρεάζουν την πρόβλεψη. Κατά τη λειτουργία αυτή, αρχικά το 

μοντέλο εκπαιδεύεται με τη χρήση ενός δείγματος εκπαίδευσης και έπειτα προβλέπει 

την κλάση αντικειμένων που δεν ανήκουν στο δείγμα εκπαίδευσης. Οι Han και 

Kamber σημειώνουν ότι για να γίνει η πρόβλεψη, το χαρακτηριστικό γνώρισμα για το 

οποίο προβλέπονται αξίες, δηλαδή το προβλεπόμενο γνώρισμα, είναι συνεχές και 

ταξινομημένο και όχι διακριτό. Οι πιο κοινά διαδεδομένες τεχνικές πρόβλεψης είναι 

τα νευρωνικά δίκτυα και τα λογιστικά μοντέλα πρόβλεψης ( logistic model prediction). 

Παραδείγματα της λειτουργίας της πρόβλεψης είναι η πρόβλεψη σφαλμάτων στα 

δίκτυα τηλεπικοινωνιών και η πρόβλεψη των επιδόσεων της αγοράς των προϊόντων. 

 

 Ομαδοποίηση (Clustering) 

Η εφαρμογή αυτή, που είναι γνωστή και ως τμηματοποίηση δεδομένων ή 

διαχωρισμός,  χρησιμοποιείται με στόχο τη διαίρεση αντικειμένων σε ομάδες 

(συστάδες) μέσω της αναγνώρισης κανόνων συσχέτισης (association rules) που 

διέπουν τις σχέσεις ανάμεσα στις ομάδες.  

Σε κάθε μια από αυτές τις συστάδες, τα αντικείμενα που την αποτελούν, μοιάζουν 

εξαιρετικά μεταξύ τους, ενώ είναι εντελώς διαφορετικά από τα αντικείμενα των 

λοιπών ομάδων.  

Σύμφωνα με τον Yue κλπ, «η ανάλυση συσχέτισης αφορά το πρόβλημα της 

αποσύνθεσης ή του διαχωρισμού ενός πολυμεταβλητού συνόλου δεδομένων σε 

ομάδες, έτσι ώστε τα σημεία ενός συνόλου να είναι πανομοιότυπα μεταξύ τους, ενώ 

να διαφέρουν όσο το δυνατόν περισσότερο από τα σημεία στις υπόλοιπες ομάδες.  

Οι πιο γνωστές τεχνικές στην κατηγορία αυτή είναι η K-nearest neighbor και η 

τεχνική Bayes. Παράδειγμα της λειτουργίας αυτής είναι η ανάλυση του καλαθιού της 

αγοράς, το οποίο περιλαμβάνει μια ομάδα προϊόντων, που τείνουν να πωλούνται μαζί. 

Ένα ακόμα παράδειγμα είναι η συσχέτιση των συμπτωμάτων με ασθένειες. 

 

 Outlier ανίχνευση (Detection) 

Η λειτουργία αυτή περιλαμβάνει τον εντοπισμό δεδομένων που παρουσιάζουν 

διαφορετικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τα υπόλοιπα του πληθυσμού. Ο Yamanishi 
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κλπ σημειώνει ότι η ανίχνευση αυτών των δεδομένων είναι ένα από τα μελανά σημεία 

της εξόρυξης δεδομένων.  

Δημοφιλής τεχνική αυτής της κατηγορίας θεωρείται ο προεξοφλητικός αλγόριθμος 

μάθησης. Ένα παράδειγμα της λειτουργίας της ανίχνευσης είναι η αναγνώριση προφίλ 

πελατών, που είναι πιθανό να αλλάξουν τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς τους. 

 

 Η παλινδρόμηση (Regression) 

Πρόκειται για μια στατιστική μεθοδολογία κατά την οποία αποκαλύπτονται οι σχέσεις 

ανάμεσα σε μία ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταβλητές και σε μια συνεχή 

εξαρτημένη μεταβλητή.  

Η τεχνική της παλινδρόμησης εφαρμόζεται και για την ανίχνευση πιστωτικής κάρτας, 

την ασφάλεια της καλλιέργειας και των αυτοκινήτων και την εταιρική απάτη.  

 

 Οπτικοποίηση (Visualization) 

Η οπτικοποίηση αναφέρεται στην εύκολα κατανοητή παρουσίαση των δεδομένων και 

τη μεθοδολογία κατά την οποία τα πολύπλοκα δεδομένα μετατρέπονται σε καθαρά  

πρότυπα, ώστε να γίνεται εφικτό στους χρήστες να ανακαλύπτουν τα πολύπλοκα 

πρότυπα και τις πολύπλοκες σχέσεις μεταξύ τους κατά τη διαδικασία της εξόρυξης 

δεδομένων. Οι Eick και Fyock υποστηρίζουν ότι οι ερευνητές στο AT&T Laboratories 

έχουν εκμεταλλευτεί την ικανότητα ανίχνευσης προτύπων στο ανθρώπινο οπτικό 

σύστημα με τη βοήθεια εργαλείων και εφαρμογών, που κωδικοποιούν δεδομένα 

χρησιμοποιώντας το χρώμα, τη θέση, το μέγεθος, και άλλα οπτικά χαρακτηριστικά με 

μεγάλη ευελιξία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η καλύτερη χρήση της οπτικοποίησης 

είναι η εξαγωγή πολύπλοκων προτύπων μέσω της καθαρής παρουσίασης των 

δεδομένων και των λειτουργιών.  

 

 Ανάλυση Εξέλιξης (Evolution Analysis) 

Η λειτουργία αυτή περιγράφει και μοντελοποιεί κανονικότητες και τάσεις 

αντικειμένων που αλλάζουν συμπεριφορά με την πάροδο του χρόνου.  
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5.6 Χαρακτηριστικά τεχνικών μηχανικής μάθησης για εξόρυξη 

επιχειρηματικών δεδομένων 

 

Οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στις επιχειρήσεις έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά που 

επηρεάζουν την απόδοση των τεχνικών μηχανικής μάθησης. Η κατανόηση αυτών των 

χαρακτηριστικών και η επίδρασή τους στη μηχανική μάθηση είναι χρήσιμα στην επιλογή της 

κατάλληλης τεχνικής για μια εφαρμογή. Τα χαρακτηριστικά αυτά χωρίζονται σε 

χαρακτηριστικά δεδομένων και σε λειτουργικά χαρακτηριστικά.  

Συχνά, οι επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν θόρυβο στη μορφή της 

ανακρίβειας και της ασυνέπειας. Η ανεπαρκής διαδικασία επικύρωσης δεδομένων μπορεί να 

οδηγήσει το χρήστη στην εισαγωγή λανθασμένων δεδομένων, ενώ υπάρχει επίσης ο κίνδυνος 

αλλοίωσης κατά τη μετανάστευση από το ένα σύστημα στο άλλο.  

Ένα ακόμα πρόβλημα στις βάσεις επιχειρηματικών δεδομένων, ειδικά όταν τα δεδομένα 

συλλέγονται από πολλές διαφορετικές πηγές είναι τα ελλιπή δεδομένα. Όλα τα 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται για ανάλυση μπορεί να μην είναι διαθέσιμα λόγω διαφορών 

στα πρότυπα κωδικοποίησης δεδομένων και στρατηγικών ενσωμάτωσης σε διαφορετικά μέρη 

του οργανισμού. Για παράδειγμα, τα δεδομένα των πελατών σε ένα τμήμα μπορεί να 

περιλαμβάνουν επίπεδο ηλικίας και μόρφωσης, παρόλο που άλλα μπορεί να μην 

περιλαμβάνουν την πληροφορία αυτή στη βάση δεδομένων τους. Συχνά, αυτό συμβαίνει 

λόγω των ασυντόνιστων προσπαθειών σχεδιασμού της βάσης δεδομένων. 

Το μέγεθος των συνόλων δεδομένων στην επιχειρηματική εξόρυξη δεδομένων, μπορεί να 

κυμαίνεται από αρκετά gigabytes σε λίγα terabytes. Αυτά τα σύνολα δεδομένων 

χαρακτηρίζονται επίσης από ένα μεγάλο αριθμό χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων. Η 

επεκτασιμότητα της τεχνικής εξόρυξης δεδομένων επομένως γίνεται ένα σημαντικό ζήτημα. 

Οι επιχειρηματικές βάσεις δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα από ποικίλους τύπους: 

 

 Αριθμητικούς  

 Σειριακούς (τακτικούς) 

 Πλασματικούς  
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Για την εξόρυξη δεδομένων θεωρείται περισσότερο χρήσιμο, εάν μια τεχνική μηχανικής 

μάθησης μπορεί να χειριστεί διαφορετικούς τύπους δεδομένων, ενώ η προγνωστική ακρίβεια 

μιας τεχνικής εξόρυξης δεδομένων επηρεάζει έντονα την αποτελεσματικότητά της. Μάλιστα, 

η προγνωστική ακρίβεια, που αφορά πραγματικά δεδομένα και συνοδεύεται από επεξήγηση 

σε επιχειρηματικούς όρους, είναι προφανώς ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. 

Επίσης, θα πρέπει να σημειωθεί πως μια εφαρμογή εξόρυξης δεδομένων είναι πιθανό να 

ολοκληρωθεί με άλλα υποστηρικτικά συστήματα απόφασης (decision support systems-DSS) 

ή συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων (database management systems-DBMS) σε έναν 

οργανισμό. Επομένως, η ευκολία ενσωμάτωσης της εφαρμογής με άλλα πληροφοριακά 

συστήματα είναι ένα ακόμα θεμιτό χαρακτηριστικό μιας εφαρμογής εξόρυξης δεδομένων. 

Διαφορετικές τεχνικές μηχανικής μάθησης απαιτούν διαφορετικά επίπεδα τεχνογνωσίας, 

που σχετίζονται με το εργαλείο και τη γνώση από μέρος του τελικού χρήστη, ώστε ο 

τελευταίος να μπορέσει αποτελεσματικά να χρησιμοποιήσει μια συγκεκριμένη τεχνική.  

Κάποιες τεχνικές, ακόμη, απαιτούν εκτεταμένες δραστηριότητες προεπεξεργασίας για την 

προετοιμασία του συνόλου δεδομένων πριν την ανάλυση. Μια τεχνική που είναι εύκολα 

κατανοητή και που απαιτεί λιγότερες δραστηριότητες προεπεξεργασίας θεωρείται 

περισσότερο χρήσιμη για τον τελικό χρήστη. 

Οι συμπεριφορές των τεχνικών μηχανικής μάθησης ποικίλουν ανάλογα με τις διαφορές 

στα χαρακτηριστικά των δεδομένων και στα λειτουργικά χαρακτηριστικά των εφαρμογών 

εξόρυξης δεδομένων. 

 

5.7 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων για την ανίχνευση παραποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων 

 

Τα τελευταία χρόνια, πολλές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τις τεχνικές εξόρυξης δεδομένων 

με σκοπό τον εντοπισμό των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων, αλλά και τον 

περιορισμό των λανθασμένων κρίσεων. 
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Μελέτες που συμπεριλαμβάνουν τις τεχνικές των Δέντρων Αποφάσεων (Decision 

trees-DT) για την ανίχνευση της παραποίησης έχουν διεξάγει οι Hansen et al. (1992), ο Koh 

(2004), οι Kotsiantis et al. (2006), οι Κύρκος et al. (2007), και οι Salehi και Fard (2013). 

Μελέτες που αφορούν τις τεχνικές του δικτύου Bayesian belief (Bayesian belief network- 

BBN) για την ανίχνευση παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων έχουν ολοκληρώσει οι 

Κύρκος et al. (2007), και οι Nguyen et al. (2008). Με τις τεχνικές των Μηχανισμών 

Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines – SVM) έχουν ασχοληθεί οι Zhou και 

Kapoor (2011), οι Shin et al. (2005), οι Chen et al. (2006), οι Yeh et al. (2010), οι Ravisankar 

et al. (2011), οι Pai et al. (2011). Επιπλέον, για την έρευνα σχετικά με τις τεχνικές των 

Τεχνητών Νευρωνικών Δικτύων (Artificial Neural Networks – ANN) την ευθύνη έχουν οι 

Hansen et al. (1992), οι Παλτά και Fant (1993), οι Fanning και Cogger (1998), ο Koh (2004), 

οι Chen et al. (2006), οι Κύρκος et al. (2007), οι Ravisankar et al. (2011), και οι Zhou και 

Kapoor (2011).  

Τα ποσοστά ακρίβειας κρίσης των οικονομικών καταστάσεων με τη χρήση τεχνικών 

εξόρυξης δεδομένων ποικίλλουν, και η κατασκευή του μοντέλου δεν είναι ούτε πλήρης ούτε 

τέλεια. Οι περισσότερες μελέτες χρησιμοποιούν μόνο 1-2 τεχνικές εξόρυξης δεδομένων, 

χωρίς να προσφέρουν το μοντέλο σύγκρισης και οι περισσότερες χρησιμοποιούν στατιστική 

επεξεργασία ενός σταδίου για να δημιουργήσουν το μοντέλο ανίχνευσης, το οποίο δεν είναι 

συνετό. 

 

5.7.1 Δέντρα Αποφάσεων (Decision trees-DT) 

 

Σύμφωνα με τους Arminger et al. (1997) η μέθοδος DT είναι η απλούστερη μέθοδος 

κατηγοριοποίησης, η οποία μπορεί να διαχειριστεί τόσο συνεχείς, όσο και μη συνεχείς 

μεταβλητές. Ένα Δέντρο Αποφάσεων κατασκευάζεται ακολουθώντας μία σειρά κανόνων IF-

THEN σε δενδρική μορφή, όπου κάθε κόμβος αντιπροσωπεύει έναν έλεγχο σε ένα 

χαρακτηριστικό, κάθε κλάδος (branch) αντιπροσωπεύει ένα αποτέλεσμα του ελέγχου 

(possible outcome) του προηγούμενου κόμβου και κάθε φύλλο αντιπροσωπεύει μια απόφαση 

κατηγοριοποίησης. Έτσι, το αρχικό δείγμα διαχωρίζεται σε μικρότερα αμοιβαίως 

αποκλειόμενα σύνολα. 
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Μόλις σχεδιαστεί το δέντρο και αναγνωριστούν οι κανόνες κατηγοριοποίησης είναι 

δυνατή η πρόβλεψη της κλάσης κάθε νέου αντικειμένου. Για την κατηγοριοποίηση ενός νέου 

αντικειμένου θα πρέπει να γίνει έλεγχος με βάση τις τιμές των χαρακτηριστικών των κόμβων 

και ακολουθείται μια πορεία από τον κόμβο της ρίζας (root node) μέχρι κάποιον κόμβο του 

φύλλου (leaf node), που καθορίζει την κατηγοριοποίηση του αντικειμένου. 

Αυτά τα δέντρα μπορούν να “φυτευτούν” μέσω αλγορίθμων που βασίζονται στη 

μηχανική μάθηση, όπως είναι οι ID3, CART, ο C4.5 και η εμπορική έκδοση του τελευταίου, 

ο C5.0 (Viaene et al. 2005). Ο αλγόριθμος C5.0 (Quinlan 1993) έχει αναπτυχθεί με βάση τον 

αλγόριθμο ID3 (Quinlan 1986), με σκοπό να βρεθεί λύση στην αδυναμία του ID3 να 

επεξεργαστεί συνεχή αριθμητικά δεδομένα. Η διαφορά μεταξύ του CHAID και των CART, 

C5.0 είναι ότι ο CHAID περιορίζεται μόνο στην επεξεργασία των μεταβλητών 

κατηγοριοποίησης, στην περίπτωση συνεχών μεταβλητών και χρειάζεται να μεσολαβήσει 

ένα χρονικό διάστημα για να τις μετατρέψει σε άλλες μεταβλητές. Μια άλλη διαφορά 

ανάμεσα στους αλγόριθμους σχετικά με το κλάδεμα είναι ότι ο C5.0 είναι η πρώτη μέθοδος 

κατά την οποία πρώτα εκπαιδεύονται τα δεδομένα και μετά ακολουθεί το κλάδεμα, ενώ ο 

CHAID σταματάει το κλάδεμα στο δέντρο πριν γίνει η μηχανική χρήση των δεδομένων. 

 

 

                                                         

                                                           Κλάδοι 

 

 

 

                

                   Πιθανό αποτέλεσμα                                     Πιθανό αποτέλεσμα 

Σχήμα 2: Δέντρο Αποφάσεων  

Κόμβος ρίζας 

Κόμβος φύλλου Κόμβος φύλλου 
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Ο πιο γνωστός αλγόριθμος από τους παραπάνω, ο ID3 ακολουθεί τα εξής βήματα: 

1. Δημιουργείται ο αρχικός κόμβος για ολόκληρο το δείγμα 

2. Εάν όλες οι παρατηρήσεις του δείγματος ανήκουν στην ίδια κλάση, τότε ο κόμβος 

αυτός μετατρέπεται σε φύλλο, αλλιώς γίνεται επιλογή του χαρακτηριστικού, 

σύμφωνα με το οποίο οι παρατηρήσεις κατηγοριοποιούνται  

3. Σχηματίζονται κλάδοι που διαχωρίζουν τις παρατηρήσεις ανάλογα με τις τιμές του 

επιλεγμένου χαρακτηριστικού  

4. Για κάθε υποσύνολο που προκύπτει επαναλαμβάνεται η διαδικασία μέχρις ότου 

ισχύει τουλάχιστον ένα από τα παρακάτω:  

 Όλες οι παρατηρήσεις του κόμβου ανήκουν στην ίδια κλάση  

 Δεν υπάρχουν άλλα χαρακτηριστικά για το διαχωρισμό του δείγματος 

 Δεν υπάρχουν παρατηρήσεις που να ανήκουν στο υποσύνολο του δείγματος 

που ορίζει ο κλάδος 

Ο αλγόριθμος C5.0 ακολουθεί μια διαδικασία κατά την οποία επιλέγεται το 

κατάλληλο χαρακτηριστικό που διαχωρίζει το δείγμα με βάση το κέρδος πληροφορίας 

(Information Gain), το οποίο αντιπροσωπεύει τη μείωση της εντροπίας του δείγματος S, εάν 

επιλεγεί ως μεταβλητή διαχωρισμού το χαρακτηριστικό Α. Η εντροπία αναπαριστά την 

ανομοιογένεια του δείγματος S με βάση τη διασπορά των παρατηρήσεων και την κλάση 

στην οποία ανήκουν. 

Η παρακάτω εξίσωση υπολογίζει το λόγο του κέρδους πληροφορίας της διάσπασης 

του συνολικού δείγματος πριν και μετά από τη διαδικασία:  

 

                   
Κέρδος Πληροφορίας     

             
 

 

H επόμενη εξίσωση υπολογίζει το κέρδος πληροφορίας, που προκύπτει από τη 

μείωση της εντροπίας: 
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 έ                ί      vValues(A)
 
    

    Εντροπία(Sv) 

 

, όπου Values(A) είναι το σύνολο των δυνατών τιμών για το χαρακτηριστικό A, v είναι μια 

από τις δυνατές τιμές του Α, Sv είναι το πλήθος των παρατηρήσεων που έχουν την τιμή v στο 

χαρακτηριστικό Α και Εντροπία (Sv) είναι η εντροπία του εξεταζόμενου κόμβου για τις 

παρατηρήσεις που ισχύει Α=v. 

Ο βαθμός ομοιογένειας των παρατηρήσεων αυξάνεται, καθώς μειώνεται η εντροπία. 

Ισχύει ότι εάν επιλεχτεί το γνώρισμα με το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας δημιουργούνται 

υποσύνολα με ομοιογενείς παρατηρήσεις, γι’ αυτό ως μεταβλητή του διαχωρισμού των 

παρατηρήσεων επιλέγεται το χαρακτηριστικό με το μεγαλύτερο κέρδος πληροφορίας. 

Στη συνέχεια, ακολουθεί η διαδικασία του κλαδέματος (pruning), δηλαδή η εξάλειψη 

των κλάδων που αντιστοιχούν σε εσφαλμένες ή ακραίες τιμές, επειδή τέτοιου είδους τιμές 

φανερώνουν ανωμαλίες των δεδομένων και μειώνουν την ικανότητα πρόβλεψης της κλάσης 

νέων παρατηρήσεων. 

Θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στη συνεχή διαίρεση του δείγματος σε 

υποσύνολα, γιατί μπορεί τελικά το πλήθος των παρατηρήσεων να θεωρηθεί πολύ μικρό για 

να έχει στατιστική σημασία. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται θρυμματισμός. Ένα ακόμη 

πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι αυτό της επανάληψης, δηλαδή η συμμετοχή του 

ίδιου χαρακτηριστικού σε συνεχόμενους κλάδους. Επίσης, χρήζει προσοχής το φαινόμενο 

κατά το οποίο εμφανίζονται όμοια υποσύνολα στο δέντρο, δηλαδή παρουσιάζεται 

αντιγραφή. Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών θα ήταν συνετό να 

δημιουργούνται νέα σύνθετα χαρακτηριστικά που θα προκύπτουν από εκείνα στα 

προηγούμενα βήματα.  

Τα δέντρα αποφάσεων παράγουν γρήγορα αρκετά κατανοητή γνώση και δεν κάνουν 

αυθαίρετες υποθέσεις σχετικά με τις μεταβλητές εισόδου και εξόδου, σε αντίθεση με άλλες 

στατιστικές μεθόδους. Ακόμη, αναγνωρίζουν ως επεξεργάσιμες μεταβλητές τόσο 

ονομαστικά, όσο και αριθμητικά γνωρίσματα, ενώ καταφέρνουν να απομακρύνουν τα μη 

σημαντικά. 
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Σημαντικά μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι η δυσκολία που αντιμετωπίζει 

στη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων και η αδυναμία της να προσαρμοστεί σε απότομες 

μεταβολές του δείγματος. 

Τα Δέντρα Αποφάσεων χρησιμοποιούνται ευρέως και στην ανίχνευση της απάτης 

των πιστωτικών καρτών, των αυτοκινήτων και την επιχειρησιακή απάτη. Μάλιστα, για την 

αναγνώριση και την πρόβλεψη του αποτελέσματος της παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων γίνεται χρήση του αλγορίθμου της ταξινόμησης και της παλινδρόμησης. 

  

5.7.2 Μπαϋεσιανά Δίκτυα Πίστης (Bayesian Belief Networks) 

 

Τα Μπαϋεσιανά Δίκτυα Πίστης (Bayesian Belief Networks) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για 

την εξαγωγή συμπερασμάτων σε συνθήκες αβεβαιότητας, μιας και αντανακλά τους 

αστάθμητους παράγοντες της πραγματικότητας. Η δομή του διαγράμματος παρουσιάζει 

αιτιώδεις σχέσεις και συνάγει τα τελικά αποτελέσματα από τον υπολογισμό των 

πιθανοτήτων. 

Το εργαλείο αυτό προτάθηκε αρχικά από τον Pearl (1986), ενώ στη συνέχεια 

χρησιμοποιήθηκε σε ποικίλες περιπτώσεις , όπως στη διαχείριση των φυσικών πόρων 

(Newton et al. 2007), στη διεξαγωγή ιατρικής διάγνωσης και στην εκτίμηση του κόστους του 

λογισμικού (Stamelos et al. 2003). 

Τα Μπαϋεσιανά Δίκτυα Πίστης βασίζονται στο θεώρημα του Bayes, που υπολογίζει 

την πιθανότητα να επαληθευτεί μια υπόθεση Η, εφόσον ισχύει το γεγονός Χ. Σύμφωνα με το 

θεώρημα του Bayes η πιθανότητα P(H X) δίνεται από τη σχέση: 

 

P(H X) = 
  Η        
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, όπου P(H) είναι η εκ των προτέρων πιθανότητα να ισχύει η υπόθεση Η, P(X) είναι η εκ των 

προτέρων πιθανότητα να συμβεί το γεγονός Χ και P(Χ Η) είναι η εκ των υστέρων 

πιθανότητα να πραγματοποιηθεί το γεγονός Χ, με δεδομένη την υπόθεση Η.  

Το μοντέλο χρησιμοποιεί ένα κατευθυνόμενο άκυκλο γράφημα (directed acyclic 

graph - DAG) για να αναπαραστήσει τις εξαρτημένες σχέσεις ανάμεσα στις μεταβλητές 

απόφασης, το οποίο αποτελείται από κόμβους και βέλη μεταξύ των κόμβων. Κάθε κόμβος 

αναπαριστά μια μεταβλητή και κάθε βέλος μια πιθανολογική εξάρτηση. Ο κόμβος, ο οποίος 

δίνει κατεύθυνση στο βέλος καλείται γονέας, ενώ ο κόμβος στον οποίο καταλήγει το βέλος 

καλείται τέκνο. Κάθε μεταβλητή, εάν είναι δεδομένοι οι γονείς της είναι ανεξάρτητη από τα 

μη τέκνα της. Σύμφωνα με τους Tang et al., οι μεταβλητές μπορούν να παίρνουν τιμές 

συνεχείς ή διακριτές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Μπαϋεσιανό Δίκτυο Πίστης 

 

Στο παραπάνω σχήμα απεικονίζεται ένα Μπαϋεσιανό Δίκτυο Πίστης, στο οποίο η 

μεταβλητή Ν είναι ανεξάρτητη από τη Μ εάν είναι δεδομένες οι μεταβλητές Κ και Λ. 

Εάν κάθε κόμβος Χ περιλαμβάνει διαφορετικούς κόμβους γονείς (Parents(X)), τότε η 

δεσμευμένη πιθανότητα που λαμβάνει υπόψη όλους τους κόμβους γονείς και τον κόμβο Χ 

εκφράζεται με την εξίσωση P(X Parents(X)) και ως εκ τούτου μπορεί να αναπτυχθεί ο 

Κ Λ 

Μ Ν 

Ξ 
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Πίνακας Δεσμευμένων Πιθανοτήτων (Conditional Probability Table – CPT) για τον κόμβο X. 

Οι πιθανολογικοί συνδυασμοί n χαρακτηριστικών (X1, X2,…, Xn) εκφράζονται με την εξής 

εξίσωση: 

 

                     

 

   

         

 

Εάν το γράφημα χρησιμοποιηθεί από κάποιον ειδικό, τότε για την εξαγωγή 

αποτελέσματος απαιτείται μόνον ο υπολογισμός του CPT. Διαφορετικά, ο αλγόριθμος είτε 

αναζητά τη δομή που αντιστοιχεί στη μεγαλύτερη τιμή εντροπίας, είτε χρησιμοποιεί την 

έννοια του d-separation για να αναγνωρίσει τις σχέσεις υπό συνθήκες ανεξαρτησίας. 

Σύμφωνα με την έννοια αυτή, κάθε κόμβος είναι μια βαλβίδα που παραμένει είτε ενεργή, είτε 

ανενεργή και όλες οι βαλβίδες αυτές συνδέονται μέσω θορυβωδών καναλιών πληροφόρησης. 

Ισχύει ότι η πληροφορία ρέει μέσω των ενεργών βαλβίδων, αλλά όχι μέσω των ανενεργών. 

Όταν όλες οι βαλβίδες σε ένα μονοπάτι είναι ενεργές, το μονοπάτι καλείται ανοιχτό, ενώ εάν 

τουλάχιστον μια βαλβίδα στο μονοπάτι είναι ανενεργή, τότε το μονοπάτι καλείται κλειστό. Ως 

εκ τούτου, όταν όλα τα μονοπάτια ανάμεσα σε δύο κόμβους είναι κλειστά, τότε οι δύο κόμβοι 

αυτοί ονομάζονται d-separated από το σύνολο των κόμβων. 

Τα δίκτυα Bayes επιλέγονται συχνά ως τεχνική εξόρυξης δεδομένων, διότι 

εμφανίζουν αρκετά προτερήματα έναντι των υπόλοιπων μεθόδων, το βασικότερο από τα 

οποία είναι η ευκαιρία επεξήγησης των αιτιολογικών σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών, που 

παρέχουν (Pearl, 2008). Το γεγονός αυτό δίνει τη δυνατότητα στους χρήστες να κατανοήσουν 

καλύτερα το εξεταζόμενο πρόβλημα και να κάνουν ακριβέστερες προβλέψεις για μελλοντικές 

τιμές των μεταβλητών, σε περίπτωση μεταβολής κάποιας συνθήκης. Για παράδειγμα, ένας 

πωλητής αναψυκτικών θα ήθελε να γνωρίζει εάν η αλλαγή της ετικέτας ενός αναψυκτικού θα 

προσελκύσει περισσότερους αγοραστές. 

Ένα ακόμη πλεονέκτημα των δικτύων αυτών είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα 

συνδυασμού δεδομένων με προηγούμενη σχετική γνώση και ταυτόχρονη κωδικοποίηση με 

τις αντίστοιχες πιθανότητες. 
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Επίσης, τα δίκτυα Bayes διαθέτουν την ικανότητα να επεξεργάζονται ελλιπή 

δεδομένα, να αποφεύγουν την υπερπροσαρμογή (overfitting) του μοντέλου ταξινόμησης στα 

δεδομένα εκπαίδευσης και μπορούν να επεξεργάζονται τόσο αριθμητικά, όσο και ονομαστικά 

δεδομένα. 

Εντούτοις, μειονέκτημα των δικτύων Bayes αποτελεί το γεγονός ότι το γράφημα δεν 

προκύπτει με συγκεκριμένο τρόπο από τα δεδομένα. 

  Τα Μπαϋεσιανά Δίκτυα Πίστης χρησιμοποιούνται και στην ανάπτυξη μοντέλων για 

την ανίχνευση της απάτης των πιστωτικών καρτών, της απάτης της ασφάλισης αυτοκινήτων 

και της εταιρικής απάτης.  

 

5.7.3 Αφελής κατηγοριοποιητής Bayes (Naïve Bayes) 

 

Ο Αφελής κατηγοριοποιητής Bayes είναι μια πιο απλή έκδοση των Μπαϋεσιανών Δικτύων 

Πίστης, βασίζεται στο θεώρημα Bayes και συνήθως βρίσκει εφαρμογή σε προβλήματα με 

προκαθορισμένες κλάσεις.  

Ακολουθεί στατιστικές ανεξάρτητες υποθέσεις για τις μεταβλητές πρόβλεψης, δηλαδή 

η πιθανότητα ενός χαρακτηριστικού δεν επηρεάζει την πιθανότητα ενός άλλου και θεωρείται 

ένα αποτελεσματικό εργαλείο ταξινόμησης, που μπορεί εύκολα να ερμηνευτεί.  

Έστω το τρέχων πρόβλημα έχει m κλάσεις C1, C2, …., Cm , κάθε παρατήρηση του 

προβλήματος αποτελείται από ένα σύνολο γνωρισμάτων Χ= (x1, x2, …., xn) , Χ είναι μια 

άγνωστη παρατήρηση και  Η η υπόθεση ότι η παρατήρηση ανήκει στην κλάση Ci του 

δείγματος. Η πιθανότητα να αντιστοιχεί η παρατήρηση Χ στην κλάση Ci υπολογίζεται από 

την εξίσωση: 

P (Ci X) = 
               

     

 

 Όταν εμφανίζεται μια νέα παρατήρηση, ο κατηγοριοποιητής  Bayes υπολογίζει 

αμέσως τις πιθανότητες που αντιστοιχούν σε όλες τις κλάσεις και τοποθετεί την παρατήρηση 
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στην κλάση με τη μεγαλύτερη εκ των υστέρων πιθανότητα. Εφόσον το P(X) ισχύει για όλες 

τις κλάσεις και οι μεταβλητές εισόδου συνδέονται με σχέση εξάρτησης, τότε η πιθανότητα 

για τις κλάσεις υπολογίζεται ως εξής: 

 

                 

 

   
 

 

, όπου xk είναι η τιμή της διάστασης του συνόλου Χ.  

Τελικά, η παρατήρηση ανατίθεται στην κλάση με τη μεγαλύτερη πιθανότητα. Ο 

υπολογισμός της δεσμευμένης πιθανότητας έχει υψηλό υπολογιστικό κόστος, οπότε 

θεωρούμε ως δεδομένη την ανεξαρτησία των μεταβλητών εισόδου, προσφέροντας έτσι 

μεγαλύτερη ακρίβεια πρόβλεψης.  

Ο κατηγοριοποιητής έχει δυνατότητες ταξινόμησης , που ξεπερνάνε τις δυνατότητες 

των υπόλοιπων εργαλείων, είναι εύκολος στη χρήση, μπορεί να επεξεργαστεί ένα ολόκληρο 

σύνολο δεδομένων σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα και έχει την ικανότητα να εξάγει 

ανταγωνιστικά αποτελέσματα. Ακόμη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προβλήματα με ελλιπή 

δεδομένα. 

Βασικά μειονεκτήματα της μεθόδου αυτής είναι ότι σπάνια συναντώνται μεταβλητές 

εισόδου ανεξάρτητες μεταξύ τους, η δυσκολία απομάκρυνσης περιττών χαρακτηριστικών 

και η αδυναμία επεξεργασίας συνεχών δεδομένων. 

Ο κατηγοριοποιητής Naïve Bayes έχει χρησιμοποιηθεί και στην ανίχνευση της 

τραπεζικής και της χρηματοοικονομικής απάτης, καθώς και στην αξιολόγηση των 

ασφαλιστικών αιτήσεων.  
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5.7.4 Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks) 

 

Τα Νευρωνικά Δίκτυα (Neural Networks-ΝΝ) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: 

 Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα (Biological Neural Networks-BΝΝ) 

 Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks-AΝΝ) 

Τα Βιολογικά Νευρωνικά Δίκτυα αποτελούν μέρος του νευρικού συστήματος 

βιολογικών συστημάτων, όπως αυτό του ανθρώπου και συνίστανται από βιολογικό ιστό, 

χημικές ουσίες και ηλεκτρικά σήματα. Αντίθετα τα Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα είναι ένα 

στατιστικό εργαλείο μοντελοποίησης δεδομένων που μιμείται τα ΒΝΝ, μιας και οι 

υπολογιστικές ικανότητες της όρασης και της ακοής είναι ανώτερες συγκριτικά με τα 

ηλεκτρονικά και μηχανικά συστήματα.  

Τεχνητά Νευρωνικά Δίκτυα (Artificial Neural Networks-AΝΝ) 

Ένα Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο (Artificial Neural Network-AΝΝ) αποτελείται από 

αυτόνομες μονάδες που καλούνται κελιά (cells) ή νευρώνες (neurons), τα οποία συνδέονται 

μεταξύ τους με κατευθυνόμενα βέλη η συνδέσεις (links). Καθεμιά από αυτές τις συνδέσεις 

είναι μια αριθμητική τιμή, που καλείται βάρος (weight-w). Κάθε νευρώνας ui δέχεται 

σήματα από τους συνδεδεμένους με αυτόν νευρώνες και έτσι προκύπτει το συνδυασμένο 

σήμα εισόδου. Το βάρος wij φανερώνει την επιρροή που ασκείται στο νευρώνα ui από το 

νευρώνα uj. Όταν το βάρος έχει θετικό πρόσημο σημαίνει ότι το σήμα ενισχύεται, ενώ βάρος 

με αρνητικό πρόσημο σημαίνει αποδυνάμωση του σήματος. Το συνολικό σήμα εισόδου για j 

νευρώνες προκύπτει από τη σχέση: 

uij  = Σwij *xi 

 

, όπου xi είναι το σήμα εισόδου από το νευρώνα i και wij είναι το βάρος της σύνδεσης του 

νευρώνα ui με το νευρώνα uj.  
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Όταν ένα δίκτυο περιλαμβάνει και αμφίδρομες συνδέσεις καλείται αναδρομικό  

(recurrent), ενώ όταν δεν περιλαμβάνει αμφίδρομες συνδέσεις καλείται δίκτυο απλής 

προώθησης (feed forward). 

Όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, οι νευρώνες είναι διαταγμένοι σε επίπεδα 

(layers). Ένα πολυεπίπεδο δίκτυο αποτελείται τουλάχιστον από ένα επίπεδο εισόδου ( input 

layer) και ένα επίπεδο εξόδου (output layer). Ανάμεσα στα επίπεδα εισόδου και εξόδου 

μπορεί να υπάρχουν ένα ή περισσότερα κρυμμένα επίπεδα (hidden layers), το όνομα των 

οποίων απορρέει από το γεγονός ότι οι τιμές τους δεν εμφανίζονται στα δεδομένα 

εκπαίδευσης. Ισχύει ότι κάθε διαφορετικό ΝΝ αποτελείται και από διαφορετικό αριθμό 

επιπέδων. 

                  Input layer               Hidden layer 

 

                                                                                      Output layer 

 

Inputs                                                                                                   Outputs 

 

 

                         l 

 

Σχήμα 4: Νευρωνικό Δίκτυο 

 

Σε ένα δεδομένο επίπεδο του δικτύου l, το συνολικό σταθμισμένο άθροισμα εισόδου 

του κάθε νευρώνα υπολογίζεται από τη συνάρτηση: 

            

 

   

    

 

+1 

+1 
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, όπου το bi αντιπροσωπεύει την εξωτερική παράμετρο της πόλωσης (bias), που αφορά τους 

βοηθητικούς όρους (+1) στη διαδικασία μετακίνησης της καμπύλης εκπαίδευσης κατά ένα 

επιθυμητό ποσό. Σύμφωνα με τους Han και Camber (2000), εάν το συνδυασμένο σήμα 

εισόδου ξεπεράσει ένα συγκεκριμένο όριο (κατώφλι), τότε η τιμή εισόδου αλλάζει με βάση 

τη συνάρτηση και τελικά το Νευρωνικό Δίκτυο “καίγεται”.  

Κάθε μεσαίος νευρώνας συνδέεται με τους νευρώνες εισόδου, δηλαδή βασίζεται σε 

όλες τις εισόδους και τις συνδυάζει στις τιμές εξόδου μέσω της συνάρτησης ενεργοποίησης 

(activation function), η οποία εκφράζεται ως εξής: 

             

 

   

 

 

, όπου aj είναι η ενεργοποίηση που διαδίδεται από το νευρώνα ui στο νευρώνα uj. 

Στη διάδοση του σήματος προς τα εμπρός (forward propagation) μπορούμε να 

υπολογίσουμε την τιμή της εισόδου στα επόμενα στάδια. Εάν θεωρήσουμε ότι a(1)=x, τότε για 

το επόμενο στάδιο l+1 θα ισχύει η εξίσωση: 

Z
( l+1)

 = (W
l 
* a

l
 + b

l
) 

 

Οι πιο γνωστές συναρτήσεις ενεργοποίησης είναι η συνάρτηση κατωφλίου (threshold 

function), η σιγμοειδής συνάρτηση (sigmoid function), η συμμετρική συνάρτηση και η 

συνάρτηση Gaussian. 

Στην εξελικτική διαδικασία, τα ΝΝ δεν υποθέτουν αυθαίρετα ότι τα μοντέλα τους 

προέρχονται από την επεξεργασία των δεδομένων. Για την εκπαίδευση του δικτύου 

χρησιμοποιείται ένα δείγμα εκπαίδευσης και ένα δείγμα ελέγχου. Η εκπαίδευση ενός ΝΝ 

γίνεται είτε με επιβλεπόμενη επιτήρηση (supervised), όπου η παρατήρηση του δείγματος 

εκπαίδευσης περιέχει και την τιμή της κλάσης της, είτε με μη επιβλεπόμενη επιτήρηση 

(unsupervised). Η εκπαίδευση του ΝΝ βασίζεται στην τροποποίηση των βαρών των 

συνδέσεων, τα οποία ποικίλουν για κάθε μοντέλο. Σκοπός του ΝΝ είναι η ελαχιστοποίηση 

του σφάλματος στο μοντέλο πρόβλεψης αποτελεσμάτων και γι’ αυτό υιοθετεί μια 
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επαναλαμβανόμενη μέθοδο δοκιμών που εξελίσσεται μέχρι το σφάλμα να έχει την ελάχιστη 

επιθυμητή τιμή.   

Σε δίκτυα οπισθοδιάδοσης σφάλματος (backpropagation networks) εισάγεται μια 

παρατήρηση εκπαίδευσης στο επίπεδο εισόδου και εξάγεται μια πρόβλεψη για την κλάση της 

παρατήρησης. Στη συνέχεια, το εξαγόμενο αποτέλεσμα συγκρίνεται με το επιθυμητό 

αποτέλεσμα (την πραγματική κλάση) και τα σφάλματα διαδίδονται προς τα πίσω στο 

Νευρωνικό Δίκτυο τροποποιώντας τα βάρη των συνδέσεων. Αυτή η διαδικασία 

επαναλαμβάνεται μέχρις ότου επιτευχθεί ένα αποδεκτό ποσοστό σφάλματος.  

Τα ΝΝ βρίσκουν εφαρμογή ευρέως στην ταξινόμηση, στην πρόβλεψη και στην 

ομαδοποίηση, μιας και έχουν αρκετά πλεονεκτήματα, όπως τα παρακάτω: 

 Προσαρμόζονται με ευκολία στα δεδομένα 

 Έχουν την ικανότητα να δημιουργούν ισχυρά μοντέλα 

 Η διαδικασία της ταξινόμησης μπορεί να τροποποιηθεί, εάν προκύψουν νέα βάρη  

 Έχουν τη δυνατότητα να επεξεργάζονται θορυβώδη και ασυνεπή δεδομένα 

 Είναι η κατάλληλη εναλλακτική για προβλήματα, στα οποία δεν μπορεί να 

εφαρμοστεί μια αλγοριθμική λύση.  

Ωστόσο έχουν και κάποια μειονεκτήματα, όπως τα παρακάτω: 

 Γίνονται δύσκολα κατανοητά 

 Οι ερευνητές αναπτύσσουν στρατηγικές για να εξάγουν συμβολικούς  κανόνες από 

νευρωνικά δίκτυα, μιας και η εξαγωγή κανόνων δεν είναι τόσο εύκολη όσο στα 

δέντρα αποφάσεων 

 Το επίπεδο της απόδοσής τους δεν είναι ίδια σε όλα τα μοντέλα 

 Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοβόρα, καθώς πρέπει να γίνουν αρκετά περάσματα  

 Η συντήρηση μιας μεγάλης βάσης δεδομένων μπορεί να είναι δύσκολη λόγω  έλλειψης 

υποστήριξης εργαλείων 

Τα ΝΝ έχουν χρησιμοποιηθεί και στην απάτη των πιστωτικών καρτών, στην απάτη της 

ασφάλισης αυτοκινήτων και την εταιρική απάτη.  
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5.7.5 Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-

SVM) 

 

Οι Μηχανές Διανυσμάτων Υποστήριξης (Support Vector Machines-SVM), που αρχικά 

προτάθηκαν από τον Vapnic (1995), είναι ένα μοντέλο επιβλεπόμενης μεθοδολογίας 

μηχανικής μάθησης, που χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση των δεδομένων εκπαίδευσης. Ο 

κατηγοριοποιητής αυτός έχει εφαρμοστεί εκτενώς στους τομείς της τεχνητής νοημοσύνης, 

του αυτόματου ελέγχου, του ηλεκτρονικού εμπορίου και της βιοπληροφορικής. Επιπλέον, 

έχει εφαρμοστεί επιτυχώς στην αναγνώριση σωματιδίων, στην ανίχνευση προσώπων, στην 

ταξινόμηση κειμένων και στο μάρκετινγκ. Βασίζεται κυρίως στη στατιστική μάθηση και στη 

θεωρία ελαχιστοποίησης του διαρθρωτικού κινδύνου (structural risk minimization).  

Οι μηχανές διανυσμάτων υποστήριξης αναπαριστούν το σύνολο των δεδομένων 

εκπαίδευσης σαν σημεία στο χώρο, με τέτοια τοπολογία, ώστε τα δεδομένα που ανήκουν σε 

διαφορετικές κλάσεις να έχουν όσο το δυνατό μεγαλύτερη απόσταση μεταξύ τους. 

Η διαδικασία χωρίζεται σε δύο στάδια: 

 Το στάδιο της εκπαίδευσης 

 Το στάδιο των δοκιμών 

Κατά το πρώτο στάδιο, το μεγαλύτερο μέρος των δεδομένων (80% - 90%) 

χρησιμοποιείται για τον καθορισμό ενός βέλτιστου διαχωριστικού υπερεπίπεδου, που 

διαχωρίζει τα σημεία στις κατηγορίες. Στο στάδιο αυτό προκύπτει ως αποτέλεσμα, ένα 

σύνολο βαρών που αντιστοιχεί στα δεδομένα εκπαίδευσης. Τα βάρη αυτά είναι μηδενικά για 

όλα τα δεδομένα, εκτός από τα διανύσματα υποστήριξης, τα οποία στηρίζουν το διαχωριστικό 

υπερεπίπεδο. Στη συνέχεια, κάθε νέα παρατήρηση αποτυπώνεται ως ένα σημείο στο χώρο και 

ανάλογα ταξινομείται.  

Κατά το δεύτερο στάδιο, αξιολογείται η ικανότητα γενίκευσης του μοντέλου, μέσω της 

διερεύνησης της απόδοσης του μοντέλου στο μικρό υποσύνολο των διανυσμάτων 

υποστήριξης. 
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Σχήμα 5: Διανύσματα Υποστήριξης και Βέλτιστο Υπερεπίπεδο Διαχωρισμού  

  

Συνήθως τα διανύσματα υποστήριξης καταλήγουν να είναι πολύ λιγότερα αριθμητικά 

σε σχέση με το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης και ως εκ τούτου, ο αριθμός των 

παραμέτρων, που καθορίζουν το βέλτιστο διαχωριστικό υπερεπίπεδο, είναι συνήθως πολύ 

μικρότερος από το αρχικό σύνολο δεδομένων. Έτσι, εμφανίζεται το πρόβλημα ότι το 

αποτέλεσμα θα ταυτίζεται είτε χρησιμοποιηθούν μόνο τα διανύσματα υποστήριξης, είτε 

ολόκληρο το σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης. Τα διανύσματα υποστήριξης, λοιπόν μπορούν 

να χρησιμοποιηθούν και για τη μείωση των απαιτούμενων παραμέτρων που επηρεάζουν το 

στάδιο της εκπαίδευσης. 

 

5.7.6 Ταξινόμηση του k πλησιέστερου γείτονα (Nearest Neighbour 

Classifiers) 

 

Ο ταξινομητής του k πλησιέστερου γείτονα (Nearest Neighbour Classifiers) είναι μία από τις 

ευρέως χρησιμοποιούμενες μεθόδους ταξινόμησης λόγω των ενδιαφερόντων 
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χαρακτηριστικών του, όπως η καλή γενίκευση και η εύκολη εφαρμογή του. Αν και πρόκειται 

για ένα απλό μοντέλο επιτηρούμενης μάθησης μπορεί να ξεπεράσει ακόμη και τις πιο 

εξελιγμένες και πολύπλοκες μεθόδους. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, σε ένα χώρο διαστάσεων d, όπου d είναι το πλήθος των 

χαρακτηριστικών του, αποθηκεύεται ένα σύνολο από στιγμιότυπα, τα οποία αναπαριστούν τη 

γνώση του προβλήματος. Για την ταξινόμηση μιας νέας παρατήρησης x λαμβάνεται υπόψη η 

απόστασή της από τα k κοντινότερα στιγμιότυπα z, δηλαδή τους γείτονες της νέας 

παρατήρησης x. Για παράδειγμα, εάν k=1, τότε η παρατήρηση x ταξινομείται στην κλάση του 

κοντινότερου γείτονά της.  

Σύμφωνα με τους Yildiz et al. (2008) για να εφαρμοστεί η προσέγγιση του αλγορίθμου 

του k πλησιέστερου γείτονα θα πρέπει να ακολουθηθούν τα εξής βήματα: 

 Η επιλογή της τιμής του k: η τιμή του k επιλέγεται από το χρήστη. Γενικά, μετά από 

κάποιες δοκιμές επιλέγεται η τιμή του k που δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. 

 

 Η μέτρηση της απόστασης : σε αυτό το βήμα είναι δυνατό να χρησιμοποιηθεί κάθε 

προσέγγιση μέτρησης, οι πιο γνωστές από τις οποίες είναι η Ευκλείδεια, η Manhattan 

και η Minkowski, οι οποίες μπορούν να υπολογιστούν από τον εξής τύπο: 

 

 

          
         

  
   

 

 

,όπου για τιμή της παραμέτρου p = 1 προκύπτει η απόσταση Manhattan, για p = 2 

προκύπτει η Ευκλείδεια απόσταση και για 1 < p < 2 προκύπτει η απόσταση 

Minkowski. 

Για παράδειγμα εάν θέλουμε να εξετάσουμε την κοντινότερη απόσταση 

ανάμεσα στην κατοικία ενός ασθενή και ενός νοσοκομείου, θα ορίσουμε ως d την 

απόσταση ανάμεσα στα σημεία στην κατοικία του ασθενή και το νοσοκομείο, ως    , 

   τις γεωγραφικές συντεταγμένες κάθε ταχυδρομικού κώδικα κατοικίας και ως    ,    

τις γεωγραφικές συντεταγμένες του νοσοκομείου. 
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 Η ταξινόμηση της απόστασης σε αύξουσα σειρά: σε αυτό το σημείο παίζει σημαντικό 

ρόλο η τιμή του k. Οι αποστάσεις που έχουν προκύψει στο προηγούμενο βήμα 

τοποθετούνται σε αύξουσα σειρά και επιλέγεται η μικρότερη τιμή απόστασης.  

 

 Η εύρεση της κλάσης της τιμής k: στο βήμα αυτό αναγνωρίζονται οι κλάσεις των k 

πλησιέστερων γειτόνων. 

 

 Η εύρεση της κυρίαρχης κλάσης: στο τελευταίο βήμα επιλέγεται η επικρατέστερη 

αναγνωρισμένη κλάση k, η οποία είναι η κλάση στην οποία θα ταξινομηθεί η νέα 

παρατήρηση x. 

 

 

Σχήμα 6: Ταξινομητής του k πλησιέστερου γείτονα  

 

Η ταξινόμηση του k πλησιέστερου γείτονα είναι ανεκτική στο θόρυβο και 

χρησιμοποιείται και στην ανίχνευση της οικονομικής απάτης, της απάτης της ασφάλειας 

αυτοκινήτων και της απάτης των πιστωτικών καρτών. 
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5.7.7 Μοντέλα Παλινδρόμησης (Regression based models) 

 

Τα μοντέλα παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται κατεξοχήν στην ανίχνευση της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων. Η λογιστική παλινδρόμηση αποτελεί τη μέθοδο ανακάλυψης 

των εμπειρικών σχέσεων ανάμεσα σε μια εξαρτημένη δυαδική μεταβλητή και σε πολλές 

ανεξάρτητες συνεχείς μεταβλητές (McCullagh and Nelder, 1989). 

Η λογιστική παλινδρόμηση (linear regression) βασίζεται στη γραμμική παλινδρόμηση 

των ελαχίστων τετραγώνων και ανήκει στην κατηγορία των υποδειγμάτων πιθανότητας. Η 

μέθοδος αυτή έχει ως στόχο την πρόβλεψη της τιμής της μεταβλητής y με βάση κάποιο 

στοιχείο εισόδου, έστω x, όπου x   Για παράδειγμα, έστω ότι μας δίνεται ένα δείγμα 2000 

ασθενών και θέλουμε να ερευνήσουμε τον τρόπο, που ο θάνατος (y=1) ή η επιβίωση του 

ασθενούς (y=0) μπορούν να προβλεφθούν, στηριζόμενοι στα xi συμπτώματα του ασθενούς. 

Έχουμε ως δεδομένο ακόμη τα επίπεδα στα οποία κυμαίνονται τα συμπτώματα των ασθενών. 

Το υπόδειγμα θα έχει την εξής μορφή: 

 

                       

 

, όπου b0, b1, b2, bn  είναι οι εκτιμήσεις της παλινδρόμησης των ελάχιστων τετραγώνων και x1, 

x2, xn είναι οι n ανεξάρτητες μεταβλητές, δηλαδή τα συμπτώματα ασθενείας. Ο πίνακας που 

ακολουθεί παρουσιάζει τα δεδομένα κατηγοριοποιημένα με βάση τη μεταβολή της 

μεταβλητής x και την αναλογία των θανάτων σε κάθε κατηγορία.  
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Πίνακας 1: Σχέση ανάμεσα στα επίπεδα της μεταβλητής x και της επιβίωσης 

Επίπεδο 

συμπτωμάτων 

(x) 

Αριθμός 

ασθενών  

Αριθμός 

θανάτων  

Αναλογία 

θανάτων  

0,50 έως <1,00 172 6 0,03 

1,00 έως <1,50 222 29 0,13 

1,50 έως <2,00 235 42 0,18 

2,00 έως <2,50 248 89 0,36 

2,50 έως <3,00 218 128 0,59 

3,00 έως <3,50 230 170 0,74 

3,50 έως <4,00 219 188 0,86 

4,00 έως <4,50 198 195 0,98 

≥4,50 258 266 1,03 

Σύνολο 2000 1113   

 

Οι αναλογίες των θανάτων είναι οι εκτιμήσεις της πιθανότητας του θανάτου σε κάθε 

κατηγορία. 

 

 

 

Σχήμα 7: Αναλογία θανάτων σε σχέση με τη μεταβλητή x 

 

  Όπως φαίνεται στο σχήμα, η πιθανότητα του θανάτου αυξάνεται ανάλογα με το 

επίπεδο συμπτωμάτων. Ωστόσο, ο πίνακας φανερώνει ότι η σχέση είναι μη γραμμική και πως 
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η πιθανότητα του θανάτου μεταβάλλεται πολύ λίγο στις πολύ υψηλές ή στις πολύ χαμηλές 

τιμές της μεταβλητής x.  

Το βασικό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι η εξαρτημένη μεταβλητή y 

παίρνει τιμές αυστηρά από 0 έως 1. Η συνάρτηση μπορεί να χαρακτηριστεί ως σιγμοειδής (S-

shaped curve). 

 

5.7.8 Λογαριθμικά Υποδείγματα (Logistic or Logit function) 

 

Το Λογαριθμικό Υπόδειγμα (Logistic or Logit function), είναι ένα πολυμεταβλητό υπό 

συνθήκη μοντέλο πιθανότητας και χρησιμοποιείται για να μεταμορφώσει τη σιγμοειδή 

καμπύλη S σε μια ευθεία γραμμή και να αλλάξει το εύρος των τιμών της αναλογίας από 0 έως 

1 που το είδαμε στην προηγούμενη περίπτωση, σε από -∞ έως +∞. Το υπόδειγμα logit 

ορίζεται ως ένας φυσικός λογάριθμος των πιθανοτήτων των θανάτων, ο οποίος εκφράζεται ως 

εξής: 

            
 

   
  

, όπου το p αντιστοιχεί στην πιθανότητα του θανάτου.  

Το παρακάτω σχήμα δείχνει τη μετατροπή της καμπύλης S. Τώρα, τα σημεία 

ακολουθούν μια σχεδόν ευθεία γραμμή. Η σχέση ανάμεσα στην πιθανότητα του θανάτου και 

του και της ανεξάρτητης μεταβλητής x εκφράζεται ως εξής: 
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Σχήμα 8: Logit(p) σε σχέση με τη μεταβλητή x 

 

Παρόλο που το υπόδειγμα logit παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με ένα απλό 

λογιστικό μοντέλο παλινδρόμησης, η κατανομή είναι διωνυμική και οι παράμετροι a και b 

δεν μπορούν να υπολογιστούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, όπως στην απλή λογιστική 

παλινδρόμηση. Αντιθέτως, οι παράμετροι υπολογίζονται συνήθως με βάση τη μέθοδο της 

μέγιστης πιθανότητας. 

Παρόμοια με τη μέθοδο logit είναι και η μέθοδος probit, η οποία χρησιμοποιεί την 

αθροιστική συνάρτηση πιθανότητας της κανονικής κατανομής για να καταλήξει στα 

συμπεράσματά της. Πρόκειται για δύο δύσχρηστες μεθόδους, που απαιτούν σύνθετους 

υπολογισμούς για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων τους. 

 

5.7.9 Ασαφής λογική (Fuzzy logic) 

 

Η Ασαφής λογική (Fuzzy logic) είναι μία μαθηματική τεχνική, που ταξινομεί την 

υποκειμενική αιτιολογία και εκχωρεί δεδομένα σε μια συγκεκριμένη ομάδα ή κλάση με βάση 

το ποσοστό της πιθανότητας να ανήκουν σε αυτή την ομάδα ή κλάση τα δεδομένα. Οι 

τεχνικές ταξινόμησης της ασαφούς λογικής επιτρέπουν στο χρήστη να ακολουθήσει μια 

συλλογιστική προσέγγιση, που μπορεί να βελτιώσει την απόδοση με τρεις τρόπους: 
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 Μέσω της αποτελεσματικής αριθμητικής εκπροσώπησης των ασαφών όρων, διότι η 

ασαφής τεχνολογία μπορεί να αναπαραστήσει αριθμητικά ένα στοιχείο σε μια 

συγκεκριμένη κατηγορία.  

 Μέσω της αύξησης του εύρους της λειτουργίας σε ασαφή περιβάλλοντα, που είναι και 

ο τρόπος με τον οποίο η ασαφής μεθοδολογία μπορεί να δείξει μερική συμμετοχή των 

στοιχείων σε μία ή περισσότερες κατηγορίες, που ίσως δεν ορίζονται με σαφήνεια με 

τις κλασικές μεθόδους. 

 Μέσω της αυξημένης προσαρμοστικότητας της ασαφούς τεχνολογίας στα θορυβώδη 

δεδομένα και στα outliers. 

Σύμφωνα με τον Shanmugavadivu (2011) βασικό πλεονέκτημα της ασαφούς λογικής είναι 

η ικανότητά της να ανιχνεύει άγνωστες παρατηρήσεις εισόδου. Τα διάφορα στάδια που 

ακολουθεί η στρατηγική της τεχνολογίας αυτής είναι η εξής: 

 Η κατηγοριοποίηση των δεδομένων εκπαίδευσης 

 Η στρατηγική για την παραγωγή ασαφών κανόνων 

 Η κατασκευή του μοντέλου απόφασης 

 Η εύρεση της κατάλληλης ταξινόμησης για μια παρατήρηση εισόδου 

 

Το πρώτο στάδιο αφορά την ταξινόμηση των δεδομένων εισόδου σε πολλαπλές 

κατηγορίες, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις γνωστές κατηγορίες επιθέσεων. Στο δεύτερο στάδιο 

επιλέγονται οι πιο κατάλληλες ιδιότητες ανίχνευσης εισβολής για την ανάπτυξη των κανόνων 

της ασαφούς λογικής. Στη συνέχεια δημιουργούνται δύο κλάσεις C, που περιέχουν τα 

διανύσματα (vectors), τα οποία ενέχουν τις ιδιότητες. Από αυτές τις κλάσεις, η C1 

παρουσιάζει την κανονική κατάσταση, ενώ η C2 την κατάσταση που δέχεται την εισβολή. Το 

εύρος απόκλισης κάθε διανύσματος προκύπτει με τη σύγκριση των στοιχείων του:  

 

                  , όπου              και              

 

Έπειτα, θα πρέπει να παραχθούν οι κανόνες, όπου θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τη 

διαδικασία ανάπτυξης κανόνα εξαιρούνται οι ιδιότητες των δεδομένων που δεν έχουν ίδιο 

min και max. Τα σημεία τομής προκύπτουν, λαμβάνοντας υπόψη το εύρος απόκλισης και τη 
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σύγκριση ανάμεσα στα κανονικά και μη κανονικά δεδομένα. Για παράδειγμα εάν το εύρος 

απόκλισης μιας ιδιότητας είναι        και        ο κανόνας που προκύπτει είναι: 

 

                                                        

                                                                      

                                                     

Οι ασαφείς κανόνες θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν λιγότεροι και η συνθήκη IF 

THEN θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν συντομότερη και περιεκτική. Με βάση αυτά τα 

κριτήρια γίνεται και το φιλτράρισμα των κανόνων. 

Το μοντέλο εξαγωγής συμπερασμάτων που προκύπτει φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

               Input1 

 

 

                Input2                                                                                                    Output 

 

. 

                      

                Input34 

 

 

Σχήμα 9: Ασαφής λογική 

 

fuzzy inference 

system 
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5.7.10 Γενετικοί Αλγόριθμοι (Genetic Algorithms-GA) 

 

Οι Γενετικοί αλγόριθμοι (Genetic algorithms-GA) είναι μια οικογένεια από διαδικασίες 

αναζήτησης βασισμένες σε μια θεωρία από φυσική επιλογή και εξέλιξη και έχουν 

χρησιμοποιηθεί στις λειτουργίες της ταξινόμησης και της πρόβλεψης.  

Οι τρεις βασικές εργασίες των γενετικών αλγορίθμων είναι η επιλογή, η ανάμιξη και η 

μετάλλαξη. Ο χρήστης της επιλογής συλλέγει τυχαία τα αντικείμενα από έναν πληθυσμό P 

(δείγμα). Σε αυτή τη διαδικασία τα καλύτερα αντικείμενα έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα 

επιλογής, λόγω αυξημένης καταλληλότητας. Τα επιλεγμένα πλέον αντικείμενα σχηματίζουν 

τη δεξαμενή ζευγαρώματος (mating pool).  

Στη συνέχεια, ο χρήστης της ανάμιξης ανταλλάσσει ένα κομμάτι αντικειμένου με το 

αντίστοιχο κομμάτι ενός άλλου αντικειμένου της δεξαμενής ζευγαρώματος για να 

δημιουργήσει νέα αντικείμενα, τα οποία προστίθενται στον πληθυσμό. Ο χρήστης της 

μετάλλαξης τυχαία αλλάζει ένα κομμάτι ενός αντικειμένου για να δημιουργήσει ένα νέο, 

ώστε να προσθέσει ποικιλία στον πληθυσμό. 

Έτσι, είναι γενικά αποδεκτό ότι κάθε GA για την επίλυση ενός προβλήματος πρέπει 

να λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα πέντε σημεία: 

1. μια γενετική αναπαράσταση λύσεων στο πρόβλημα 

2. ένα τρόπο δημιουργίας ενός αρχικού πληθυσμού λύσεων 

3. μια συνάρτηση αξιολόγησης που δίνει την καταλληλότητα του κάθε στοιχείου  

4. τους γενετικούς φορείς που μεταβάλλουν τη γενετική σύνθεση των παιδιών κατά τη 

διάρκεια της αναπαραγωγής 

5. τις τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιεί ο GA (μέγεθος του πληθυσμού, οι πιθανότητες 

της εφαρμογής γενετικών παραγόντων, κλπ).  
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5.7.11 Ομάδες ταξινομητών (Classifier Ensembles) 

 

Οι Ομάδες ταξινομητών (Classifier Ensembles), που πρώτα προτάθηκαν από τον Ivakhnenko 

(1966) αναφέρονται στη «συντονισμένη ομάδα κατά την εκτέλεση της διαδικασίας» και 

συνδυάζοντας τα αποτελέσματα διάφορων αλγορίθμων ταξινόμησης έχουν ως στόχο τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης και την ικανότητα γενίκευσης για ένα συγκεκριμένο πρόβλημα 

ταξινόμησης. 

Ισχύει ότι ακόμη και ο καλύτερος ταξινομητής είναι πιθανό να αποτύχει σε κάποιες 

περιοχές δεδομένων, όπου κάποιος άλλος ταξινομητής εμφανίζει μεγαλύτερα ποσοστά 

επιτυχίας. Κατά τη δημιουργία των ομάδων ταξινομητών θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη 

προσοχή στους ταξινομητές που θα επιλεχθούν, οι οποίοι είναι καλύτερο να είναι και 

ανεξάρτητοι μεταξύ τους. 

Ακόμη, καθοριστικό ρόλο παίζει ο τρόπος με τον οποίο συνδυάζονται οι αποφάσεις των 

ταξινομητών. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό είναι οι εξής: 

 Η μέθοδος της Απλής πλειοψηφίας (Voting), όπου επιλέγεται η απόφαση που 

συγκεντρώνει την πλειοψηφία των ψήφων.  

 

 H μέθοδος της Σταθμισμένης πλειοψηφίας (Weighed Voting), όπου για την ψήφο κάθε 

ταξινομητή λαμβάνεται υπόψη και η εμπιστοσύνη του για τη συγκεκριμένη κλάση. Το 

επίπεδο εμπιστοσύνης των επιλογών κάθε ταξινομητή καθορίζεται από τα βάρη που 

προκύπτουν κατά την έξοδο και ως εκ τούτου, για τον αποτελεσματικότερο σχεδιασμό 

ομάδων ταξινομητών απαιτείται η βελτιστοποίηση των βαρών.  

 

  Η Τοπικά Σταθμισμένη Ψηφοφορία (Locally Weighted Voting), κατά την οποία, για 

την ταξινόμηση κάθε νέου στιγμιότυπου υπολογίζεται μια μέση τοπική απόδοση, 

σύμφωνα με τους επιλεγμένους k πλησιέστερους γείτονες. Με αυτόν τον τρόπο, οι 

ταξινομήσεις είναι είτε σταθμισμένες σύμφωνα με την τοπική τους απόδοση, είτε 

χρησιμοποιείται μόνο ο καλύτερος ταξινομητής.  
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 Η μέθοδος της Στοιβαγμένης Γενίκευσης ή Στοιβάγματος (Stacking), όπου ένας μετα-

ταξινομητής εκπαιδεύεται να συνδυάζει τις αποφάσεις των επιμέρους ταξινομητών, με 

βάση τα δεδομένα εξόδου των μελών της ομάδας. 

 

5.7.12 Το μοντέλο Z'' Score 

 

Το μοντέλο Z’’ Score, δημιουργός του οποίου είναι ο καθηγητής Altman E., είναι μια σχετικά 

πρόσφατη έκδοση του πρωτότυπου μοντέλου Z-score (1968), σκοπός του οποίου είναι να 

προβλέψει το ενδεχόμενο χρεοκοπίας μιας επιχείρησης  με τη βοήθεια ορισμένων 

αριθμοδεικτών από τις δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις στα πλαίσια μιας 

πολυμεταβλητής γραμμικής συνάρτησης. 

Το Z’’ Score βρίσκει εφαρμογή σε μη – εισηγμένες επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τον 

κλάδο που δραστηριοποιούνται, ενδέχεται ωστόσο να μην μπορεί να εφαρμοστεί σε 

ορισμένους τομείς, όπως αυτόν των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών. 

Τα αποτελέσματα του μοντέλου εφαρμόζονται ως εξής: 

 Με βαθμολογία πάνω από 2,6 η επιχείρηση θεωρείται ασφαλής  

 Με βαθμολογία από 2,6 μέχρι 1,1 υπάρχει ασάφεια 

 Με βαθμολογία κάτω από 1,1 το υπόδειγμα προβλέπει ότι στο 90% περίπου των 

περιπτώσεων η επιχείρηση θα χρεοκοπήσει 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μοντέλο Z’’ score είναι βασισμένο σε μια σειρά 

παραδοχών και ο χρήστης οφείλει να λαμβάνει υπόψη και άλλες παραμέτρους και 

μεταβλητές, όπως τη ρευστότητα, τις ταμειακές ροές, αλλά και μη ποσοτικές πληροφορίες. 
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5.8 Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 

 

5.8.1 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στον τομέα της οικονομίας 

 

Η πρόβλεψη του μέλλοντος είναι μια κυρίαρχη κατηγορία προβλήματος στο 

χρηματοοικονομικό και τραπεζικό κλάδο.  

Οι Carter και Catlett (1987) περιγράφουν τη χρήση του συστήματος επαγωγής  στην 

αξιολόγηση της αξιοπιστίας των αιτούντων για πιστωτική κάρτα. Χρησιμοποιώντας ένα 

σύνολο δεδομένων που περιλαμβάνει και συνεχή και διακριτά αποτιμώμενα χαρακτηριστικά, 

η μελέτη τους έδειξε ότι το σύστημα επαγωγής  ξεπερνά τη διαχωριστική ανάλυση και τα 

έμπειρα συστήματα που βασίζονται σε κανόνες σε αυτή την εφαρμογή.  

Οι Messier και Hansen (1988) αναφέρουν ότι η χρήση ενός συστήματος επαγωγής για 

την πρόβλεψη καθυστέρησης αποπληρωμής δανείων μπορεί να επιφέρει ανώτερη ακρίβεια 

πρόβλεψης από τη διαχωριστική ανάλυση. 

Οι Wilson και Sharda (1994) αποδεικνύουν την ανωτερότητα των Νευρωνικών 

Δικτύων έναντι της διαχωριστικής ανάλυσης στην πρόβλεψη πτώχευσης μιας εταιρίας. Το 

σύστημά τους, που είναι βασισμένο στα Νευρωνικά Δίκτυα πέτυχε ακρίβεια πρόβλεψης 97%.  

Μια άλλη εφαρμογή σε αυτόν τον τομέα έδειξε ότι το μοντέλο βασισμένο στο 

σύστημα επαγωγής μπορεί να επιτύχει υψηλότερη ακρίβεια στην πρόβλεψη πτώχευσης κάτω 

από ποικίλες οικονομικές συνθήκες. 

Οι Barr και Mani (1994) ασχολήθηκαν με τη χρήση των Νευρωνικών Δικτύων και του 

συστήματος επαγωγής για την πρόβλεψη της τιμής του αμερικάνικου χρηματιστηριακού 

δείκτη 500 S&P (Standard and Poor’s). Τα Νευρωνικά Δίκτυα εκπαιδεύτηκαν 

χρησιμοποιώντας δεδομένα χρονοσειρών με 21 δείκτες-μεταβλητές ως είσοδο και πέτυχε 

ακρίβεια πρόβλεψης των αλλαγών στην πορεία του δείκτη της τάξεως του 92%. 

Είναι γνωστό, πως κάποιες εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων, εφαρμόζουν 

περισσότερες από μια τεχνικές μηχανικής μάθησης. 
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Οι Shaw και Gentry (1990) κάνουν χρήση της επαγωγικής μάθησης για την 

ταξινόμηση κινδύνων στην αξιολόγηση δανείων και ομολόγων. Το σύστημα αυτό εξάγει τα 

αποτελέσματά του με τη βοήθεια κατάλληλων μεταβλητών και καταδεικνύει την υψηλότερη 

απόδοση ενός συστήματος επαγωγής έναντι της διαχωριστικής ανάλυσης. 

Οι Kim και Noh (1997) καταδεικνύουν ένα ενοποιημένο σύστημα που συνδυάζει τις 

τεχνικές του ταξινομητή του k πλησιέστερου γείτονα με Nευρωνικά Δίκτυα για την 

πρόβλεψη επιτοκίων εταιρικών ομολόγων και έντοκων γραμματίων. Το ενοποιημένο μοντέλο 

σημείωσε καλύτερη επίδοση από ένα μοντέλο τυχαίου περιπάτου (random walk) στην 

πρόβλεψη των επιτοκίων των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ωστόσο δεν ήταν εξίσου 

αποτελεσματικό στην πρόβλεψη επιτοκίων της Κορέας. 

Ένα ακόμη παρεμφερές υβριδικό σύστημα συνδυάζει την τεχνική του ταξινομητή του 

k πλησιέστερου γείτονα με αυτή του συστήματος επαγωγής για να βαθμολογήσει εταιρικά 

ομόλογα. Το σύστημα αυτό λαμβάνει υπόψη παρόμοιες μετρήσεις από παρελθοντικές 

αξιολογήσεις και τελικά παρέχει αποτελεσματικότερη κρίση στην αξιολόγηση των ομολόγων. 

Μια άλλη προσέγγιση συνδυάζει τα συστήματα επαγωγής  και Nευρωνικών Δικτύων 

με στόχο την παρουσίαση της πρόβλεψης για τις μελλοντικές καθημερινές αλλαγές της τιμής 

του αμερικάνικου χρηματιστηριακού δείκτη 500 S&P. Σε αυτή την περίπτωση, το 

υποσύστημα επαγωγής επιλέγει βασικές μεταβλητές-δείκτες, που χρησιμοποιούνται για να 

εκπαιδευτεί το υποσύστημα του νευρωνικού δικτύου, το οποίο με τη σειρά του συστήνει τις 

κατευθύνσεις της αλλαγής της τιμής. 

Η οπτικοποίηση των δεδομένων έχει επίσης χρησιμοποιηθεί από εφαρμογές στον 

τομέα των οικονομικών. Ο Mineset (1997) χρησιμοποιεί επιτηρούμενη και μη επιτηρούμενη 

μάθηση για την απόφαση για έγκριση δανείου, τη διαχείριση της χρηματιστηριακής κίνησης 

στον τραπεζικό τομέα και την ανίχνευση της απάτης στις πιστωτικές κάρτες. Η λειτουργία 

αυτή επιτρέπει τη δημιουργία οπτικών δέντρων αποφάσεων για την απόκτηση σχετικών 

επιχειρηματικών κανόνων.  

Οι Gerson και Eick (1997) συζητούν τις βασισμένες στην οπτικοποίηση εφαρμογές 

εξόρυξης δεδομένων στο σταθερό εισόδημα και τα παράγωγα διαχείρισης κινδύνου, την 

what- if ανάλυση για την υποστήριξη αποφάσεων και την αξιολόγηση αιτήσεων για τη 

χορήγηση πίστωσης. 
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Ο έξυπνος εξορυκτής συνδυάζει τα προγνωστικά χαρακτηριστικά ενός νευρωνικού 

δικτύου με οπτικοποίηση για να ανιχνεύσει την καθυστέρηση αποπληρωμής των τραπεζικών 

δανείων. Τα χαρακτηριστικά που λαμβάνει υπόψη κατά τη διαδικασία αυτή, ώστε να 

μπορέσει να προβλέψει την πιθανότητα καθυστέρησης αποπληρωμής ενός δανείου είναι ο 

δείκτης δάνειο/αξία (loan-to-value), το ποσό έναρξης, τη χρονική περίοδο και τον τύπο του 

δανείου. 

Η μέθοδος Fais ανιχνεύει μεγάλες συναλλαγές με μετρητά, που είναι δείγμα πιθανών 

δραστηριοτήτων ξεπλύματος χρήματος. 

 

5.8.2 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών 

 

Οι τηλεπικοινωνίες προσφέρουν έναν ελκυστικό τομέα για εξόρυξη δεδομένων, μιας και οι 

εφαρμογές της είναι χρήσιμες για την εύρεση τάσεων και προτύπων στα λειτουργικά 

χαρακτηριστικά των δικτύων, τα οποία συντελούν στη διάγνωση χρόνιων βλαβών.  

Οι Sasisekharan και Seshadri (1996) συνδυάζουν στατιστικές μεθόδους και τεχνικές 

μηχανικής μάθησης για την αναγνώριση προτύπων χρόνιων προβλημάτων, τα οποία 

χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη πιθανών λαθών στα τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.  

Ο Tasa (Telecommunication Alarm Sequence Analyzer) αναγνωρίζει τα συχνά 

εμφανιζόμενα ανησυχητικά επεισόδια συναγερμού και κωδικοποιεί τα προγνωστικά 

χαρακτηριστικά τους ως κανόνες για την πρόβλεψη της πιθανότητας εμφάνισης τέτοιων 

επεισοδίων. 

  Η ανίχνευση της απάτης είναι ακόμα μια σημαντική περιοχή για εφαρμογή των 

τεχνικών εξόρυξης δεδομένων στον τομέα των τηλεπικοινωνιών. Η οπτικοποίηση δεδομένων 

έχει εφαρμοστεί για την ανίχνευση της τηλεφωνικής απάτης συμπεριλαμβανομένων ψεύτικων 

υπηρεσιών με πρόσθετα τέλη. 

Η British Telecom δοκιμάζει μέσω του Netmap, πλαίσιο δικτύου που χρησιμοποιεί τις 

τεχνικές εξόρυξης δεδομένων για να μειώσει το κόστος να εντοπίσει δόλιες κλήσεις και να 

αναγνωρίσει τηλεφωνικά πρότυπα στα άτομα που πραγματοποιούν τέτοιου είδους κλήσεις. 
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Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Netmap είναι ότι μπορεί να κατηγοριοποιήσει τη δράση 

των εμπλεκόμενων από πλημμέλημα μέχρι οργανωμένη πράξη απάτης. 

Ο Clonedetector, μια μηχανή ανάλυσης που μπορεί να ανιχνεύει γρήγορα διπλά 

πρότυπα στον κώδικα και δύσκολα ανιχνεύσιμα σφάλματα αντιγραφής -επικόλλησης,  

χρησιμοποιεί δεδομένα από το προφίλ των πελατών για την ανίχνευση απάτης στην κινητή 

τηλεφωνία.  

Ο ταξινομητής του k πλησιέστερου γείτονα έχει χρησιμοποιηθεί για την 

κατηγοριοποίηση και τη δρομολόγηση των εισερχόμενων μηνυμάτων. Αυτό το σύστημα 

αποφασίζει τον πιο κατάλληλο παραλήπτη ενός μηνύματος, συγκρίνοντας τα χαρακτηριστικά 

ενός εισερχόμενου μηνύματος με μηνύματα που έχουν προηγουμένως δρομολογηθεί. Η 

διαχείριση των αποσυνδέσεων ή η πρόληψη της συχνής αλλαγής των παρόχων 

τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών από τους πελάτες είναι μια ακόμα σημαντική περιοχή 

εφαρμογής των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων για τις εταιρίες τηλεπικοινωνίας, λόγω του 

αντίκτυπου στο μερίδιο αγοράς και στην ανάπτυξη. 

Επίσης, διάφορα δημογραφικά χαρακτηριστικά, το είδος της υπηρεσίας και η χρήση 

τηλεφωνικών προτύπων έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανάδειξη κανόνων για την αναγνώριση 

πελατών, που είναι πιθανότερο να αλλάξουν πάροχο τηλεπικοινωνίας σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. 

 

5.8.3 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στον τομέα του μάρκετινγκ 

 

Οι εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων περιλαμβάνουν την ανάλυση: 

 των λιανικών πωλήσεων 

 την ανάλυση του καλαθιού της αγοράς 

 την ανάλυση της απόδοσης του προϊόντος 

 της τμηματοποίησης της αγοράς 

Η British Telecom χρησιμοποιεί το σύστημα επαγωγής για να κατηγοριοποιήσει τον 

πληθυσμό σε χρήστες και μη χρήστες των προϊόντων τηλεπικοινωνίας. Αυτή η πληροφορία 

διευκολύνει την προσαρμογή νέων υπηρεσιών στις ανάγκες των πελατών.  
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Οι σταυροειδείς πωλήσεις, για παράδειγμα η πώληση ενός προϊόντος με βελτιωμένα 

γνωρίσματα στους τωρινούς πελάτες μπορεί να γίνει αποδοτικότερη με τη σύνδεση των 

γνωρισμάτων των πελατών με τα γνωρίσματα των προϊόντων.  

Οι Anand et al. (1998) περιγράφουν μια μεθοδολογία βασισμένη στο σύστημα επαγωγής 

για την αναγνώριση πελατών-στόχων για ένα νέο ασφαλιστικό προϊόν. Τα δεδομένα 

συλλέγονται από μια τράπεζα, κάνοντας χρήση τους κατόχους των λογαριασμών της 

τράπεζας αυτής. 

 

5.8.4 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων στην ανάλυση ιστοσελίδων 

 

Λόγω της αναπτυσσόμενης δημοτικότητας του ηλεκτρονικού εμπορίου, ο Παγκόσμιος Ιστός 

έχει προσελκύσει την προσοχή ερευνητών της εξόρυξης δεδομένων. Η ανακάλυψη προτύπων 

χρήσης στον Παγκόσμιο Ιστό είναι μια σημαντική περιοχή εφαρμογής στη διαδικτυακή 

εξόρυξη δεδομένων, η οποία έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αρχείων καταγραφής 

δεδομένων και για την κατανόηση των προτύπων πρόσβασης των χρηστών του διαδικτύου, 

πληροφορίες που είναι χρήσιμες για τη βελτίωση της πρόσβασης στους δικτυακούς τόπους. 

Η μέθοδος Webminer χρησιμοποιεί το σύστημα επαγωγής και την οπτικοποίηση 

δεδομένων για να ανακαλύψει μέσω διάφορων μηχανισμών κανόνες συσχέτισης, κανόνες 

ταξινόμησης, συμπλέγματα και διαδοχικά μοτίβα πρόσβασης από δεδομένα εισόδου 

ιστοσελίδων. 

 

5.8.5 Εφαρμογές εξόρυξης δεδομένων σε άλλους τομείς 

 

Οι Dale και Bench-Capon (1997) διακρίνουν αρκετές εφαρμογές χρήσιμες σε αυτόν τον 

τομέα σχετικά με την καταδίκη εγκληματιών. Μέσω των τεχνικών εξόρυξης δεδομένων 

καταφέρνουν να εξηγήσουν νομικές αποφάσεις μέσω καθιερωμένων νομικών θεωριών και να 

εξάγουν κανόνες μέσω της γνώσης που αποκτάται από τους ειδικούς. Για το σκοπό αυτό, 

χρησιμοποιείται ένας μεγάλος αριθμός αποτιμώμενων χαρακτηριστικών, τιμές κατωφλίου για 
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την ταξινόμηση των χαρακτηριστικών, τεράστια σύνολα δεδομένων που είναι δύσκολα 

διαχωρίσιμα και ο θόρυβος για τα outliers χαρακτηριστικά. 

Τα νευρωνικά δίκτυα και το σύστημα επαγωγής  έχουν εφαρμοστεί για την ανάπτυξη 

μοντέλων για την πρόβλεψη δικαστικών αποτελεσμάτων. Οι διάφορες εταιρίες επομένως 

έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούν τη γνώση αυτή και να διευθετήσουν υποθέσεις 

αγωγών. 

Ο KnowledgeSeeker  είναι ένα σύστημα ανάπτυξης έξυπνων εφαρμογών, όπως μια 

μηχανή αναζήτησης, ένα σύστημα ταξινόμησης, ένα σημασιολογικό web σύστημα που 

βασίζεται στην οντολογία. Βασικός του στόχος είναι η καλυτέρευση του παραδοσιακού 

συστήματος πληροφοριών μέσω της επίτευξης καλύτερης απόδοσης. Το Modelware είναι μια 

στρατηγική διαχείρισης δεδομένων με βάση τις συνεντεύξεις των πελατών. Οι κρατικές 

υπηρεσίες έχουν χρησιμοποιήσει ένα πρωτότυπο σύστημα που βασίζεται στο σύστημα 

KnowledgeSeeker και στο Modelware για τη μελέτη της απάτης του φόρου εισοδήματος. 

Οι Lee et al. (1996) ερευνούν την προσέγγιση της εκτίμησης του κόστους του 

λογισμικού. Εδώ γίνεται χρήση της λειτουργίας της συσχέτισης (clustering) για την 

ομαδοποίηση όμοιων έργων λογισμικού. Τα χαρακτηριστικά ενός τέτοιου έργου, που 

θεωρούνται στοιχείο εισόδου σε ένα νευρωνικό δίκτυο χρησιμοποιούνται έπειτα στην 

αναγνώριση της κατάλληλης δομής του νευρωνικού δικτύου, έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί 

σωστή εκτίμηση του κόστους. 

Οι Furnkrauz et al. (1997) μελετάει τη χρήση του ταξινομητή του k πλησιέστερου 

γείτονα και παρόμοιων τεχνικών για την πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των διεθνών 

συγκρούσεων. 

Οι εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης έχουν χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση 

της ποιότητας των δικαστικών αποφάσεων και για την αναγνώριση των κυρίαρχων 

δικαστικών προκαταλήψεων.  

Επίσης, εφαρμογές του ταξινομητή του k πλησιέστερου γείτονα συναντώνται επίσης 

στα πελατειακά συστήματα τεχνικής υποστήριξης. Όταν ένα πρόβλημα αναφέρεται στο 

κέντρο υποστήριξης, ο ταξινομητής του k πλησιέστερου γείτονα αναγνωρίζει το κοντινότερο 

σε ομοιότητα πρόβλημα από τη βάση δεδομένων και προτείνει μια λύση στο χρήστη.  
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Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί, ότι η εξόρυξη δεδομένων έχει φανεί χρήσιμη και στη 

βιομηχανία υγείας για την ανίχνευση ψευδών αιτήσεων ασφάλισης υγείας και για την 

αναγνώριση ασυνήθιστων συμπεριφορών στον πληθυσμό των ασθενών. Δεδομένα από το 

ιστορικό των αιτήσεων συλλέγονται, έτσι ώστε να γίνει διάκριση ανάμεσα στους παρόχους 

ιατρικής φροντίδας, που είναι πιθανό να υποβάλλουν ψευδείς ασφαλιστικές αιτήσεις. 

Μια ακόμη εφαρμογή στον ιατρικό κλάδο της εξόρυξης δεδομένων είναι η 

χαρτογράφηση της διάγνωσης του ασθενούς και των δημογραφικών χαρακτηριστικών, ώστε 

να σχεδιαστεί η χειρουργική διαδικασία, που θα εκτελέσει ο γιατρός στον ασθενή.  

Τεχνικές εξόρυξης δεδομένων έχουν εφαρμοστεί επίσης στον κλάδο των κατασκευών 

για την εύρεση λύσης σε προβλήματα προγραμματισμού, σχεδιασμού και κατανομής των 

πόρων. Μια ενδιαφέρουσα εφαρμογή σε αυτόν τον τομέα είναι η DBMine, ένα εργαλείο που 

βοηθά στην κατανόηση της παραγωγής εργασιακών προγραμμάτων.  

Παρόμοιες τεχνικές έχουν δοκιμαστεί για τη μελέτη των προτύπων δαπανών στα 

γραφεία των κυβερνήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, συγκεντρώνονται δεδομένα σχετικά με 

αιτήματα χρηματοδότησης και αναζητούνται πρότυπα ζωτικής σημασίας για τη λήψη 

αποφάσεων σχετικά με την κατανομή του προϋπολογισμού. 

Ο Bhargava (1999) μελετάει το σχηματισμό υποθέσεων σχετικά με τις αιτίες 

ασθενείας των βετεράνων του πολέμου Guff. Κατά τη μελέτη αυτή συγκεντρώνονται 20.000 

αρχεία καταγραφής και 150 διαφορετικά γνωρίσματα στρατιωτικού προσωπικού, με στόχο 

την αναγνώριση των πιο κρίσιμων γνωρισμάτων, που μπορούν να συνδεθούν με ασθένειες. 

Ακόμη, η μέθοδος Squad με τη βοήθεια του ταξινομητή του k πλησιέστερου γείτονα 

μελετάει τη διάδοση της γνώσης της ποιότητας του λογισμικού ανάμεσα στους 

προγραμματιστές λογισμικού ενός οργανισμού. Για να γίνει ευκολότερη η διάδοση της 

εμπειρογνωμοσύνης, σχηματίζεται μια βάση δεδομένων με τα προβλήματα ποιότητας 

λογισμικού και παράγονται αντίστοιχες λύσεις. 

Πολλοί είναι οι ερευνητές που έχουν ασχοληθεί με τις διάφορες μορφές απάτης. Για 

παράδειγμα, οι Bolton και Hand (2002) έχουν κάνει ανασκόπηση στις στατιστικές μεθόδους 

για την ανίχνευση απάτης, συμπεριλαμβάνοντας την απάτη πιστωτικών καρτών, την απάτη 

ξεπλύματος χρήματος και την απάτη των τηλεπικοινωνιών. Οι Zhang και Zhou (2004) έχουν 

ερευνήσει τις οικονομικές εφαρμογές της εξόρυξης δεδομένων συμπεριλαμβάνοντας τον 

τομέα της χρηματιστηριακής αγοράς και της πρόβλεψης χρεοκοπίας και τον τομέα της 
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ανίχνευσης απάτης. Οι Phua et al. (2005) παρουσιάζουν μια έρευνα σχετικά με την ανίχνευση 

της οικονομικής απάτης με βάση την εξόρυξη δεδομένων, περιλαμβάνοντας τις απάτες 

πιστωτικών συναλλαγών, τη συνδρομή των τηλεπικοινωνιών και την ασφάλιση αυτοκινήτων.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

 

6.1 Σκοπός εμπειρικής μελέτης  

 

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να διερευνήσει εμπειρικά το φαινόμενο της παραποίησης 

των οικονομικών καταστάσεων από τις ελληνικές επιχειρήσεις, με τη βοήθεια παραγόντων, 

που προκύπτουν από συγκεκριμένους αριθμοδείκτες. Στηριζόμενη στα δεδομένα που 

εξάγονται, η έρευνα αποβλέπει στη δημιουργία ενός υποδείγματος, η εφαρμογή του οποίου 

θα αποκαλύπτει παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις.  

 

6.2 Μεθοδολογία 

 

Για να επιτευχθεί ο στόχος της έρευνας επιλέχτηκε τυχαία δείγμα ενενήντα (90) επιχειρήσεων 

εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, το οποίο περιλαμβάνει 45 επιχειρήσεις με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις και 45 επιχειρήσεις με μη παραποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Οι επιχειρήσεις αυτές προέρχονται από διάφορους κλάδους, των 

οποίων οι δραστηριότητες αφορούν τηλεπικοινωνίες, ταξίδια και τουρισμό, συμμετοχές 

ακίνητης περιουσίας, αλουμίνιο, απόσταξη και οινοπαραγωγή, γεωργία και αλιεία, διαρκή 

καταναλωτικά αγαθά, σχεδίαση βιομηχανικών χώρων, είδη προσωπικής φροντίδας, εκδόσεις, 

εμπορικά οχήματα και φορτηγά, εμπόριο, εναλλακτικό ηλεκτρισμό, εξειδικευμένα χημικά, 

εξειδικευμένο λιανικό εμπόριο, έπιπλα, επενδύσεις, ηλεκτρικά μέρη και εξοπλισμό, ιατρικές 

υπηρεσίες, κατασκευές, λογισμικό, λογιστικά, μηχανολογικό βιομηχανικό εξοπλισμό, 

ξενοδοχεία, οικοδομικά υλικά και εξαρτήματα, ένδυση και τραπεζικές υπηρεσίες.  

Για την επιλογή των επιχειρήσεων με παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις 

μελετήθηκαν οι εκθέσεις των ορκωτών λογιστών, όπου και διαπιστώθηκε η ύπαρξη 

παρατηρήσεων ελέγχου σχετικά με τα κονδύλια των Ισολογισμών και τα Αποτελέσματα 

Χρήσης, που φανέρωναν αλλοιωμένα ποσά. Σε αυτή την περίπτωση, η γνώμη των ορκωτών 
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ελεγκτών χαρακτηριζόταν ως αρνητική ή ως γνώμη με επιφύλαξη. Επιπλέον, για τον 

εντοπισμό παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων λήφθηκαν υπόψη παραβάσεις 

φορολογικής φύσεως, που έχουν άμεση επιρροή στις οικονομικές καταστάσεις, παρατηρήσεις 

για αρνητική καθαρή θέση και η ένταξη της επιχείρησης από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 

στις επιχειρήσεις «υπό επιτήρηση» ή «υπό δικαστική παρακολούθηση».  

Για την επιλογή των επιχειρήσεων του δείγματος με μη παραποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις ερευνήθηκαν οι τυχόν αναφορές για παρατυπίες σε εκθέσεις ελέγχου, στον 

οικονομικό τύπο, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και στις ιστοσελίδες των επιχειρήσεων. Οι 

εταιρίες που τελικά επιλέχτηκαν, φέρουν σύμφωνη γνώμη ορκωτών ελεγκτών στις 

αντίστοιχες εκθέσεις. 

Όσον αφορά τη μελέτη των οικονομικών μεγεθών των επιχειρήσεων, 

χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) αριθμοδείκτες, που αφορούν τα έτη από το 2011 μέχρι και το 

2013 και θεωρούνται σημαντικοί για την ανίχνευση παραποίησης των οικονομικών 

καταστάσεων. Η περιγραφή των αριθμοδεικτών έχει γίνει στο πρώτο κεφάλαιο. Οι 

αριθμοδείκτες αυτοί είναι οι εξής: 

1. Αριθμοδείκτες Γενικής ή Έμμεσης Ρευστότητας (Current Ratio) 

Ο δείκτης γενικής ή έμμεσης ρευστότητας (ΔΓΡ) είναι σημαντικός για την ανίχνευση 

των παραποιημένων οικονομικών καταστάσεων, διότι εκφράζει την ικανότητα της 

επιχείρησης να μετατρέψει το κυκλοφορούν ενεργητικό σε μετρητά για να καλύψει τις 

βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Ο δείκτης φανερώνει το περιθώριο ασφαλείας, που διατηρεί η 

διοίκηση μιας εταιρίας, ώστε να έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίζει μια ανεπιθύμητη 

εξέλιξη στη ροή των κεφαλαίων κίνησης. Ο δείκτης εκφράζεται ως εξής: 

 

    
         ύ           ό

       ό             ώ    
 

 

2. Μικτό Περιθώριο Κέρδους (Gross Profit Margin) 

Το μικτό περιθώριο κέρδους χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, διότι δείχνει το ποσοστό 

των εσόδων, που τελικά λαμβάνει η επιχείρηση, αφού έχει καλύψει το κόστος των προϊόντων, 

ένα μέγεθος που συχνά τροποποιούν οι επιχειρήσεις στις οικονομικές καταστάσεις τους, 
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παραβιάζοντας την αρχή της λογιστικής διαχείρισης των εσόδων. Ο δείκτης εκφράζεται ως 

εξής: 

 

    
   ή      ό          έ    

   ή    
 

 

3. Καθαρό Περιθώριο Κέρδους (Net Profit Margin) 

Ο δείκτης του καθαρού περιθωρίου κέρδους εκφράζει τα καθαρά κέρδη ως ποσοστό 

των πωλήσεων και υπολογίζεται ως εξής: 

 

    
 έ       ά   ό  ό    

   ή    
 

 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, διότι οι επιχειρήσεις με 

παραποιημένες οικονομικές καταστάσεις συχνά τείνουν να εξομαλύνουν τα κέρδη τους για να 

επιτύχουν ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεών τους. 

4. Απόδοση Ιδίων Κεφαλαίων (Return on equity) 

Ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων μετρά την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων και 

εκφράζεται ως εξής: 

 

    
     ά  έ   

        ά    
 

 

Ο δείκτης της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, διότι 

αρκετές φορές, οι επιχειρήσεις αποκρύπτουν ποσό των κερδών τους και μειώνουν την 

καθαρή τους θέση.  

5. Δείκτης Χρέος προς Ίδια Κεφάλαια (Debt – equity ratio) 
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Ο δείκτης μετρά τις συνολικές υποχρεώσεις (χρέος) ως ποσοστό των ιδίων κεφαλαίων και 

εκφράζεται ως εξής: 

 

     
 ύ           ώ    

        ά    
 

 

Ο δείκτης αυτός χρησιμοποιήθηκε στην έρευνα, διότι στο βωμό της ωραιοποίησης των  

λογιστικών καταστάσεων, οι επιχειρήσεις επιλέγουν το χρόνο, κατά τον οποίο θα 

καταγραφούν τα χρέη τους. 

Για τα παραπάνω δεδομένα πραγματοποιήθηκε έλεγχος με τη βοήθεια του προγράμματος 

SPSS. Για να είναι δυνατό να γίνει εξαγωγή συμπερασμάτων, γίνονται αρχικά για κάθε 

αριθμοδείκτη οι εξής δύο υποθέσεις: 

Η0: οι αριθμητικοί μέσοι για τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 

ταυτίζονται με τους αριθμητικούς μέσους των επιχειρήσεων με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη 

Η1: οι αριθμητικοί μέσοι για τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 

διαφέρουν από τους αριθμητικούς μέσους των επιχειρήσεων με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη 

Δίνεται ο πίνακας των αποτελεσμάτων: 
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Πίνακας 2: Αποτελέσματα δείγματος 

Reservation N Mean T Sig. (2-tailed) 

Cr 

0.00 133 5.9281 
2.244 0.026 

1.00 137 1.0426 2.211 0.029 

Gpm 

0.00 133 0.158323 1.344 0.180 

1.00 137 -0.380843 1.362 0.175 

Npm 

0.00 133 -4.1896827 -0.174 0.862 

1.00 137 -3.7373379 -0.173 0.862 

Roe 

0.00 133 -2.158470546857288 -1.289 0.198 

1.00 137 0.274035460658640 -1.272 0.206 

Der 

0.00 133 9.458195 0.775 0.439 

1.00 137 3.856615 0.769 0.443 

 

, όπου το Ν εκφράζει το πλήθος των παρατηρήσεων, εκ των οποίων οι παρατηρήσεις με 

δείκτη 0.00 αφορούν τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη, ενώ οι 

παρατηρήσεις με δείκτη 1.00 αφορούν τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη.  

Από τον πίνακα αποτελεσμάτων προκύπτει ότι ο αριθμητικός μέσος (Mean) για τον 

αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας (cr) παίρνει τιμές για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών 

ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 5.9281 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη 1.0426.  

Ο αριθμητικός μέσος (Mean) για τον αριθμοδείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους (Gpm) 

παίρνει τιμές για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 0.158323 και 

για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη -0.380843.  

Ο αριθμητικός μέσος (Mean) για τον αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους 

(Npm) παίρνει τιμές για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη -

4.1896827 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη -3.7373379. 
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Ο αριθμητικός μέσος (Mean) για τον αριθμοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Roe) 

παίρνει τιμές για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη -

2.158470546857288 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 

0.274035460658640. 

Ο αριθμητικός μέσος (Mean) για τον αριθμοδείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια (Der) 

παίρνει τιμές για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 9.458195 και  

για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 3.856615. 

Η στήλη t αφορά τα αποτελέσματα για το t-test, το οποίο δίνει μια τιμή t, που μπορεί 

να συγκριθεί με τη θεωρητική κατανομή των τιμών t (Student’s distribution). Αν η τιμή, που 

προκύπτει από τη στατιστική διαδικασία, είναι πολύ κοντά στη μέση τιμή των t, τότε μάλλον 

έχει προκύψει τυχαία, ενώ εάν απέχει σημαντικά από τη μέση τιμή, τότε πιθανότατα δεν έχει 

προκύψει τυχαία. Ικανοποιητική θεωρείται η στατιστική σημαντικότητα των 

συμπερασμάτων, όταν η πιθανότητα P < 0.05, που φανερώνει πιθανότητα λάθους 5% ή όταν 

P < 0.01, που φανερώνει πιθανότητα λάθους 1%. 

Σύμφωνα με τα εξαγόμενα αποτελέσματα απορρίπτεται η υπόθεση Η0 για τον 

αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας (cr), καθώς παρατηρούμε ότι η ένδειξη Sig. (2-tailed), που 

αφορά την πιθανότητα P-value της t-στατιστικής παίρνει τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη 

και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 0.026 < 0.05 και για 

επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 0.029 < 0.05. Επομένως, η 

μεταβλητή αυτή θεωρείται στατιστικά σημαντική και από τα αποτελέσματα προκύπτει ότι μια 

χαμηλή τιμή του δείκτη της γενικής ρευστότητας (cr) είναι ένδειξη ύπαρξης επιφύλαξης και 

άρα ένδειξη παραποίησης οικονομικών καταστάσεων. 

Για τον αριθμοδείκτη μικτού περιθωρίου κέρδους (Gpm) γίνεται αποδεκτή η υπόθεση 

Η0, δηλαδή ο αριθμοδείκτης δε διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς παρατηρούμε 

ότι η ένδειξη Sig. (2-tailed), που αφορά την πιθανότητα P-value της t-στατιστικής παίρνει 

τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς 

επιφύλαξη 0.180 > 0.05 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 

0.175 > 0.05. Επομένως, η μεταβλητή αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική.  

Για τον αριθμοδείκτη καθαρού περιθωρίου κέρδους (Npm) γίνεται αποδεκτή η 

υπόθεση Η0, δηλαδή ο αριθμοδείκτης δε διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς 

παρατηρούμε ότι η ένδειξη Sig. (2-tailed), που αφορά την πιθανότητα P-value της t-
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στατιστικής παίρνει τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών 

ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη 0.862 > 0.05 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη 0.862 > 0.05. Επομένως, η μεταβλητή αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική.  

Για τον αριθμοδείκτη απόδοσης ιδίων κεφαλαίων (Roe) γίνεται αποδεκτή η υπόθεση 

Η0, δηλαδή ο αριθμοδείκτης δε διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς παρατηρούμε 

ότι η ένδειξη Sig. (2-tailed), που αφορά την πιθανότητα P-value της t-στατιστικής παίρνει 

τιμές για το συγκεκριμένο δείκτη και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς 

επιφύλαξη 0.198 > 0.05 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 

0.206 > 0.05. Επομένως, η μεταβλητή αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική.  

Για τον αριθμοδείκτη χρέος προς ίδια κεφάλαια (Der) γίνεται αποδεκτή η υπόθεση Η0, 

δηλαδή ο αριθμοδείκτης δε διαφέρει από επιχείρηση σε επιχείρηση, καθώς παρατηρούμε ότι 

η ένδειξη Sig. (2-tailed), που αφορά την πιθανότητα P-value της t-στατιστικής παίρνει τιμές 

για το συγκεκριμένο δείκτη και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς 

επιφύλαξη 0.439 > 0.05 και για επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 

0.443 > 0.05. Επομένως, η μεταβλητή αυτή δε θεωρείται στατιστικά σημαντική.  

Στη συνέχεια, πραγματοποιήθηκε μια παλινδρόμηση logit για τις επιχειρήσεις με 

γνώμη ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη και για τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών 

ελεγκτών με επιφύλαξη. 

 

Δίνονται ο πίνακας των αποτελεσμάτων: 
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Πίνακας 3: Αποτελέσματα logit παλινδρόμησης 

Dependent Variable: RESERVATION  

Method: ML - Binary Logit   (Newton-Raphson / Marquardt steps) 

Sample: 1 270    

Included observations: 270   

Convergence achieved after 10 iterations   

Coefficient covariance computed using the Huber-White method 

     
     Variable  Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   

     
     C 0.602409 0.189362 3.181259 0.0015 

CR -0.368649 0.116225 -3.171863 0.0015 

DER -0.001447 0.007092 -0.203995 0.8384 

GPM -0.161394 0.223170 -0.723189 0.4696 

NPM 0.003109 0.005274 0.589460 0.5556 

ROE 0.092450 0.061948 1.492391 0.1356 

     
     McFadden R-squared 0.080788     Mean dependent var 0.507407 

S.D. dependent var 0.500874     S.E. of regression 0.480833 

Akaike info criterion 1.318541     Sum squared resid 61.03696 

Schwarz criterion 1.398506     Log likelihood -172.0030 

Hannan-Quinn criter. 1.350651     Deviance 344.0060 

Restr. deviance 374.2402     Restr. log likelihood -187.1201 

LR statistic 30.23423     Avg. log likelihood -0.637048 

Prob(LR statistic) 0.000013    

     
     Obs with Dep=0 133      Total obs 270 

Obs with Dep=1 137    
     
     

 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παλινδρόμησης logit για τις επιχειρήσεις με γνώμη 

ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη και για τις επιχειρήσεις με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με 

επιφύλαξη, προκύπτει ότι η μοναδική μεταβλητή που επηρεάζει την πιθανότητα εμφάνισης 

λογιστικών καταστάσεων με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη ή χωρίς επιφύλαξη 

βρέθηκε να είναι ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας (cr) με επίπεδο στατιστικής 

σημαντικότητας 5% και με αρνητική τιμή.  

Καθώς αυξάνεται η τιμή του αριθμοδείκτη γενικής ρευστότητας (cr), μειώνεται η 

πιθανότητα εμφάνισης λογιστικών καταστάσεων με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη 

και αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης λογιστικών καταστάσεων με γνώμη ορκωτών 

ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στόχος της συγκεκριμένης εργασίας ήταν η δημιουργία υποδειγμάτων, που ανιχνεύουν την 

παραποίηση στις λογιστικές καταστάσεις με τη βοήθεια δεδομένων από ενενήντα (90) 

οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων εισηγμένων στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών, που 

αφορούν το χρονικό διάστημα 2011 - 2013. Η πρόβλεψη πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια 

των αποτελεσμάτων, που εξάγονται με στατιστικές μεθόδους δηλαδή το πρόγραμμα SPSS και 

την παλινδρόμηση logit. 

Αρχικά, έγινε αναφορά στις οικονομικές καταστάσεις και στα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά, που συνδέονται με αυτές. Έπειτα, αναλύθηκε η έννοια της Ελεγκτικής 

Επιστήμης, της λογιστικής απάτης, έγινε αναφορά σε διεθνή οικονομικά σκάνδαλα, 

παρουσιάστηκε η έννοια της εξόρυξης δεδομένων και τελικά πραγματοποιήθηκε η εμπειρική 

μελέτη. 

Για την επίτευξη του στόχου της εργασίας χρησιμοποιήθηκαν πέντε (5) 

χρηματοοικονομικοί αριθμοδείκτες, ο αριθμοδείκτης γενικής ρευστότητας, ο αριθμοδείκτης 

μικτού περιθωρίου κέρδους, ο αριθμοδείκτης καθαρού περιθωρίου κέρδους, ο αριθμοδείκτης 

απόδοσης ιδίων κεφαλαίων και ο αριθμοδείκτης χρέος προς ίδια κεφάλαια, οι οποίοι 

θεωρήθηκαν σημαντικοί για την ανίχνευση της παραποίησης. 

Μετά την πραγματοποίηση του ελέγχου διαπιστώθηκε ότι μόνο ο αριθμοδείκτης 

γενικής ρευστότητας φέρει ικανοποιητική στατιστική σημαντικότητα και ως εκ τούτου, οι 

τιμές του μπορούν να ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Προέκυψε λοιπόν, 

πως όσο χαμηλότερη είναι η τιμή του δείκτη αυτού, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης 

λογιστικών καταστάσεων με γνώμη ορκωτών ελεγκτών με επιφύλαξη, ενώ όσο αυξάνεται η 

τιμή του δείκτη, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα εμφάνισης λογιστικών καταστάσεων με γνώμη 

ορκωτών ελεγκτών χωρίς επιφύλαξη.  

Οι υπόλοιποι αριθμοδείκτες φαίνεται ότι για τα συγκεκριμένα δεδομένα δε φέρουν 

ικανοποιητική στατιστική σημαντικότητα, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. 
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Μελλοντικά, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το υλικό της εμπειρικής έρευνας για τον 

εντοπισμό παραποίησης σε νέες οικονομικές καταστάσεις επιχειρήσεων, με τη βοήθεια και 

λοιπών αριθμοδεικτών. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

 

Αριθμητικά αποτελέσματα για την εμπειρική μελέτη  

 

Πίνακας 4: Group Statistics 

 
Reservation N Mean Std. Deviat ion Std. Error Mean 

Cr 

.00 133 5.9281 25.46302 2.20792 

1.00 137 1.0426 1.03422 .08836 

Gpm 

.00 133 .158323 .9533399 .0826651 

1.00 137 -.380843 4.5303481 .3870538 

Npm 

.00 133 -4.1896827 24.83734324 2.15367079 

1.00 137 -3.7373379 17.20909044 1.47027182 

Roe 

.00 

133 -

2.15847054685

7288 

21.6031153149

64747 

1.87322766623

8604 

1.00 
137 .274035460658

640 

4.53380388263

6649 

.387349006571

752 

Der 

.00 133 9.458195 73.9625114 6.4133631 

1.00 137 3.856615 40.4912950 3.4594048 
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Πίνακας 5: Independent S amples Test 

 
Levene's Test for Equality of 

Variances 

t-test for Equality of 

Means 

F Sig. t Df 

Cr 

Equal variances assumed 13.637 .000 2.244 268 

Equal variances not 

assumed 

  
2.211 132.423 

Gpm 

Equal variances assumed 3.066 .081 1.344 268 

Equal variances not 

assumed 

  
1.362 148.372 

Npm 

Equal variances assumed .205 .651 -.174 268 

Equal variances not 

assumed 

  
-.173 234.312 

Roe 

Equal variances assumed 2.737 .099 -1.289 268 

Equal variances not 

assumed 

  
-1.272 143.275 

Der 

Equal variances assumed .012 .914 .775 268 

Equal variances not 

assumed 

  
.769 203.284 
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Πίνακας 6: Independent S amples Test (2 ) 

 
t-test for Equality of Means 

Sig. (2-tailed) Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% 

Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower 

Cr 

Equal variances assumed .026 4.88557 2.17718 .59902 

Equal variances not assumed .029 4.88557 2.20969 .51471 

Gpm 

Equal variances assumed .180 .5391656 .4012060 -.2507509 

Equal variances not assumed .175 .5391656 .3957829 -.2429338 

Npm 

Equal variances assumed .862 -.45234482 2.59409390 -5.55974001 

Equal variances not assumed .862 -.45234482 2.60768041 -5.58984028 

Roe 

Equal variances assumed 

.198 -

2.43250600751

5828 

1.88698599069

2131 

-

6.14770813738

4910 

Equal variances not assumed 

.206 -

2.43250600751

5828 

1.91285680134

5511 

-

6.21357310983

3724 

Der 

Equal variances assumed .439 5.6015809 7.2287331 -8.6307477 

Equal variances not assumed .443 5.6015809 7.2868860 -8.7659890 
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Πίνακας 7: Independent S amples Test (3 ) 

 
t-test for Equality of Means 

95% Confidence Interval o f the 

Difference 

Upper 

Cr 

Equal variances assumed 9.17212 

Equal variances not assumed 9.25642 

Gpm 

Equal variances assumed 1.3290821 

Equal variances not assumed 1.3212650 

Npm 

Equal variances assumed 4.65505036 

Equal variances not assumed 4.68515063 

Roe 

Equal variances assumed 1.282696122353454 

Equal variances not assumed 1.348561094802267 

Der 

Equal variances assumed 19.8339095 

Equal variances not assumed 19.9691508 

 

 

 

 

 

 

 


