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…αθηερώλεηαη ζηολ παηέρα κοσ Γεκήηρηο θαη ζηελ κεηέρα κοσ Κιεοπάηρα, γηα ηελ

κεγάιε βοήζεηα ηοσς ζηελ επηζηεκοληθή θαη επαγγεικαηηθή προζπάζεηα, όια ασηά ηα
τρόληα...

ii

Δπραξηζηίεο.

Με ηελ ζπγγξαθή ηεο Γηπισκαηηθήο κνπ, νινθιεξψλεηαη ν θχθινο ησλ
ζπνπδψλ κνπ ζην Μεηαπηπρηαθφ. Θα ήζεια, κέζα απφ ηελ θαξδηά κνπ, λα εθθξάζσ
ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ κε βνήζεζαλ.
Καη' αξράο ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνλ επηβιέπνληα
θαζεγεηή κνπ, Γξ. Παλαγηψηε Σαρπλάθε, γηα ηελ ακέξηζηε ζηήξημε θαη ην
ελδηαθέξνλ ηνπ ζε φιεο ηηο αληημνφηεηεο πνπ ζπλάληεζα θαηά ηελ εθπφλεζε ηνπ
κεηαπηπρηαθνχ κνπ.
Δπίζεο ηηο εηιηθξηλείο κνπ επραξηζηίεο ζα ήζεια λα δηαηππψζσ ζηνλ θαζεγεηή
κνπ Γξ. Υξήζην Νεγθάθε, γηα ηελ πνιχηηκε ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ επηζηεκνληθή κνπ
θαηάξηηζε θαη γηα ηελ κέξηκλα ηνπ λα δεκηνπξγεί πάληα επθαηξίεο λα γηλφκαζηε πην
νμπδεξθείο σο άλζξσπνη θαη σο επαγγεικαηίεο.
Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ επίζεο ηνλ θαζεγεηή κνπ, Γξ. Αλέζηε Λαδά, πνπ
ρσξίο ηελ θαζνδήγεζε, ηηο πνιχηηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο ηνπ, απηή ε εξγαζία
δελ ζα είρε νινθιεξσζεί θαη πεξαησζεί απνηειεζκαηηθά θαη έγθαηξα.
Γελ ζα ήζεια ζε θακηά πεξίπησζε λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ φζνπο
θαζεγεηέο θαη ζπκθνηηεηέο κνπ ζηήξηδαλ πάληα ηελ πξνζπάζεηά κνπ, θαη ηδηαίηεξα
ηνπο ζπκθνηηεηέο κνπ, θ. Γεψξγην Πεγαδά, ειεγθηή ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ,
θαη ηελ θ. νθία Εέξβα, νηθνλνκνιφγν, νη νπνίνη ήηαλ πάληα ζην πιάη κνπ φηαλ
ρξεηαδφκνπλ βνήζεηα, ηελ νπνία πξνζέθεξαλ απιφρεξα, αληδηνηειψο, θαη ρσξίο λα
πεξηκέλνπλ αληαπφδνζε.
Σέινο έλα πνιχ κεγάιν επραξηζηψ, ζα ήζεια λα πσ ζηε ζχδπγφ κνπ, θαζψο
θαη ζηνπο γνλείο κνπ , γηα ηελ απεξηφξηζηε ππνκνλή θαη επηκνλή πνπ έδεημαλ, φιν ην
δηάζηεκα ησλ 2 εηψλ, δίλνληάο κνπ πάληα θίλεηξα γηα λα ζπλερίδσ.

Υσξίο φινπο απηνχο ηνπο αλζξψπνπο λα κε ζηεξίδνπλ, ε πξαγκάησζε ηνπ ζθνπνχ
κνπ, ίζσο είρε κείλεη έλα απαηειφ φλεηξν.

iii

Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο.

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή πξαγκαηεχεηαη ηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, φπσο απηφ εθθξάδεηαη κέζα ζηνλ
επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, σο απάηε παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σνλίδεηαη
ηδηαίηεξα απηή ε κνξθή νηθνλνκηθήο απάηεο, πξψηνλ, γηαηί ζεσξείηαη φηη είλαη ην
βαζηθφηεξν πεδίν εθαξκνγήο ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο θαη δεχηεξνλ, γηαηί ε εκπεηξία
ηνπ γξάθνληνο, επαγγεικαηηθά ζηηο επηρεηξήζεηο, άπηεηαη άκεζα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ
αληηθεηκέλνπ.
Παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά φιεο νη κνξθέο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, κε
εθηελή αλάιπζε ηεο δηαθνξάο εγθιήκαηνο θαη αζηηθνχ αδηθήκαηνο. Αλαιχνληαη νη
κέζνδνη παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ηα θίλεηξα θαη ην θνηλσληθφ
απνηχπσκα ηνπ εγθιήκαηνο ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Αθηεξψλεηαη έλα θεθάιαην, ν θχξηνο φγθνο ηεο δηπισκαηηθήο, ζην λα
παξνπζηαζηεί δηεμνδηθά ε απνθάιπςε θαη δηεξεχλεζε ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο,
θαη ζηε ζπλέρεηα αλαιχεηαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί πνιχ ηνπο ειεγθηέο, απηφ ηεο
επζχλεο ησλ νξθσηψλ-εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε πεξίπησζε απάηεο, ηελ λνκνζεζία
θαη ηνπο ζρεηηθνχο θψδηθεο δενληνινγίαο πνπ εθαξκφδνληαη φηαλ ν ειεγθηήο
αληηκεησπίδεη νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

Φξάζεηο - θιεηδηά :

Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα ηεο απάηεο κέζσ ηεο παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ.

Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο Γηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο.

Ζ αδηθνπξαθηηθή επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή.

iv
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1
ΔΙΑΓΧΓΗ , ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΙΚΟ ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΓΟΜΗ
ΣΗ ΔΡΓΑΙΑ
1.1 Δηζαγσγηθά.
' απηφ ην θεθάιαην ζα νξηζηεί ν αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο. Θα
παξνπζηαζηεί ε δνκή ηεο θαη ζα εζηηαζηεί ε πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε, κε κηα
εηζαγσγηθή πεξίιεςε, ζηελ δηάζηαζε πνπ παίξλεη ν έιεγρνο πάλσ ζε παξαπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπίζεο ηίζεληαη ηα δηεξεπλεηηθά εξσηήκαηα ζηα νπνία ε
παξνχζα δηπισκαηηθή θαιείηαη λα δψζεη απαληήζεηο.

1.2 Αληηθεηκεληθόο ζθνπόο ηεο εξγαζίαο.
Καζεκεξηλά, ειεγθηέο, εγθιεκαηνιφγνη, ινγηζηέο θαη νηθνλνκνιφγνη , θαζψο
θαη επζπλείδεηνη επηρεηξεκαηίεο, πνπ εθαξκφδνπλ αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο,
ζπκθσλνχλ γεληθά φηη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα ( ή αιιηψο εγθιήκαηα ιεπθνχ
θνιάξνπ ), είλαη ζνβαξά θαη δηάρπηα. Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο ηνπο επηζθηάδεη θαηά
πνιχ εθείλν ησλ θνηλψλ εγθιεκάησλ θαη ζπρλά εκπεξηέρνπλ ην ζηνηρείν ηεο
θαηάρξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ δπλάκεσλ ηεο θνηλσλίαο, ππνλνκεχνληαο έηζη ηελ
εκπηζηνζχλε πνπ είλαη γεληθά απαξαίηεηε γηα ην εκπφξην θαη ηε ιεηηνπξγία ηεο
νηθνλνκίαο. Σν εηήζην θφζηνο κίαο κφλν θαηεγνξίαο εγθιεκάησλ ιεπθνχ θνιάξνπ,
ηεο επαγγεικαηηθήο απάηεο ( κε ηελ νπνία ζα αζρνιεζνχκε δηεμνδηθά ζηελ παξνχζα
Γηπισκαηηθή εξγαζία ), έρεη ππνινγηζηεί απφ ηελ έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ Διεγθηψλ
ζηηο ΖΠΑ, φηη γηα ην έηνο 2008 αλήιζε ζε 994 δηζεθαηνκκχξηα δνιάξηα !
Απηφ ην δπζζεψξεην πνζφ ήηαλ ην ηειηθφ ζπκπέξαζκα ζε κηα αλάιπζε γηα ην
νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζε έλα άξζξν δηθαληθήο ινγηζηηθήο, πνπ ππέπεζε ζηελ αληίιεςε
καο ην Μάξηην ηνπ 2016. Ήηαλ ηφζν κεγάιν ην δέιεαξ λα δνχκε ηη θξχβεηαη πίζσ
απφ ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηδηαίηεξα ζηηο επηρεηξήζεηο, πνπ ήηαλ
πιένλ μεθάζαξε ε απφθαζε γηα ην ηη ζα καο απαζρνινχζε ζηελ Γηπισκαηηθή. ηαλ
ζέζακε ην εξψηεκα ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή, αλ ζα έπξεπε λα θαηαπηαζηνχκε κε
έλα ηφζν θιέγνλ θαη ακθηιεγφκελν ζέκα, ε απάληεζε πνπ πήξακε ήηαλ ε πιένλ
ελζαξξπληηθή θαη πξνηξεπηηθή. Έηζη, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα λα αζρνιεζνχκε
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αλαιπηηθά κε έλα ζέκα ηφζν παιηφ, φζν θαη ε αλζξψπηλε χπαξμε . ηελ πξνζπάζεηα
απηή ηέζεθε ζηφρνο λα γίλεη κηα ζπλνιηθή, πνηνηηθή θαη δηεμνδηθή πεξηγξαθή θαη
κειέηε, πάλσ ζηελ κεγάιε θαη θαίξηα ζπκβνιή πνπ έρεη ε ειεγθηηθή επηζηήκε θαη νη
εθαξκνγέο ηεο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο απάηεο, ηεο ζχγρξνλεο "
Λεξλαίαο Όδξαο ". Παξνπζηάδνληαο κηα επηθαηξνπνηεκέλε δηεξεχλεζε, κέζα απφ ηε
δηφπηξα ηεο εκπεηξηθήο γλψζεο θαη θαηάξηηζήο καο ζηνλ θφζκν ησλ επηρεηξήζεσλ,
πάληα ππφ ην θσο ηεο νηθνλνκηθήο ησλ εθκεηαιιεχζεσλ αιιά θαη απφ λνκηθήο
ζθνπηάο, πξνζπαζήζακε λα αλνίμνπκε λένπο δξφκνπο ζθέςεο θαη δξάζεο ζηνπο
επαγγεικαηίεο ηνπ ειέγρνπ ( νξθσηνχο, εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, θνξνινγηθνχο
ειεγθηέο, δηθεγφξνπο, δηθαζηηθνχο, πξαγκαηνγλψκνλεο, ινγηζηέο ). Δίλαη πνιχ
ζεκαληηθφ λα ηνλίζνπκε απφ ηψξα φηη είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε, ε ειεγθηηθή
δηαδηθαζία λα αθνξά πξψηηζηα ηελ πξνζπάζεηα γηα εμηρλίαζε ηπρφλ απάηεο ζε βάξνο
ησλ εηαηξηψλ, ησλ κεηφρσλ, ησλ νκνινγηνχρσλ, ηνπ θξάηνπο, ηεο θνηλσλίαο ελ γέλεη.
Βιέπνπκε, ζρεδφλ μεθάζαξα, φηη νη ινγηζηηθνί θαη ειεγθηηθνί θαλφλεο ηείλνπλ λα
ελαξκνληζηνχλ κεηαμχ ηνπο ζε παγθφζκηα θιίκαθα, θαη ηα πιαίζηά ηνπο ζπγθιίλνπλ
ζπλερψο, πξνθεηκέλνπ νη έιεγρνη ησλ εγθιεκάησλ νηθνλνκηθήο θχζεσο λα γίλνπλ
απζηεξφηεξνη θαη λα κεησζνχλ ζην ειάρηζην νη αλνρέο ησλ πεξηζσξίσλ πνπ θηλνχληαη
νη άλζξσπνη ηεο ζθηψδνπο νηθνλνκίαο. Πνιιέο ιίζηεο, ελ δπλάκεη θνξνθπγάδσλ
έρνπλ δεη ην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο (Λαγθάξλη, ηγθαπνχξεο, Ληρλελζηάηλ, Παλακά),
θαη δεκηνπξγνχλ, ελψπηνλ ησλ ειέγρσλ, πξνυπνζέζεηο θαηαδίθεο θνηλσληθψλ
εγθιεκαηηψλ.
Ζ παξνχζα κειέηε, ινηπφλ, ζα πξαγκαηεπζεί ηελ πνιχ ζεκαληηθή ζπκβνιή
ηεο ειεγθηηθήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο. Απηφο ζα είλαη θαη ν
Αληηθεηκεληθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο, λα πξνβιεκαηηζηεί ν αλαγλψζηεο θαη λα
ζθεθζεί φηη ρσξίο ηελ ζπκβνιή ησλ πάζεο θχζεσο νηθνλνκηθψλ ειεγθηψλ, ε
θαηαπνιέκεζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκαηψλ είλαη ζρεδφλ αλέθηθηε. ηη ρσξίο ηελ
χπαξμε επζπλείδεησλ, εμεηδηθεπκέλσλ επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ, πνπ ζα ειέγρνπλ
ηελ πηζηή εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ θαλφλσλ Λνγηζηηθνχ θαη Διεγθηηθνχ δηθαίνπ, ρσξίο
ηελ απαξέγθιηηε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Διέγρνπ , ζε
ζπλδπαζκφ κε ηηο απαξαίηεηεο Γηθιείδεο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηεο Διεγθηηθήο
δηαδηθαζίαο, ε ελαξκφληζε κε λέα ινγηζηηθά Πιαίζηα ( ΓΠΥΑ ), είλαη αλψθειε θαη
άζθνπε.
Υσξίο άςνγν θαη ππεχζπλν επαγγεικαηηζκφ ην Διεγθηηθφ ιεηηνχξγεκα, πνπ
μεθηλά θπζηθά απφ κηα επαξθψο ζπγθξνηεκέλε θαη θαηαζηαιαγκέλε πξνζσπηθφηεηα
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πνπ λα εκπλέεη θχξνο, θαηαξηηζκέλε αθαδεκατθά ζην πεδίν ηεο εθαξκνζκέλεο
νηθνλνκηθήο αιιά θαη κε εθφδηα ηελ εκπεηξία, ηελ απαξαίηεηε θνηλσληθή απαίηεζε
θαη πξνηξνπή, ε πξφιεςε, εμηρλίαζε θαη θαηαζηνιή ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο
είλαη κηα ρακέλε ππφζεζε.
Δλ θαηαθιείδη,

ε εξγαζία απηή απεπζχλεηαη θαη ζε αθαδεκατθνχο ηεο

Δθαξκνζκέλεο Οηθνλνκηθήο, ηεο Διεγθηηθήο αιιά

θαη ηεο Ννκηθήο επηζηήκεο,

δίλνληάο ηνπο πξνηξνπή θαη έλαπζκα λα επεθηείλνπλ ην γλσζηηθφ ηνπο ελδηαθέξνλ
θαη λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζην εξψηεκα : Πνηνο έιεγρνο είλαη
απνδνηηθφηεξνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο ; Δζσηεξηθφο
ειεγθηήο Γηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο ή Δμσηεξηθφο Οξθσηφο Αλεμάξηεηνο ειεγθηήο,
είλαη ην κέιινλ ηεο ειεγθηηθήο πξάμεο ;

1.3 Γνκή ηεο εξγαζίαο
Ζ εξγαζία απηή απνηειείηαη απφ 7 θεθάιαηα. Θα αλαθεξζνχκε ζην νηθνλνκηθφ
έγθιεκα θαηά ηεο θνηλσλίαο, αιιά ζα επηθεληξψζνπκε, φπσο ζα θαλεί θαη απφ ηε
ξνή, ζηελ ζπκβνιή ηνπ ειέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο νηθνλνκηθήο απάηεο ζε
επηρεηξήζεηο θαη νξγαληζκνχο, κέζσ ηνπ αδηθήκαηνο ηεο παξαπνίεζεο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
ην 1ν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε εηζαγσγή κε ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν θαζψο
θαη ε πεξηγξαθή ηεο δνκήο ηεο εξγαζίαο.
ην 2ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, κέζα απφ
επηινγή ζχγρξνλσλ εξγαζηψλ, επηζηεκφλσλ θαη επαγγεικαηηψλ ειεγθηψλ, πνπ καο
έθαλαλ κεγαιχηεξε εληχπσζε.
Σν 3ν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ εθηελή θαη δηεμνδηθή αλάπηπμε ηεο
έλλνηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Αλαιχνληαη φιεο νη πηπρέο, απφ ινγηζηηθή,
ειεγθηηθή θαη λνκηθή άπνςε, ηνπ εγθιήκαηνο ιεπθνχ θνιάξνπ θαη ηέινο ν
αλαγλψζηεο πξνεηνηκάδεηαη γηα ην θεθάιαην 4, ην νπνίν εζηηάδεη πιένλ ζηελ "ηέρλε"
ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιεκαηία πνπ δηνηθεί κηα επηρείξεζε, είηε σο Γεληθφο Γηεπζπληήο
(CEO ) είηε σο Οηθνλνκηθφο Γηεπζπληήο ( CFO ).
ην 4ν θεθάιαην αλαιχεηαη ε βαζηθφηεξε θαη πην επίθαηξε κνξθή απάηεο
ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ε απάηε κε παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Γελ αλαπηχζζεηαη ε ηδηνπνίεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δηφηη θξίζεθε φηη είλαη
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πιένλ μεπεξαζκέλε κνξθή απάηεο θαη απνηειεί ίζσο κηα θαηεγνξία γηα εξγαζία απφ
κφλε ηεο, ιφγσ ηνπ φηη ππεηζέξρεηαη ν παξάγσλ "εξγαδφκελνο " θαη εκπεξηθιείνληαη
θαη κε νηθνλνκηθέο απάηεο. Δπίζεο ε εξγαζηαθή εκπεηξία επαιεζεχεη φηη ε ζχγρξνλε,
κνληέξλα, κνξθή απάηεο είλαη απηή ζηελ νπνία ε ίδηα ε Γηνίθεζε παίδεη ην ξφιν ηνπ
νηθνλνκηθνχ απαηεψλα, εηο βάξνο ηεο θνηλσλίαο, κε "φπιν " ηηο παξαπνηεκέλεο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Παξαηίζεληαη νη πεξηζζφηεξεο ηερληθέο Γεκηνπξγηθήο
Λνγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ παξαπνίεζε, ηνπιάρηζηνλ νη πην
νθζαικνθαλείο θαη " γλσζηέο".
Ο έιεγρνο πάλσ ζηελ απάηε ησλ παξαπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
παξνπζηάδεηαη ζην 5ν θαη κεγαιχηεξν θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο. Δμεηάδεηαη
ελδειερψο ν βαζηθφο ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ ειεγθηή, θαη ην πψο δξα φηαλ
ππνςηάδεηαη απάηε. Δλψ ν ζεζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή μεθίλεζε κε πξνζδνθία
λα γίλεη ν Δπηρεηξεκαηηθφο-Δζσηεξηθφο χκβνπινο ( πνιχ θνληά ζηε Γηνίθεζε ), γηα
λα ζπκβνπιεχεη αθφκε θαη ζε επελδπηηθά ζέκαηα ψζηε ε εηαηξία λα κελ επηβαξχλεηαη
κε θφζηνο απφ Δμσηεξηθνχο πκβνχινπο, έρεη θαηαιήμεη λα ρξεζηκνπνηείηαη σο
Δζσηεξηθφο Διεγθηήο Γηεξεχλεζεο Απάηεο, θαη λα ζπαηαιά ρξφλν θαη ελέξγεηα ζε
αληηπαξαγσγηθέο δξάζεηο. Με δεδνκέλν φηη ν ξφινο ηνπ Δζσηεξηθνχ ειεγθηή έρεη
αιιάμεη, θαη αζρνιείηαη πεξηζζφηεξν κε ηνλ έιεγρν ηεο Απάηεο απφ φηη ζην
παξειζφλ, παξαζέηνπκε φηη αθξηβψο ηζρχεη ζηελ ζχγρξνλε πξαθηηθή ζρεηηθά κε ηνλ
Δζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηελ Γηεξεχλεζε ηεο Απάηεο.
ην 6ν θεθάιαην, αλαιχεηαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί έληνλα ηνπο επελδπηέο
θαη ην θνηλσληθφ ζχλνιν πνπ δεκηψλεηαη απφ παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηνπ εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Οη εμσηεξηθνί- νξθσηνί ειεγθηέο
ηζρπξίδνληαη, θαη θαιχπηνληαη θαη λνκηθά, φηη ζε πεξίπησζε απάηεο δελ έρνπλ αζηηθή
επζχλε απεξηφξηζηε έλαληη ησλ δεκησζέλησλ. Ζ επζχλε απηή κεηαβηβάδεηαη
απνθιεηζηηθά, βάζεη δηεζλνχο λνκνινγίαο, λνκνζεζίαο θαη ειεγθηηθήο βηβιηνγξαθίαο,
ζηηο Γηνηθήζεηο, θαη θαη' επέθηαζε ζηνπο Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο, νη νπνίνη φκσο απ'
ηελ άιιε είλαη εμαξηεκέλνη εξγαζηαθά θαη ππφθεηληαη ζην Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα ηνπ
εξγνδφηε. Μήπσο ε αζηηθή επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε πεξίπησζε
αδηθνπξαμίαο, πξέπεη λα απμεζεί, γηα λα κελ εμαλαγθάδνληαη νη δεκησζέληεο
επελδπηέο λα ελάγνπλ ηηο Γηνηθήζεηο, θαη λα επηβαξχλνληαη κε επηπιένλ θφζηνο
πξνζθεχγνληαο ζε δηθαληθνχο ινγηζηέο γηα λα δηθαησζνχλ ;
Καηαιήγνληαο ην 7ν θεθάιαην, εζηηάδεη ζε ζπκπεξαζκαηηθέο ζθέςεηο θαη
πξνηάζεηο, πξνβάιινληαο ηαπηφρξνλα έλα φξακα γηα ην κέιινλ, κηα πξννπηηθή λα
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θαηαπνιεκεζεί ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα ζηε ξίδα ηνπ. Ίζσο, ηειηθά, λα νδεγήζνπλ ζ'
απηφ, ην ειπηδνθφξν κέιινλ, νη απαηηήζεηο ηεο θνηλσλίαο.

5

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2
ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
2.1 Δηζαγσγηθά.
ην 2ν θεθάιαην ζα παξνπζηαζηεί κία επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, πνπ ζα
αθνξά επηιεθηηθά, ηα πην ζεκαληηθά θαη επηθαηξνπνηεκέλα απνθζέγκαηα απφ βηβιία
θαη άξζξα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα κειέηε, θαη εζηηάδνπλ απνθιεηζηηθά ζηνλ ξφιν
ηεο ειεγθηηθήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.

2.2 Δπηζθόπεζε βηβιηνγξαθίαο.
Δζηηάδνληαο ζηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηεο Γηπισκαηηθήο, ζην ξφιν δειαδή
ηνπ ειέγρνπ ζηνλ αγψλα θαηά ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, θάπνηα ζπγθεθξηκέλα
άξζξα καο βνήζεζαλ ζηελ ζσζηή ζηφρεπζε απηνχ ηνπ αληηθεηκεληθνχ ζηφρνπ.
Γεηγκαηνιεπηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο :
O Salem (2012), είλαη απφιπηνο ζην φηη, δεδνκέλσλ ησλ δπζθνιηψλ ησλ
ειεγθηψλ ζηνλ εληνπηζκφ ηεο Απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζε ζπλδπαζκφ
κε ηεο απμεκέλε επζχλε ηνπο, είλαη επηηαθηηθή ε αλάγθε λα αλαπηπρζνχλ ειεγθηηθέο
δηαδηθαζίεο ή ζηξαηεγηθέο πεξηζζφηεξν εζηηαζκέλεο εηδηθά ζηνλ εληνπηζκφ ηεο
απάηεο.
Ο Akram Khan (2006), αλαθεξφκελνο ζηελ δηαθζνξά δηαπηζηψλεη φηη νη
ειεγθηέο βξίζθνληαη κέζα ζηελ θνηλσλία, αλάκεζα ζε αιιεινζπγθξνπφκελνπο
ζθνπνχο. Οη θνηλσληθέο πξνζδνθίεο αλαθέξνληαη ζην φηη νη ειεγθηέο πξέπεη λα
παίδνπλ έλαλ δξαζηηθφ ξφιν ζηελ κείσζε, ηνπιάρηζηνλ, αλ φρη, ζηελ πάηαμε ηεο
δηαθζνξάο. Σν επάγγεικα ησλ ειεγθηψλ ζηεξίδεηαη ζηελ απφδεημε, ζην ηεθκήξην,
έγγξαθν ή θπζηθφ. Απηφ ην ηεθκήξην ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο είλαη δχζθνιν λα
βξεζεί. Έηζη νη ειεγθηέο ληψζνπλ φηη δελ κπνξνχλ λα θάλνπλ θαη πνιιά ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο δηαθζνξάο. Σειηθά, αλαξσηηέηαη ν ζπγγξαθέαο, πνηνο είλαη ν
ξφινο ησλ ειεγθηψλ απέλαληη ζηελ θνηλσλία;
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ρεηηθά κε ην ξφιν ηνπ ειεγθηηθνχ επαγγέικαηνο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, νη Lotfaliyan et al. (2011), δίλνπλ βάξνο πεξηζζφηεξν ζηε
ζεκαζία ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Αλαθέξνληαη ζηνλ Δζσηεξηθφ ειεγθηή φηη πξέπεη
λα δξα ζαλ αζηπλνκηθφο, θαηά ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο
επηρείξεζεο. Βνεζά ηελ εηαηξία λα πξαγκαηνπνηεί ηνλ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηεο,
εθαξκφδνληαο κηα ζπζηεκαηηθή θαη πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε γηα λα βειηησζεί ε
απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ management πςεινχ θηλδχλνπ, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Με άιια ιφγηα, ν Δζσηεξηθφο ειεγθηήο είλαη απηφο πνπ
πξέπεη λα αζρνιείηαη κε ηελ εμηρλίαζε ηεο απάηεο.
Ο Madan Lal Bhasin (2016), εθθξάδεη άκεζα ηελ ζεκαληηθφηεηα ηνπ ζσζηνχ
ειέγρνπ θαη γηα ηελ ίδηα ηελ εηαηξία, ηελ θνηλσλία αιιά θαη γηα ηελ ίδηα ηελ
ειεγθηηθή εηαηξία. Πηζαλφ κεγάιν ζθάικα, πνπ θαηά ηνλ έιεγρν, δελ ζα θέξεη ζην
θσο παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ζα έρεη άκεζε θαη ηεξάζηηα επίπησζε ζηε
θήκε θαη ην γφεηξν ηεο ειεγθηηθήο εηαηξίαο, παξάιιεια κε ηηο δπζάξεζηεο λνκηθέο
ζπλέπεηεο. Ο Δμσηεξηθφο ειεγθηήο, πξέπεη λα νξγαλψλεη ζσζηά θαηάιιειεο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο, θαη ρξεζηκνπνηψληαο ζσζηά ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, λα
κπνξεί λα απνθαιχςεη ηπρφλ απάηε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Οη Κάληδνο θαη Υνλδξάθε (2006) , καο αλαθέξνπλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ
ζθνπφ ηνπ ειέγρνπ ησλ επηρεηξήζεσλ απφ ηνλ 17ν έσο θαη ηνλ 20ν αηψλα. Ζ ηάζε πην
παιηά ήηαλ λα ειέγρνληαη νη επηρεηξήζεηο γηα απάηε, ην δηάζηεκα ηνπ κεζνπνιέκνπ
έσο θαη ην 1990 πεξίπνπ, ζθνπφο ήηαλ ε νξζή απεηθφληζε ησλ ινγαξηαζκψλ,
ζχκθσλα κε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο, Σψξα ηειεπηαία, κε ηηο
πξνζθπγέο ζε δηθαληθνχο ινγηζηέο, ε θαηάζηαζε ηείλεη λα κεηαβιεζεί, θαη ε επζχλε
ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ ζε πεξίπησζε ζπγθάιπςεο απάηεο λα απμεζεί.
Οη Whittington θαη Pany (2016), θάλνπλ αλαθνξά ζην βηβιίν ηνπο, φηη ε
απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη δχζθνιν θαη ρξνλνβφξν λα εληνπηζηεί,
ιφγσ ζθνπίκσο παξαπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ. Έηζη φηαλ ε απάηε
νθείιεηαη ζηε Γηνίθεζε ηεο εηαηξίαο, είλαη πην δχζθνιν λα εληνπηζηεί, δηφηη ε
Γηνίθεζε είλαη πάληα ζε ζέζε ηζρχνο φηαλ ζέιεη λα ρεηξαγσγήζεη ηα ινγηζηηθά αξρεία
θαη λα ππεξθεξάζεη, αθφκα θαη λα αςεθήζεη ηηο Διεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.
ζνλ αθνξά ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ησλ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, νη. Arens Α.,
et al. (2014), αλαθέξνπλ φηη γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά θαη ηελ
αλεμαξηεζία ηνπο, ε νκάδα ησλ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ αλαθέξεηαη απεπζείαο ζηνλ
Πξφεδξν ηνπ Γ... Χζηφζν, νη Δζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα είλαη εληειψο
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αλεμάξηεηνη θαη αληηθεηκεληθνί ζηελ θξίζε ηνπο, απφ ηε ζηηγκή πνπ ε ζρέζε εξγαζίαο
ηνπο είλαη εμαξηεκέλε, κε ηνλ εξγνδφηε λα έρεη ην Γηεπζπληηθφ δηθαίσκα δηαηήξεζεο
ή παχζεο ελφο αηφκνπ ζε κηα ζέζε εξγαζίαο. Γη' απηφ αθξηβψο ην ιφγν ε χπαξμε
εμσηεξηθνχ ( αλεμάξηεηνπ ) ειεγθηή θαζίζηαηαη απαξαίηεηε.
ε άξζξν ηνπο νη Rosen Al θαη Mark (2013), επηζεκαίλνπλ εκθαληηθά φηη νη
ειεγθηηθνί κεραληζκνί, θαλφλεο θαη πξφηππα, δελ είλαη δνκεκέλα ζσζηά ψζηε λα
παξέρνπλ πξνζηαζία έλαληη ηεο Απάηεο. ηελ πξάμε ν εζσηεξηθφο θαη ν νξθσηφο
ειεγθηήο, βαζίδεηαη ζηελ θαζνδήγεζε ησλ Γηνηθνχλησλ γηα λα θαηεπζχλεη ηελ πνξεία
ηνπ ειέγρνπ. Δθεί αθξηβψο ππάξρεη αλάγθε γηα ηνλ Forensic Accountant, ηνλ
εγθιεκαηνιφγν-πξαγκαηνγλψκνλα ειεγθηή.
Σελ πην παλνξακηθή, επαγγεικαηηθή θαη εκπεξηζηαησκέλε άπνςε γηα
ηελ ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηελ απνθηήζακε κέζα
απφ ην βηβιίν ησλ Beasley et al. (2015). Πεξηιεπηηθά, σο απφθζεγκα, νη ζπγγξαθείο
ηνλίδνπλ επαλεηιεκκέλα, κέζα απφ αλαιχζεηο πξαγκαηηθψλ ειέγρσλ, φηη νη έιεγρνη
απάηεο απνζθνπνχλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, δειαδή ζηελ
αλίρλεπζε, δηεξεχλεζε θαη αληηκεηψπηζε ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
Οη έιεγρνη Απάηεο είλαη εμεηδηθεπκέλνη έιεγρνη, πέξαλ απφ ηνπο παξαδνζηαθνχο
ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, γίλνληαη απφ εμεηδηθεπκέλνπο, πηζηνπνηεκέλνπο Διεγθηέο,
πνπ απνθιεηζηηθή απαζρφιεζή ηνπο είλαη ε δηεξεχλεζε ππνζέζεσλ εηαηξηθήο
Απάηεο. Ζ επζχλε γηα αδηθνπξαμία απηψλ ησλ Γηεξεπλεηψλ Διεγθηψλ, αλεμάξηεησλ
επαγγεικαηηψλ, είλαη απεξηφξηζηε. Απνθιεηζηηθφ ηνπο κέιεκα ε λνκηθή ηεθκεξίσζε
ηεο απάηεο κε πεηζηήξηα ελψπηνλ ηνπ δηθαζηεξίνπ. πλήζσο εξγάδνληαη σο ηδηψηεο
Γηθαληθνί Λνγηζηέο, κε ηδηψηεο πειάηεο ή θαηφπηλ εηζαγγειηθήο παξαγγειίαο, νπφηε
κηιάκε γηα Certified Public accountant.
Κιείλνληαο ηελ κηθξή αλαθνξά ζε βηβιία θαη άξζξα πνπ θέληξηζαλ ηελ
πξνζνρή καο πεξηζζφηεξν απφ άιια, ζα αλαθεξζνχκε ζηνπο Schilit θαη Perler (2010),
νη νπνίνη ζην βηβιίν ηνπο καο εμεγνχλ φηη ηα εηαηξηθά ζθάλδαια ζα ππάξρνπλ φζνλ
θαηξφ ζα ππάξρνπλ εηαηξίεο θαη επελδπηέο . Σν αλήζηθν management "πνληάξεη "
πάλσ ζε κε ππνςηαζκέλνπο επελδπηέο θαη είλαη πιένλ θαηξφο νη επελδπηέο λα
δηπιαζηάζνπλ ηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα λα βξίζθνληαη ζε " ζπλαγεξκφ " γηα
ελδερφκελν νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Απφ ηε ζηηγκή πνπ ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα
αληηπξνζσπεχνπλ ηελ πξνζπάζεηα ηεο Γηνίθεζεο λα βάιεη έλαλ ππεξζεηηθφ βαζκφ
εκθάληζεο ηεο νηθνλνκηθήο επξσζηίαο ηεο , ην παγθφζκην κήλπκα πνπ πξέπεη λα
δνζεί είλαη φηη νη επελδπηέο πιένλ ζπκπεξαίλνπλ φηη ην λα θξχβεηαη ην αξλεηηθφ θαη
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αληίζηνηρα λα ππεξηνλίδεηαη ην ζεηηθφ είλαη θάηη πνπ δελ πξφθεηηαη λα ζηακαηήζεη.
πνπ ππάξρεη πεηξαζκφο, ην έγθιεκα ζπλήζσο αθνινπζεί.
πκπεξαζκαηηθά, ζηελ επηζθφπεζε βηβιηνγξαθίαο, εζηηάδεηαη ε πξνζνρή ζε
εξεπλεηηθά πξνβιήκαηα γχξσ απφ ην πνηνη πξέπεη λα έρνπλ ηελ επζχλε θαηά ηνλ
έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη απφ ην ζε πνην βαζκφ πξέπεη λα
θζάλεη ε επζχλε απηή. Σα επξήκαηα θαη νη ζθέςεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζα νδεγήζνπλ
ηελ αλαδήηεζε ησλ ζσζηψλ ηεθκεξίσλ γηα ην πφζν κεγάιε είλαη ε ζπκβνιή ηνπ
ειέγρνπ φηαλ πξαγκαηνπνηείηαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ην φπνην θαηά πάζα πηζαλφηεηα
ππνζάιπεηαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΓΚΛΗΜΑ ΚΑΙ ΔΛΔΓΚΣΙΚΗ.
ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΙΑΦΘΟΡΑ ΣΧΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΧΝ.
3.1 Δηζαγσγηθά
Σν 3ν θεθάιαην ζα πξαγκαηεπηεί δηεμνδηθά φιεο ηηο κνξθέο νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο, ζε έλα γεληθφ πιαίζην, ππφ ην πξίζκα ηεο λνκηθήο, ηεο δηθαληθήο θαη
ειεγθηηθήο επηζηήκεο. Πξνο ην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ, αξγά θαη κεζνδηθά, γίλεηαη
εζηίαζε ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα κε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, ψζηε ε
πξνζνρή ηνπ αλαγλψζηε λα επηθεληξσζεί ζην πσο ν έιεγρνο ζα κπνξέζεη λα
αλαθαιχςεη ηπρφλ ρεηξαγψγεζε ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

3.2 Η έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο
Απνηειεί θνηλφ κπζηηθφ φηη ηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα επδνθηκνχλ ζηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία, ηδηαηηέξσο ζηελ Διιάδα. Αιινηψλνπλ ην παηρλίδη ηεο
ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ηεο αγνξάο θαη δηαβξψλνπλ ηελ ξπζκηζηηθή θξαηηθή
παξέκβαζε, κε ηαπηφρξνλε εθκεηάιιεπζε θαη ησλ δχν. Απφ πνιινχο, γελεζηνπξγφο
αηηία ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζεσξείηαη ε θξίζε ηεο πεξηφδνπ 1930-1936.
ήκεξα γίλεηαη γεληθψο απνδεθηφ φηη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, δελ έρεη απιψο
επηπηψζεηο ζε κηα ηνπηθά πεξηνξηζκέλε θνηλσλία αιιά ελδέρεηαη λα επεξεάδεη ηελ
παγθφζκηα νηθνλνκία. ηελ ρψξα καο, εηδηθφηεξα, ε νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα
ζπλδέζεθε κε ηελ δηεζλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο πεξηφδνπ πνπ δηαλχνπκε σο κία
απφ ηηο βαζηθέο ηεο αηηίεο, ε δε θαηαζηνιή ηεο, κε ηηο πξνζπάζεηεο λα μεπεξαζηεί ε
ελ ιφγσ θξίζε. ην πιαίζην απηφ, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη θπζηθφ λα απαζρνιεί
έληνλα ηνλ πνηληθφ λνκνζέηε ( κε άκεζν ηνλ θίλδπλν ηεο ζπγθπξηαθήο λνκνζέηεζεο ),
ηελ επηζηήκε αιιά θαη ηνλ εθαξκνζηή ηνπ δηθαίνπ.
Ζ ειιεληθή έλλνκε ηάμε γλσξίδεη εγθιήκαηα ηα νπνία έρνπλ νηθνλνκηθφ
πεξηερφκελν ή νηθνλνκηθή ζεκαζία, φπσο ζπκβαίλεη ηδίσο κε ηα εγθιήκαηα θαηά ηεο
ηδηνθηεζίαο, θαη θαηά ησλ πεξηνπζηαθψλ δηθαησκάησλ. Οη πξάμεηο απηέο, σζηφζν δελ

10

ζπληζηνχλ νηθνλνκηθά εγθιήκαηα γηα κφλν ην ιφγν φηη παξνπζηάδνπλ κηα νηθνλνκηθή
παξάκεηξν. Με ηνλ φξν " νηθνλνκηθφ έγθιεκα " γίλεηαη γεληθά δεθηφ φηη ελλννχκε
θάηη δηαθνξεηηθφ. Έηζη π.ρ. δελ είλαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα θάζε απάηε ή θάζε
αηζρξνθέξδεηα. Μήπσο, φκσο, είλαη θάζε πεξίπησζε " κεγάιεο " απάηεο ή θάζε
πεξίπησζε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξάο απφ ηελ νπνία πξνθιήζεθε ηδηαίηεξα κεγάιε
πεξηνπζηαθή δεκία ; Καη εδψ ε απάληεζε πξέπεη λα είλαη αξλεηηθή. Γηφηη ν νξηζκφο
ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ελέρεη θαη πνζνηηθά θξηηήξηα , φρη φκσο απνθιεηζηηθά.
Σν ζέκα ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο ηέζεθε γηα πξψηε θνξά κε ηξφπν
ζπζηεκαηηθφ απφ ηνλ Ακεξηθαλφ θνηλσληνιφγν Edwin Sutherland to 1940 ζηεο
εξγαζίεο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ εγθιεκαηηθφηεηα ηνπ " ιεπθνχ θνιάξνπ " ( White collar
crimes ), ηελ εγθιεκαηηθφηεηα δειαδή ησλ επππφιεπησλ αλζξψπσλ κε άζπξν
θνιάξν θαη θαζαξφ πνπθάκηζν, πνπ εθκεηαιιεπφκελνη ηελ πςειή θνηλσληθή θαη
νηθνλνκηθή ηνπο ζέζε, παξαβίαδαλ ηνπο θαλφλεο πνπ ξχζκηδαλ ηηο επαγγεικαηηθέο
ηνπο δξαζηεξηφηεηεο, πξνθαιψληαο πνιχ κεγαιχηεξε δεκία ζην ζχλνιν ηεο
θνηλσλίαο. Απηνί έξρνληαλ ζε αληηδηαζηνιή κε ηνπο κηθξνχο εγθιεκαηίεο, θιέθηεο
θαη κηθξναπαηεψλεο, ζπλήζσο ηξνθίκνπο ησλ θπιαθψλ, πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα
θαηψηεξα θνηλσληθννηθνλνκηθά ζηξψκαηα θαη θνξνχζαλ ζπλήζσο θφξκεο κπιε
ρξψκαηνο. Οη εξγαζίεο ηνπ Sutherland απνηέιεζαλ ηελ αθεηεξία γηα ηελ αλάπηπμε
ηεο έλλνηαο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο επί ηε βάζε ζηνηρείσλ- θξηηεξίσλ
πξνζσπνπαγψλ, πνπ αλαθέξνληαη ζην πξφζσπν ηνπ δξάζηε θαη πεξηειάκβαλαλ ηηο
αζέκηηεο δξαζηεξηφηεηεο επηρεηξεκαηηψλ θαη γεληθψο ηζπλφλησλ ηνπ δεκφζηνπ βίνπ.
Ζ εμέιημε ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ ζρεηηθψλ εξεπλψλ, παξάιιεια κε ηηο
θνηλσληθννηθνλνκηθέο εμειίμεηο, νδήγεζε ζε κηα πην ζχγρξνλε ζεψξεζε γχξσ απφ
ηελ νηθνλνκηθή εγθιεκαηηθφηεηα, ζην επίθεληξν ηεο νπνίαο βξίζθνληαη ν θχθινο ησλ
πξνζβαιιφκελσλ

έλλνκσλ αγαζψλ

θαη ησλ

πνηληθψλ

δηαηάμεσλ

πνπ

ηα

πξνζηαηεχνπλ.
ηελ επηζηήκε ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ δελ ππάξρεη παγησκέλνο νξηζκφο ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Χζηφζν, ε έλλνηα απηνχ πξνζδηνξίδεηαη, ζπλήζσο κε
αλαθνξά ζην ηδηαίηεξν έλλνκν αγαζφ πνπ πξνζβάιιεηαη κε ηελ ηέιεζή ηνπ. Χο
ηέηνην, αλαθέξεηαη, ηδίσο, ε νηθνλνκία, θαη ζπγθεθξηκέλα ε εζληθή νηθνλνκία ζην
ζχλνιφ ή ζε θάπνηνπο επηκέξνπο θιάδνπο ή ζεζκνχο ηε, ή ε νηθνλνκηθή ηάμε.
Έηζη, σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα νξίδεηαη ε ηππνπνηεκέλε ζην λφκν, αμηφπνηλε
πξάμε, πνπ ηειείηαη κε εθκεηάιιεπζε ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, απνζθνπεί ζηελ επαχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ δξάζηε ή θαη άιινπ γηα
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ηνλ νπνίν απηφο ελεξγεί, θαη, θαηά θαλφλα, βιάπηεη ηελ πεξηνπζία ηνπ Γεκνζίνπ,
ηξαπεδψλ, επηρεηξήζεσλ ή πηζησηψλ ηνπο, ή ηνπ θαηαλαισηηθνχ θνηλνχ.
Αιιηψο, σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα,

νξίδεηαη, σο ην ζχλνιν ηεο αζέκηηεο

εθείλεο δξαζηεξηφηεηαο ε νπνία ηειείηαη κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ πξνζβνιή ( απεηιή ή βιάβε ) ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκίαο
ή ζεκαληηθψλ θιάδσλ θαη ζεζκψλ ηεο.
Αλ εμαηξέζεη θαλείο ην νξγαλσκέλν έγθιεκα θαη ηα θαζαξψο δεκνζηνλνκηθά
εγθιήκαηα απφ ην πεδίν ηεο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο, ζα δηαπηζηψζεη φηη θνηλφ
παξαλνκαζηή ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ απνηειεί ην γεγνλφο φηη φια βάιινπλ
θαηά ηνπ έλλνκνπ αγαζνχ, δειαδή θαηά ηεο νηθνλνκηθήο ηάμεσο. Με ηνλ φξν απηφ,
λνείηαη, ην ζχλνιν ησλ έλλνκσλ πξνζδνθηψλ ησλ θνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν
άζθεζεο ηεο ζεκηηήο νηθνλνκηθήο δξάζεο. Οη πξνζδνθίεο απηέο απνηππψλνληαη
ζηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ εθδήισζε θαη αλάπηπμε ηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο ζηελ έλλνκε ηάμε καο θαη έρνπλ νηθνλνκηθφ αληίθξηζκα, αθνχ
ζπγθξνηνχλ ην πεξηβάιινλ " θιίκα εκπηζηνζχλεο ", εληφο ηνπ νπνίνπ αλαπηχζζεηαη ε
επηρεηξεκαηηθή δξάζε. ηαλ ην πεξηβάιινλ απηφ " εκπηζηνζχλεο " δηαβξψλεηαη απφ
ζχιαθεο αβεβαηφηεηαο σο πξνο ην ζεκηηφ ή κε ηεο άζθεζεο ζπγθεθξηκέλεο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηφηε ε ζπκπεξηθνξά ησλ θνηλσληψλ πξνζαλαηνιίδεηαη
φρη ζηελ θαλνληζηηθά αλακελφκελε ζεκηηή ζπκπεξηθνξά, αιιά ζηελ αβεβαηφηεηα, κε
απνηέιεζκα νη θαλφλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ παηρληδηνχ λα κελ είλαη πιένλ δεδνκέλνη
θαη ηα πάληα λα ηείλνπλ λα επηηξέπνληαη ζην νηθνλνκηθφ πεδίν.
Τπφ ην πξίζκα απηφ, σο νηθνλνκηθφ έγθιεκα, πξέπεη λα ζεσξείηαη ε
πξνζβνιή ηεο νηθνλνκηθήο ηάμεο πνπ εμσηεξηθεχεηαη κε ηελ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ
πιενλεθηεκάησλ πξνεξρφκελσλ είηε απφ ηελ αλάπηπμε αζέκηηεο νηθνλνκηθήο
δξαζηεξηφηεηαο, είηε απφ ηελ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε νηθνλνκηθήο ηζρχνο. Απφ
ηελ άιιε πιεπξά, ζε αληηδηαζηνιή κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, ην νηθνλνκηθφ
αδίθεκα, σο παξάλνκε ζπκπεξηθνξά, απφ ηε ζθνπηά ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ,
ζπληζηά πξάμε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ δηνηθνχκελνπ πξνο ηηο επηηαγέο ηεο ζεκηηήο
νηθνλνκηθήο δξάζεο, ε νπνία ( κε ζπκκφξθσζε ) αμηνινγείηαη αθεξεκέλα απφ ην
λνκνζέηε σο επηθίλδπλε γηα ηελ νηθνλνκηθή ηάμε. Έηζη φηαλ ε ζπκπεξηθνξά απηή δελ
μεπεξλά νξηζκέλα φξηα, νξηζκέλα απφ ην λνκνζέηε, πξνζδηνξηδφκελα πνηνηηθά, θαηά
ηξφπν ψζηε κε ηε δηνξζσηηθή επέκβαζε ηεο πνιηηείαο ( ι.ρ. κε ηελ επηβνιή
δηνηθεηηθήο θχξσζεο ), λα είλαη δπλαηφο ν εμαλαγθαζκφο ηνπ δηνηθνχκελνπ ζε
ζπκκφξθσζε πξνο ηνπο ζθνπνχο ηεο Γηνίθεζεο, ηφηε ε πεξί εο ν ιφγνο, ζπκπεξηθνξά
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δελ εμέξρεηαη ησλ νξίσλ ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ην
δηνηθεηηθφ αδίθεκα μεπεξλά ηα φξηα ηνπ δηνηθεηηθνχ δηθαίνπ θαη ζπληζηά πιένλ
εγθιεκαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε νπνία αμηνινγείηαη σο ηέηνηα επί ηε βάζεη ησλ αξρψλ
ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.
Τπφ ην πξίζκα ησλ αλσηέξσ επηζεκάλζεσλ, παξαηεξείηαη φηη σο νηθνλνκηθφ
έγθιεκα δελ πξέπεη λα ζεσξείηαη θάζε αμηφπνηλε πξάμε πνπ απνβιέπεη ζε
πεξηνπζηαθφ φθεινο ηνπ δξάζηε ή ηξίηνπ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νπνίνπ ελεξγεί ηνχηνο
π.ρ. ε θινπή δελ είλαη νηθνλνκηθφ έγθιεκα, εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη ηειείηαη κε ζθνπφ
ηελ αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ν δξάζηεο θαηά ηξφπν αζέκηην. Δπίζεο, δελ πξέπεη λα
ζεσξείηαη σο πνηληθφ έγθιεκα θάζε αμηφπνηλε πξάμε πνπ πξνθαιεί πεξηνπζηαθή
βιάβε ζην ζχκα, εθ κφλνπ ηνπ ιφγνπ φηη επηθέξεη απηή ηε βιάβε, φηη δειαδή
πξνζβάιιεη πεξηνπζηαθφ έλλνκν αγαζφ π.ρ. κία κεκνλσκέλε απάηε ζε βάξνο
λεφπινπηνπ, δήζελ θηιφηερλνπ, απφ έκπνξν εηδψλ ηέρλεο κε ηελ εκθάληζε θαη
πψιεζε ελφο δσγξαθηθνχ πίλαθα αζήκαληεο θαιιηηερληθήο αμίαο ζαλ έξγν κεγάινπ
δσγξάθνπ. Οκνίσο, ε θνξνδηαθπγή δελ ελδηαθέξεη απιψο επεηδή πξνθαιεί κείσζε
ησλ εζφδσλ ηνπ θξάηνπο, αιιά ιφγσ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ ζπλεπεηψλ, θαζψο νη
πεξηνπζηαθέο απψιεηεο πνπ κέζσ απηήο επέξρνληαη, επηκεξίδνληαη ζε βάξνο φισλ
ησλ θνξνινγνχκελσλ. Πέξαλ δειαδή ηνπ αηνκηθνχ έλλνκνπ αγαζνχ, πνπ αξκφδεη
ζην θξάηνο, φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη θάζε θνξά, πξνβάιινληαη θαη ππεξαηνκηθά
έλλνκα αγαζά.
Σν νηθνλνκηθφ κέγεζνο, είηε σο πξνζβαιιφκελν έλλνκν αγαζφ, είηε σο
πεξηερφκελν ηνπ ζθνπνχ ηέιεζεο ηεο αμηφπνηλεο πξάμεο, δελ αξθεί απφ κφλν ηνπ γηα
λα πξνζδψζεη ζηελ πξάμε απηή ην ραξαθηήξα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, κε ηελ
ηερληθή έλλνηα ηνπ φξνπ. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά ηνπ " νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο " απφ
ην έγθιεκα κε νηθνλνκηθφ απιψο πεξηερφκελν ή κε νηθνλνκηθή απιψο ζεκαζία,
έγθεηηαη αθξηβψο ζηελ εκθάληζε ηνπ σο έθθξαζεο ησλ κεραληζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ
ζπζηήκαηνο, κε θαηάιιειν ρεηξηζκφ ηνπο απφ ην δξάζηε. Οη ζπλέπεηεο ηεο
αμηφπνηλεο πξάμεο γίλνληαη αηζζεηέο - ζε κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε έληαζε - σο
εθηξνπέο ( θαη πξνζβνιέο ) ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο. Γηαηί, φπσο
ιέρζεθε ραξαθηεξηζηηθά, ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα απνηειεί ηειηθά παζνινγηθή
απφξξνηα ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο.
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3.3 Η ηδηνκνξθία ηνπ νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο. Η ηππνπνίεζε ησλ
νηθνλνκηθώλ εγθιεκάησλ ζε εηδηθνύο πνηληθνύο λόκνπο.
Απφ ηνλ νξηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο γίλεηαη θαλεξφ πσο ην
ππνθείκελν απηνχ είλαη εληαγκέλν ζην κεραληζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο,
αθνχ κπνξεί λα ηνλ εθκεηαιιεπηεί πξνο φθεινο ηνπ, εθθξάδνληάο ηνλ παξάιιεια ζε
πιήζνο άιιεο λφκηκεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ. Οη δξάζηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ,
απνηεινχλ ππνθείκελα - θνξείο ηνπ ίδηνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ ζε
πνιιέο πεξηπηψζεηο, βξίζθνληαη ζηελ θνξπθή ηεο ππξακίδαο ηνπ. Έκπνξνη,
βηνκήραλνη, επηρεηξεκαηίεο, ηξαπεδίηεο, δηεπζπληηθά θαη θαηψηεξα ζηειέρε εηαηξηψλ,
εηαηξίεο θαη επηρεηξήζεηο, αθφκε θαη ην ίδην ην Γεκφζην, κέζσ ησλ αμησκαηνχρσλ
πνπ εθθξάδνπλ θαηά λφκν ηε ζέιεζή ηνπ, θαη κέζα απφ λνκηκνθαλείο
δξαζηεξηφηεηεο, κπνξεί λα γίλνπλ θνξείο νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
Αζθαιψο θαη ν απιφο πνιίηεο κπνξεί λα θαηαζηεί ππνθείκελν ελφο ειάζζνλνο
ζεκαζίαο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, σζηφζν κηα ηέηνηα πεξίπησζε απνηειεί κάιινλ
πεξηζσξηαθή έθθξαζε νηθνλνκηθήο εγθιεκαηηθφηεηαο θαη δελ είλαη βέβαηα απηή πνπ
νδήγεζε ζηελ πξναγσγή ηεο ηειεπηαίαο, ζε ζχγρξνλν απηνηειή θαη ζεκαληηθφ θιάδν
ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ.
Αιιά θαη ε πξάμε θαζεαπηή έρεη ηελ ηδηνκνξθία ηεο ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα.
Μπνξεί λα είλαη κηα ζπλήζεο εγθιεκαηηθή πξάμε ι.ρ. κηα πιαζηνγξαθία ή κηα απάηε
ή κία ππεμαγσγή εγγξάθνπ ή κηα ςεπδήο βεβαίσζε ή αθφκε θαη απηζηία. Δδψ
αθξηβψο αλαθχπηεη θαη ην δήηεκα ηεο δηαπινθήο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο κε ηα
αληίζηνηρα εγθιήκαηα πνπ ηππνπνηνχληαη ζηνλ πνηληθφ θψδηθα. Μπνξεί φκσο λα
είλαη κηα "πνηνηηθά" επηηξεπφκελε ζπκπεξηθνξά πνπ, είηε "πνζνηηθά", μεπεξλά ην
επηηξεπφκελν φξην ( ι.ρ. ην πνζνζηφ κείμεο κίαο νπζίαο κε άιιε, ηα πνζά ηνπ
επηηξεπφκελνπ γηα εμαγσγή ζπλαιιάγκαηνο, ην πνζνζηφ βιαπηηθήο γηα ην
πεξηβάιινλ εθπνκπήο απφ λφκηκε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα), είηε θαη' απνηέιεζκα
θαη θαηά πεξίπησζε θξίλεηαη σο αζέκηηε ( π.ρ. κία επηρεηξεκαηηθή ζπκθσλία πνπ
θξίλεηαη φηη λνζεχεη ηνλ ειεχζεξν αληαγσληζκφ ). πλαθέο δε είλαη θαη ην ζέκα ηεο
ιεγφκελεο " θαηήο δψλεο " ζην ρψξν ησλ ζπλαιιαγψλ, φπνπ ν δξάζηεο θηλείηαη ζηα
αζαθή φξηα αλάκεζα ζηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ παξαλνκία. Άπεηξα δε είλαη ηα
ηερλάζκαηα κε ηα νπνία κπνξεί ν δξάζηεο λα εθκεηαιιεπηεί ηηο δπλαηφηεηεο ησλ
κεραληζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο γηα λα ηειέζεη ην "νηθνλνκηθφ έγθιεκα".
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί εχθνια λα ππνζηεξηρζεί φηη ν ζνβαξφηεξνο ιφγνο γηα ηελ
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εμεηδίθεπζε ζε εηδηθνχο πνηληθνχο λφκνπο ηεο ηππνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ
εγθιεκάησλ, πέξα απφ ηα θαζηεξσκέλα βαζηθά ζρήκαηα ηνπ πνηληθνχ θψδηθα,
βξίζθεηαη ζηελ ηδηνκνξθία ηεο πξάμεο θαζεαπηήο.
Σα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα ηέινο, πεξηζζφηεξν ίζσο απφ νπνηαδήπνηε άιιε
θαηεγνξία εγθιεκάησλ, εκθαλίδνπλ δηακεηξηθά αληίζεηεο αμηνινγήζεηο σο πξνο ηελ
απαμία ηνπο, κε ζπλέπεηα θαη ε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηνπ αμηφπνηλνχ ηνπο λα
παξνπζηάδεη νπζηψδεηο απνθιίζεηο απφ έγθιεκα ζε έγθιεκα. Ζ θνξνδηαθπγή π.ρ.
εθηηκάηαη δηαθνξεηηθά απφ ηελ Πνιηηεία θαη δηαθνξεηηθά απφ ηηο ηάμεηο ησλ
εκπφξσλ, ειεπζέξσλ επαγγεικαηηψλ, επηρεηξεκαηηψλ θαη ελ γέλεη ηδησηψλ θαη
εηαηξψλ. Ζ κφιπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ ηε βηνκεραληθή δξαζηεξηφηεηα έρεη
θπζηθά άιιε απαμία γηα ηνπο βηνκήραλνπο θαη άιιε γηα ηα ιατθά ζηξψκαηα. ε
θάπνηεο άιιεο πεξηπηψζεηο κάιηζηα, δελ γίλεηαη ζαθέο ζηελ αμηνινγνχζα ζπλείδεζε
ηνπ πνιίηε γηαηί θάπνηα θπβεξλεηηθά κέηξα πνπ πεξηνξίδνπλ π.ρ. ηνλ ειεχζεξν
αληαγσληζκφ, ραξαθηεξίδνληαη σο νηθνλνκηθή πνιηηηθή, ελψ φκνηαο θαηεχζπλζεο
κέηξα πνπ ιακβάλνληαη κε ηε ζπκθσλία θάπνησλ επηρεηξήζεσλ αληηκεησπίδνληαη σο
νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Αθφκα, δελ είλαη ζαθέο γηαηί ε απηφλνκε παξέκβαζε ζηελ
νηθνλνκία , πνπ δεκηνπξγεί ηε ιεγφκελε "παξανηθνλνκία", δηψθεηαη σο νηθνλνκηθφ
έγθιεκα, θαη φηαλ αθφκα, παξάιιεια κε ηε δεκηά πνπ πξνθαιεί ι.ρ. ζηελ πεξηνπζία
ηνπ Γεκνζίνπ απφ ηε δηαθπγή θφξσλ θιπ, εμαζθαιίδεη φξνπο δηάζσζεο ηεο
νηθνλνκίαο απφ ηελ θαηάξξεπζε θαη πεξηνξίδεη ηελ αλεξγία.
Απφ ηηο ελδεηθηηθέο απηέο επηζεκάλζεηο, ζπλάγεηαη κε ζαθήλεηα φηη ην
νηθνλνκηθφ έγθιεκα άιινηε έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα αμηψλ θαη
άιινηε ηαπηίδεηαη κε απηφ, θαηά ζπλέπεηα ε πνηληθή αληηκεηψπηζή ηνπ εχινγα νδεγεί
ζε ηδηαίηεξεο ξπζκίζεηο, απνθιίλνπζεο απφ ηηο βαζηθέο ηππνπνηήζεηο ηνπ Πνηληθνχ
θψδηθα.

3.4 Σν νηθνλνκηθό έγθιεκα ππό ην πξίζκα ηνπ θνηλσληθνύ ειέγρνπ.
Σνλίζακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα 3.2., φηη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα
ζρεηίδεηαη κε απηφ πνπ απνθαιείηαη " παξαβαηηθφηεηα ηεο ειίη" ( elite deviance),
παξαβαηηθφηεηα δειαδή ηεο αλψηεξεο ηάμεο, ή κπνξεί λα ηειεζηεί απφ νπνηνδήπνηε
άηνκν αλεμάξηεηα θνηλσληθήο ή νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη θαηάηαμεο.
Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα σο κία απφ ηηο κνξθέο εγθιήκαηνο θαη
αληηθνηλσληθήο δξαζηεξηφηεηαο, έρεη ιάβεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκαληηθή δηάζηαζε
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θαη απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο αηηίεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο εθηξνπήο. Ζ
εκπεηξία έδεημε φηη ε αληηκεηψπηζή ηνπ έγθεηηαη ζηελ χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ
ξπζκηζηηθψλ κεραληζκψλ, δπλακηθψλ θαη επέιηθησλ ειεγθηηθψλ θαη δησθηηθψλ
ππεξεζηψλ, αιιά θαη ηεο πξνζδνθίαο ηνπ θφζκνπ φηη νη πινχζηνη θαη νη νηθνλνκηθά
δπλαηνί δελ ζα έρνπλ επθαηξίεο λα εγθισβίδνπλ ηελ θνηλσλία θαη λα δηαθεχγνπλ ηεο
ζχιιεςεο θαη ηηκσξίαο.
Να δνχκε φκσο πξψηα πνηά είλαη ηα ζχκαηα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο,
πνπ ζχκθσλα κε ηελ Ρηδφβα 2012, είλαη :
α) Σα άηνκα ζχκαηα. Παξάδεηγκα είλαη νη πνιίηεο πνπ έρνπλ θάλεη κία κε
απαξαίηεηε γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο πγείαο ηνπο ρεηξνπξγηθή επέκβαζε. Δπίζεο,
ζχκαηα είλαη απηνί πνπ έραζαλ ηα ρξήκαηά ηνπο ζην Υξεκαηηζηήξην, εμαηηίαο
θάπνηαο ρξεκαηηζηεξηαθήο απάηεο.
β) Οη επηρεηξήζεηο-ζχκαηα, κε ζρεηηθή αλαθνξά ζηηο θινπέο θαη θαηαρξήζεηο ησλ
ππαιιήισλ εηο βάξνο ηνπο.
γ) Οη θξαηηθνί νξγαληζκνί- ζχκαηα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη νη πξάμεηο
πνιηηηθήο δηαθζνξάο ηνπο θαη ρξεκαηηζκνχ ζηειερψλ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα
επλνήζνπλ ηδησηηθά ζπκθέξνληα κε ηε δεκηνπξγία πειαηεηαθψλ ζρέζεσλ.
δ) Ζ Γηεζλήο έλλνκνο ηάμε - ζχκα. Δδψ κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε δσξνδνθία
πνιηηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ μέλσλ θξαηψλ απφ πνιπεζληθέο εηαηξίεο, ηελ
αλάκεημε θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηηο εκπνξηθέο θαη γεληθφηεξα ζηηο νηθνλνκηθέο
ππνζέζεηο μέλσλ θξαηψλ.
ε) Ζ θνηλσλία σο ζχκα. Παξάδεηγκα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο εηο βάξνο ηεο
θνηλσλίαο είλαη ε κφιπλζε ή ξχπαλζε ηνπ ρεξζαίνπ ή ζαιάζζηνπ πεξηβάιινληνο κηαο
ρψξαο απφ βηνκεραληθά, ρεκηθά ή αθφκε θαη ππξεληθά απφβιεηα.
Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα απνηειεί έλα απφ ηα θπξηφηεξα ζηνηρεία ηεο
ζχγρξνλεο δσήο. Σα νηθνλνκηθά θαη ηξαπεδηθά ζθάλδαια, νη ρξεκαηηζηεξηαθέο
"θνχζθεο", ηα " ηνμηθά" ρξεκαηννηθνλνκηθά πξντφληα, νη δαλεηαθέο απάηεο, νη
"κίδεο", ε θνξνδηαθπγή, ε δηαθζνξά ζηελ πνιηηηθή θαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε, νη
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θάζε ινγήο απάηεο, ππεμαηξέζεηο, παξαραξάμεηο, απηζηίεο, είλαη εθθάλζεηο ηνπ ίδηνπ
θαηλνκέλνπ : ηνπ εγθιήκαηνο " ιεπθνχ θνιάξνπ".
Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο νηθνλνκηθνύ εγθιήκαηνο είλαη : Η δηαθζνξά, ε
απάηε, ε θινπή θαη ε ρεηξαγώγεζε.
Αλαιπηηθά ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα εθθξάδεηαη σο εμήο :
1) Γηαθζνξά είλαη : Σν ιάδσκα, ν ρξεκαηηζκφο, ε εθκεηάιιεπζε θαη ε θαηάρξεζε.
2) Απάηε απνηεινχλ: Ζ απάηε ηαπηφηεηαο, ππνζήθεο θαη ε επαγγεικαηηθή απάηε.
3) Κινπή έρνπκε : Μεηξεηψλ, Πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο θαη κε ηε κνξθή
εμαπάηεζεο.
4) Υεηξαγψγεζε απνηεινχλ : Σν μέπιπκα ρξήκαηνο, ην ειεθηξνληθφ έγθιεκα, ην
παξάλνκν ζηνίρεκα θαη ε δηαξξνή εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
Οη θνξνινγηθέο απάηεο, νη απάηεο ζην δεκφζην ηνκέα θαη γεληθά ε
εγθιεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ πξνζπνξηζκφ παξάλνκνπ
νηθνλνκηθνχ νθέινπο νδεγεί ηελ θνηλσλία ζε ζηέξεζε ζηελ πγεία, ζηελ παηδεία, ζηελ
θνηλσληθή πξφλνηα θαη πξνζηαζία. Οη πνιίηεο, νη επηρεηξήζεηο, νη θνηλσληθέο νκάδεο
πνπ βξίζθνληαη ζε κεηνλεθηηθή ή αδχλακε ζέζε ην ιηγφηεξν πνπ παζαίλνπλ απφ ην
νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη λα επηβαξχλνληαη νηθνλνκηθά, ην ρεηξφηεξν είλαη φηη
ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε ζσκαηηθή ηνπο αθεξαηφηεηα, αθφκε θαη ε ίδηα ε δσή ηνπο. ηελ
Μ. Βξεηαλία, ε αδπλακία λα ηηκσξήζνπλ παξαδεηγκαηηθά θαηεγνξνχκελνπο πνπ
εκπιέθνληαη ζε ππνζέζεηο πνπ αθνξνχζαλ ζην νηθνλνκηθφ έγθιεκα, νδήγεζε ηελ
θπβέξλεζε ζηελ ςήθηζε λφκνπ πνπ λα ηηκσξνχλ εηδηθά ην ιεγφκελν "εηαηξηθφ
έγθιεκα ( corporate crime)". Απηφ πνπ πξνθχπηεη σο άκεζν ζπκπέξαζκα απφ ηε
δηεζλή θαη εζληθή αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, είλαη φηη νη παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηήο ηεο κνξθήο ην έγθιεκα θαηά βάζε δελ
αληηκεησπίδνληαη ην ίδην απζηεξά θαη ηηκσξεηέα φπσο εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ
έρνπλ λα θάλνπλ κε ην θνηλφ πνηληθφ έγθιεκα. ιν θαη πεξηζζφηεξνη δεηνχλ
" κεδεληθή αλνρή " ζε ππνζέζεηο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη ν ξφινο ησλ
λνκνζεηηθψλ, δηθαζηηθψλ θαη δησθηηθψλ αξρψλ είλαη λα ελζθήςνπλ ζην πξφβιεκα
θαη λα βξνπλ άκεζα δξαζηηθέο θαη νπζηαζηηθέο ιχζεηο.
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Παξ' φιν πνπ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα είλαη αληηθείκελν ελδηαθέξνληνο
ειέγρνπ, δίσμεο θαη έξεπλαο ζε παγθφζκην επίπεδν, νη ηδηαηηεξφηεηέο ηνπ ζε ζρέζε
κε ην θνηλφ πνηληθφ έγθιεκα ην θαζηζηνχλ δχζθνια αληηκεησπίζηκν. Σν νηθνλνκηθφ
έγθιεκα έρεη πνιιέο εθθάλζεηο,

"θηλείηαη"

άπια κέζα απφ νηθνλνκηθέο,

ρξεκαηηζηεξηαθέο, ηξαπεδηθέο θαη ινηπέο ζπλαιιαγέο, ελδχεηαη κε λνκηκνθαλή
"καλδχα", κπνξεί λα εκπιέθεη θξαηηθνχο ππαιιήινπο, δησθηηθά φξγαλα, δηθαζηηθνχο,
πνιηηηθνχο, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδνληαη ειιείκκαηα ζηελ πνιηηηθή βνχιεζε θαη
δξάζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζή ηνπ. Γηα ηελ αληηκεηψπηζή ηνπ απαηηείηαη εμεηδίθεπζε
θαη

δηαξθήο

θαηάξηηζε

ησλ

ειεγθηηθψλ

θαη

δησθηηθψλ

νξγάλσλ,

θαζψο

αλαπηχζζνληαη λέεο κνξθέο θαη κέζνδνη, θαη ζε αξθεηέο πεξηπηψζεηο ε δεκηά απφ ηε
δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο θαίλεηαη λα δηαρέεηαη ή δελ είλαη μεθάζαξε. Γεληθά
θαίλεηαη φηη ζε φιεο ηηο δηαθνξεηηθέο ηνπ εθθάλζεηο, παξνπζηάδεη θνηλά ζηνηρεία θα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία είλαη ηα παξαθάησ :
α) Σα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, επεηδή εθηεινχληαη θπξίσο ζηελ ηδησηηθή
ζθαίξα, είλαη ζρεηηθά αφξαηα, θαζψο νη δξάζηεο είλαη λφκηκα θαη αηηηνινγεκέλα
παξφληεο ζηελ ζθελή ηνπ εγθιήκαηνο.
β) Σα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, επεηδή εθηεινχληαη ζπλήζσο θαηά ηε δηάξθεηα
ησλ λνκίκσλ επηρεηξεκαηηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, απνηεινχλ κηα
νπζηαζηηθή θαη νινθιεξσηηθή θαηάρξεζε ηεο εκπηζηνζχλεο ησλ εκπιεθφκελσλ
κεξψλ π.ρ. εξγαδνκέλσλ, πειαηψλ, ζπλεξγαηψλ, πξνκεζεπηψλ, ηξαπεδψλ, θξάηνπο.
γ) Οη νηθνλνκηθνί εγθιεκαηίεο κπνξεί λα είλαη άηνκα πνπ έρνπλ γλψζεηο,
εμεηδηθεχζεηο, πξφζβαζε ζε εζσηεξηθά δίθηπα πιεξνθνξηψλ, γλψζε θαη ρξήζε
πιεξνθνξηψλ θαη κέζσλ. Απηφ θάλεη ηα εγθιήκαηα πεξηζζφηεξν πεξίπινθα θαη ηελ
απνθάιπςε ηνπο αθφκε πην δχζθνιε.
δ) Σα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα ζπρλά βξίζθνπλ πξφζθνξν έδαθνο αλάπηπμεο
φρη κφλν ιφγσ ησλ ειιεηκκάησλ πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ, αιιά θαη ηεο
αλππαξμίαο νπζηαζηηθήο ινγνδνζίαο ή ηεο δηαζπνξάο ηεο επζχλεο θαη ησλ
αξκνδηνηήησλ κέζα ζηηο επηρεηξήζεηο.
ε) πρλά ζηε βηβιηνγξαθία αλαθέξεηαη ε έλλνηα ηεο " ζπκαηνπνίεζεο "
(victimization ), αλαθνξηθά κε ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Θπκαηνπνίεζε είλαη εθείλε ε
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πξνζσπηθή αληίιεςε θαηά ηελ νπνία ν άλζξσπνο είλαη πεπεηζκέλνο φηη γηα ηελ
θαηάζηαζή ηνπ ή γηα ηελ πξάμε ηνπ δελ θηαίεη απηφο αιιά θάπνηνη άιινη π.ρ. ε
θνηλσλία, νη θίινη, νη παξέεο, νη ζπλεξγάηεο, ην θξάηνο, νη πνιηηηθνί. Ο πνιίηεο είλαη
ην ζχκα ησλ θαηαζηάζεσλ, ησλ ζπγθπξηψλ, ησλ άιισλ πνπ είλαη θαθνί θαη ηνλ
επηβνπιεχνληαη. Ζ έλλνηα πνπ είλαη ζε αληηδηαζηνιή κε ηε ζπκαηνπνίεζε είλαη ε
ελνρή ( " θηαίσ εγψ " ). Πνηνο νξίδεηαη ηειηθά σο ην " ζχκα " κηαο εγθιεκαηηθήο
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ; Δίλαη νξαηφ ην ζχκα ; Μαο έρνπλ θάλεη λα ζεσξνχκε
ηνλ εαπηφ καο ζχκαηα; Έρνπλ παξαβηαζηεί ηα δηθαηψκαηα ησλ αλζξψπσλ ή έρνπλ
ππνζηεί βιάβε ηα πξνζσπηθά ή νηθνλνκηθά ηνπο ζπκθέξνληα ; Κιαζζηθφ παξάδεηγκα
απνηειεί ζηε κε έθδνζε απνδείμεσλ θαηά ηελ πψιεζε αγαζψλ, ελψ απηή έρεη
ζεκαληηθφ φθεινο γηα ηνλ παξαβάηε, θαη ελψ ην θξάηνο έρεη ζεκαληηθή δεκηά απφ
ηελ πξάμε, ν πειάηεο πνπ δελ ιακβάλεη απφδεημε ( δει. ην λφκηκν θνξνινγηθφ
ζηνηρείν πψιεζεο ) δελ πθίζηαηαη ζρεδφλ θακία δεκία, ηνπλαληίνλ, κπνξεί θαη λα
σθειείηαη, θαζψο ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα κπνξεί λα ζπλνδεχεηαη κε κία κηθξή
έθπησζε ζηελ αγνξά ηνπ πξντφληνο. Βιέπνπκε δειαδή, φηη ν αγνξαζηήο ζπλαηλεί,
γηαηί έρεη πξνζσπηθφ ρξεκαηηθφ φθεινο, βιέπνπκε φηη " πάληα θηαίλε νη άιινη ",
αφξηζηα, ππνλνψληαο ην θξάηνο, ηελ πνιηηηθή, ην ζχζηεκα.
ζη) Ζ δηθαζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ είλαη
δηθνξνχκελε, πξνβιεκαηηθή θαη ε απφδεημε ηεο δηάπξαμεο ηνπ εγθιήκαηνο πνιιέο
θνξέο είλαη ακθίβνιε ή ηίζεηαη ζε ακθηζβήηεζε. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο
νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ ακθηζβεηείηαη ν δφινο, ε πξφζεζε, ε ππνινγηζηηθή ζθέςε,
ην πξνζρεδίαζκα ηεο πξάμεο, ε ζπλέξγεηα, ε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο ζπκκνξίαο.
Δπίζεο ε ζπαληφηεηα ηεο απνθάιπςεο ησλ νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ θαη πνιιέο
θνξέο ε αδπλακία εκθάληζεο αθξάδαλησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, καξηπξηθψλ
θαηαζέζεσλ, απνδείμεσλ δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, νδεγεί ηφζν ζηελ αζψσζε
θαηεγνξνχκελσλ ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ απνδείμεσλ, φζν θαη ζηελ αλππαξμία
πξνεγνχκελνπ δεδηθαζκέλνπ παξφκνησλ ππνζέζεσλ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη
δησθηηθέο αξρέο αλαιχνπλ θαη κειεηνχλ έγγξαθα θαη ζηνηρεία, ελψ αδπλαηνχλ λα
έρνπλ καξηπξηθέο θαηαζέζεηο γηαηί δελ ππάξρνπλ απηφπηεο κάξηπξεο. Σν αδίθεκα
κπνξεί λα είλαη δηαξθέο θαη λα ππάξρεη αδπλακία ρξνληθνχ ή γεσγξαθηθνχ
πξνζδηνξηζκνχ φπσο π.ρ. νη εηθνληθέο ζπλαιιαγέο, ε απφθξπςε θνξνινγεηέαο χιεο,
νη

ηξαπεδηθέο

απάηεο,

ε

θαηάρξεζε

εκπηζηεπηηθψλ

πιεξνθνξηψλ.

Δίλαη

ραξαθηεξηζηηθφ, ηέινο, φηη ηηο πεξηζζφηεξεο θνξέο ηφζν νη δησθηηθέο φζν θαη νη
δηθαζηηθέο αξρέο, αδπλαηνχλ λα εληνπίζνπλ πνχ έρνπλ αλαισζεί ή "θπγαδεπηεί" ηα
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ρξεκαηηθά πνζά πνπ έρνπλ παξάλνκα απνθηεζεί ζην πιαίζην εθηέιεζεο ηεο
παξάλνκεο

πξάμεο. Χο εθ ηνχηνπ, πξνζπαζνχλ, είηε κέζσ ηεο δέζκεπζεο

ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ

εκπιεθνκέλσλ θαη ηεο θαηάζρεζεο πεξηνπζηαθψλ

ζηνηρείσλ ησλ θαηαδηθαζκέλσλ γηα νηθνλνκηθά εγθιήκαηα, είηε κέζσ ηνπ ειέγρνπ
"πφζελ έζρεο" ησλ ππφπησλ, λα εληνπίζνπλ ή λα πξνβνχλ ζε ηαπηνπνηήζεηο γηα ηα
παξαλφκσο ηδηνπνηεκέλα ρξεκαηηθά πνζά. Σν ηειεπηαίν είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν,
θαζψο ν έιεγρνο " πφζελ έζρεο " κπνξεί θπξίσο λα ιεηηνπξγήζεη ππνζεηηθά θαη
ελδεηθηηθά γηα ην πνπ κπνξεί λα έρνπλ αλαισζεί ηα ρξήκαηα. Ο παξάλνκνο
πινπηηζκφο κπνξεί ελ κέξεη θαη ππφ πξνυπνζέζεηο λα θαλεί κε ηνλ ζπγθεθξηκέλν
έιεγρν. ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο φκσο ηα πξντφληα ηνπ εγθιήκαηνο "
αλαιψλνληαη " άκεζα, δηαρένληαη ζηελ θαηαλάισζε κε ηε κνξθή ππεξεζηψλ θαη
δαπαλψλ γηα ηνλ ειεχζεξν ρξφλν θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο " θπγαδεχνληαη "
παξάλνκα ζην εμσηεξηθφ, γηα λα ραζνχλ γηα πάληα ηα " ίρλε " ηνπο.

3.5 Μνξθέο πνπ παίξλεη ην έγθιεκα Λεπθνύ θνιάξνπ ζε επηρεηξήζεηο
θαη νξγαληζκνύο.
Σν ππνπξγείν Γηθαηνζχλεο ησλ Ζ.Π.Α. δεκνζίεπζε εγρεηξίδην ζην νπνίν
παξνπζηάδεη ηνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο ησλ εγθιεκάησλ ιεπθνχ θνιάξνπ θαη
ηαμηλνκεί ηηο παξαβαηηθέο θαη εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα
παξαπάλσ εγθιήκαηα. πγθεθξηκέλα, νη παξαβαηηθέο εγθιεκαηηθέο ζπκπεξηθνξέο
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο είλαη :
1. Αθαδεκατθφ έγθιεκα.
2. Ννζεπκέλα ηξφθηκα, θάξκαθα ή θαιιπληηθά.
3. Παξαβάζεηο αζέκηηνπ αληαγσληζκνχ.
4. Απάηεο απηφκαησλ κεραλεκάησλ αλάιεςεο θαη θαηάζεζεο.
5. Απιήξσηεο ηξαπεδηθέο επηηαγέο.
6. Γσξνδνθία
7. Πιαζηνγξάθεζε επηηαγψλ θαη γξακκαηίσλ.
8. Δκπφδηα ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο.
9. Δγθιήκαηα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ
10. " Παηρλίδηα " εκπηζηνζχλεο.
11. Απάηεο ζπκβάζεσλ θαη ζπκβνιαίσλ.
12. Γηεθζαξκέλε ζπκπεξηθνξά δηθαζηή.
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13.Παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη απαηειή απνηίκεζε.
14. Απάηεο ακπληηθψλ ζπκβάζεσλ
15. Παξαβάζεηο νηθνινγηθήο λνκνζεζίαο.
16. Παξαβάζεηο εθινγηθήο λνκνζεζίαο.
17. Τπεμαίξεζε θαη θαηάρξεζε.
18. Απάηεο ζρεηηθά κε ηελ απαζρφιεζε θαη ηελ εθπαίδεπζε.
19. Παξαβάζεηο πεξηβαιινληηθήο λνκνζεζίαο.
20. Παξαπιαλεηηθή δηαθήκηζε θαη ιαλζαζκέλα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα πξντφληα.
21. Λαλζαζκέλεο θαη δφιηεο ελέξγεηεο ζρεηηθέο κε δάλεηα, ρξέε θαη πηζηψζεηο.
22. Καη' επίθαζε ή ιαλζαζκέλεο πξνθάζεηο.
23. Πιαζηνγξαθία.
24. Απάηεο κε ηξαπεδηθέο επηηαγέο θαη γξακκάηηα.
25. Νφκνη γηα ηελ πγηεηλή θαη ηελ αζθάιεηα.
26. Απάηεο ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο.
27. Απάηεο ζηελ αλαθαίληζε θαηνηθηψλ.
28. Πιαζηνπξνζσπία.
29. Δπεξεαζκφο ζηελ πψιεζε.
30. Καηάρξεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.
31. Αθάιππηεο επηηαγέο.
32. Απάηεο αζθαιηζηηθψλ εηαηξηψλ.
33. Δπελδπηηθέο απάηεο.
34. " Μαγείξεκα " ελφξθσλ.
35. Λάδσκα
36. Απάηεο αγνξαπσιεζίαο γεο.
37. Σαρπδξνκηθέο απάηεο
38.Γνηθεηηθέο απάηεο
39. Ηδηνπνίεζε θαη θαηάρξεζε.
40. ρέδηα Ponzi ή απάηεο κε ηε κνξθή "ππξακίδαο".
41. Απάηεο εθνδηαζκνχ θαη πξνκεζεηψλ.
42. Οξγαλσκέλεο απάηεο θαη δηαθζνξά κέζα απφ ηε ζχζηαζε εγθιεκαηηθήο νξγάλσζεο.
43. Θξεζθεπηηθέο απάηεο.
44. Γσξνδνθίεο ζηνλ αζιεηηζκφ.
45. ηξαηεγηθή ρξενθνπία.
46. Δμψζεζε ζε ςεπδνξθία θαη ςεπδνκαξηπξία.
47. Καηάρξεζε, απάηε, θνκπίλα.
48. Παξαβάζεηο θνξνινγηθήο λνκνζεζίαο.
49.Απάηεο telemarketing θαη ηειενπηηθψλ πσιήζεσλ.
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50. Σειεθσληθέο απάηεο.
51. Σαμηδησηηθέο απάηεο.
52. Με λφκηκε ρξήζε κεραλνθίλεηνπ νρήκαηνο.
53. Παξαπιάλεζε.
54. Υξήζε πιαζηψλ επηηαγψλ.
55. Απάηεο θνηλσληθήο πξφλνηαο.
56. Απάηεο ειεθηξηθψλ θαη ηειεθσληθψλ θαισδίσλ.

ε έλα ζπγθξηηηθφ έιεγρν ηεο παξαπάλσ ιίζηαο κε ηα πνηληθά θαη ινηπά
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, θαη ηαμηλνκνχληαη ππφ ην
γεληθφ ηίηιν "Οηθνλνκηθφ έγθιεκα" ή "Οηθνλνκηθφ πνηληθφ αδίθεκα", δηαπηζηψλνπκε
φηη ε λνκνζεζία καο ιακβάλεη ππ' φςε ηεο φιεο ηηο κνξθέο θαη εθθάλζεηο ηνπ
ζπγθεθξηκέλνπ πνηληθνχ θαηλνκέλνπ.

3.6 Η πεξίπησζε ηεο Γηαθζνξάο
Ζ δηαθζνξά ( corruption ) είλαη κία απφ ηηο ραξαθηεξηζηηθφηεξεο θαη
πεξηζζφηεξν επίθαηξεο κνξθέο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο
πεξηπηψζεηο εγθιεκάησλ ιεπθνχ θνιάξνπ. Ζ δηαθζνξά είλαη ε αμηνπνίεζε θαη
εθκεηάιιεπζε εμνπζίαο, ζέζεο, δχλακεο ή νπνηαζδήπνηε κνλνπσιηαθήο θαηάζηαζεο,
γηα ηε δηελέξγεηα παξάλνκσλ πξάμεσλ, ελεξγεηψλ θαηά παξέθθιηζε, θαηά παξάβαζε
λφκσλ, είλαη ιήςε απνθάζεσλ παξάλνκσλ ή λφκηκσλ θαηά παξέθθιηζε ή
πξνηεξαηφηεηα, κε ζθνπφ ηελ απνθφκηζε ίδηνπ νθέινπο ή πξνζπνξηζκνχ νηθνλνκηθνχ
νθέινπο ή νπνηνπδήπνηε άιινπ πιηθνχ αληαιιάγκαηνο, παξνρή ππεξεζίαο θαη
εμππεξέηεζεο ή εχλνηαο. ρεηίδεηαη δε κε ηελ πνιηηηθή, ηε δεκφζηα δηνίθεζε, ηελ
αιιειεμάξηεζε δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα, αιιά θαη κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα
απνθιεηζηηθά, θαζψο ζηε δηεπξπκέλε εξκελεία ηεο ε δηαθζνξά " ελζσκαηψλεη " ηε
θνξνδηαθπγή, ηε θνξνθινπή θαη ηε θνξναπνθπγή π.ρ. κε έθδνζε ΑΛΠ ινγίδεηαη σο
θαηλφκελν δηαθζνξάο απφ δηεζλείο νξγαληζκνχο.
Τπάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα γηα λα αλαπηπρζεί ε δηαθζνξά. Απηφ
ζεκαίλεη φηη ε εκθάληζε κέηξσλ κε ηε κνξθή αληηθηλήηξσλ κπνξεί λα βνεζήζεη ζηελ
πξνζπάζεηα θαηαπνιέκεζεο ηνπ θαηλνκέλνπ. Σα θίλεηξα απηά κπνξεί λα είλαη :
α) Ζ επθαηξία, δειαδή ε εμνπζία πνπ παξέρεηαη ζ' έλα άηνκν λα απνθαζίδεη ή
λα εγθξίλεη κία δηαδηθαζία.
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β) Ζ ηάζε ή ε πξνδηάζεζε ελφο αηφκνπ λα εκπιαθεί ζε κηα παξάλνκε
δξαζηεξηφηεηα, ηάζε πνπ ζπλήζσο εληζρχεηαη, φηαλ ην άηνκν ζεσξεί φηη νη
απνδνρέο ηνπ δελ αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, ζην έξγν πνπ
θάλεη, ηηο επζχλεο πνπ έρεη, φπσο επίζεο εάλ ν ππάιιεινο βιέπεη φηη ν κηζζφο
ηνπ δελ αξθεί γηα λα θαιχςεη ηηο βαζηθέο βηνηηθέο αλάγθεο θαη ππνρξεψζεηο,
θαη δελ έρεη λφκηκν ηξφπν λα απνθηήζεη ζπκπιεξσκαηηθφ εηζφδεκα.
γ) Ο βαζκφο ειέγρνπ θαη επνπηείαο απφ ηνλ άκεζν πξντζηάκελν, απφ ηελ
αλψηεξε αξρή ή απφ εηδηθά ζψκαηα θαη θνξείο επηζεψξεζεο.
δ) Οη θπξψζεηο πνπ ππάξρνπλ θαη εθαξκφδνληαη ζηνπο παξαβάηεο γηα
θαηλφκελα δηαθζνξάο.
Ζ δηαθζνξά ππάξρεη ζηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο θαη ζε φια ηα θνηλσληθά
ζηξψκαηα, θαη ε θπξηαξρία ηεο δελ είλαη άζρεηε απφ ηελ θπξηαξρία ησλ
λενθηιειεχζεξσλ αμηψλ. Με άιια ιφγηα, ε ελαζρφιεζε κε ην δήηεκα ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθνξάο θαη ηελ χπαξμε ελφο "θαηεζηεκέλνπ" πνπ αζρνιείηαη
κε απηήλ, ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα αμηψλ.
Δπίζεο, ε δηαθζνξά κπνξεί επίζεο λα δηαηππσζεί σο εμήο: C = M + D - A
φπνπ C= Γηαθζνξά, M=Μνλνπψιην, D= Γηάθξηζε θαη A= Λνγνδνζία. χκθσλα κε
απηφλ ηνλ ηχπν ε χπαξμε κνλνπσιίνπ θαη ε έθηαζε ηεο δηάθξηζεο δεκηνπξγνχλ
πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο θαη αλάπηπμεο ηεο δηαθζνξάο, ελψ ε ινγνδνζία κεηψλεη ηηο
ζπλζήθεο " άλζηζεο " ηνπ θαηλνκέλνπ. Να δνχκε φκσο πεξαηηέξσ, πφηε ν
ππνινγηζκφο βάζεη ηνπ ηχπνπ γηα ηελ εκθάληζε θαηλνκέλσλ δηαθζνξάο, είλαη θνληά
ζηελ πξαγκαηηθφηεηα :
1) ηαλ ηα ελ δπλάκεη νθέιε απφ απηή είλαη πςειά, φπσο π.ρ. φηαλ έλαο
ππάιιεινο έρεη ηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ή δπλαηφηεηα λα εγθξίλεη έλα αίηεκα,
δηελεξγήζεη έλα έιεγρν ή λα ιάβεη κηα απφθαζε.
2) Ζ πηζαλφηεηα λα ζπιιεθζεί είλαη κηθξή.
3) Ο κηζζφο ηνπ ππαιιήινπ είλαη κηθξφο ( απηφ είλαη ακθηιεγφκελν δηφηη
ελππάξρεη ζηνπο αλζξψπνπο ε απιεζηία θαη ε πιενλεμία, φηαλ δελ ππάξρεη παηδεία ).
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Απφ ηα παξαπάλσ είλαη απηνλφεην φηη ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ αδεηνδνηήζεσλ,
εγθξίζεσλ ή ειέγρσλ, κε εκπινθή πεξηζζφηεξσλ ππαιιήισλ θαη ηεξαξρηθψλ
επηπέδσλ ή ε ηππνπνίεζε ησλ θξηηεξίσλ θαη ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο, ε κεγαιχηεξε
δηαθάλεηα θαη ε πηζαλφηεηα ζχιιεςεο ηνπ επίνξθνπ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ησλ
ζπλζεθψλ εξγαζίαο θαη ηνπ κηζζνχ ηνπ ππαιιήινπ, κεηψλνπλ ηα ππνινγηζηηθά νθέιε
απφ ηε δηελέξγεηα κίαο θίλεζεο πνπ εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο δηαθζνξάο.
Ζ δηαθζνξά εκθαλίδεηαη κε δηάθνξεο κνξθέο, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηνπο
πξναλαθεξζέληεο νξηζκνχο θαη θαηαδεηθλχνπλ ηε ζρέζε ηεο δηαθζνξάο κε ην
νηθνλνκηθφ έγθιεκα. πγθεθξηκέλα, νη βαζηθέο θαη ζπρλφηεξα εκθαληδφκελεο κνξθέο
ηεο δηαθζνξάο, ζε κία ζχγρξνλε νηθνλνκία είλαη νη αθφινπζεο :
α) Γσξνδνθία: γηα ηελ πξνζθνξά θαη απνδνρή δσξνδνθηψλ απαηηνχληαη δχν
πξφζσπα. ε κεξηθέο ρψξεο ε δσξνδνθία επεθηείλεηαη ζε θάζε πηπρή ηεο δεκφζηαο
δσήο, θαζηζηψληαο εμαηξεηηθά δχζθνιε ηελ εχξπζκε θαη απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ
επηρεηξήζεσλ, ρσξίο λα ππάξρνπλ θξνχζκαηα δσξνδνθίαο, ηελ νπνία ηα πξνζρήκαηα
ηελ παξνπζηάδνπλ σο θηινδψξεκα. Οη δσξνδνθίεο κπνξνχλ λα απαηηεζνχλ απφ έλαλ
αλψηεξν ππάιιειν, ψζηε λα θάλεη θάηη γηα ην νπνίν δελ απαηηείηαη ακνηβή ή εκπίπηεη
ζηηο ηππηθέο θαη θαζεκεξηλέο ηνπ αξκνδηφηεηεο.
β) Υξεκαηηζκφο: είλαη ε αζέκηηε εθκεηάιιεπζε ελφο αμηψκαηνο γηα
πξνζπνξηζκφ θεξδψλ. Δλψ ην " θηινδψξεκα " βαζίδεηαη ζε πξνζρήκαηα ηα νπνία
έρνπλ ζαλ απνηέιεζκα ην πξνζσπηθφ θέξδνο, πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ είλαη δχζθνιν λα
απνδεηρζεί φηη πξφθεηηαη γηα αζέκηηε θεξδνζθνπία, ν ρξεκαηηζκφο θαζνξίδεη φηη ν
αλψηεξνο ππάιιεινο θεξδίδεη θάπνην αγαζφ αμίαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εξγαζίαο
ηνπ. ηηο αλεπηπγκέλεο ρψξεο ππάξρνπλ λφκνη πνπ θαζνξίδνπλ απζηεξά ηί ζεσξείηαη
πξνζσπηθφ δψξν θαη ηί επηρεηξεκαηηθφ ή θνηλσληθή δσξεά.
γ) Δθβηαζκφο: Δλψ νη δσξνδνθίεο απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα γίλεη θάηη, ν
ρξεκαηηζκφο απαηηείηαη απφ ηνπο δηεθζαξκέλνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο, νη νπνίνη
ζε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε απεηινχλ λα θάλνπλ παξάλνκε ρξήζε ηεο θξαηηθήο
εμνπζίαο πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί δεκία ή λα απνηξαπεί. Απηφ είλαη παξφκνην θαη
ηζάμην κε ηνλ εθβηαζκφ απφ ηηο νξγαλσκέλεο νκάδεο εγθιήκαηνο.

24

δ) Πξνηίκεζε πειαηψλ : Ζ πξνηίκεζε πειαηψλ θχξηα αλαθέξεηαη ζηελ
θπβεξλεηηθή απαζρφιεζε. Απηφ κπνξεί λα είλαη λφκηκν, φηαλ κηα πξφζθαηα
εθιεγκέλε θπβέξλεζε αιιάδεη ηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο ζηελ δηνίθεζε,
πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζηεί απνηειεζκαηηθφηεξα ε πνιηηηθή ηεο. Μπνξεί λα
ζεσξεζεί σο δηαθζνξά, εάλ αλαξκφδηα πξφζσπα επηιέγνληαη αληί ηθαλφηεξσλ γηα ηελ
ππνζηήξημε ηνπ θαζεζηψηνο. ε πνιιέο ρψξεο θπβεξλεηηθνί αλψηεξνη ππάιιεινη
επηιέγνληαη θχξηα γηα ηελ πίζηε ηνπο ζηελ θπβέξλεζε παξά γηα ηηο ηθαλφηεηέο ηνπο.
Μπνξνχλ ζρεδφλ απνθιεηζηηθά λα επηιερζνχλ απφ κία ζπγθεθξηκέλε νκάδα πνπ
ππνζηεξίδεη ην θαζεζηψο, κε αληάιιαγκα ηελ επλντθή κεηαρείξηζε θαη ηελ
εθδνχιεπζε. Δπίζεο ζρεηηθή έλλνηα είλαη θαη ην "ξνπζθέηη".
ε) Νεπνηηζκφο ή Δπλνηνθξαηία : Ζ εχλνηα ησλ ζπγγελψλ ( λεπνηηζκφο ) ή ησλ
πξνζσπηθψλ θίισλ ζε βάξνο ησλ ππνινίπσλ, είλαη εμφθζαικε δηαθζνξά. Απηφ
κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε ηε δσξνδνθία, γηα παξάδεηγκα, φηαλ κηα ην "θφκκα" απαηηεί
ηελ πξφζιεςε ελφο ζπγγελή ζε κηα επηρείξεζε, ν νπνίνο δελ εηδηθεχεηαη πνπζελά θαη
δελ είλαη ρξήζηκνο, κε απνηέιεζκα ε πξφζιεςή ηνπ λα έρεη άκεζν θαη άζρεκν
αληίθηππν ζηελ επηρείξεζε, αιιά παξ' φια απηά πξνζιακβάλεηαη. Με ηελ
επλνηνθξαηία αλαπηχζζνληαη δεζκνί είηε ζπλελνρήο είηε αληηπαιφηεηαο, αλάκεζα ζηα
πςειά πξφζσπα, νη νπνίνη δηακνξθψλνπλ έλα πιέγκα πνπ πεξηνξίδεη, εθ ησλ
πξαγκάησλ ηνπο φξνπο ηεο πνιηηηθήο ζπδήηεζεο. Απηφ είλαη έλα πιέγκα θαηά ην
ήκηζπ καθηφδηθν, πνπ παξαιχεη ηα πάληα.
ζη) Πιαζηνγξαθία: Ζ θαηάξηηζε πιαζηνχ ή λνζεπκέλνπ εγγξάθνπ κε ζθνπφ
ηελ παξαπιάλεζε κε ηε ρξήζε ελφο άιινπ, είλαη πιαζηνγξαθία. Ζ πιαζηνγξαθία
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε πεξηπηψζεηο φπνπ εκπιέθεηαη δηεθζαξκέλνο δεκφζηνο
ιεηηνπξγφο, αιιά θαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ζπλεξγάδεηαη ν θξαηηθφο ππάιιεινο κε
ηνλ ηδηψηε ή ηελ επηρείξεζε ή θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ν ηδηψηεο πιαζηνγξαθεί
έγγξαθα ελ αγλνία ηνπ θξαηηθνχ ιεηηνπξγνχ.

3.7 Σν θαηλόκελν ηεο Απάηεο : Σν alter ego ηνπ νηθνλνκηθνύ
εγθιεκαηία.
Ζ ειεγθηηθή επηζηήκε, σο ζχγρξνλνο θιάδνο ηεο νηθνλνκηθήο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ελδηαθέξεηαη πάλσ απφ φια γηα ηπρφλ απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, φρη ηφζν γηα ηελ θαηαζηνιή ηνπ θαηλνκέλνπ, αιιά
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γηα ηελ εμηρλίαζε θαη ηνλ εληνπηζκφ, ιφγσ ηνπ φηη ε επζχλε ηνπ ειεγθηή ζε
πεξίπησζε κε εληνπηζκνχ απάηεο, είλαη πνιχ κεγάιε ( φρη ηφζν αζηηθή αιιά
επαγγεικαηηθή θαη δενληνινγηθή ). Γη' απηφ θαη ζα αθηεξψζνπκε εδψ, κία ζεσξεηηθή
επηζθφπεζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο επαγγεικαηηθήο απάηεο, κηαο θαη παξαθάησ ζα
εμαληιήζνπκε ηα πεξηζζφηεξα πξαθηηθά ζέκαηα πνπ αθνξνχλ απάηε κέζσ
παξαπνηεκέλσλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ.
ηελ επνρή ηεο ηιηγγηψδνπο ηαρχηεηαο ησλ Ζ/Τ θαη ησλ άπισλ, επί ησλ
πιείζηνλ, νηθνλνκηθψλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ, κία απφ ηηο πην θιαζζηθέο
εθθάλζεηο εγθιεκάησλ ιεπθνχ θνιάξνπ, είλαη ε απάηε. Ζ απάηε είλαη πνηληθφ
αδίθεκα θαη πεηζαξρηθφ παξάπησκα ηδηαίηεξα ζνβαξήο κνξθήο, ε νπνία αθνξά ζε
ρξεκαηηθά νθέιε, αιιά θαη ζε δηάθνξα άιια πιηθά θαη άπια νθέιε, ηα νπνία
πξνζπνξίδνληαη, κε παξάλνκν ηξφπν, δεκηψλνληαο ηφζν θπζηθά θαη κε θπζηθά
πξφζσπα, φζν θαη ην ίδην ην θξάηνο θαη ηελ θνηλσλία. χκθσλα κε ην ηνλ Π.Κ.
αξ.386, παξ.1, απάηε ηειεί φπνηνο, κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη ν ίδηνο ή άιινο,
παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο, βιάπηεη μέλε πεξηνπζία, πείζνληαο θάπνηνλ ζε πξάμε,
παξάιεηςε ή αλνρή, κε ηελ ελ γλψζεη ηνπ παξάζηαζε ςεπδψλ γεγνλφησλ ζαλ
αιεζηλψλ ή ηελ αζέκηηε απφθξπςε ή παξαζηψπεζε αιεζηλψλ γεγνλφησλ. Γηα ηε
δηάπξαμε ηεο απάηεο απαηηείηαη ε ζπλχπαξμε ελφο άλνκνπ ηξηγψλνπ, ηνπ ηξηγψλνπ
ηεο Απάηεο( The Fraud Triangle). Σα ηξία ζηνηρεία ηνπ ηξηγψλνπ απηνχ είλαη : α) ε
εκθάληζε επθαηξίαο, β) ε πίεζε θαη γ) ε εθινγίθεπζε. Σν θεθάιαην 5, πνπ αλαθέξεηαη
μαλά ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο, ζα κειεηήζνπκε απφ ηελ πιεπξά ηνπ εζσηεξηθνχ
ειεγθηή κε εμεηδίθεπζε ζηε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, ηελ ειεγθηηθή δηάζηαζε απηνχ
ηνπ ηξηγψλνπ θαζψο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν "επδνθηκεί".
' απηήλ ηελ ελλνηνινγηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνζπαζνχκε εδψ, ζα ιέγακε φηη
ην ζπγθεθξηκέλν ηξίγσλν είλαη έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ εγθιεκάησλ απάηεο, θαζψο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ αηφκσλ πνπ
ηε δηαπξάηηνπλ. Σα θίλεηξα είλαη ζεκαληηθά γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
εγθιεκάησλ ( ην γηαηί λα γίλεη κηα απάηε θαη ην πψο λα γίλεηαη ε απάηε). Σα
πξνζσπηθά θίλεηξα θαη ε αληηιακβαλφκελε πίεζε πνπ νδεγνχλ ζηελ αμηφπνηλε
ζπκπεξηθνξά, θαζψο θαη ε αλάγθε εθινγίθεπζεο ηεο πξάμεο, είλαη βαζηθά ζηνηρεία
άκπλαο θαη ππεξάζπηζεο ηεο εγθιεκαηηθήο ελέξγεηαο. Δπίζεο ε επθαηξία, δειαδή ε
πηζαλφηεηα λα πηαζηεί ν δξάζηεο, εμαξηάηαη απφ ηνλ ππνινγηζκφ πνπ θάλεη ην άηνκν.
Ζ θαηαλφεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο απαηηεί ηελ αμηνπνίεζε ηεο ςπρνινγίαο
θαη ηε γλψζε ησλ δηθαηνινγηψλ πνπ " θηηάρλνπλ " νη δξάζηεο γηα λα " απαιιάμνπλ "
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ηνλ εαπηφ ηνπο, ηφζν λνκηθά φζν θαη εζηθά, απφ ηηο ελνρέο ή ηηο επζχλεο ηεο πξάμεο
ηνπο. Γηα παξάδεηγκα, ρξεζηκνπνηνχληαη δηαηππψζεηο γηα λα αηηηνινγήζνπλ ή λα
εξκελεχζνπλ δηαζηαιηηθά ηελ παξάλνκε πξάμε, λα πξνζδψζνπλ θαηλνκεληθή
λνκηκφηεηα ζηελ απάηε .
Αο αλαθεξζνχκε κε ζπληνκία, θαη ζε έλα αθφκα ηξίγσλν ηεο απάηεο, απηφ
ηεο : α) πξάμεο, β) απφθξπςεο θαη γ) κεηαηξνπήο. Απηή ε ηειεπηαία, ε κεηαηξνπή
ιεηηνπξγεί άκεζα ή έκκεζα πξνο φθεινο ηνπ εγθιεκαηία. ηελ νπζία, απηή ε ηξηάδα
θαιχπηεη ηελ απνθάιπςε θαη αλαδφκεζε ηνπ ηξφπνπ θαη ησλ κεζφδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα ηειεζηεί ε αμηφπνηλε πξάμε, ησλ ελεξγεηψλ πνπ έθαλε ν
απαηεψλαο γηα λα θαιχςεη ηα ίρλε ηνπ θαη ηέινο, ηνπ ηξφπνπ, ησλ κέζσλ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ, κε ηα νπνία παξάλνκα σθειήζεθε, ν δξάζηεο θαη νη ζπλεξγνί ηνπ. Με
απηφ ην ηξίγσλν εξκελεχεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία δηαπξάηηεηαη ε απάηε, πψο
θαηνξζψλεηαη ε απφθξπςή ηεο θαη πσο λνκηκνπνηνχληαη ηα παξάλνκα σθειήκαηα
θαη πεξηβάιινληαη κε ην "καλδχα" ηεο λνκηκφηεηαο, γηα παξάδεηγκα εξκελεχεηαη ε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπ μεπιχκαηνο "βξψκηθνπ" ρξήκαηνο γηα ηελ απφθξπςε ηεο απάηεο
θαη ησλ σθειεκάησλ ηεο.
ζνλ αθνξά ζηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ελήξγεζε ν
εγθιεκαηίαο απαηηείηαη ε γλψζε ηεο επηζηήκεο ηεο πεηζνχο θαη ηεο θνηλσληθήο
κεραληθήο. Ζ πξψηε αλαθέξεηαη ζηελ ηθαλφηεηα ησλ αλζξψπσλ λα πείζνπλ ηνπο
άιινπο κε επηρεηξήκαηα πνπ ππφζρνληαη ηθαλνπνίεζε αλαγθψλ, ςεχηηθεο ειπίδεο,
απφθξπςε πξαγκαηηθψλ πεξηζηαηηθψλ, εθκεηάιιεπζε ηεο αλζξψπηλεο ηάζεο γηα
ελνρνπνίεζε κε αθξαίν ηξφπν. Βαζηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπ απαηεψλα είλαη φηη έρεη
ηελ ηθαλφηεηα λα πείζεη ην ζχκα ηνπ γηα ην αγαζφ θαη εηιηθξηλέο ησλ πξνζέζεψλ ηνπ
θαη ην αιεζέο ησλ ιεγνκέλσλ ηνπ. Ζ δεχηεξε , ε επηζηήκε ηεο θνηλσληθήο κεραληθήο,
αλαθέξεηαη ζηε ζπζηεκαηηθή εθκεηάιιεπζε ησλ άιισλ κέζα απφ ςεχδε, θφιπα θαη
παλνπξγία. Ο απαηεψλαο ρξεζηκνπνηεί φια ηα κέζα, ιεθηηθά ή κε ιεθηηθά, ζηνηρεία,
πιεξνθνξίεο, ηξίηα πξφζσπα, γηα λα θαηαθέξεη λα παξαπιαλήζεη θαη λα εμαπαηήζεη
ην ζχκα ηνπ.
Θα δνχκε ηψξα, πεξηιεπηηθά θαη ζαλ πξψηε καηηά, θάπνηα ζηνηρεία θαη
πιεξνθνξίεο πνπ βνεζνχλ ζην λα κπνξέζνπκε λα θαηαιάβνπκε έλαλ απαηεψλα.
Πεξαηηέξσ αλάιπζε ζε επίπεδν ειεγθηηθήο ηεο απάηεο ησλ επηρεηξήζεσλ, ζα δνχκε
ζην 5ν θεθάιαην, ζηα πεξί ςπρνγξαθίαο ηνπ νηθνλνκηθνχ απαηεψλα.
Σα αζηπλνκηθά αξρεία ππνζηεξίδνπλ φηη ζπλήζσο ε ειηθία ηνπ απαηεψλα
είλαη κεηαμχ 30 & 45 εηψλ, εξγάδεηαη ζε επηρείξεζε, ζε ηκήκαηα πνπ έρνπλ άκεζε
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ζρέζε κε ρξεκαηννηθνλνκηθά ή ινγηζηηθά, ή είλαη ν ίδηνο επηρεηξεκαηίαο. Σν
ζεκαληηθφηεξν πξνζφλ πνπ δηαζέηεη είλαη ην θαζαξφ πνηληθφ κεηξψν. Τπάξρνπλ
επηθίλδπλα ζεκάδηα, ψζηε λα ππνπηεπζνχκε έλα άηνκν φηη εκπιέθεηαη ζε νηθνλνκηθέο
απάηεο. Έλα ζεκάδη είλαη ην modus Vivendi, ν ηξφπνο δσήο ηνπ, πνπ δελ
δηθαηνινγείηαη απφ ηα λφκηκα θαη δεισζέληα εηζνδήκαηά ηνπ, εάλ δελ δηάγεη βίν πνπ
λα αξκφδεη ζηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ παξνπζηάδεη. Έλα άιιν ζεκάδη είλαη φηη,
παξά ηηο δειψζεηο ηνπ πεξί νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ πνπ αληηκεησπίδεη, ν απαηεψλαο
απξνθάιππηα παξακέλεη ζπάηαινο θαη απξφζερηνο, ρσξίο λα εκπνδίδεηαη ή λα
απνηξέπεηαη απφ κία ηνπιάρηζηνλ ζηνηρεηψδε θνηλσληθή αηδψ. Σέινο, ππάξρνπλ
ελδείμεηο ζηελ εξγαζηαθή ζπκπεξηθνξά ηνπ απαηεψλα, πνπ δείρλνπλ φηη θάηη δελ πάεη
θαιά. Μία αζπλήζεο θαη ζηελή ζρέζε κε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο ή πξνκεζεπηέο, κία
αληίδξαζε ζε πεξίπησζε ππφδεημεο ή αλαθνίλσζεο, θαη κφλν, πξνεηνηκαζίαο γηα
έιεγρν, κία δπζαξέζθεηα ζην λα επσκηζηεί ή λα κνηξάζεη επζχλεο, έλαο
αδηθαηνιφγεηνο θαη ζπρλφο εθλεπξηζκφο ηνπ, άξλεζε γηα ιήςε θαλνληθήο αδείαο,
εηδηθά ζε πεξηφδνπο δηαθνπψλ, νηθνγελεηαθά πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ έρεη, εηδηθά ν
ρσξηζκφο θαη ην δηαδχγην, ε ηάζε ηνπ λα θαηεπζχλεη θαη λα ιεηηνπξγεί σο κεζάδσλ,
ηα πξνβιήκαηα κε ην πνηφ, ραξηνπαημία, λαξθσηηθά ή θξαηπάιεο, είλαη δείγκαηα
ελδείμεσλ γηα ππνςίεο αλ θάπνηνο κπνξεί λα είλαη ή λα γίλεη απαηεψλαο.
Μηα αξρηθή πξφηαζε γηα πξφιεςε θαη απνηξνπή ηεο απάηεο είλαη ε εμήο:
1) Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο ελάληηα ζηελ απάηε.
2) Τπνζηήξημε απφ ηελ θνηλή γλψκε.
3) Μήλπκα ζηνπο απαηεψλεο φηη ζα ζπιιεθζνχλ θαη ηα ηηκσξεζνχλ πάξαπηα.
4) Δλίζρπζε ησλ ειέγρσλ σο αληίδξαζε ζηηο επηθείκελεο απεηιέο.
5) χκπιεγκα κε πθηζηάκελνπο ειέγρνπο
6) Πξφγξακκα θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηε σο θνηλσληθνχ θαηλνκέλνπ, απφ ηα
παηδηθά αθφκε ρξφληα, δεκηνπξγψληαο ζπλζήθεο

επγελνχο άκηιιαο,

νπζηαζηηθήο επγέλεηαο, θαη πξαγκαηηθήο παηδείαο.

3.8 Οη ζπλζήθεο εκθάληζεο ηεο Γηαθζνξάο. Μία πξώηε καηηά ζηηο
ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο.
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Ζ δηαθζνξά ππνζθάπηεη ηα ζεκέιηα ηνπ δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο, ηνπ
θξάηνπο δηθαίνπ, επηδεηλψλεη ηελ θηψρεηα θαη ηελ αληζφηεηα θαη εδξαηψλεη
θεθηεκέλα ζπκθέξνληα θαη αλεμέιεγθηεο δπλάκεηο. Ζ άπνςε φηη κε ηε δσξνδνθία
μεπεξληνχληαη δπζηνθίεο θαη γξαθεηνθξαηηθέο αγθπιψζεηο ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο
θαη επλνείηαη ε επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, είλαη απφιπηα ιαλζαζκέλε θαη
θπληθή. Σα πξνβιήκαηα πνπ ππνηίζεηαη φηη παξαθάκπηνληαη έρνπλ λα θάλνπλ κε ηε
θνξνινγία, ηε ρξεκαηνπηζησηηθή ξχζκηζε, ην πνηληθφ δίθαην θαη ηε δηαθάλεηα. Απηά
δελ είλαη πξνβιήκαηα, δελ είλαη ζεζκνί θαη δηαδηθαζίεο πνπ δπζθνιεχνπλ ηελ
επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, αιιά δηαζθαιίδνπλ ηελ νξζή ιεηηνπξγία ηεο,
εμαζθαιίδνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ δηθαίνπ θαη παξέρνπλ "δίρηπ πξνζηαζίαο"
ζηελ θνηλσλία θαη ηα αδχλακα κέιε ηεο.
Οη θαηαζηάζεηο θαη νη ζπλζήθεο εκθάληζεο ηεο δηαθζνξάο δηαθξίλνληαη ζε :
α) Διιείκκαηα πιεξνθνξηψλ :


Έιιεηςε θπβεξλεηηθήο δηαθάλεηαο.



Έιιεηςε λνκηθήο ειεπζεξίαο πξφζβαζεο ζηηο πιεξνθνξίεο.



Πεξηθξφλεζε ή ακέιεηα ζηελ άζθεζε ειεπζεξίαο ηνπ ιφγνπ θαη ειεπζεξίαο
ηνπ ηχπνπ.



Αδχλακεο πξαθηηθέο ινγηζηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο έιιεηςεο νξζήο
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο.



Έιιεηςε ειέγρνπ θαη ππεπζπλφηεηαο ηεο θπβέξλεζεο.



Γεκνθξαηία απνχζα ή δπζιεηηνπξγηθή.



Έιιεηςε πνιηηηθά ζθεπηφκελεο θνηλσλίαο, ψζηε λα κπνξεί λα ειέγρεη θαη λα
θξίλεη ηελ θπβέξλεζε.



Αζζελήο δηθαζηηθή αλεμαξηεζία.



Έιιεηςε αμηνιφγεζεο ηεο εξγαζίαο θαη ηεο ζχγθξηζεο ηεο κε άιινπο πνπ
θάλνπλ παξφκνηα πξάγκαηα, θαη ηδηαίηεξα ζχγθξηζε κε εθείλνπο πνπ
θάλνπλ ηελ θαιχηεξε εξγαζία.

β) Δπθαηξίεο θαη θίλεηξα:


Λεηηνπξγία δεκνζίνπ ηνκέα κε πξνβιεκαηηθέο θαη πνιχπινθεο
δηαδηθαζίεο.- Καθνπιεξσκέλνη θπβεξλεηηθνί αλψηεξνη ππάιιεινη.



Μαθξνπξφζεζκε εξγαζία ζηελ ίδηα πνιηηηθή ζέζε.
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Γαπαλεξέο πνιηηηθέο εθζηξαηείεο πνπ ππεξβαίλνπλ ηηο θαλνληθέο
πεγέο πνιηηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.

γ) Κνηλσληθέο θαηαζηάζεηο :


Κιεηζηέο νκάδεο πνπ απνζθνπνχλ ζε ηδηνηειέο ζπκθέξνλ.



Κνηλσλίεο φπνπ ε πξνζσπηθφηεηα εθηηκάηαη πεξηζζφηεξν απφ άιια
ραξαθηεξηζηηθά.



Έιιεηςε βαζηθήο εθπαίδεπζεο θαη θαηάιιειεο παηδείαο κεηαμχ ηνπ
πιεζπζκνχ.

Μία άιιε κειέηε, επίζεο, δηαθξίλεη ηηο επθαηξίεο ζε ζπζηεκηθέο θαη ηνπηθέο :
α) πζηεκηθέο :
1. Ζγέηεο πνπ δελ έρνπλ αθεξαηφηεηα ( ζηνλ ηδησηηθφ θαη δεκφζην ηνκέα ).
2. Αλππαξμία θνπιηνχξαο αθεξαηφηεηαο.
3. Αλππαξμία ή κε εθαξκνγή εζηθψλ θαλφλσλ.
4. Σν παηξνλάξηζκα θαη ν λεπνηηζκφο είλαη απνδεθηέο ελέξγεηεο.
5. Πεξηπινθφηεηα λνκνζεζίαο θαη ζπζηεκάησλ.
6. Κπξηαξρία ηνπηθψλ θαη εηδηθψλ ζπκθεξφλησλ.
7. Αδπλακία ζην λνκηθφ θαη δηθαληθφ ζχζηεκα.
8. Αδπλακία ρξεκαηνπηζησηηθψλ θαη νηθνλνκηθψλ ειέγρσλ.
9. Αδχλακνη ζεζκνί δηαθπβέξλεζεο.
10. Πνιχ "κηθξφ" ή πνιχ "κεγάιν" θξάηνο.
β) Σνπηθέο επθαηξίεο :
1. Ζ επνπηεία δελ ιακβάλεηαη ζνβαξά ππ' φςε.
2. Δμεηδηθεπκέλε γλψζε θαη δπλαηφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ.
3. Οη απνθάζεηο επεξεάδνπλ ηα θφζηε θαη ηηο σθέιεηεο ησλ ελεξγεηψλ.
4. Ζ δξαζηεξηφηεηα είλαη απνκαθξπζκέλε απφ ηελ επνπηεία.
5. Υακειφο έιεγρνο ησλ απνθάζεσλ.
6. Απηνί πνπ γλσξίδνπλ δελ κηινχλ.
7. Υακειέο απνδνρέο.
8. Μηθξφο θίλδπλνο απνθάιπςεο θαη ζχιιεςεο.
9. Γελ ιακβάλεηαη ππ' φςε ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ.
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10. Ζ δήηεζε ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά.
Αο δνχκε ηψξα ηνπο ειέγρνπο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, δηαθξίλνληάο ηνπο ζε
ζπζηεκηθνχο θαη ηνπηθνχο :
α) πζηεκηθνί έιεγρνη :
1) Αχμεζε ηνπ εζηθνχ θφζηνπο ηεο δηαθζνξάο.
2) Γεκηνπξγία θνπιηνχξαο αθεξαηφηεηαο.
3) Δπηθξηηηθά κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο.
4) Δκπινθή θαη εγξήγνξζε ηεο θνηλσλίαο.
5) Σηκσξία θαη πξφζηηκα.
6) Ξεθάζαξεο νδεγίεο γηα ηελ ππέξβαζε ηεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ.
7) Έιεγρνο ησλ δαπαλψλ ησλ πνιηηηθψλ θνκκάησλ θαη ησλ πξνεθινγηθψλ
δαπαλψλ.
8) Απζηεξφο έιεγρνο "πφζελ έζρεο" δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη δεκφζησλ
πξνζψπσλ.
9) Απινχζηεπζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ.

β) Σνπηθνί έιεγρνη :
1) Καηάιιεινο έιεγρνο ησλ αηφκσλ πνπ απνθαζίδνπλ.
2) Γηακφξθσζε απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ.
3) Πξνζηαζία καξηχξσλ.
4) Γηακφξθσζε θαη εθαξκνγή δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ.
5) Απζηεξέο πνηλέο ζηνπο παξαβάηεο.
6) Γηαθαλείο δηαδηθαζίεο ιήςεο απνθάζεσλ θαη δπλαηφηεηα γηα ηαθηηθνχο θαη
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο.
7) Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ακεξνιεςίαο.
8) Δλαιιαγή ησλ ππαιιήισλ πνπ βξίζθνληαη ζε ζέζεηο κε κεγάιεο επζχλεο θαη
ειεπζεξίαο ιήςεο απνθάζεσλ.
9) Γεκηνπξγία θψδηθα εζηθήο θαη δενληνινγίαο.
10) Γείθηεο απφδνζεο ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο.
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3.9 Σν μέπιπκα "βξώκηθνπ" ρξήκαηνο κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ
(Δηζαγσγή ζηελ επηρεηξεκαηηθή πξαθηηθή ησλ παξαπνηεκέλσλ
ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ κέζσ Γεκηνπξγηθήο Λνγηζηηθήο).
Ζ δηαθζνξά κπνξεί λα δεκηψλεη νηθνλνκηθά ην θξάηνο, φκσο ηα απιήξσηα
έλζεκα θαη ηα ζβεζκέλα ή δεκηνπξγηθψο ινγηζηηθνπνηεκέλα πξφζηηκα θαη θφξνη, δελ
δεκηψλνπλ γεληθά ηελ νηθνλνκία. Οη επηρεηξεκαηίεο πνπ θνξνδηαθεχγνπλ, νη
αζηπλνκηθνί πνπ ιαδψλνληαη θαη νη εξγνδφηεο πνπ εηζθνξνδηαθεχγνπλ, ηα θξπθά
θέξδε ηνπο δελ ηα θάλνπλ πξνζάλακκα γηα ην ηδάθη, ή δελ ηα θπιάλε ζε ζεληνχθηα
γηα δχζθνιεο επνρέο. Σα μαλαξίρλνπλ μαλά ζηελ αγνξά, θπξίσο κε ηε κνξθή
θαηαλάισζεο, δειαδή ηξνθνδνηνχλ ηελ νηθνλνκία κέζσ ηεο παξανηθνλνκίαο. Μφλν
πνπ ζ' απηήλ ηελ πεξίπησζε ηα θξπθά εηζνδήκαηα, πέξα απφ ην φηη απμάλνπλ ηνλ
θαηαλαισηηθφ

θαη

επνκέλσο

ηνλ

εηζαγσγηθφ

ραξαθηήξα

ηεο

νηθνλνκίαο,

θαηαβαξαζξψλνληάο ηελ αθφκε πεξηζζφηεξν, ππνζθάπηνπλ έηζη ηελ αμηνπηζηία ηεο
ρψξαο θαη θαηά ζπλέπεηα ηε δηαπξαγκαηεπηηθή ηεο ηθαλφηεηα ζηνλ δηεζλή
αληαγσληζκφ. Σα ρξήκαηα πνπ " βγαίλνπλ " απφ ηε δηαθζνξά λνκηκνπνηνχληαη,
εηζέξρνληαη ζην πιπληήξην ηεο θαηαλαισηηθήο ή ρξεκαηνπηζησηηθήο αγνξάο θαη
απνθηνχλ " έληηκν " καλδχα. Οη ζχγρξνλνη δηαθζνξείο αμηνπνηνχλ φια ηα κέζα πνπ
έρνπλ ζηα ρέξηα ηνπο, ηελ απεηιή, ηελ βία, ην έγθιεκα, ηελ ηερλνινγία, ηηο εηθνληθέο
δηαδηθηπαθέο ζπλαιιαγέο, γηα λα μεπιχλνπλ ην "βξψκηθν" ρξήκα ησλ άλνκσλ
ελεξγεηψλ ηνπο, θαη λα ζπλερίζνπλ αλελφριεηνη ην παξάλνκν έξγν ηνπο. Σα
παξάλνκα νθέιε απφ ηε δηαθζνξά δελ ρξεηάδεηαη λα λνκηκνπνηεζνχλ γηα λα ραζνχλ
ηα ίρλε ηνπο, αιιά σο " λφκηκα " κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ ζηελ αγνξά θαη λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή λα
δσξνδνθήζνπλ, γηα λα σθειεζνχλ κέζα απφ ζπκβάζεηο, ζπκθσλίεο, έξγα. Σν
μέπιπκα ρξήκαηνο είλαη απφ ηε κία πιεπξά ε παξάλνκε ελέξγεηα πνπ γίλεηαη, γηα λα
θαιπθηνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δηεθζαξκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. Σν άηνκν πνπ
δηαθζείξεηαη πξέπεη λα μεπιχλεη ην "βξψκηθν" ρξήκα γηα λα κε πηαζηεί ζε πηζαλφ
έιεγρν "πφζελ έζρεο" θαη ην άηνκν πνπ δηαθζείξεη, μεπιέλεη ην "βξψκηθν" ρξήκα πνπ
απνθηηέηαη, εθκεηαιιεπφκελν ηε δηαθζνξά. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, μεπιέλνληαο
"βξψκηθν" ρξήκα, εκθαλίδνληαη ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα ρξεκαηνδνηήζνπλ λφκηκεο
ελέξγεηεο, φπσο θαη γηα λα "επελδχζνπλ" ζε λέεο δηεθζαξκέλεο πξαθηηθέο.
Απηέο νη ρξεκαηνδνηήζεηο θαη νη "επελδχζεηο" επηηπγράλνληαη πνιχ εχθνια
θαη λνκφηππα, κέζσ ηεο Γεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. Λνγηζηηθνπνηψληαο ινγηζηηθά
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γεγνλφηα "ακθίβνια" σο πξνο ηελ πεγή ή πξνο ηελ έθβαζε, θαηαθέξλνπκε λα
παξαπνηήζνπκε δεκηνπξγηθά ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο εκείο ζέινπκε. Δίηε
σξαηνπνηεκέλεο, ζε πεξίπησζε πνπ ζηνρεχνπκε ζε ζπλέρηζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο,
απνηξέπνληαο ηελ πηψρεπζε, είηε "ςεχηηθα" δεκηνγφλεο, αλ γηα νπνηνδήπνηε άιιν
ιφγν ζέινπκε λα νδεγήζνπκε ζε κηθξφηεξε αμία ελεξγεηηθνχ, ζε παχζε ή ρξενθνπία.
Έηζη, δεμηνηέρλεο ηεο ινγηζηηθήο πξάμεο, κπνξνχλ λα ρεηξίδνληαη πξνο φθεινο ησλ
εηαηξηψλ ηνπο αξηζκνδείθηεο-θιεηδηά, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ αλάιπζε
ηεο αγνξάο θαη σο εθ ηνχηνπ δηνγθψλνπλ ηα δεκνζηεπκέλα θέξδε ή ειαρηζηνπνηνχλ
δεκίεο, επηηπγράλνληαο έηζη πξφζβαζε ζε πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο, νη νπνίεο
δηαθνξεηηθά δελ κπνξνχζαλ λα αλαθχςνπλ, βειηηψλνληαο ηελ απφδνζε ηεο
δηνίθεζεο ( άξα θαη ηηο θαηαβνιέο ακνηβψλ πξνο απηήλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ
απφδνζε). Δπίζεο κ' απηφλ ηνλ ηξφπν παξαθάκπηνπλ πεξηνξηζκνχο ζηνλ δαλεηζκφ,
ζπγθαιχπηνπλ ρξεκαηνπηζησηηθνχο θηλδχλνπο θαη δηαθεχγνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ
κεηφρσλ ( ίζσο θαη ηεο εθνξίαο ).
Δλ θαηαθιείδη, νη παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κέζσ
Γεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο, αλαπφθεπθηα επηθέξνπλ ζνβαξέο αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ
ζρεηίδνληαη κε ηελ πξάμε. Ζ δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή δελ παξάγεη πινχην. ηελ
θαιχηεξε πεξίπησζε ε πξαθηηθή ηεο ζπλεπάγεηαη κεηαθνξά πινχηνπ απφ απηνχο πνπ
είλαη ζην ζθνηάδη, ζ' απηνχο πνπ έρνπλ ηε γλψζε. Δπηπξφζζεηα έρεη ζεκαληηθέο
δπζκελείο επηπηψζεηο ζηνπο επελδπηέο, πηζησηέο, εξγαδφκελνπο.
Οη

αξλεηηθέο

επηπηψζεηο

ηεο

δεκηνπξγηθήο

ινγηζηηθήο,

δειαδή

νη

παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη ηεξάζηηεο ζε νιφθιεξε ηελ
νηθνλνκία, ηδηαίηεξα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο.
Σν επφκελν, 4ν θεθάιαην, πξαγκαηεχεηαη δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά ηηο
παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο κεζφδνπο θαη ηηο ινγηζηηθέο αιρεκείεο
πνπο εζίδνληαη θαηά ηελ παξαπνίεζε, θαη ην 5ν θεθάιαην εμαληιεί ηελ πεξηγξαθή
ησλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ εθαξκφδνληαη γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο κε
παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Πηζηεχνπκε αθξάδαληα θαη έρνπκε ηελ
πξνζδνθία φηη ζα βνεζήζνπκε, έζησ θαη ιίγν, ζηελ πξνζπάζεηα ηεο θνηλσλίαο γηα
ηελ εμάιεηςε ηεο απάηεο κέζσ ησλ επηρεηξήζεσλ.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4
Η ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ ΑΠΑΣΗ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ Η
ΑΠΟΣΤΠΧΗ ΣΗ Δ ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΔΝΔ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΔ ΚΑΣΑΣΑΔΙ
4.1. Δηζαγσγηθά
Ζ ζεκαληηθφηεξε κνξθή νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, πνπ θαηαζηξέθεη
ηελ νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο, θαη θαη' επέθηαζε επεξεάδεη άκεζα ηε κνξθή ηνπ
θνηλσληθνχ ηζηνχ θαη ησλ δνκψλ ηνπ, είλαη ε απάηε πνπ γίλεηαη πάλσ ζηα νηθνλνκηθά
δεδνκέλα ησλ επηρεηξήζεσλ, δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ.
Απηήλ αθξηβψο ηελ κνξθή νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζα πξαγκαηεπζεί απηφ ην
θεθάιαην.

4.2.Η κνξθή ηεο απάηεο κε παξαπνίεζε νηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ
Οη απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νξίδνληαη σο : ε ζθφπηκε
παξαπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κίαο επηρείξεζεο, πνπ επηηπγράλεηαη κε ηελ
εζθεκκέλε αιινίσζε ή παξάιεηςε πνζψλ ή γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, κε ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε εθείλσλ πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ. Μία
ςεπδήο ή δφιηα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε είλαη έλα νπζηψδεο γεγνλφο ην νπνίν είλαη
αλαιεζέο ή έρεη ζπληαρζεί κε επζπλείδεηε αδηαθνξία γηα ηελ αιήζεηα ή αλαιήζεηά
ηνπ. Μία νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή δήισζε κπνξεί επίζεο λα είλαη ςεπδήο ή δφιηα,
φηαλ απνηειεί " κηζή αιήζεηα " ή νπζηαζηηθά απνθξχπηεη έλα νπζηψδεο γεγνλφο.
Ζ ρεηξαγψγεζε ησλ ινγηζηηθψλ απνηειεζκάησλ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ
ηζνινγηζκνχ , γίλεηαη γηα έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο απφ ηνπο εμήο ιφγνπο :
α) Γηα λα θεξδίζεη ε επηρείξεζε ρξφλν, ψζηε λα βειηηψζεη ηελ νηθνλνκηθή ηεο
θαηάζηαζε,
β) γηα λα εκθαλίζεη απμεκέλα θέξδε αλά κεηνρή ή απμεκέλα θέξδε γηα ηνπο
κεηφρνπο, πξάγκα πνπ επηηξέπεη ηε δηαλνκή κεγαιχηεξσλ κεξηζκάησλ,
γ) γηα λα απνθξχςεη ηελ αληθαλφηεηά ηεο λα θαιχςεη ηελ ηακεηαθή ξνή,
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δ) γηα λα εμαιείςεη ηηο αξλεηηθέο εληππψζεηο ηεο αγνξάο,
ε) γηα λα εμαζθαιίζεη ρξεκαηνδφηεζε ή λα επηηχρεη πην επλντθνχο φξνπο ζηελ
ππάξρνπζα ρξεκαηνδφηεζε,
ζη) γηα λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο εηαηξίαο,
δ) γηα λα εμαζθαιίζεη κπφλνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε.
Ζ

απάηε/παξαπνίεζε

ησλ

νηθνλνκηθψλ

θαηαζηάζεσλ

ζπλήζσο

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ησλ εζφδσλ θαη ησλ
θεξδψλ, θαη ηελ ππνηίκεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ, ησλ δαπαλψλ ή ησλ
δεκηψλ. ηηο θπβεξλεηηθέο ζπκβάζεηο αλακέλεηαη φηη ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη ηα
έζνδα ζα είλαη ππνηηκεκέλα θαη ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ θαη νη δαπάλεο ζα είλαη
ππεξηηκεκέλεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ πεξηζζφηεξα ρξήκαηα γηα έλα έξγν ή κηα
ζχκβαζε.
Τπάξρνπλ δχν είδε απάηεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ : α) νη νηθνλνκηθέο θαη
β) νη κε νηθνλνκηθέο απάηεο. Δκείο ζα αζρνιεζνχκε ζηελ παξνχζα εξγαζία κε ηηο
νηθνλνκηθέο απάηεο, γηαηί απηέο απαζρνινχλ πεξηζζφηεξν ηνλ ειεγθηή πνπ δηεξεπλά
ηελ απάηε ( εζσηεξηθφ, εμσηεξηθφ, νξθσηφ, δηθαληθφ ινγηζηή ). Ζ άιιε θαηεγνξία,
κε νηθνλνκηθήο θχζεσο απάηε, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, φπσο π.ρ. απάηε πνπ
ζρεηίδεηαη κε πιαζηά θαη ςεπδή ζηνηρεία πξνζφλησλ πξφζιεςεο πξνζσπηθνχ, απάηε
κε εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά έγγξαθα ζηνπο

νξγαληζκνχο, εκπίπηεη ζε ζέκαηα

δηαθζνξάο θαη λεπνηηζκνχ, κία ηεξάζηηα ζεκαηηθή ελφηεηα πξνο κειέηε, πνπ
μεθεχγεη απφ ηελ ζηνρεπφκελε, εμεηδηθεπκέλε παξνπζίαζε απηήο ηεο δηπισκαηηθήο.
Οη νηθνλνκηθέο απάηεο πνπ ζα κειεηήζνπκε κπνξεί λα είλαη, είηε
ππεξεθηίκεζε ελεξγεηηθνχ/εζφδσλ, είηε ε ππνηίκεζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ/εζφδσλ
( θπζηθά κε ηηο αλάινγεο επηπηψζεηο ζην παζεηηθφ, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε
κεγάιεο επηρεηξήζεηο θαη άξα δηπινγξαθία). Δπεηδή, αθξηβψο, αλαθεξφκαζηε ζε
ηήξεζε νηθνλνκηθψλ - ινγηζηηθψλ αξρείσλ πνπ βαζίδνληαη ζε δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα
ινγηζηηθήο θαηαρψξεζεο θαη παξαθνινχζεζεο, νη δφιηεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο
πξαγκαηνπνηνχληαη πάληα ζε δχν ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχο, θαη επνκέλσο
επεξεάδνπλ ηνπιάρηζηνλ δχν θαηεγνξίεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δίλαη ζπλήζσο
απάηεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη έλαο ζπλδπαζκφο πνιιψλ κεζφδσλ.
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Αο πξνρσξήζνπκε φκσο, πέξα απφ ηα εηζαγσγηθά , θαη λα δνχκε ζε βάζνο θαη
αλαιπηηθά, ηελ νηθνλνκηθή απάηε, κέζα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

4.3 Γηόγθσζε θαη ειάηησζε ελεξγεηηθνύ θαη εζόδσλ.
ηνλ εμσξατζκφ ησλ ινγηζηηθψλ ζηνηρείσλ, νη δξάζηεο είηε ππνηηκνχλ, είηε
ππεξηηκνχλ ην ελεξγεηηθφ ή ηα έζνδά ηνπο, αλάινγα κε ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν γίλεηαη
ν εμσξατζκφο. Έλα ζρεηηθφ παξάδεηγκα απφ ηελ επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα ζα
καο θαηαηνπίζεη.
Ζ επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο ησλ Ζ.Π.Α. ππέβαιιε αγσγή θαηά ηνπ πξψελ
γεληθνχ δηεπζπληή θαη ηνπ αλαπιεξσηή γεληθνχ δηεπζπληή εηαηξίαο κε έδξα ην Λαο
Βέγθαο. χκθσλα κε ηελ αγσγή ηεο επηηξνπήο, κε αληηθαλνληθή εληνιή ηνπ γεληθνχ
δηεπζπληή, ε ελ ιφγσ εηαηξία ππεξεθηίκεζε ηα έζνδά ηεο θαηά πεξηζζφηεξν απφ
700%, γηα ην ηξίκελν πνπ έιεγε 30/06/2005. Ζ αγσγή επίζεο αλέθεξε φηη, κε εληνιή
ηνπ θεξφκελνπ σο δξάζηε ε εηαηξία ππεξέβαιε ηα έζνδα ησλ 3,2 εθαηνκκπξίσλ
δνιαξίσλ, θαηά 2,8 εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Σα ςεπδή απηά έζνδα πξνέθπςαλ απφ
πσιήζεηο ζε δηαλνκείο ζηελ Αζία, ζηηο νπνίεο νη δηαλνκείο είραλ ην δηθαίσκα λα
επηζηξέθνπλ ηα πξντφληα θαη δελ ήηαλ ππνρξεσκέλνη λα ηα εμνθινχλ, παξά κφλν
φηαλ ζα ηα κεηαπσινχζαλ. Δπηπιένλ, ε αγσγή ππνζηεξίδεη φηη ν θεξφκελνο σο
δξάζηεο γλψξηδε πσο ηνπιάρηζηνλ έλα κέξνο ησλ πξντφλησλ δελ είρε παξαδνζεί
ζηνπο δηαλνκείο. Τπνζηήξημε αθφκε, ε επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο,

φηη απηέο νη

πσιήζεηο δελ πιεξνχζαλ αξθεηά απφ ηα ζεκειηψδε θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ
εζφδσλ κε βάζε ηηο Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο. Δπίζεο, κε εληνιή ηνπ
θεξφκελνπ σο δξάζηε, ε εηαηξία εκθάληζε ςεπδέο θαζαξφ απνηέιεζκα ( θαζαξφ
εηζφδεκα ) ηξηκήλνπ, πεξίπνπ 179.000 $ πεξίπνπ, φηαλ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ην
απνηέιεζκα ,γηα απηφ ην δηάζηεκα, ήηαλ δεκηνγφλν χςνπο 1.460.000 $.
Ζ αγσγή ηεο επηηξνπήο ππνζηεξίδεη αθφκε φηη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο
παξαπιάλεζε ηνπο επελδπηέο ζε ζρέζε κε ηα έζνδα θαη ηα θέξδε ηεο εηαηξίαο ζηελ
ηξίκελε έθζεζε ηεο εηαηξίαο, πνπ παξνπζηάζηεθε ζηελ επηηξνπή, ζε δειηία ηχπνπ θαη
ζε κία ηειεδηάζθεςε κε επελδπηέο θαη αλαιπηέο. Δπίζεο ν θεξφκελνο σο δξάζηεο
επηθχξσζε δνιίσο ηελ ηξίκελε έθζεζε ηεο εηαηξίαο, πξνρψξεζε ζε ςεπδείο δειψζεηο
πξνο ηνλ αλεμάξηεην ινγηζηή ηεο εηαηξίαο, ζε ζρέζε κε ηνλ ηξίκελν έιεγρν, θαη
πξνθάιεζε παξαβάζεηο απφ κέξνπο ηεο εηαηξίαο ησλ δηαηάμεσλ ησλ λφκσλ πεξί
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ρξενγξάθσλ, ζε φηη αθνξά ηνπο εζσηεξηθνχο κεραληζκνχο ειέγρνπ, ηα βηβιία θαη ηα
αξρεία ηεο εηαηξίαο.

4.4 Γηαθνξέο ζε εκεξνκελίεο θαηαρώξεζεο, καδί κε πξόσξεο
εγγξαθέο.
Ζ απάηε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κπνξεί λα αθνξά ρξνληθέο δηαθνξέο,
δειαδή ηελ θαηαρψξηζε εζφδσλ θαη/ή εμφδσλ ζε ιαλζαζκέλεο πεξηφδνπο, κία κέζνδν
πνπ παξαβιέπεη ηεο ινγηζηηθή αξρή ηεο αληηζηνηρίαο θαη ηεο απηνηέιεηαο ησλ
ινγηζηηθψλ ρξήζεσλ. Ζ κε εγγξαθή εζφδσλ θαηά ηελ πεξίνδν εγγξαθήο ησλ εμφδσλ,
ή ην αληίζηξνθν, απνηειεί παξαβίαζε ησλ ινγηζηηθψλ θαλνληζκψλ θαη κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε κεηαθίλεζε εζφδσλ ή εμφδσλ απφ ηελ κηα πεξίνδν ζηελ άιιε,
κία κέζνδν πνπ απμάλεη ή κεηψλεη ηα θέξδε θαηά βνχιεζε.
Σα έζνδα ρξεηάδεηαη λα εγγξάθνληαη ινγηζηηθά φηαλ ηθαλνπνηνχληαη ηα
παξαθάησ θξηηήξηα:
1) Τπάξρνπλ πεηζηηθέο ελδείμεηο κίαο ζπκθσλίαο ( π.ρ. ππάξρεη γξαπηά ή
πξνθνξηθή ζπκθσλία, ή γξαπηή αλεπηθχιαθηε εληνιή.
2) Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί παξάδνζε πξντφλησλ ή έρνπλ παξαζρεζεί ππεξεζίεο
( π.ρ. έρεη πξαγκαηνπνηεζεί απνζηνιή πξντφλησλ).
3) Ζ ηηκή πψιεζεο ηνπ πσιεηή πξνο ηνλ αγνξαζηή είλαη ζηαζεξή ή
θαζνξηζκέλε, π.ρ. φηαλ ε ηηκή δελ εμαξηάηαη απφ κειινληηθά ζπκβάληα ή ε
ζπλαιιαγή δελ πεξηιακβάλεη ηε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηνπ πξντφληνο κε άιια ή νη
φξνη πιεξσκήο δελ παξαηείλνληαη γηα ζεκαληηθή πεξίνδν.
4) Τπάξρεη εχινγε εγγχεζε εηζπξαμηκφηεηαο. ηελ νπζία ε είζπξαμε δελ
εμαξηάηαη απφ θάπνηα κειινληηθά γεγνλφηα, φπσο ε κεηαπψιεζε ηνπ πξντφληνο ή ην
απνηέιεζκα κίαο δηθαζηηθήο πξνζθπγήο.
Αλ έλα απφ ηα παξαπάλσ θξηηήξηα δελ ηθαλνπνηείηαη, ππάξρεη πξφσξε
εγγξαθή εζφδσλ.
Έλα άιιν ζέκα ζρεηηθά κε ηελ αληηθαλνληθή εγγξαθή εζφδσλ αθνξά ηηο
καθξνπξφζεζκεο ζπκβάζεηο. ε κεξηθέο ρψξεο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα απφ
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καθξνπξφζεζκεο

θαηαζθεπαζηηθέο

ζπκβάζεηο

κπνξνχλ

λα

εγγξαθνχλ

ρξεζηκνπνηψληαο είηε ηε κέζνδν ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε ηε κέζνδν ηνπ
πνζνζηνχ νινθιήξσζεο, αλάινγα, ελ κέξεη, κε ηηο πεξηζηάζεηο. Πξψηνλ, ε κέζνδνο
ηεο νινθιήξσζεο ηεο ζχκβαζεο δελ εγγξάθεη έζνδα παξά κφλν αθνχ νινθιεξσζεί
ην έξγν θαηά 100%. Σα θφζηε θαηαζθεπήο θξαηνχληαη ζ' έλα ινγαξηαζκφ απνγξαθήο
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ. Γεχηεξνλ, ε κέζνδνο πνζνζηνχ νινθιήξσζεο
εγγξάθεη ζηα απνηειέζκαηα ηεο εηαηξίαο, ηδηαίηεξα αλ νη ζπλαιιαγέο απηέο είλαη
αζπλήζηζηεο ή εμαηξεηηθά πνιχπινθεο.
Οη πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ρξνληθέο δηαθνξέο,
ζπκπεξηιακβαλφκελεο ηεο πξφσξεο εγγξαθήο εζφδσλ, είλαη :
α) Σαρεία αλάπηπμε ή αζπλήζηζηε θεξδνθνξία, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε άιισλ
εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ ηνκέα.
β) Δπαλεηιεκκέλε αξλεηηθή ηακεηαθή ξνή απφ εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο ή
αδπλακία παξαγσγήο ηακεηαθήο ξνήο, ελψ παξάιιεια αλαθνηλψλνληαη θέξδε θαη
απμήζεηο θεξδψλ.
γ) εκαληηθέο, αζπλήζηζηεο ή εμαηξεηηθά πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, ηδηαίηεξα
θνληά ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, πνπ δεκηνπξγνχλ δχζθνια εξσηήκαηα "
νπζίαο-κνξθήο".
δ) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή ηνπ πεξηζσξίνπ
θέξδνπο ζε κεγαιχηεξν απφ εθείλσλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα.
ε) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πσιήζεσλ αλά εκέξα ζηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο.
ζη) Αζπλήζηζηε κείσζε ηνπ αξηζκνχ αγνξψλ αλά εκέξα ζηηο ινγηζηηθέο
ππνρξεψζεηο.

4.5 Δηθνληθή ηηκνιόγεζε εζόδσλ.
Σα εηθνληθά έζνδα αθνξνχλ ηελ εγγξαθή πσιήζεσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ
πνπ δελ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί. Οη εηθνληθέο πσιήζεηο ζπρλά αθνξνχλ πιαζηνχο ή
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αλχπαξθηνπο πειάηεο, αιιά κπνξεί επίζεο λα αθνξνχλ πξαγκαηηθνχο πειάηεο. Με
ηελ εγγξαθή εηθνληθψλ πσιήζεσλ γίλεηαη απαξαίηεηε ε αληηζηξνθή ηεο εγγξαθήο
ζηελ επφκελε ινγηζηηθή πεξίνδν, πξάγκα πνπ απαηηεί ηελ εγγξαθή λέσλ εηθνληθψλ
πσιήζεσλ.
Μία άιιε κέζνδνο είλαη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ππαξθηνί πειάηεο θαη λα
δηνγθψλνληαη ή λα αιινηψλνληαη ηηκνιφγηα, ψζηε λα εκθαλίδνπλ πςειφηεξα πνζά ή
πνζφηεηεο απφ εθείλεο πνπ πσιήζεθαλ πξαγκαηηθά. Μία γλσζηή ηέηνηα πεξίπησζε
είλαη εθείλε ηεο Equity Funding Corporation, ζηελ νπνία ε Γηνίθεζε ήζειε λα
απμήζεη ηνλ αξηζκφ ησλ αζθαιεηψλ πνπ είρε πσιήζεη ε εηαηξία θαη ελέγξαςε
εηθνληθά ζπκβφιαηα ζηα ινγηζηηθά αξρεία (βηβιία). κσο, ήηαλ ππνρξεσκέλε λα
απμάλεη θάζε ρξφλν ηνπο εηθνληθνχο πειάηεο ηεο, κε απνηέιεζκα λα εληνπηζηνχλ
απηέο νη δξαζηεξηφηεηεο απφ ηελ επηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο. ησλ Ζ.Π.Α. .
Πσιήζεηο ππφ πξνυπνζέζεηο είλαη εθείλεο πνπ δηέπνληαη απφ φξνπο πνπ δελ
έρνπλ νινθιεξσζεί, θαη ηα δηθαηψκαηα θαη νη θίλδπλνη ηεο ηδηνθηεζίαο δελ έρνπλ
πεξάζεη ζηνλ αγνξαζηή. Έηζη δελ πξέπεη λα εγγξάθνληαη σο έζνδα. Ο πσιεηήο πνπ
ζέιεη λα εκθαλίζεη απμεκέλεο πσιήζεηο, έζησ θαη αλ ε ηδηνθηεζία ησλ πξντφλησλ δελ
έρεη πεξάζεη ζηνλ αγνξαζηή, εγγξάθεη ηελ πψιεζε ζε κηα πξνζπάζεηα λα
ππεξηηκήζεη ηα έζνδά ηνπ.
Οη πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηα εηθνληθά έζνδα είλαη :
1) Σαρεία αλάπηπμε ή αζπλήζηζηε θεξδνθνξία, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε εθείλε
άιισλ εηαηξηψλ ηνπ ίδηνπ ηνκέα.
2) Δπαλεηιεκκέλε αξλεηηθή ηακεηαθή ξνή απφ ζπλήζεηο εξγαζίεο, ελψ παξάιιεια
αλαθνηλψλνληαη θέξδε θαη απμήζεηο θεξδψλ.
3) εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε ή εηαηξίεο εηδηθήο κνξθήο, εθηφο
ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή κε εηαηξίεο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε
ινγηζηηθφ έιεγρν, ή πνπ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν απφ δηαθνξεηηθή εηαηξία ειέγρνπ.
4) εκαληηθέο, αζπλήζηζηεο ή εμαηξεηηθά πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, ηδηαίηεξα θνληά
ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, πνπ δεκηνπξγνχλ δχζθνια εξσηήκαηα γηα ην
πξαγκαηηθφ ινγηζηηθφ απνηέιεζκα πνπ εκθαλίδεηαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
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5) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πσιήζεσλ αλά εκέξα ζηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο.
6) εκαληηθφο φγθνο πσιήζεσλ ζε επηρεηξήζεηο ησλ νπνίσλ δελ είλαη γλσζηά ηα
πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ε ηδηνθηεζία.
7) Αζπλήζηζηε αχμεζε πσιήζεσλ απφ κεηνςεθία ηκεκάησλ κέζα ζηελ εηαηξία ή απφ
πσιήζεηο πνπ θαηαγξάθνληαη απφ ηα θεληξηθά γξαθεία ηεο εηαηξίαο.

4.6 Απνθάιπςε θξπκκέλσλ ζηνηρείσλ Παζεηηθνύ.
Ζ ππνηίκεζε παζεηηθνχ θαη εμφδσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηξφπνπο κε ηνπο
νπνίνπο κπνξνχλ λα αιινησζνχλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ψζηε λα θαίλεηαη πην
θεξδνθφξα ε επηρείξεζε. Απηφ κπνξεί λα γίλεη κε ηε ρξήζε, επηιεθηηθά, ησλ
παξαθάησ κεζφδσλ :
Ζ πξψηε κέζνδνο : Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ θαη ηα έμνδα κπνξνχλ λα
παξαιεηθζνχλ απιψο θαη κφλν κε ηελ κε εγγξαθή ηνπο. Σηκνιφγηα ή θαηαζηάζεηο
πξνκεζεπηψλ κπνξεί λα " πεηαρηνχλ θαηά ιάζνο ", θαη λα αληηζηαζκηζηνχλ απφ
κειινληηθέο απμήζεηο ηηκψλ.
Ζ δεχηεξε κέζνδνο : Πξαγκαηνπνηείηαη κε θεθαιαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο ( ην
έμνδν εγγξάθεηαη σο πάγην ζηνηρείν ), ή κε εγγξαθή θεθαιαηαθήο δαπάλεο ( ην πάγην
ζηνηρείν λα εγγξαθεί δειαδή ζαλ έμνδν ).
ηελ πξψηε πεξίπησζε απηήο ηεο κεζφδνπ, έρνπκε ηελ ππνηίκεζε ή
απφζβεζε κηαο δαπάλεο αληί γηα ηελ εγγξαθή ηεο ζην έηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε,
κε απνηέιεζκα λα δηνγθψλεηαη ην θέξδνο. Γηα παξάδεηγκα, νη θαηαβνιέο ηφθσλ ελφο
δαλείνπ, πξέπεη λα εγγξάθνληαη ζηελ πεξίνδν πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, αιιά ζε κηα
απφπεηξα απάηεο κπνξεί λα θεθαιαηνπνηεζνχλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ δαλείνπ,
πξαθηηθή πνπ απμάλεη ην θέξδνο.
ηε δεχηεξε πεξίπησζε ηεο ίδηαο κεζφδνπ, αλ ε επηρείξεζε ζέιεη λα
εκθαλίζεη κεησκέλα έζνδα θαη λα θαηαβάιιεη ιηγφηεξνπο θφξνπο, κπνξεί λα
εγγξάςεη κία δαπάλε ηελ νπνία ζα έπξεπε λα απνζβέζεη ή λα ππνηηκήζεη. Γηα
παξάδεηγκα, κηα εηαηξία πνπ αγνξάδεη έλα φρεκα, αληί λα θαηαλείκεη ηε ρξήζε ηνπ ζε
φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζηκεο δσήο ηνπ, κε ηελ ππνηίκεζε ίζσο πξνζπαζήζεη λα ην
εγγξάςεη σο δαπάλε ζην έηνο αγνξάο ηνπ. Έηζη, ην θέξδνο ηεο ζα κεησζεί, φπσο θαη
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ηα πεξηνπζηαθά ηεο ζηνηρεία, πεξίπησζε πνπ ελδηαθέξεη άκεζα ηνλ θνξνινγηθφ
έιεγρν.
Ζ ηξίηε κέζνδνο : Μία επηρείξεζε κπνξεί λα κελ εγγξάςεη θαλνληθά ή λα κελ
εκθαλίζεη ηα έμνδα πνπ ζπλδένληαη κε επηζηξνθέο πξντφλησλ ιφγσ κε ηθαλνπνίεζεο
ησλ πειαηψλ. ηαλ κηα εηαηξία παξέρεη εγγχεζε γηα έλα πξντφλ πνπ πσιεί, πξέπεη λα
εγγξάςεη παζεηηθφ γηα απηφ ην πνζφ. Μεξηθέο επηρεηξήζεηο αγλννχλ ή ππνηηκνχλ
απηφ ην παζεηηθφ.

4.7 Παξάλνκεο θαη αληηδενληνινγηθέο γλσζηνπνηήζεηο.
Πέξα απφ ην ρεηξηζκφ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, κπνξεί επίζεο λα
ππάξρνπλ αληηθαλνληθέο γλσζηνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθή εηθφλα απφ
ηελ πξαγκαηηθή. Γηα παξάδεηγκα, ν δξάζηεο κπνξεί λα "μεράζεη" λα γλσζηνπνηήζεη
κία ελδερφκελε ππνρξέσζε ή ην γεγνλφο φηη έλα δάλεην ζπλνδεχεηαη απφ
ρξεκαηννηθνλνκηθνχο φξνπο, ή αθφκε φηη γηα ηε ρνξήγεζε δαλείσλ, έρνπλ κπεη σο
θαιχςεηο ηα ίδηα ηα αθίλεηα, ζε δηαθνξεηηθέο ηξάπεδεο, δειαδή πάγην ελεξγεηηθφ
ππνζεθεχεηαη παξαπάλσ απφ κία θνξά. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε ηίζεηαη ην
εξψηεκα, πνηνο ηξαπεδηθφο πηζησηήο ζα απνδεκησζεί πξψηνο. Πφζα απφ απηά ηα
δάλεηα πνπ ρνξεγήζεθαλ ζα "θνθθηλίζνπλ", κεγαιψλνληαο αθφκε πεξηζζφηεξν ην
ηδησηηθφ ρξένο ηεο νηθνλνκίαο, ηδίσο φηαλ ηα δάλεηα απηά είλαη νκνινγηαθά, κε ηα
νκφινγά θάιπςήο ηνπ λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζε δηεζλείο ρξεκαηαγνξέο, ζέηνληαο
πιένλ εξψηεκα νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο θαηά ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, απφ ηε
ζηηγκή πνπ είλαη πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ ζηνηρείν θξαηηθψλ ρξεψλ ;
Σα ινγηζηηθά πξφηππα επηβάιινπλ ηε γλσζηνπνίεζε ζεκαληηθψλ δπλεηηθψλ
ππνρξεψζεσλ. Παξφκνηα, νη απνθάζεηο δηθαζηεξίσλ θαη ξπζκηζηηθψλ αξρψλ, πνπ
κεηψλνπλ ηελ αμία ηνπ ελεξγεηηθνχ ή δείρλνπλ ηελ χπαξμε κε θαηαγεγξακκέλσλ
ππνρξεψζεσλ, πξέπεη λα αλαθνηλψλνληαη, αθνχ νη κέηνρνη, θαη ζήκεξα πιένλ, νη
ζπκκέηνρνη, έρνπλ ην δηθαίσκα λα ηηο γλσξίδνπλ.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα απνθαιχπηεηαη ζηνπο κεηφρνπο ζχκθσλα κε
ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, είλαη ε ζεκαληηθή δηαρεηξηζηηθή απάηε θαη νη
ζπλαιιαγέο ζπλδεφκελσλ κεξψλ. Απηέο ζπκβαίλνπλ φηαλ κηα επηρείξεζε
ζπλαιιάζζεηαη κε κηα άιιε ηεο νπνίαο ε δηνίθεζε ή νη πνιηηηθέο ιεηηνπξγίαο κπνξεί
λα ειέγρνληαη ή λα επεξεάδνληαη ζεκαληηθά είηε απφ ηελ πξψηε επηρείξεζε είηε απφ
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θάπνηα ηξίηε πνπ ζπλδέεηαη θαη κε ηηο δχν. Απηέο νη ζπλαιιαγέο πξέπεη λα
απνθεχγνληαη.
Πξνεηδνπνηεηηθέο

ελδείμεηο

πνπ

ζπλδένληαη

κε

ηηο

αληηθαλνληθέο

γλσζηνπνηήζεηο απνηεινχλ ηα παξαθάησ :
1) Κπξηαξρία ελφο πξνζψπνπ ή κηαο νκάδαο ζηε δηνίθεζε, ρσξίο αληηζηαζκηζηηθνχο
κεραληζκνχο ειέγρνπ.
2) Αλαπνηειεζκαηηθή επίβιεςε ηεο δηαδηθαζίαο απνινγηζκνχ θαη εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ απφ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ή ηελ επηηξνπή ειεγθηψλ.
3) Αλαπνηειεζκαηηθή επηθνηλσλία, εθαξκνγή, ππνζηήξημε ή επηβνιή ησλ αμηψλ θαη
δενληνινγηθψλ αξρψλ ηεο εηαηξίαο απφ ηε δηνίθεζε ή κεηάδνζε αλάξκνζησλ αμηψλ ή
δενληνινγηθψλ αξρψλ.
4) Σαρεία αλάπηπμε ή αζπλήζηζηε θεξδνθνξία, ηδηαίηεξα ζε ζχγθξηζε κε άιιεο
εηαηξίεο ηνπ ίδηνπ ηνκέα.
5) εκαληηθέο, αζπλήζηζηεο ή εμαηξεηηθά πνιχπινθεο ζπλαιιαγέο, ηδηαίηεξα θνληά
ζην ηέινο ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ πνπ δεκηνπξγνχλ δχζθνια εξσηήκαηα νπζίαο θαη
κνξθήο ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ.
6) εκαληηθέο ζπλαιιαγέο κε ζπλδεφκελα κέξε ή εηαηξίεο εηδηθήο κνξθήο εθηφο
ζπλήζνπο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή κε εηαηξίεο πνπ δελ ππνβάιινληαη ζε
ινγηζηηθφ έιεγρν ή πνπ ππνβάιινληαη ζε έιεγρν απφ δηαθνξεηηθή εηαηξία.
7) εκαληηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ή ζπγαηξηθψλ εηαηξηψλ ή
ππνθαηαζηεκάησλ ζε " θνξνινγηθνχο παξαδείζνπο ", γηα ηηο νπνίεο δελ θαίλεηαη λα
ππάξρεη θαζαξή επηρεηξεκαηηθή αμηνιφγεζε.
8) Τπεξβνιηθά πνιχπινθε νξγαλσηηθή δνκή πνπ πεξηιακβάλεη αζπλήζηζηα λνκηθά
πξφζσπα ή αζπλήζηζηεο γξακκέο δηνηθεηηθήο ηεξαξρίαο.
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9) Γλσζηφ ηζηνξηθφ παξαβηάζεσλ ησλ λφκσλ πεξί αμηνγξάθσλ ή άιισλ λφκσλ θαη
θαλνληζκψλ ή ηζρπξηζκνί ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο, ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο ή ησλ
κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ.
10) Δπαλεηιεκκέλεο πξνζπάζεηεο ηεο Γηνίθεζεο λα δηθαηνινγήζεη νξηαθέο ή
αλάξκνζηεο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο κε βάζε ηε ζεκαληηθφηεηα.
11) Δπηβνιή επίζεκσλ ή αλεπίζεκσλ πεξηνξηζκψλ ζηνλ ειεγθηή, πνπ δπζρεξαίλνπλ
αληηθαλνληθά ηελ πξφζβαζή ηνπ ζε άηνκα ή πιεξνθνξίεο ή ηελ ηθαλφηεηά ηνπ λα
επηθνηλσλεί απνηειεζκαηηθά κε ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. ή ηελ επηηξνπή ειέγρνπ.

4.8 Δζθεκκέλα ιαλζαζκέλε απνγξαθή θαη απνηίκεζε ζηνηρείσλ
Δλεξγεηηθνύ θαη Απνζεκάησλ.
Μία άιιε αξρή ηεο ινγηζηηθήο πνπ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ
απνηίκεζε απνζεκάησλ είλαη " ην κηθξφηεξν κεηαμχ ηηκήο θφζηνπο θαη θαζαξήο
ξεπζηνπνηήζηκεο αμία", ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, φπνπ αλακέλεηαη φηη, εάλ έλα απφζεκα
δελ πσιεζεί ζηελ θαζαξή ξεπζηνπνηήζηκε αμία, ζα πξέπεη λα θαηαγξαθεί ζηελ ηηκή
θφζηνπο ή αθφκα θαη λα δηαγξαθεί εάλ πηζηεχεηαη φηη δελ ζα πσιεζεί θαζφινπ.
πρλά φκσο, απαηηείηαη λα γίλνπλ εθηηκήζεηο γηα λα πξνζδηνξηζηεί είηε ε θαζαξή
ξεπζηνπνηήζηκε αμία είηε ε ρξήζηκε δσή, είηε ε ππνιεηκκαηηθή αμία, είηε ην
πεπαιαησκέλν απφζεκα. ηαλ θάπνηνο πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζε απνηηκήζεηο, έρεη
θαη ηελ επθαηξία λα ηηο παξαπνηήζεη θαηά βνχιεζε.
πρλά ε αληηθαλνληθή απνηίκεζε ελεξγεηηθνχ παίξλεη ηε κνξθή :
1) Αληηθαλνληθήο απνηίκεζεο απνζεκάησλ ( αλάινγα κε ην αλ ζην ηέινο ηεο
πεξηφδνπ ζέιεη θαλείο λα απμήζεη ή λα κεηψζεη ην απφζεκα ή ην θφζηνο πσιεζέλησλ
πξντφλησλ).
2) Αληηθαλνληθήο ινγηζηηθήο απαηηήζεσλ.
3) Αληηθαλνληθνί επηρεηξεκαηηθνί ζπλδπαζκνί.
4) Αληηθαλνληθή απνηίκεζε παγίνπ ελεξγεηηθνχ.
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Σα απνζέκαηα κπνξεί λα απνηηκεζνχλ αληηθαλνληθά κε ην ρεηξηζκφ είηε ηεο
πνζφηεηαο, είηε ηεο πνηφηεηαο, είηε ηεο ηηκήο.
Έηζη, ν δξάζηεο κπνξεί :
α) λα παξαπνηήζεη ηελ απνγξαθή
β) λα παξαπνηήζεη ηα αξρεία δηαξθνχο απνγξαθήο
γ) λα κελ θαηαγξάςεη πεπαιαησκέλα απνζέκαηα
δ) λα κελ εγγξάςεη πσιεζέληα πξντφληα, κε απνηέιεζκα λα ππνηηκεζεί ην θφζηνο
ησλ πσιεζέλησλ θαη λα ππεξηηκεζεί ην απφζεκα.
Παξαπνηψληαο ηελ απνηίκεζε απνζεκάησλ, ν δξάζηεο κπνξεί λα ππεξηηκήζεη
ηελ ηηκή ησλ αγνξαζζέλησλ πξντφλησλ ή λα ππεξηηκήζεη ηελ αμία αγνξάο ( απμάλεη
πνζφηεηα ή δειψλεη άιιν είδνο ίδηνπ αγαζνχ, άιιε πνηφηεηα ), αγλνψληαο παληειψο
ηελ αξρή πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ γηα ηελ θνζηνιφγεζε θαη εθηίκεζε ησλ
κελφλησλ, πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηειηθά ην ινγηζηηθφ απνηέιεζκα.

4.9 Αιρεκηζηηθέο ηερληθέο ζε ινγαξηαζκνύο πειαηώλ, ρξεσζηώλ, θαη
απαηηήζεσλ.
Έρεη ήδε αλαθεξζεί πην πάλσ, φηη ν δξάζηεο ηεο απάηεο κπνξεί λα
παξαπνηήζεη ηηο πσιήζεηο θαη ην απφζεκα. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο, ζπλήζσο ρξεψζηεο θαη πειάηεο. Οη πην ζπρλέο κέζνδνη πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη εδψ είλαη νη εηθνληθέο απαηηήζεηο, ή ε κε δηαγξαθή πνζψλ πνπ
είλαη αλεπίδεθηα είζπξαμεο. Ο δξάζηεο κπνξεί λα εγγξάςεη ή λα ππεξηηκήζεη
πσιήζεηο πνπ γίλνληαη επί πηζηψζεη, ζπλήζσο πξνο ην ηέινο ηνπ έηνπο, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα ππεξηηκήζεη ηηο ινγηζηηθέο απαηηήζεηο. Ζ δεκηνπξγία εηθνληθψλ
ινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ είλαη κία ζπλήζεο κέζνδνο γηα ηελ θάιπςε νηθνλνκηθψλ
πξνβιεκάησλ θαη ηελ ππεξηίκεζε πσιήζεσλ θαη ελεξγεηηθνχ. Γη' απηφ νη ειεγθηέο
ρξεζηκνπνηνχλ ηε κέζνδν ηεο επαθήο κε ηνπο νθεηιέηεο, γηα λα εμαθξηβψζνπλ,
πξψηνλ αλ νη νθεηιέηεο είλαη ππαξθηά πξφζσπα θαη δεχηεξνλ, αλ ην πνζφ ηεο
νθεηιήο είλαη ζσζηφ έηζη φπσο έρεη απνηππσζεί θαηά ηελ εκεξνκελία θιεηζίκαηνο
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ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηεο ρξήζεο ( ηππηθά ε εκεξνκελία ζπληάμεσο ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ).
Δθηφο απφ ηελ ππεξηίκεζε ησλ ινγηζηηθψλ απαηηήζεσλ κε ηε δεκηνπξγία
εηθνληθψλ ινγηζηηθψλ ρξεσζηηθψλ ππνινίπσλ πειαηψλ, ν δξάζηεο κπνξεί λα
εγγξάςεη απαηηήζεηο αλεπίδεθηεο εηζπξάμεσο, θαη έηζη λα ππεξηηκήζεη ηηο νθεηιέο
ησλ πειαηψλ, άξα ην ελεξγεηηθφ ηνπ. ' απηή ηελ πεξίπησζε, είλαη άθξσο ζεκαληηθή
ε επαθή κε ηνπο νθεηιέηεο. Απηή είλαη κηα δηαδηθαζία ζηελ νπνία νη ειεγθηέο
απνζηέιινπλ

επηζηνιέο

ζε

κεγάινπο

ή

αζπλήζηζηνπο

νθεηιέηεο,

γηα

λα

επηβεβαηψζνπλ ηελ χπαξμή ηνπο θαη ην ππφινηπν ηεο νθεηιήο ηνπο. κεξηθέο θνξέο ε
δηνίθεζε κπνξεί λα κε ζέιεη λα εγθξίλεη ηέηνηεο επηζηνιέο. Απηή θαη κφλν ε
ζπκπεξηθνξά ησλ δηνηθνχλησλ, πξέπεη λα θηλήζεη ηελ ππνςία ζηνπο ειεγθηέο φηη
επηρεηξείηαη πξνζπάζεηα απφθξπςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ κπνξεί λα είλαη
νπζηψδεηο ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα απνθαιχςνπλ ηπρφλ απάηε.

4.10 Δηθνληθέο απνζβέζεηο - Η Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζην Πάγην
Δλεξγεηηθό.
Σν πάγην ελεξγεηηθφ κπνξεί λα παξαπνηεζεί κε δηάθνξνπο ηξφπνπο. Μεξηθνί
απφ ηνπο πην ζπλεζηζκέλνπο είλαη :
α) Ζ εγγξαθή εηθνληθψλ παγίσλ.
β) Ζ παξαπνίεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ
γ) Αληηθαλνληθή θεθαιαηνπνίεζε απνζεκάησλ θαη ηζηνξηθνχ-αξρηθνχ θφζηνπο.
Μία απφ ηηο πην εχθνιεο κεζφδνπο παξαπνίεζεο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ είλαη ε
εγγξαθή εηθνληθψλ παγίσλ κε ηε δεκηνπξγία πιαζηψλ εγγξαθψλ ( θπζηθά θαη ζην
κεηξψν παγίσλ ). Μία άιιε, παξφκνηα κέζνδνο, είλαη λα θαηαρσξεζεί κηζζσκέλνο
εμνπιηζκφο σο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ, παξ' φιν πνπ δελ αλήθεη ζηελ επηρείξεζε.
Ζ παξαπνίεζε ηεο αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ γίλεηαη φηαλ
ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν δελ θαηαρσξεζεί ζην θφζηνο ηνπ, αιιά κε δηνγθσκέλε αμία,
(είηε θαηαρσξεζεί κία, δχν ή αθφκε θαη ηξεηο θνξέο, ρξεζηκνπνηψληαο "καγηθέο"
ινγηζηηθέο ηερληθέο). Οη εηαηξίεο κπνξεί λα επαλεθηηκήζνπλ έλα πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν
ζε πιαζηή δηνγθσκέλε ηηκή ή λα κελ θαηαρσξίζνπλ κία κείσζε ηεο αμίαο ηνπ φπσο
επηβάιινπλ ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δπηπιένλ, ε θεθαιαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο
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πνπ δελ ζπλδέεηαη κε ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ( π.ρ. κεηαθνξηθά, λαχινη, αιιά αθφκε
θαη ζηαιίεο, ρξεκαηννηθνλνκηθά έμνδα ή ηφθνη, πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αγνξά), δελ
πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θφζηνο ηνπ ζηνηρείνπ. Ο δξάζηεο, ζε κηα
πξνζπάζεηα λα ππεξηηκήζεη ην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν, κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηέηνηα
θφζηε σο κέξνο ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ηνπ πάγηνπ αληί λα εγγξάςεη Έμνδα,
πεξίπησζε πνπ αθνξά άκεζα θαη πάιη ηνλ θνξνινγηθφ έιεγρν, ιφγσ απμεκέλσλ
απνζβέζεσλ. ε πεξίπησζε εθαξκνγήο ΓΛΠ, άκεζα ελδηαθεξφκελνη είλαη νη
επελδπηέο - κέηνρνη, νη νπνίνη πξέπεη λα ειέγρνπλ δηαρξνληθά ην χςνο ησλ
απνζβέζεσλ, ζε ζρέζε θαη αλαινγία κε ην χςνο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ηηο
δηαθνξέο ησλ ινγηζηηθψλ απνζβέζεσλ κε ηηο θνξνινγηθέο.
Ζ αληηθαλνληθή θαηαρψξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κπνξεί λα εκπίπηεη
ζηελ πιαηηά θαηεγνξία ηεο παξαπνίεζεο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηφ
ζπκβαίλεη φηαλ ν δξάζηεο, γηα παξάδεηγκα, θαηαρσξεί έλα πάγην πεξηνπζηαθφ
ζηνηρείν σο θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη φρη σο κε θπθινθνξνχλ, γηα λα αιινηψζεη
ηνπο νηθνλνκηθνχο δείθηεο ή ην δείθηε ξεπζηφηεηαο ψζηε λα πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο
δαλεηζκνχ.
πλίζηαηαη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα πξαγκαηνπνηεί θαηακέηξεζε ησλ
παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη' έηνο θαη λα ζπκθσλεί ην κεηξψν παγίσλ
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ κε πξαγκαηηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. Δπίζεο, πξέπεη λα
πξαγκαηνπνηείηαη απνγξαθή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, γηα λα επαιεζεχεηαη φηη ηα
Π.Π.. ππάξρνπλ ζηηο πνζφηεηεο θαη απνηηκήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Πξνεηδνπνηεηηθέο ελδείμεηο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αληηθαλνληθή απνηίκεζε
ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη :
1) Δπαλεηιεκκέλε αξλεηηθή ηακεηαθή ξνή απφ εξγαζίεο ηεο εηαηξίαο ή αδπλακία
παξαγσγήο ηακεηαθήο ξνήο, ελψ παξάιιεια αλαθνηλψλνληαη θέξδε θαη δηαλνκέο
κεξηζκάησλ.
2) εκαληηθή κείσζε ηεο δήηεζεο απφ ηνπο πειάηεο θαη απμαλφκελεο επηρεηξεκαηηθέο
απνηπρίεο, είηε ζην ζπγθεθξηκέλν ηνκέα ή γεληθά ζηελ νηθνλνκία.
3) ηνηρεία ελεξγεηηθνχ, παζεηηθνχ, έζνδα ή έμνδα, βαζηζκέλα ζε ζεκαληηθέο
απνηηκήζεηο , νη νπνίεο ζηεξίδνληαη ζε ππνθεηκεληθά θξηηήξηα ή εκπεξηέρνπλ
αβεβαηφηεηεο πνπ είλαη δχζθνιν λα επηβεβαησζνχλ.

46

4) Τπεξβνιηθή ζπκκεηνρή ή ελαζρφιεζε ηεο κε νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο κε ηελ
επηινγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ ή ηνλ πξνζδηνξηζκφ ζεκαληηθψλ απνηηκήζεσλ.
5) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηνπ κεηθηνχ πεξηζσξίνπ θέξδνπο ή ηνπ πεξηζσξίνπ θέξδνπο
ζε κεγαιχηεξν βαζκφ απφ εθείλνλ άιισλ επηρεηξήζεσλ ηνπ ηνκέα .
6) Αζπλήζηζηε αχμεζε ηνπ αξηζκνχ πσιήζεσλ αλά εκέξα ζηηο ινγηζηηθέο
απαηηήζεηο.
7) Αζπλήζηζηε αιιαγή ζηε ζρέζε αλάκεζα ζηα πάγηα ελεξγεηηθνχ θαη ηελ
ππνηίκεζε.
8) Αχμεζε ηνπ πάγηνπ ελεξγεηηθνχ, ελψ άιιεο επηρεηξήζεηο ηνπ ηνκέα εκθάληζαλ
κείσζε ηνπ θεθαιαίνπ πνπ είλαη δεζκεπκέλν ζε πάγην ελεξγεηηθφ.

4.11 Πξνηάζεηο γηα πεξηνξηζκό ησλ ινγηζηηθώλ ηερλαζκάησλ πνπ
νδεγνύλ ζηελ απάηε κέζσ παξαπνίεζεο νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ.
Οη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο νη πεξηπηψζεηο παξαπνίεζεο πνπ αλαθέξακε,
ραξαθηεξίδνληαη απφ παξφκνηεο αδπλακίεο ησλ κεραληζκψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έηζη, ζπλίζηαηαη, πξνθεηκέλνπ νη επηρεηξήζεηο λα πξνιάβνπλ ηέηνηεο απάηεο
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα :
α) Σεξνχλ ινγηζηηθά αξρεία θαλνληθήο κνξθήο.
β) Μεξηκλνχλ ψζηε ην ινγηζηηθφ ηκήκα λα είλαη επαξθψο επαλδξσκέλν ψζηε
λα είλαη δπλαηφο ν ζσζηφο δηαρσξηζκφο θαζεθφλησλ.
γ) Τπάξρεη απνηειεζκαηηθφ ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
δ) Σίζεληαη ξεαιηζηηθνί ζηφρνη, ψζηε ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο λα κπνξεί λα
ηνπο πξαγκαηψζεη, ρσξίο λα θαηαθεχγεη ζε απάηεο.
ε) Γηεξεπλάηαη ε κε επίηεπμε ζηφρσλ θαη ε αζηαζήο ή κεηνχκελε νηθνλνκηθή
απφδνζε.
ζη) Γηαζθαιίδεηαη επαξθέο θεθάιαην θίλεζεο, ψζηε λα κελ πθίζηαηαη πίεζε ε
δηνίθεζε λα αιινηψζεη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5
Ο ΔΛΔΓΥΟ ΓΙΑ ΑΠΑΣΗ ΣΙ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΙ ΚΑΙ Ο
ΡΟΛΟ ΣΟΤ ΔΧΣΔΡΙΚΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΣΗ
ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΗ ΑΠΑΣΗ.
5.1 Δηζαγσγηθά.
Απηφ ην θεθάιαην έξρεηαη γηα λα δψζεη ηα εξείζκαηα θαη ηα κέζα πνπ έρεη ν
εζσηεξηθφο ειεγθηήο θαηά ηελ δηεξεχλεζε απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Σν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ζηελ νπζία ηε ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο. Γεκηνπξγνχληαη ζ' απηφ ην θεθάιαην ηα
ζεκέιηα πνπ ζα ζηνηρεηνζεηήζνπλ εξσηήκαηα γηα ηελ ζεκαζία ηνπ εμσηεξηθνχ
ειέγρνπ, πνπ παξνπζηάδνπκε ζην θεθάιαην 6.

5.2 Γεληθά γηα ηνλ έιεγρν ηεο απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Μέρξη ηψξα αλαθεξζήθακε ζηηο κνξθέο νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηδηαίηεξα
ζηελ απάηε, θαη ηε κνξθή πνπ παίξλεη απηή κέζα απφ ηε Γεκηνπξγηθή ινγηζηηθή, ε
νπνία απνηππψλεηαη αλεμίηεια ζηηο παξαπνηεκέλεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
πσο είδακε ήδε, ε απάηε ( fraud ), δελ είλαη θαηλφκελν ησλ θαηξψλ καο,
είλαη εγγελέο ραξαθηεξηζηηθφ ηεο θχζεο ηνπ αλζξψπνπ, απφ ηε γέλλεζή ηνπ. Δίλαη
κέζα ζην DNA ηνπ θαζελφο, ζε αδξάλεηα, κέρξη ηε ζηηγκή πνπ κία αηηία ζα ηελ
ελεξγνπνηήζεη.
Σα ηειεπηαία ρξφληα, ιφγσ ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ αγνξψλ, ην κεγάισκα
θαη ην αλεμέιεγθην ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηεο θαθνδηαρείξηζεο ησλ
επηρεηξήζεσλ, ην θαηλφκελν ηεο επηρεηξεκαηηθήο απάηεο έρεη πάξεη ηεξάζηηεο
δηαζηάζεηο. Δπίζεο, ιφγσ ηεο κεηαθνξάο ηεξάζηησλ θεθαιαίσλ απφ ρψξα ζε ρψξα κε
ηαρχηαηνπο ξπζκνχο, ηεο πηνζέηεζεο ελφο δπηηθνχ ηξφπνπ δσήο θαη δξάζεο, ησλ
επθαηξηψλ γηα εχθνιν πινπηηζκφ, εληφο ελφο λενθηιειεχζεξνπ θαπηηαιηζηηθνχ
κνληέινπ, παξνπζηάδεηαη κία άλεπ πξνεγνπκέλνπ αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο, ηφζν ζηηο κηθξέο φζν θαη ζηηο κεγάιεο επηρεηξήζεηο. Ηδηαίηεξα κεγάιε
έμαξζε ηνπ θαηλνκέλνπ απηνχ, παξαηεξείηαη ζηνλ θιάδν ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ
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ηδξπκάησλ, ζηνλ νπνίν δηαθηλνχληαη αθάληαζηα πνζά θαη θεθάιαηα, κε αζχιιεπηνπο
ξπζκνχο κεηαμχ θξαηψλ, αθφκε θαη " καχξν ρξήκα ", εληειψο αλεμέιεγθηα.
ηα κεγάια εηαηξηθά ζθάλδαια απεδείρζε φηη ζηελ αιινίσζε ησλ ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ δελ εκπιέθνληαη κφλν ηα ζηειέρε ησλ ίδησλ ησλ εηαηξηψλ αιιά θαη νη
εηαηξίεο ειεγθηψλ - ζπκβνχισλ, θαζψο θαη κεγάινη ρξεκαηννηθνλνκηθνί νίθνη.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ην ζθάλδαιν ηνπ ηηαιηθνχ νκίινπ ηξνθίκσλ Parmalat,
φπνπ ν φκηινο, παξνπζηάδνληαο ςεπδή ζπκθσλία κε αμησκαηνχρνπο ηεο Bank of
America Corporation, αλέβαζε κέζα ζε 7 κήλεο ηελ ηηκή ηεο κεηνρήο ηνπ
πεξηζζφηεξν απφ ηα 2/3 ηεο ζπλνιηθήο ρξεκαηηζηεξηαθήο ηεο αμίαο, πνπ αλήιζε ζε
1,35 δηζεθαηνκκχξηα $. ζνλ αθνξά ηελ ππφζεζε ηεο ινγηζηηθήο απάηεο κέζσ ηεο
παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, αλ εμεηαζζεί ζην ζχλνιφ ηεο, απηή δε κέλεη
κφλν ζην ζηελφ πιαίζην ηεο επηρείξεζεο. Ηζηνξηθά ην θαηλφκελν ηεο απάηεο
ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ ζπλδέεηαη κε πνιηηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη θνηλσληθέο
παξακέηξνπο.
Ζ απάηε εκπεξηέρεη κηα ζεηξά παξαηππηψλ θαη παξάλνκσλ πξάμεσλ πνπ
ραξαθηεξίδνληαη απφ ζθφπηκε εμαπάηεζε θαη κε ίδην φθεινο, νη νπνίεο πξνέξρνληαη
απφ ηηο ίδηεο ηηο δηνηθήζεηο, ηνπο εξγαδφκελνπο ή απφ ηξίηνπο, γηα ζπγθεθξηκέλνπο
ζθνπνχο. πλήζσο ε νηθνλνκηθή δπζρέξεηα ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνπ ππνθηλεί,
πνιιέο θνξέο, ηελ ίδηα ηελ δηνίθεζε ζηελ παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ δεδνκέλσλ.
Δπίζεο, ε απάηε κπνξεί λα δηαπξαρζεί, εμαηηίαο ηνπ έληνλνπ αληαγσληζηηθνχ
πεξηβάιινληνο, απφ θαιά ακεηβφκελα αλψηεξα ζηειέρε ηεο εηαηξίαο, ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπλ πςειφηεξνπο ζηφρνπο γηα φθεινο ηεο
επηρείξεζεο. Ζ απάηε επίζεο κπνξεί επίζεο λα δηαπξαρζεί απφ άηνκα εθηφο ηνπ
νξγαληζκνχ ή απφ θνηλνχ κε ζηειέρε ή ηε δηνίθεζε, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηεζεί ε
απιεζηία γηα ίδηνλ φθεινο.
Οη δξάζηεο ζπλήζσο πξνβαίλνπλ ζηε δηάπξαμε ηεο απάηεο, φηαλ
δηαπηζηψλνπλ αδπλακίεο ζην χζηεκα Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ Λνγηζηεξίνπ ή ηνπ
Οηθνλνκηθνχ Σκήκαηνο ζε κηα επηρείξεζε. Οη αδπλακίεο απηέο παξέρνπλ ηε
δπλαηφηεηα ζηα άηνκα απηά λα δξνπλ αλελφριεηα, θάησ απφ ηελ θάιπςε ησλ
αδπλακηψλ ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο.
Απηνί πνπ ζρεδηάδνπλ κία απάηε, γηα λα κελ απνθαιπθζεί, πξνζπαζνχλ λα
εκπιέμνπλ φζν γίλεηαη ιηγφηεξα άηνκα. Ζ πείξα έρεη δείμεη φηη φζν πεξηζζφηεξα
άηνκα ρξεηάδνληαη λα εξγαζζνχλ γηα λα δηαπξαρζεί κία απάηε, ηφζν πην δχζθνιν
είλαη λα γίλεη, θαη αλ γίλεη απνθαιχπηεηαη εχθνια.
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5.3 Η απάηε ελώπηνλ ησλ Διεγθηώλ.
Ο φξνο " απάηε " ( fraud), νξίδεηαη σο ε κεζνδεπκέλε, κε λφκηκε ή
λνκηκνθαλήο ελέξγεηα, πνπ απνζθνπεί ζηελ παξαπιάλεζε, εμαπάηεζε θάπνηνπ, ψζηε
λα σθειεζεί απηφ, ράξηλ ηνπ νπνίνπ γίλεηαη ε ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα.
Χο λνκηθή έλλνηα, ήδε αλαθέξζεθε, φηη ε απάηε νξίδεηαη σο αμηφπνηλε
ζπκπεξηθνξά, πξάμε ή παξάιεηςε, θαηά ηελ νπνία θάπνηνο κε ζθνπφ λα απνθνκίζεη
είηε ν ίδηνο, είηε θαη ηξίηνο, παξάλνκν πεξηνπζηαθφ φθεινο, βιάπηεη μέλε πεξηνπζία
πείζνληαο θάπνηνλ, ελ γλψζεη ησλ ςεπδψλ γεγνλφησλ σο αιεζηλψλ, ή κε ηελ αζέκηηε
απφθξπςε ή απνζηψπεζε αιεζηλψλ γεγνλφησλ.
Απάηε, ζχκθσλα κε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, νξίδεηαη σο :
Οπνηεζδήπνηε παξάλνκεο πξάμεηο πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ δφιν, απφθξπςε ή
θαηάρξεζε εκπηζηνζχλεο. Απηέο νη πξάμεηο δελ εμαξηψληαη απφ ρξήζε απεηιήο βίαο
ή θπζηθήο δχλακεο. Απάηεο δηαπξάηηνληαη απφ κέξε θαη νξγαληζκνχο γηα λα
απνθηήζνπλ ρξήκαηα, πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ππεξεζίεο, γηα λα απνθχγνπλ πιεξσκή
ή απψιεηα ππεξεζηψλ, ή γηα λα δηαζθαιίζνπλ αηνκηθφ ή επηρεηξεκαηηθφ ζπκθέξνλ.
Ο φξνο " απάηε " ζηελ ινγηζηηθή - ειεγθηηθή νξνινγία, ζχκθσλα κε ην
Γηεζλέο Διεγθηηθφ Πξφηππν Νν.240, πνπ αλαθέξεηαη ζηηο παξαπνηήζεηο θαη ζηα ιάζε
ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξνπζηάδεηαη σο : " εθνχζηα, εζθεκκέλε ελέξγεηα
απφ έλα ή πεξηζζφηεξα άηνκα, ηεο δηνίθεζεο, ησλ εξγαδνκέλσλ, ή ηξίηνπ κέξνπο,
πνπ έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ ςεχηηθε απεηθφληζε ( misrepresentation ) ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Ζ απάηε, ελ ηάρεη , ζην ΓΠΔ 240, αλαθέξεηαη :
1) ην ρεηξηζκφ, ηε λφζεπζε ή ηελ αιινίσζε ησλ θαηαρσξήζεσλ ή ησλ
απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
2) ηε κε ζσζηή παξνπζίαζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο
επηρείξεζεο.
3) ηελ απφθξπςε ή παξάιεηςε αλαθνξάο ησλ επηπηψζεσλ ησλ παξαπάλσ
θαηαρσξήζεσλ, ή ησλ απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ.
4)

ηελ

θαηαρψξεζε

εηθνληθψλ

ζπλαιιαγψλ,

άλεπ

νπζηαζηηθνχ

πεξηερνκέλνπ.
5) ηελ ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ αξρψλ θαη ησλ πξνηχπσλ ηεο ινγηζηηθήο .
6) ηε θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο.
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Σν Ακεξηθάληθν Ηλζηηηνχην Οξθσηψλ Λνγηζηψλ ( American Institute of
Certified Public Accountants - AICPA), ζην Πξφηππν Statement on Auditing
Standards (SAS) Νν.99, δηαρσξίδεη ην ιάζνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ακέιεηα, απφ ην
ιάζνο πνπ γίλεηαη κε ζηφρν ηελ απάηε. Οξίδεηαη φηη, απάηε είλαη ε ζθφπηκε
παξάβιεςε πνζψλ ή παξαπνίεζε ζηνηρείσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο πξέπεη λα έρεη θαηά λνπ πσο ηα φξηα θαη ν
δηαρσξηζκφο κεηαμχ απάηεο θαη ζθάικαηνο, δελ είλαη μεθάζαξα, ψζηε λα
απνθαίλεηαη θαλείο κεηά βεβαηφηεηαο φηη απηφ είλαη απάηε θαη ην άιιν είλαη ζθάικα.
Ο δηαρσξηζκφο απηφο έγθεηηαη ζηελ εκπεηξία θαη ηηο γλψζεηο ηνπ ειεγθηή. χκθσλα
κε ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ν Δζσηεξηθφο ειεγθηήο νθείιεη,
ηφζν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ ειέγρνπ, φζν θαη θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ειεγθηηθψλ
δηαδηθαζηψλ λα ιακβάλεη ππ' φςε ηνπ ηνλ θίλδπλν νπζηαζηηθψλ αλαθξηβεηψλ ησλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζε αλζξψπηλν ιάζνο.
Ζ παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ππεξηίκεζε ζηνηρείσλ
ελεξγεηηθνχ, εμφδσλ ή δεκηψλ, πνπ απνζθνπεί ζην επηζπκεηφ απνηέιεζκα ( ηερλεηφ
απνηέιεζκα ), δελ γίλεηαη απνδεθηφ σο ζθάικα ή ιάζνο απφ ειεγθηηθήο απφςεσο θαη
ηνχην δηφηη νη ρεηξηζκνί απηνί απνζθνπνχλ ζηελ ζπλνιηθή αιινίσζε ησλ
νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ θαη ηε δηαθνξνπνίεζε ηεο νηθνλνκηθήο παξνπζίαζεο ηεο
επηρείξεζεο. Φαηλφκελα παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη παξαπιάλεζεο
ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ έρνπλ εκθαληζζεί ζηελ Διιάδα απφ εηαηξίεο εηζεγκέλεο ζην
Υ.Α.Α., θαηλφκελν πνπ παξνπζηάδεη κεγάιν ελδηαθέξνλ δηεξεχλεζεο.

5.4 Η θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζε Δπξσπατθή θιίκαθα.
Λφγσ ηεο έμαξζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο απφ ηελ δηαρείξηζε ησλ
Δπξσπατθψλ θνλδπιίσλ, ε Δπξσπατθή Έλσζε, αλαγθάζηεθε εθ ησλ πξαγκάησλ λα
ιάβεη κέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.
χκθσλα

κε

ηελ

απφθαζε

ηεο

Δπξσπατθήο

Έλσζεο

1999/ΔΚ,

ΔΚΑΥ,28/04/1999, ηδξχεηαη ε Δπξσπατθή ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο απάηεο - Office
European De lutte Anti-Fraude - OLAF, ζηελ ππεξεζία θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο
εληάζζνληαη νη πην θάησ αξκνδηφηεηεο :
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1) Γηεμαγσγή εμσηεξηθψλ δηνηθεηηθψλ εξεπλψλ ζην πιαίζην ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο
απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη θάζε παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ησλ
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θνηλνηήησλ, θαζψο θαη ζην πιαίζην ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο αλαθνξηθά κε θάζε άιιε πξάμε ή δξαζηεξηφηεηα
επηρεηξεκαηηψλ πνπ παξαβαίλνπλ ηηο θνηλνηηθέο δηαηάμεηο.
2) Γηεμαγσγή εζσηεξηθψλ εξεπλψλ κε ζηφρν :
α) Σελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο δηαθζνξάο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο
δξαζηεξηφηεηαο εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο θνηλφηεηαο.
β) Σε δηεξεχλεζε ζνβαξψλ γεγνλφησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε
επαγγεικαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, θαη κπνξνχλ λα ζηνηρεηνζεηήζνπλ παξάιεηςε ησλ
ππνρξεψζεσλ ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ, ε νπνία
παξάιεηςε ππφθεηηαη ζε πεηζαξρηθέο θαη πνηληθέο θπξψζεηο ή παξαιείςεηο αλάινγσλ
ππνρξεψζεσλ απφ κέξνπο ησλ κειψλ ησλ θπξίσλ θαη επηθνπξηθψλ νξγάλσλ ή
νξγαληζκψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπο, ζηα νπνία δελ εθαξκφδεηαη ν θαλνληζκφο
ππεξεζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ κνλίκσλ ππαιιήισλ θαη ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ
Δπξσπατθψλ θνηλνηήησλ.
3) Πξαγκαηνπνίεζε εξεπλεηηθψλ επηζηνιψλ ζε άιινπο ηνκείο , έπεηηα απφ αίηεζε
ησλ θπξίσλ θαη επηθνπξηθψλ νξγάλσλ.
4) πκβνιή ζηελ ελίζρπζε ηεο ζπλεξγαζίαο κε ηα θξάηε κέιε ζηνλ ηνκέα ηεο
θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο.
5) Αλάιεςε δξαζηεξηνηήησλ ζρεδηαζκνχ αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο
απάηεο, αιιά θαη πξνεηνηκαζία ησλ λνκνζεηηθψλ θαη θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ ζηνπο
ηνκείο δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππεξεζίαο.
6) Θέζε ζε ιεηηνπξγία νπνηαζδήπνηε άιιεο επηρεηξεζηαθήο δξαζηεξηφηεηαο,
αλαθνξηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ( αλάπηπμε ππνδνκψλ, ζπιινγή θαη
εθκεηάιιεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ηερληθή ζπλδξνκή ).
7) Γξάζε άκεζνπ ζπλνκηιεηή ησλ αζηπλνκηθψλ θαη δηθαζηηθψλ αξρψλ.
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8) Δθπξνζψπεζε ηεο επηηξνπήο ζην ρψξν ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο.

5.5 Δζσηεξηθόο Έιεγρνο θαη εθδήισζε Απάηεο.
Ζ κεγάιε έμαξζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηεο απάηεο, ηεο
θαθνδηαρείξηζεο θαη ησλ θαηαρξήζεσλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην
ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο, δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε ζηνπο νξγαληζκνχο, αθξηβψο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ησλ θαηλνκέλσλ απηψλ, γηα ζχζηαζε ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο
ζέζπηζε αξρψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, ηζρπξή ιεηηνπξγία κνλάδαο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, επηηξνπή ειέγρνπ θαη επηηξνπή δηαρείξηζεο θηλδχλσλ.
Ο ηζρπξφο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο δελ απνηειεί πιήξε δηαζθάιηζε γηα ηηο δεκίεο
απφ θαθνήζεηο ππαιιήινπο. Οχηε είλαη δπλαηφ λα πξνιάβνπκε ηελ απάηε δίλνληαο
έκθαζε ζηελ επηινγή ηίκησλ ππαιιήισλ. Οη πην έκπηζηνη ππάιιεινη είλαη ζπλήζσο
εθείλνη πνπ κεραλεχνληαη ηηο κεγαιχηεξεο θαηαρξήζεηο. Σν γεγνλφο φηη είλαη ηφζν
έκπηζηνη, εμεγεί γηαηί έρνπλ πξνζπέιαζε ζηα ξεπζηά δηαζέζηκα, ζηα ρξεφγξαθα, ζηα
αμηφγξαθα, ζηα ινγηζηηθά αξρεία ηεο επηρείξεζεο, θαη είλαη πάληα ζε ζέζε λα θάλνπλ
θαηαρξήζεηο, είλαη ζηελ νπζία ελ δπλάκεη απαηεψλεο. Δπηπιένλ, ν αλεπαξθήο
Δζσηεξηθφο έιεγρνο πξνθαιεί ζπλήζσο άιιεο δεκίεο, φπσο π.ρ. ε Γηνίθεζε λα
βαζίδεηαη ζε ιαλζαζκέλα θαη παξαπιαλεηηθά ινγηζηηθά δεδνκέλα.
Ηδηαίηεξε βαξχηεηα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ζα
πξέπεη λα δνζεί ζηελ εθπαίδεπζε ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, κε έκθαζε ζηελ απάηε,
παξέρνληαο έηζη ηελ επθαηξία ζηηο επηρεηξήζεηο γηα αλάπηπμε ελφο λένπ
εμεηδηθεπκέλνπ ηνκέα ειεγθηηθήο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο σο έλα λέν
παγθφζκην νηθνλνκηθφ θαη θνηλσληθφ θαηλφκελν, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα
δηαζέηνπλ βαζηά γλψζε ηεο κνξθήο ( εηδψλ ) ηεο απάηεο, άξηηα εθπαίδεπζε, κεγάιε
ειεγθηηθή εκπεηξία, γλψζε ρξήζεο ειεγθηηθψλ ηερληθψλ θαη κεζνδνινγίαο
δηεξεχλεζεο ηεο απάηεο. Δπίζεο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθή γλψζε βαζηθψλ αξρψλ
ειέγρνπ απάηεο, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ζηελ απάηε, θαζψο θαη
λα αηζζάλνληαη ηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχλ δπλεηηθφ θιίκα γηα δηάπξαμε απάηεο.
Ζ εμεηδίθεπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζε ζέκαηα απάηεο είλαη πνιχ ρξήζηκε ζε
πεξηπηψζεηο αλίρλεπζεο θαη δηεξεχλεζεο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ, φπσο είλαη ε
θαηάρξεζε, ε ππεμαίξεζε ρξεκάησλ, ε ηξαπεδηθή απάηε, νη δσξνδνθίεο, απάηεο κε
ππνινγηζηέο, ε παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, παξαζηαηηθψλ, εκπξεζκνί
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γηα θάπνην ηδηαίηεξν ίδηνλ φθεινο, επελδπηηθέο απάηεο, απαηειά ζπζηήκαηα
ειεθηξνληθήο κεηαθνξάο θεθαιαίσλ θαη απαηειέο πηζησηηθέο θάξηεο.
Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο απάηεο , ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα
εζηηάδεη πεξηζζφηεξν ην ελδηαθέξνλ ηνπ ζηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο, ζηηο εμαηξέζεηο,
ζηηο ηδηνξξπζκίεο, θαη ζηηο ινγηζηηθέο αδπλακίεο. Απηφ σζηφζν πξνυπνζέηεη κεγάιε
εκπεηξία θαη δεμηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή πνπ πξνθχπηεη απφ ηε ζπλερή
ειεγθηηθή άζθεζε θαη ηελ εμεηδηθεπκέλε εθπαίδεπζε. Δηδηθφηεξα, γηα λα
αληηκεησπηζζεί ην θαηλφκελν ηνπ νξγαλσκέλνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα δηαζέηνπλ βαζηά γλψζε ηεο έλλνηαο ηεο
επηρεηξεκαηηθήο απάηεο, ηηο βαζηθέο αξρέο θαη ηερληθέο ηνπ ειέγρνπ απάηεο, ην
κέγεζνο πνπ κπνξεί λα ιάβεη κία απάηε, ηε κνξθή θαη ηνλ πηζαλφ ηξφπν νξγάλσζεο
κίαο θαινζηεκέλεο απάηεο. Δηδηθά φηαλ απηή νξγαλψλεηαη απφ έκπεηξνπο δξάζηεοζηειέρε, γλψζηεο ηνπ επηρεηξεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, έρνληαο ζπγθεθξηκέλα θίλεηξα
θαη ηηο ζπλζήθεο λα επλννχλ ηε δηάπξαμε ηνπ εγθιήκαηνο.
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, φζν θαιά θαη εθπαηδεπκέλνο θη αλ είλαη, δελ ηνπ είλαη
πάληα εχθνιν λα απνθαιχςεη πηζαλέο παξαπνηήζεηο ζηνηρείσλ θαη αξρείσλ, ηδηαίηεξα
φηαλ απηέο νη παξαπνηήζεηο κεζνδεχνληαη απφ επηηήδεηνπο ή αθφκε θαη απφ ηελ ίδηα
ηε Γηνίθεζε. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, δειαδή ν
εληνπηζκφο

παξαπνίεζεο

δεηγκαηνιεπηηθφο

δεδνκέλσλ,

δπζρεξαίλεηαη

πάξα

πνιχ.

Σπρφλ

έιεγρνο πηζαλφλ είλαη λα κελ νδεγήζεη ζηελ απνθάιπςε ηεο

απάηεο, δεδνκέλνπ ησλ, ππεξάλσ πάζεο ππνςίαο, κεζνδεχζεσλ θαη πξαθηηθψλ ηεο
εκπιεθφκελεο αλψηεξεο δηνίθεζεο.
Δπίζεο ζα πξέπεη λα επηζεκαλζεί, ην φηη, φηαλ ε κεζφδεπζε παξαπνίεζεο
ινγηζηηθψλ κεγεζψλ γίλεηαη απφ ηελ ίδηα ηε δηνίθεζε, γηα δηθνχο ηεο ιφγνπο, ηφηε
ζπλήζσο ιακβάλνληαη θαη ηα θαηάιιεια κέηξα παξεκπφδηζεο ηνπ έξγνπ ηνπ
εζσηεξηθνχ ειεγθηή, πξηλ αθφκε ην ζρεδηαζκφ ηεο απάηεο. Δλδεηθηηθά, κηα ηέηνηα
παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη ε εμαίξεζε κηαο ζπγθεθξηκέλεο πεξηνρήο απφ ην εηήζην
πξφγξακκα ειέγρσλ, πνπ ππνβάιιεηαη πξνο έγθξηζε ζηε Γηνίθεζε, απφ ηελ ππεξεζία
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Έλαο έιεγρνο απάηεο κπνξεί λα δηελεξγεζεί κεηά απφ ππνςίεο ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, απφ επίζεκεο θαηαγγειίεο, απφ αλεπίζεκεο πιεξνθνξίεο ή
έιεγρν

ζε

αληηζπκβαιιφκελνπο,

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

θαη

ειέγρνπ

πνπ

πεξηιακβάλεη δηεξεχλεζε απάηεο ( π.ρ. κε θεξφκελν σο δξάζηε πξνκεζεπηή ή
πειάηε). Μηα έξεπλα απάηεο, ζα πξέπεη λα ζρεδηάδεηαη νξγαλσκέλα κε ζθνπφ λα
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απνθαιπθζεί φρη απιά σο γεγνλφο, αιιά λα βγεη ζην θσο ε θχζε θαη ε έθηαζε ηεο
απάηεο σο ελέξγεηα. Χο εθ ηνχηνπ, ην έξγν ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζπλίζηαηαη ζηε
ρξήζε ηερληθψλ έξεπλαο θαη ηε ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε επαξθψλ πιεξνθνξηψλ
θαη ζηνηρείσλ, αθφκα, ζηελ εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ πνπ
απαηηνχληαη γηα λα ηεθκεξησζεί πιήξσο ε δηάπξαμε ηεο απάηεο, θαζψο θαη ην
κέγεζνο απηήο, θαη νη εκπιεθφκελνη.
Γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο ζεκαληηθφ είλαη λα ζηειερσζεί ε νκάδα απφ
έκπεηξνπο ειεγθηέο απάηεο, γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηεμαγσγήο ηνπ ειέγρνπ. ε
πεξίπησζε αδπλακίαο ηεο Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ε έξεπλα κπνξεί λα
δηεμαρζεί ρξεζηκνπνηψληαο αθφκε θαη εζσηεξηθφ ή εμσηεξηθφ πξνζσπηθφ ή θαη ηα
δχν. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο, γηα θαιχηεξε ζηειέρσζε ηεο νκάδαο, ν εζσηεξηθφο
έιεγρνο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηθαλνχο θαη θαηάιιεινπο ππαιιήινπο ηνπ
νξγαληζκνχ, πνπ δελ αλήθνπλ ζην ειεγρφκελν ηκήκα.
Οη ελέξγεηεο ειέγρνπ απάηεο ζα πξέπεη λα ζπληνλίδνληαη απφ θνηλνχ κε ηε
δηνίθεζε θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, κε ζπλεξγαζία λνκηθψλ ζπκβνχισλ θαη άιισλ
εηδηθψλ πνπ ελδερνκέλσο είλαη αλάγθε λα εκπιαθνχλ ζην έξγν ηεο δηεξεχλεζεο.
Δπίζεο, θαηά ηε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, ππάξρεη ζπλερήο ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ απφ ηελ ππεξεζία Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, γξαπηψο ή πξνθνξηθψο,
κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηελ ππνβνιή ηνπ ηειηθνχ πνξίζκαηνο έθζεζεο.
Ζ επζχλε ηνπ, θαζεαπηνχ ηνπ Δζσηεξηθνχ ειεγθηή, δελ είλαη λα εληνπίδεη
ηπρφλ απάηεο, αιιά λα πξνζπαζεί λα ειαρηζηνπνηεί ηνλ θίλδπλν, κέζα απφ ηελ
αμηνιφγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ ( δηαδηθαζίεο ), θαη ηελ ππνβνιή
πξνηάζεσλ. Οη φπνηεο, ηπρφλ, αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο , πξνζθέξνπλ πξφζθνξν
έδαθνο γηα ηελ δηάπξαμε απάηεο. ηελ νπζία, ν Δζσηεξηθφο Διεγθηήο δελ είλαη
ππεχζπλνο γηα ηνλ εληνπηζκφ ηεο απάηεο, αλεμάξηεηα απφ ην γεγνλφο φηη κέζα απ'
απηή ηε δηαδηθαζία, κπνξεί θάπνηε λα εληνπηζζεί απάηε,
Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο πνπ ελ γλψζεη ηνπ δελ απνθάιπςε ηελ απάηε, ε νπνία
δηαπηζηψζεθε θαηά ηελ ειεγθηηθή δηαδηθαζία, παξαβηάδεη επζέσο ηνλ Κψδηθα
Γενληνινγίαο ησλ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ θαη ε ελέξγεηά ηνπ επηζχξεη δηνηθεηηθέο,
αθφκε θαη πνηληθέο, επζχλεο, αλάινγα κε ην κέγεζνο ηεο απφθξπςεο ηνπ γεγνλφηνο.
ηε δηαδηθαζία απνθάιπςεο ηεο απάηεο, ηδηαίηεξε πξνζνρή ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο
πξέπεη λα δψζεη , ηφζν θαηά ην δηεξεπλεηηθφ ζηάδην, φζν θαη σο πξνο ηε δηαρείξηζε
ηνπ ζέκαηνο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ, θαη ηελ έθδνζε πνξίζκαηνο.
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Καηά ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο, ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα
εμεηάδεη ηα αίηηα πνπ πξνθάιεζαλ ηελ απάηε, ηα ραξαθηεξηζηηθά απηήο, θαη ηηο
επηπηψζεηο ζηελ νληφηεηα. Απηφ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνηαζεί ζηε Γηνίθεζε
ιήςε άκεζσλ θαη ζπγθεθξηκέλσλ δηνηθεηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, γηα ηελ
αλαβάζκηζε ησλ πζηεκάησλ εζσηεξηθνχ Διέγρνπ, απνηξέπνληαο παξφκνηα
θαηλφκελα απάηεο ζην κέιινλ.

5.6 Αλάιπζε ηεο εηδίθεπζεο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή Γηεξεύλεζεο
ηεο Απάηεο.
Γηα λα είλαη απνηειεζκαηηθφο ν Δζσηεξηθφο ειεγθηήο πνπ αζρνιείηαη
απνθιεηζηηθά κε ηελ αλίρλεπζε θαη δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, ζα πξέπεη λα έρεη
επαξθείο γλψζεηο, γηα λα κπνξεί λα αλαγλσξίδεη ηηο ελδείμεηο απάηεο. Να είλαη
ραξηζκαηηθφο θαη πξνηθηζκέλνο απφ ηε θχζε γη' απηφ πνπ θάλεη. Ηδηαίηεξα ζα πξέπεη :
α) Να ζθέθηεηαη σο έλαο έμππλνο θαη πνλεξφο επηρεηξεκαηίαο.
β) Να κειεηά ζπλερψο πεξηπηψζεηο δηάπξαμεο απάηεο, πέξαλ ηεο επηρείξεζεο
πνπ εξγάδεηαη, γηα απφθηεζε γλψζεσλ θαη εκπεηξηψλ.
γ) Να αμηνινγεί κε επηκέιεηα ην χζηεκα Δζσηεξηθψλ Διέγρσλ ( Internal
controls), θαζψο θαη ηα δπλαηά θαη αδχλαηα ζεκεία ηνπ.
δ) Να θαηαλνεί ηε ξνή ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ παξαζηαηηθψλ πνπ
ηεθκεξηψλνπλ ζπλαιιαγέο.
ε) Να επηζεκαίλεη εχθνια ηα ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ, θαη ηδηαίηεξα απηά
πνπ παξνπζηάδνπλ ζνβαξέο απνθιίζεηο απφ ηα αλακελφκελα.
ζη) Να εληνπίδεη εχθνια θαη λα δηεξεπλά πεξίεξγεο ζπλαιιαγέο γηα ηα
δεδνκέλα ηεο επηρείξεζεο, θαη λα ηηο ηαμηλνκεί ζε θαηεγνξίεο, φπσο π.ρ. πνιχ
κεγάιεο, πνιχ κηθξέο, πάξα πνιιέο, πνιχ ζπρλέο, πνιχ ζπάληεο.
δ) Να μερσξίδεη ηα απιά αλζξψπηλα ιάζε θαη ηηο παξαιήςεηο, απφ ηα ζθφπηκα
ιάζε θαη ηηο πεξίεξγεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο.
ε) Να ζρεδηάδεη ζελάξηα πηζαλψλ απσιεηψλ απφ απάηεο, βαζηζκέλεο ζε
αδπλακίεο ηνπ πζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
ζ) Να παξαθνινπζεί εηζξνέο θαη εθξνέο δηαθφξσλ ινγαξηαζκψλ ηεο
επηρείξεζεο.
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η) Να δηεξεπλά θάζε έλδεημε χπνπηεο ζπλαιιαγήο θαη λα ηηο ηεθκεξηψλεη φπνπ
απηέο εληνπίδνληαη.
ηα) Να δηεξεπλά απψιεηεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη λα ζπγθεληξψλεη
ηεθκήξηα πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ απψιεηα.
ηβ) Να γλσξίδεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί επηηπρψο ζχγρξνλεο ηερληθέο Διέγρνπ.

5.7 Η απάηε ησλ Γηεπζπλόλησλ εηο βάξνο ηεο ίδηαο ηεο εηαηξίαο θαη
ε ζέζε πνπ πξέπεη λα πάξεη ν Δζσηεξηθόο Διεγθηήο.
Ζ αλάγθε γηα έιεγρν απηήο ηεο πεξίπησζεο πξνθχπηεη φηαλ ε Γηνίθεζε, κε
δηάθνξεο ελέξγεηεο θαη δφιηεο πξάμεηο, απμάλεη ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο,
ππεξεθηηκψληαο ή ππνεθηηκψληαο, αλάινγα θάζε θνξά, κε ην ζηφρν πνπ επηδηψθεη,
ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Απηφο ν ζηφρνο κπνξεί λα είλαη ε επίηεπμε
θεξδνθφξαο εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο, πιεξσκή ή κε αλάινγσλ κεξηζκάησλ, παξνρή
πίζησζεο, κεηαβνιή ηεο ηηκήο ηεο κεηνρήο ην ρξεκαηηζηήξην, παξαπιάλεζε ηνπ
αληαγσληζκνχ, πηψρεπζε, θνξνδηαθπγή.
Ζ ζπρλή αιιαγή Δμσηεξηθψλ - νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη ν πεξηνξηζκφο ηεο
δξάζεο ησλ Δζσηεξηθψλ ειεγθηψλ απφ ηε Γηνίθεζε, ρσξίο ηδηαίηεξν ιφγν, είλαη κία
έλδεημε πνπ ζπλήζσο ζπλδέεηαη κε ηελ πξννπηηθή παξαπνίεζεο νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ, ελδερφκελν γηα ην νπνίν νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ είλαη δηαηεζεηκέλνη λα
ζπλαηλέζνπλ, ζπλεγνξψληαο θαη απηνί ζηελ απάηε. Δπίζεο, θξαπγαιέα έλδεημε γηα ηε
δηεπθφιπλζε ηεο απάηεο απφ ηελ ίδηα ηε Γηνίθεζε, είλαη ε θαηάξγεζε ηεο ππεξεζίαο
Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ( π.ρ. ιφγσ νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο κείσζε κηζζνινγηθνχ
θφζηνπο), πξνθεηκέλνπ λα ελεξγεί αλεμέιεγθηα. Οη έμππλεο απάηεο, γηα λα κελ είλαη
αληρλεχζηκε ε απνθάιπςε ηνπο, ζπλήζσο ζπλνδεχνληαη απφ πιαζηά δηθαηνινγεηηθά,
φπσο

ηηκνιφγηα

αγνξψλ,

πσιήζεσλ,

πηζησηηθά

ζεκεηψκαηα,

κηζζνινγηθέο

θαηαζηάζεηο, παξαζηαηηθά εμφδσλ, ηξαπεδηθά έγγξαθα, ελ γέλεη ηεθκήξηα, ηα νπνία
έλαο έκπεηξνο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο κπνξεί άκεζα λα εληνπίζεη.
χκθσλα κε ηελ πκβνπιεπηηθή Οδεγία 1210.Α, ηνπ Γηεζλνχο Ηλζηηηνχηνπ
Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, ε Γηνίθεζε, γηα ηε δηάπξαμε ηεο απάηεο, ελδεηθηηθά,
πξνβαίλεη ζηηο εμήο ελέξγεηεο :
1) Πψιεζε ή εθρψξεζε παξαπνηεκέλνπ ή πιαζηνχ πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ.
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2) Αλάξκνζηεο πιεξσκέο φπσο π.ρ. παξάλνκεο πνιηηηθέο ζπλεηζθνξέο, δσξνδνθίεο
πάζεο θχζεσο, κίδεο θαη εμνθιήζεηο ζε θξαηηθνχο ππαιιήινπο, πιεξσκέο ζε
θπβεξλεηηθνχο αμησκαηνχρνπο, ζε πειάηεο ή πξνκεζεπηέο ( αθφκε θαη πιεξσκέο κε
"καχξν " ρξήκα ζε δνζίινγνπο απφ ην πξνζσπηθφ ησλ γξαθείσλ, πξνθεηκέλνπ λα
ηθαλνπνηεζνχλ πξφζθαηξα, ελψ νη ππφινηπνη εξγαδφκελνη παξακέλνπλ απιήξσηνη γηα
καθξχ ρξνληθφ δηάζηεκα, κέρξη ε Γηνίθεζε λα ζρεδηάζεη κία " θαινζηεκέλε "
ρξενθνπία ).
3) θφπηκε, αλαθξηβήο απεηθφληζε ή αμηνιφγεζε ζπλαιιαγψλ ζηνηρείσλ παζεηηθνχ ή
εηζνδήκαηνο.
4) θφπηκε, αλαθξηβήο ηηκνιφγεζε κεηαμχ εηαηξηψλ ηνπ νκίινπ π.ρ. απνηίκεζε
πξντφλησλ πνπ αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ζπζρεηηδφκελσλ επηρεηξήζεσλ. Με ηνλ ηξφπν
απηφ ε Γηνίθεζε κπνξεί λα βειηηψζεη ηα ιεηηνπξγηθά απνηειέζκαηα ελφο νξγαληζκνχ
πνπ εκπιέθεηαη ζηε ζπλαιιαγή πξνο δεκία ηνπ άιινπ νξγαληζκνχ, ηνπ ίδηνπ νκίινπ.
5) θφπηκεο, αλαθξηβείο ζπλαιιαγέο ζπκβαιιφκελνπ, ζηηο φπνηεο έλα ζπκβαιιφκελν
κέξνο ιακβάλεη θάπνην φθεινο, πνπ δελ κπνξεί λα απνθηεζεί κε λφκηκε ζπλαιιαγή.
6) θφπηκε παξάιεηςε θαηαγξαθήο ή απνθάιπςεο ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ γηα
βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο εηθφλαο ηνπ νξγαληζκνχ πξνο έμσζελ ζπκβαιιφκελα κέξε.
7) Απαγνξεπκέλεο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο εθείλεο πνπ παξαβηάδνπλ ην
θαηαζηαηηθφ ηεο επηρείξεζεο, ηνπο λφκνπο ηεο πνιηηείαο, ηηο απνθάζεηο ησλ
επνπηηθψλ αξρψλ, ηνπο θαλφλεο, θαλνληζκνχο ή ζπκβάζεηο.
8) θφπηκε θνξνινγηθή απάηε, δνκψληαο εθνχζηα εζθαικέλεο ηερληθέο απφδνζεο
ηνπ θφξνπ πξνο ην θξάηνο.
9) Δθνχζηα απνηπρία λα θαηαγξαθνχλ ή λα απνθαιπθζνχλ ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο
πνπ ζα βειηίσλαλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο επηρείξεζεο ζηνπο εθηφο ηεο
επηρείξεζεο ηξίηνπο ή ην αθξηβψο αληίζηξνθν.
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10) θφπηκε απμνκείσζε ηεο απνγξαθήο ή ζπλερήο αιιαγή ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ
απνηίκεζεο ησλ απνζεκάησλ ή απφζβεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε
παξνπζίαζε μέλσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ σο ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο.
11) Δθνχζηα λφζεπζε, παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ βηβιίσλ κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
ινγηζηηθψλ ηερλαζκάησλ, φπσο παξάιεηςε κεηαθνξάο πνζψλ απφ κήλα ζε κήλα ή
απφ ρξήζε ζε ρξήζε.
12) θφπηκε κε ινγηζηηθνπνίεζε δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ ή εμφδσλ, παξάιεηςε
κεηαθνξάο πνζψλ θαη αλαξηζκεηηζκνχο.
13) θφπηκε παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ, κεηαβάιινληαο ηηο
εκεξνκελίεο πνπ έζνδα θαη έμνδα ζεσξνχληαη δεδνπιεπκέλα.
14) Δθνχζηα κεζφδεπζε ινγηζηηθψλ ηερληθψλ πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηα φξηα ησλ
λφκσλ, αιιά είλαη εχθνιν λα κεηαβιεζνχλ κέζα απφ ηηο αδπλακίεο, " παξαζπξάθηα ",
απηψλ.

5.8 Η απάηε πνπ ηειείηαη από ζηειέρε ηεο εηαηξίαο θαη ε εμηρλίαζή
ηεο από ηνλ Δζσηεξηθό ειεγθηή.
' απηήλ ηελ πεξίπησζε απάηεο, δξάζηεο είλαη ηα ζηειέρε ηεο ίδηαο ηεο
επηρείξεζεο. Ζ απάηε ζηελ θαηεγνξία απηή, δηαθξίλεηαη γεληθά ζε :
α) Ηδηνπνίεζε δηαζεζίκσλ, κε ηελ παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ - αξρείσλ.
β) θφπηκε απφθξπςε ή δηαζηξέβισζε γεγνλφησλ ή δεδνκέλσλ.
γ) Κινπή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
δ) Παξαπνίεζε απνζεκάησλ, ραξαθηεξηζκφο πγηνχο απνζέκαηνο θαη πξντφλησλ σο
άρξεζηα θαη ειαηησκαηηθά.
ε) Παξάιεηςε ζπκςεθηζκνχ πξνθαηαβνιψλ ζε πξνκεζεπηέο, θαηά ηελ εμφθιεζε.
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ζη) Παξνρέηεπζε ζε ππάιιειν ή μέλν άηνκν κηαο δπλεηηθά επσθεινχο ζπλαιιαγήο,
ε νπνία θαλνληθά ζα παξήγαγε θέξδε γηα ηνλ νξγαληζκφ.
δ) θφπηκε παξάιεηςε ηηκνινγίσλ πειαηψλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο.
ε) Έθδνζε επηπιένλ πηζησηηθψλ ζεκεησκάησλ ζε πειάηεο.
ζ) Απνδνρή δσξνδνθίαο ή αληαπνδνηηθήο πιεξσκήο πνπ ζεσξείηαη δσξνδνθία.
Αλαιπηηθφηεξα, ζα ιέγακε φηη ε απάηε ησλ ζηειερψλ εκπίπηεη ζηελ νξνινγία
ηεο ηδηνπνίεζεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηή, πεξαηηέξσ δηαθξίλεηαη ζε :
α) Υξεκαηηθή απφζπξζε θαη
β) Με ρξεκαηηθή απφζπξζε.
Αο δνχκε πξψηα ηελ Με ρξεκαηηθή απφζπξζε.
Απηή δηαθξίλεηαη ζε Καηάρξεζε θαη ζε Κινπή.
Ζ Κινπή πεξαηηέξσ δηαθξίλεηαη ζε :
α) Γηαηαθηηθή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη κεηαθνξάο ελεξγεηηθνχ.
β) Δηθνληθέο πσιήζεηο θαη κεηαθνξέο.
γ) Αγνξέο θαη παξαιαβέο.
δ) Με απνθξππηφκελε θινπή.
Να δνχκε ηψξα ηε Υξεκαηηθή απφζπξζε.
Ζ κεγαιχηεξε θαηεγνξία ηεο ρξεκαηηθήο απφζπξζεο δηαθξίλεηαη ζε : α) Κινπή θαη
β) Τθαξπαγή. ηελ Κινπή έρνπκε : α) Κινπή κεηξεηψλ, β) Κινπή θαηαζέζεσλ απφ
ινγαξηαζκφ θαη γ) Άιιεο θινπέο.
Τθαξπαγή έρνπκε :
α) Πσιήζεσλ
β) Απαηηήζεσλ, θαη
γ) Δπηζηξνθέο ρξεκάησλ θαη άιιεο πθαξπαγέο.
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Ζ Τθαξπαγή Πσιήζεσλ δηαθξίλεηαη ζε : Με θαηαγεγξακκέλεο πσιήζεηο θαη ζε
άιια.
Ζ Τθαξπαγή Απαηηήζεσλ δηαθξίλεηαη ζε : α) Μεζνδεπκέλε απαηειή δηαγξαθή.
β) Απαηειή πίζησζε κε θινπηκαία.
γ) Με απνθξππηφκελνπο εηζπξαθηένπο
ινγαξηαζκνχο.
Ζ

κεγαιχηεξε

θαηεγνξία,

πνπ

αθήζακε

ηειεπηαία

ιφγσ

κεγέζνπο

θαη

ζεκαληηθφηεηαο, θαη εληάζζεηαη ζηελ Υξεκαηηθή Απφζπξζε, είλαη νη Γφιηεο
Γαπάλεο θαη Πιεξσκέο. Απηέο είλαη :
1) Μεζνδεχζεηο απαηειήο ηηκνιφγεζεο
2) Δηαηξίεο βηηξίλεο
3) Με ζπλέλνρνο πσιεηήο
4) Πξνζσπηθέο αγνξέο
5) Μηζζνινγηθέο απάηεο
6) Δηθνληθνί ππάιιεινη
7) Απάηεο πξνκεζεπηψλ
8) Απάηε εξγαζηαθήο απνδεκίσζεο
9) Παξαπνηεκέλεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ
10) Μεζνδεχζεηο απαηειψλ απνδεκηψζεσλ δαπαλψλ
11) Δζθαικέλνο ραξαθηεξηζκφο δαπαλψλ
12) Τπεξηηκνιφγεζε δαπαλψλ
13) Δηθνληθέο δαπάλεο
14) Πνιιαπιέο απνδεκηψζεηο
15) Παξαπνίεζε επηηαγψλ
16) Πιαζηνγξάθεζε εθδφηε επηηαγήο
17) Πιαζηνγξάθεζε νπηζζνγξάθεζεο
18) Παξαπνίεζε δηθαηνχρνπ
19) Απφθξπςε επηηαγψλ
20) Δμνπζηνδνηεκέλνο εθδφηεο
21) Παξαπνίεζε ζηνηρείσλ ηακείνπ
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22) Πιαζηή αθχξσζε πψιεζεο
23) Πιαζηή επηζηξνθή ρξεκάησλ

5.9 Όηαλ νη ζπλεξγάηεο θαη νη πξνκεζεπηέο εκπιέθνληαη ζηελ απάηε.
Πξφθεηηαη γηα είδνο κηθηήο απάηεο. Ζ απάηε απηή πξαγκαηνπνηείηαη απφ
εμσηεξηθνχο δξάζηεο, νη νπνίνη είλαη ζπλεξγάηεο - ζπλαιιαζζφκελνη κε ηνλ
νξγαληζκφ, φπσο πειάηεο θαη πξνκεζεπηέο. πλήζσο, εκπιέθνληαη ζηειέρε ηεο
εηαηξίαο θαη ησλ ζπλεξγαηψλ ηεο.
Γηαθξίλεηαη ζε :
1) Απάηε απφ πξνκεζεπηέο π.ρ. ηηκνιφγεζε ρσξίο παξάδνζε πξντφλησλ, παξνρή
ππεξεζηψλ.
2) Απάηε κε δηπιή ηηκνιφγεζε πξνκεζεπηψλ , θαη άξα δηπινπιεξσκή.
3) Απάηε απφ πξνκεζεπηέο πνπ αθνξνχλ πψιεζε κε παξαιαβή θαθήο πνηφηεηαο
πξντφλησλ θαη πιηθψλ.
4) Απάηε κε δσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πξνκεζεπηέο.
5) Απάηε κε δσξνδνθία ππαιιήισλ απφ πειάηεο.

5.10 Μία πην εκπεξηζηαησκέλε καηηά ζην ηξίγσλν ηεο απάηεο, κε
βάζε ηελ δηεζλή ειεγθηηθή εκπεηξία.
Έρνπκε ήδε αλαθέξεη , ελ ηάρεη, ζην 3ν θεθάιαην, γηα ην ηξίγσλν ηεο απάηεο,
φηαλ αλαιχζακε ηελ έλλνηα ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Δδψ ζα μαλαδνχκε ην
ηξίγσλν ηεο απάηεο, κέζα απφ ην πξίζκα ηνπ Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ αξ.99 ησλ
Ζ.Π.Α.. χκθσλα κε ηελ πηνζέηεζε

απηνχ ηνπ Πξνηχπνπ, νη παξάγνληεο πνπ

ζπληξέρνπλ θαη πνπ νδεγνχλ ζηε δηάπξαμε ηεο απάηεο είλαη :
α) Ζ πίεζε - θίλεηξν ( incentive -pressure ), πνπ δέρεηαη ην άηνκν γηα λα πξνβεί ζε
απάηε.
β) Ζ δνζείζα επθαηξία ( opportunity ) πνπ νδεγεί ην άηνκν λα δηαπξάμεη απάηε.
γ) Ζ δηθαηνινγία - εθινγίθεπζε ( excuse - rationalization ) ηεο απάηεο.
Αο ηα δνχκε φκσο φια απηά αλαιπηηθά, ππφ ην πξίζκα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή.
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Α) Η Πίεζε.
Δξγαζίεο έξεπλαο έρνπλ δείμεη φηη ε πιεηνςεθία ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ
δηέπξαμαλ απάηε είραλ σο αθεηεξία ηελ θάιπςε νηθνλνκηθψλ δπζθνιηψλ. Δλδεηθηηθά
ζα αλαθέξνπκε κεξηθά απφ ηα θίλεηξα πνπ σζνχλ δηνίθεζε, ζηειέρε, αιιά θαη
απινχο

εξγαδφκελνπο

ζηηο

επηρεηξήζεηο,

ζηελ

ηδηνπνίεζε

θαη

ππεμαίξεζε

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Απηά ηα θίλεηξα είλαη : ην έκθπην θάζε αλζξψπνπ λα είλαη
απαηεψλαο ή φρη, νη πξνζσπηθέο νηθνλνκηθέο απψιεηεο εηζνδεκάησλ, ηα πςειά
πξνζσπηθά ρξέε, νη πςειέο απαηηήζεηο δηαβίσζεο πνπ αζθνχληαη απφ ην
νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ, νη ζπδπγηθέο πηέζεηο, νη απξνζδφθεηεο νηθνλνκηθέο
αλάγθεο, ε πίεζε πνπ αζθείηαη ζηα ζηειέρε γηα ηελ επίηεπμε πςειψλ ζηφρσλ θεξδψλ, ε ςχρσζε γηα επαγγεικαηηθή επηηπρία, νη ρακειέο ακνηβέο ζε ζρέζε κε ηηο
επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ έρνπλ αλαιεθζεί, ε αλέιπηζηε απνηπρία πξναγσγήο
πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο ίδηεο ακνηβέο, ε αλαηηηνιφγεηε άδηθε κεηαρείξηζε θαη ε
απιεζηία γηα εχθνιν θαη γξήγνξν θέξδνο, πινπηηζκφ.
Β) Η Δπθαηξία.
Ζ επθαηξία γηα απάηε δίλεηαη φηαλ δεκηνπξγνχληαη θαηάιιειεο πξνυπνζέζεηο,
φηαλ ππάξρεη έιιεηςε ή αδχλακν χζηεκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη
αλππαξμία βαζηθψλ δνκψλ εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζε, νπφηε θαη δεκηνπξγείηαη ε
αληίιεςε ζηα άηνκα απηά πνπ ζα δηαπξάμνπλ απάηε, πσο πξνβαίλνληαο ζηηο
ελέξγεηεο απηέο ζα ηα θαηαθέξνπλ απνιχησο θαη κάιηζηα δελ ζα ππάξμεη θαη ηξφπνο
λα απνθαιπθζνχλ. Δηδηθφηεξα, σο παξάγνληεο πνπ δεκηνπξγνχλ επθαηξίεο δηάπξαμεο
απάηεο αλαθέξνληαη :
1) Αλαπνηειεζκαηηθφ Γ.. - Γηνίθεζε.
ηαλ ην Γ.. ζηεξείηαη δπλαηνηήησλ θαη ηθαλνηήησλ δηνίθεζεο θαη δελ
εθαξκφδεη βαζηθέο αξρέο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, φπσο π.ρ. ηελ δηάθξηζε ησλ
κειψλ ηνπ ζε εθηειεζηηθά θαη κε εθηειεζηηθά ( αλεμάξηεηα ), ζηεξείηαη Δπηηξνπήο
Διέγρνπ θαη Δπηηξνπήο Γηαρείξηζεο Κηλδχλσλ, ηφηε αλεπηθχιαθηα παξέρεηαη ε
δπλαηφηεηα δηάπξαμεο απάηεο.
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2) Αλαπνηειεζκαηηθφ χζηεκα Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
Ζ έιιεηςε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ δηαδηθαζηψλ, πεξηγξαθήο αξκνδηνηήησλ,
θαζεθφλησλ, εμνπζηνδνηήζεσλ γηα ζπλαιιαγέο θαη έιιεηςε ππεξεζηψλ Δζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, γεληθφηεξα φκσο φηαλ δελ αζθείηαη απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε θαη επίβιεςε,
φια απηά ζπλεγνξνχλ ζε έλα εχθνιν πεδίν δξάζεο γηα δηάπξαμε νηθνλνκηθνχ
εγθιήκαηνο.
3) Αηηκσξεζία.
Πξαθηηθέο αηηκσξεζίαο νδεγνχλ πην εχθνια ηα άηνκα ζηε δηάπξαμε απάηεο.
Δξγαδφκελνη πνπ επηρεηξνχλ λα δηαπξάμνπλ απάηε, δηεξεπλνχλ ην θιίκα πνπ
επηθξαηεί ζηελ επηρείξεζε, δειαδή αλ επηβάιιεηαη απζηεξή ηηκσξία ή απιά κία
επίπιεμε. Μάιηζηα εμεηάδνπλ ηελ αληηκεηψπηζε παξφκνησλ θαηλνκέλσλ, θαηά ην
παξειζφλ, αλ είραλ επηβιεζεί ηηκσξίεο θαη πνην ην έζραην ηεο ηηκσξίαο. Δπίζεο,
εμεηάδνπλ ην θαηά πφζν ε επηρείξεζε αλαδεηθλχεη ηα θαηλφκελα απηά ή ηα απνζησπά,
γηα ιφγνπο θαζαξά πνιηηηθήο.
4) Έιιεηςε εγεηηθήο θαζνδήγεζεο.
Έξεπλεο έδεημαλ πσο αξθεηά ζηειέρε πνπ δηέπξαμαλ απάηε, είηε δελ γλσξίδνπλ πσο
απηφ πνπ έθαλαλ ήηαλ ιάζνο, είηε πίζηεπαλ ιαλζαζκέλα φηη ελεξγνχζαλ πξνο φθεινο
ηεο επηρείξεζεο. Ζ άγλνηα απηή ησλ εξγαδνκέλσλ παξαηεξείηαη φηαλ ε Αλψηαηε
Γηνίθεζε είλαη ειιεηκκαηηθή ή απξφζπκε λα πξνζθέξεη φξακα, εζηθή θαη
θαζνδήγεζε, ην πψο πξέπεη λα ιακβάλνληαη νη ζεκαληηθέο απνθάζεηο, γηα ηηο νπνίεο,
πνιιέο θνξέο ε άγλνηα κπνξεί λα θέξεη ηελ επηρείξεζε ζε δχζθνιε ζέζε.
Γ) Γηθαηνινγία - Δθινγίθεπζε
Σα άηνκα δελ δηαπξάηηνπλ απάηε, εθηφο αλ κπνξνχλ λα ηε δηθαηνινγήζνπλ,
ζχκθσλα κε ηνλ πξνζσπηθφ ηνπο θψδηθα εζηθήο. Σα άηνκα πνπ ζπλδένληαη ζπρλά κε
πξάμεηο απάηεο έρνπλ ηηο δηθέο ηνπο ζπκπεξηθνξέο ή εθινγηθεχζεηο, θαη πείζνπλ κε
επηρεηξήκαηα ( ζνθηζηείεο ζηελ νπζία ) ηνλ εαπηφ ηνπο γη' απηφ πνπ θάλνπλ, ην
ζεσξνχλ δε εληειψο θπζηνινγηθφ. Έρνπλ ηελ αίζζεζε φηη δνπιεχνπλ ππεξβνιηθά θαη
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θαθνπιεξψλνληαη, φηη φινη θάλνπλ ην ίδην ( ηελ απάηε ), γηαηί λα κελ ην θάλνπλ θη
απηνί, φηη έρνπλ ρακειφ απηνζεβαζκφ, φηη ζα ην θάλνπλ γηα ηειεπηαία θνξά,
πξνθεηκέλνπ λα θαιχςνπλ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε, φπσο π.ρ. ηελ απνπιεξσκή δαλείνπ
ηνπ ζπηηηνχ πνπ ζηεγάδεηαη ε νηθνγέλεηα. Αθφκε επηθαινχληαη θάιπςε ηαηξηθψλ
εμφδσλ κέινπο εο νηθνγέλεηαο, γεληθά επαίζζεηνπο ηνκείο, πνπ αθφκε θαη λα
απνθαιπθζεί ε απάηε, δελ ζα ηνπο επηβιεζεί ε εζράηε ησλ πνηλψλ. Δπίζεο, ε
αίζζεζή ηνπο είλαη φηη απηφ γίλεηαη γηα θαιφ ζθνπφ θαη ε πεπνίζεζε ηνπο, φηη θαλείο
δελ ζα πάζεη θαθφ, πσο είλαη κφλν κία πξνζσξηλή πξάμε, ψζπνπ λα βειηησζνχλ νη
νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο.

5.11 Σν θαηάιιειν "θιηκαηηθό" πεξηβάιινλ γηα λα επδνθηκήζεη ε
Απάηε.
Γηα λα δηαπξαρζεί κηα απάηε ζα πξέπεη λα δεκηνπξγεζνχλ νη θαηάιιειεο
ζπλζήθεο, ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ, αιιηψο ε απάηε δελ είλαη εχθνιν λα
δηαπξαρζεί, ηδηαίηεξα φηαλ αθνξά παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε
πξσηνβνπιία ηεο Γηνίθεζεο. ηαλ ζπκκεηέρεη ε Γηνίθεζε θαη ε απάηε νξγαλψλεηαη
άξηηα, γεγνλφο πνπ θαζηζηά πνιχ δχζθνιν έξγν ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο απφ ηνπο
ειεγθηηθνχο κεραληζκνχο, ηφηε ε ίδηα ε Γηεχζπλζε ηεο εηαηξίαο, απνζθνπψληαο ζηελ
επίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θξνληίδεη ψζηε νη ειεγθηηθνί
κεραληζκνί λα ηεζνχλ ζε αδξάλεηα. Γηαθνξεηηθά φια ηα ζρέδηα ηεο γηα απάηε ζα
αλαηξαπνχλ.
Χο ζπλζήθεο πνπ επλννχλ ην θιίκα γηα δηάπξαμε απάηεο αλαθέξνληαη :
α) Έιιεηςε εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο, αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, θαζψο θαη αλππαξμία ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ ή κε εθαξκνγήο απηψλ.
β) ηαλ απφ ην ίδην πξφζσπν αζθείηαη πιένλ ηεο κίαο εμνπζίαο, ηδηαίηεξα ζην
επίπεδν ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, φπνπ δελ πθίζηαηαη δηαρσξηζκφο κεηαμχ
αξκνδηνηήησλ ηνπ Πξνέδξνπ θαη ηνπ Γηεπζχλνληνο πκβνχινπ. Δκπεηξηθέο έξεπλεο
έδεημαλ κηα ζεηηθή ζρέζε αλάκεζα ζηελ απάηε θαη ζηελ θαηνρή απφ ην ίδην ην άηνκν
ησλ δχν ζέζεσλ.
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γ) Ζ αδπλακία ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ, φπσο ν εζσηεξηθφο θαη ν
εμσηεξηθφο έιεγρνο. Κξαπγαιέα παξαδείγκαηα έιιεηςεο γλψζεσλ θαη νπζηαζηηθνχ
εμσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα νηθνλνκηθέο αηαζζαιίεο κε παξαπνίεζε ινγηζηηθψλ
θαηαζηάζεσλ, παξαηεξνχκε θαη ζε κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο. Υαξαθηεξηζηηθφ
παξάδεηγκα είλαη ε ππφζεζε Enron, κεγάιε εηαηξία ειεθηξηζκνχ ζηηο Ζ.Π.Α., φπνπ ε
δηεζλήο ειεγθηηθή εηαηξία Arthur Andersen, ππεχζπλε γηα ηνλ νηθνλνκηθφ έιεγρν ηεο
εηαηξίαο απηήο, θάλεθε αλεπαξθήο ή απξφζπκε ζηελ απνθάιπςε ηνπ νξγαλσκέλνπ
απφ ηε Γηνίθεζε νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο.
Ζ αδπλακία απηή ελδπλακψλεη ηελ άπνςε φηη νη ειεγθηέο είλαη απαξαίηεην
λα βειηηψλνπλ ηηο γλψζεηο ηνπο ζε ζέκαηα απάηεο θαη πξαθηηθψλ ειέγρνπ,
πξνθεηκέλνπ λα εληνπίδνπλ νπνηνδήπνηε πξφβιεκα, πξηλ ε απάηε "αλζίζεη ".
δ)

Οη αδπλακίεο ηεο Γηνίθεζεο λα αθνπγθξαζηεί θαη λα δηαρεηξηζηεί

θαηλφκελα θαθνδηαρείξηζεο.
ε) Ζ αζπλέρεηα ησλ δηνηθήζεσλ. Οη ζπλερείο αιιαγέο ησλ δηνηθήζεσλ θαη νη
επηινγέο απηψλ κε θξηηήξηα πνπ θαηαζηξαηεγνχλ πα ζπκθέξνληα ηνπ νξγαληζκνχ,
ελζαξξχλεη ηε δηάπξαμε ηεο απάηεο. Σν θαηλφκελν απηφ παξαηεξείηαη ζπλήζσο ζε
νξγαληζκνχο πνπ επνπηεχνληαη απφ ην θξάηνο, φπνπ ηα θξηηήξηα γηα πξφζιεςε
Γηνηθνχλησλ είλαη πνιηηηθά, θαη φρη θαζεαπηνχ ηερλνθξαηηθά.
ζη) Ζ κεγάιε απηνπεπνίζεζε πνπ δηαθαηέρεη ελίνηε ηνπο ειεγθηέο, ηδίσο ηνπο
εμσηεξηθνχο ιφγσ επαγγεικαηηθήο αλεμαξηεζίαο θαη πνηθίιισλ εκπεηξηψλ ( φρη κφλν
ζε κία εηαηξία ), θαζψο θαη ην κηθξφ δείγκα πνπ ζπιιέγνπλ επηιεθηηθά, κπνξεί λα
νδεγήζεη ζηελ κε απνθάιπςε ηεο απάηεο.
δ) Ο ηξφπνο Γηνίθεζεο πνπ αζθείηαη, απφ ην κηθξφηεξν κέρξη ην κεγαιχηεξν
επίπεδν Γηνίθεζεο , φηαλ είλαη δηεθζαξκέλνο θαη αλαπνηειεζκαηηθφο , παξαβηάδνληαο
ηνπο ζθνπνχο ηεο επηρείξεζεο.
ε) Ζ έιιεηςε ζσζηψλ θξηηεξίσλ επηινγήο πξνζσπηθνχ φπσο ε κε έκθαζε
ζηα πξνζφληα, ζηνλ επαγγεικαηηζκφ, ζηελ πξνζσπηθφηεηα, ζην ήζνο, ζηελ
εηιηθξίλεηα θαη ζηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα .
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ζ) Ζ ζπλερήο θαη αζθπθηηθή πίεζε πνπ αζθείηαη ζηνπο εξγαδφκελνπο γηα ηελ
επίηεπμε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζηφρσλ θαη εηδηθφηεξα φηαλ ε αγνξά είλαη δχζθνιε
θαη ν αληαγσληζκφο κεγάινο.
η)

ηαλ

ε

επηρείξεζε

βξίζθεηαη

ζε

θάζε

νηθνλνκηθήο

θξίζεο,

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζηελφηεηαο, απνρσξήζεσλ ηθαλψλ ζηειερψλ, δηαθζνξάο,
εμαγνξάο ή ζπγρψλεπζεο, έληνλνπ αληαγσληζκνχ, πνπ θινλίδεη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ
εξγαδνκέλσλ.
ηα) Ζ έιιεηςε Τπεξεζίαο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, θαζψο θαη Δπηηξνπήο
Διέγρνπ. Έλα νξγαλσκέλν ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, επαλδξσκέλν

απφ

θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, κπνξεί λα απνζαξξχλεη θαηλφκελα
απάηεο. έρνπκε ηξαληαρηά παξαδείγκαηα απνθάιπςεο νηθνλνκηθψλ εγθιεκάησλ απφ
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο φπσο π.ρ. Enron, Worldcom,

πνπ νη εμσηεξηθνχ ειεγθηέο

απέηπραλ λα απνθαιχςνπλ ( ζηελ θαιχηεξε πεξίπησζε, γηαηί ε επηηξνπή
Κεθαιαηαγνξάο είρε αθήζεη λα ελλνεζνχλ θαλεξέο ππνςίεο πξνζπάζεηαο ινγηζηηθήο
ζπγθάιπςεο).
ηβ) ηαλ έκπηζηνη εξγαδφκελνη έρνπλ θάπνηα άιπηα πξνβιήκαηα, φπσο
δπζθνιία εμφθιεζεο πξνζσπηθψλ νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ, ρξήζε λαξθσηηθψλ
νπζηψλ, εζηζκφ ζε ηπρεξά παίγληα θαη δαπαλεξφ ηξφπν δηαβίσζεο.

5.12 Η ςπρνγξαθία ηνπ νηθνλνκηθνύ απαηεώλα, ζύκθσλα κε ηελ
Γηθαζηηθή Φπρνινγία.
Σα άηνκα πνπ δηαπξάηηνπλ απάηε δηαθξίλνληαη απφ κία ζεηξά θνηλψλ
ραξαθηεξηζηηθψλ, ηα νπνία, ζα πξέπεη λα κειεηεζνχλ κε ηδηαίηεξε πξνζνρή απφ ηνπο
εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ ςπρνινγηθή πιεπξά ησλ αηφκσλ
απηψλ. Χο εθ ηνχηνπ νη Δζσηεξηθνί Διεγθηέο, ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ σο έλα
βαζκφ θαη σο ςπρνιφγνη, ηδηαίηεξα φηαλ δηεξεπλνχλ πνιχπινθεο πεξηπηψζεηο απάηεο,
νη νπνίεο είλαη δχζθνιν λα εμηρληαζηνχλ. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο νη ειεγθηέο ζα
πξέπεη λα εηζρσξήζνπλ θαη ζηνλ ςπρηθφ θφζκν ησλ αηφκσλ απηψλ, πξνθεηκέλνπ λα
εθκαηεχζνπλ ηα ζηνηρεία εθείλα πνπ θξίλνληαη απαξαίηεηα λα ζεκειηψζνπλ ηελ
απάηε θαη ηελ απνδνρή ηεο.
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Γηα παξάδεηγκα, κία ζπλεζηζκέλε κνξθή απάηεο είλαη απηή πνπ έρνπκε κε ηε
δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ, γη' απηφ θαη ν Δζσηεξηθφο ειεγθηήο θαηά ηελ ειεγθηηθή
δηαδηθαζία ηνπ ηακείνπ ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε επηθπιαθή εληνπηζκνχ ,
θαηαγξαθήο θαη ζπλεθηίκεζεο γεγνλφησλ θαη κάιηζηα, φηαλ ν έιεγρνο γίλεηαη
απνθιεηζηηθά γηα ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο, κεηά απφ ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο.
Δπηζεκαίλνπκε φηη επεηδή ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ ππάξρνπλ θαη
εξγαδφκελνη πνπ θέξνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά, δελ ζα πξέπεη λα βγαίλνπλ
ζπκπεξάζκαηα πσο φια ηα άηνκα πνπ έρνπλ ηα ίδηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη ππνςήθηνη
απαηεψλεο.
Υαξαθηεξηζηηθά ελφο ππνςήθηνπ απαηεψλα είλαη , ελδεηθηηθά, ηα θάησζη :
1) πλήζσο είλαη άηνκα πνπ ραίξνπλ πιήξνπο εκπηζηνζχλεο ηεο Γηνίθεζεο.
2) Πνιχ θαινί γλψζηεο ησλ αδπλακηψλ ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ Διέγρνπ θαη ησλ
δηαδηθαζηψλ ιεηηνπξγίαο.
3) Δπηθαινχληαη ζπλερψο ηε Γηνίθεζε γηα λα δείμνπλ ηελ ηζρχ ηνπο.
4) Δπηδηψθνπλ λα δηαρεηξίδνληαη ρξήκαηα, κπινθ επηηαγψλ. Να αζρνινχληαη κε
πξνκήζεηεο, αγνξέο θαη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ζνβαξέο ππνζέζεηο, πνπ κφλν ε
Γηεχζπλζε πξέπεη λα απαζρνιείηαη. πλήζσο, είηε ε Γηνίθεζε ηνπο δίλεη απηφ ην
δηθαίσκα , είηε, ιφγσ ηνπ απεξηφξηζηνπ ζξάζνπο ηνπο, ην παίξλνπλ απφ κφλνη ηνπο.
Απνδεηνχλ λα αζρνινχληαη κε θηιηθνχο δηαθαλνληζκνχο πειαηψλ- πξνκεζεπηψλ θαη
ην θιείζηκν ησλ κεγάισλ ζπκβάζεσλ, θπξίσο θαηαζθεπαζηηθψλ έξγσλ.
5) Δίλαη άηνκα ρακειψλ ζπλήζσο ηφλσλ, επγεληθά θαη επηθνηλσληαθά.
6) Γαλείδνληαη κηθξνπνζά απφ ζπλαδέιθνπο, ηα νπνία θαη ηα επηζηξέθνπλ ζηελ ψξα
ηνπο.
7) Πάζε ζπζία βάδνπλ θάησ απφ ηελ επνπηεία ηνπο ηε δηαρείξηζε ηνπ ηακείνπ φηαλ
δηαθηλνχληαη κεγάια πνζά κεηξεηψλ.
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8) Αθαηξνχλ κεηξεηά απφ ην ηακείν, ζε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε επηηαγέο πειαηψλ ή
αλχπαξθησλ πειαηψλ-ζπλεξγαηψλ γηα ηε ζπκθσλία ηνπ ηακείνπ.
9) πλεξγάδνληαη κε πηζησηέο ηεο εηαηξίαο, θαη κάιηζηα κε νξηζκέλνπο αλαπηχζζνπλ
πςειά επίπεδα ζπλεξγαζίαο γηα επλφεηνπο ιφγνπο.
10) Κάλνπλ έληνλε θξηηηθή ζηνπο άιινπο γηα απνηξνπή ηπρφλ ππνςίαο ζην πξφζσπφ
ηνπο.
11) Γελ απαληνχλ πνηέ επζέσο, νη δε απαληήζεηο ηνπο είλαη γεληθφινγεο, ρσξίο
επηρεηξήκαηα.
12) Πξνβαίλνπλ ζε αγνξέο πνιπηειψλ θαηνηθηψλ, απηνθηλήησλ θαη κάιηζηα
πξνθιεηηθά.
13)

Έρνπλ

ζπρλέο

λπθηεξηλέο

εμφδνπο

θαη

ζπλαλαζηξέθνληαη

κε

άηνκα

ακθηζβεηήζηκνπ ραξαθηήξα θαη ακθηβφινπ εζηθήο.
14) Πξνβαίλνπλ ζε ππεξβνιηθέο θαηαλαισηηθέο δαπάλεο.
15) Καηαλαιψλνπλ, ζπλήζσο, ππεξβνιηθά νηλνπλεπκαηψδε πνηά.
16) Δπηθαινχληαη γλσξηκίεο κε πςειά πνιηηηθά πξφζσπα θαη επηδηψθνπλ
θσηνγξαθίζεηο κε πξφζσπα ηεο " θαιήο θνηλσλίαο ", επηδεηθλχνληαο πξνθιεηηθά ηηο
θσηνγξαθίεο απηέο.
17) Γηθαηνινγνχλ ηνλ δαπαλεξφ ηξφπν δσήο θαη πςεινχ επηπέδνπ δηαβίσζεο, δήζελ
κε ρξήκαηα απφ παηξηθή πεξηνπζία, απφ θιεξνλνκηθά ή ηπρεξά παηρλίδηα.
18) Απνθεχγνπλ λα θάλνπλ ρξήζε ηεο θαλνληθήο ηνπο άδεηαο, επηθαινχκελνη θφξην
εξγαζίαο θαη έιιεηςε αληηθαηαζηάηε.
19) Απνηξέπνπλ, κε ηνλ ηξφπν ηνπο, λα εηζέξρνληαη άηνκα ζην ρψξν εξγαζίαο ηνπο ή
λα ηνπο επηηεξήζνπλ ην αξρείν.
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20) Ξνδεχνπλ αξθεηέο ψξεο ζηελ εηαηξία θαη απνρσξνχλ ηειεπηαίνη. πλήζσο
θξνληίδνπλ λα απνρσξνχλ καδί κε ηε Γηνίθεζε.

5.13 Διεγθηηθή δηαδηθαζία θαη απνθάιπςε ηεο απάηεο.
Ήδε έρεη αλαθεξζεί φηη ε απνθάιπςε ηεο απάηεο είλαη έλα δχζθνιν
εγρείξεκα γηα ηνλ Δζσηεξηθφ Έιεγρν, εηδηθά φηαλ απηή έρεη ζρεδηαζζεί πνιχ θαιά
θαη νξγαλσκέλα. Γχν βαζηθά ζηάδηα πξέπεη λα αθνινπζήζεη ν ειεγθηήο γηα ηελ
απνθάιπςε ηεο απάηεο.
Α) ηάδην Αλίρλεπζεο.
Ζ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζπλίζηαηαη ζηελ αλαγλψξηζε ησλ ελδείμεσλ, κέζσ
θαηάιιεισλ δεηθηψλ πνπ λα δηθαηνινγνχλ ηελ πεξαηηέξσ ειεγθηηθή δηεξεχλεζε. Οη
ζπγθεθξηκέλνη δείθηεο ελδέρεηαη λα πξνθχςνπλ απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ
πζηεκάησλ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ θαζηεξψλνληαη απφ ηε Γηνίθεζε, απφ
δηάθνξνπο ζρεδηαζκνχο θαη αμηνινγήζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηνπο εζσηεξηθνχο
ειεγθηέο, ηνπο Δμσηεξηθνχο ειεγθηέο , ηνπο ζπκβνχινπο ή απφ άιιεο πεγέο.
Ο Δζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη επάξθεηα γλψζεσλ φισλ ησλ
ηχπσλ ηεο απάηεο θαη ηδηαίηεξα λα μερσξίδεη ηνπο ηχπνπο απηνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε
ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρνληαη, ψζηε λα πξνβαίλεη κε επθνιία ζηελ αλαγλψξηζε
ησλ ελδείμεσλ ελδερφκελεο δηάπξαμεο απάηεο. Δπίζεο , ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα
αμηνινγεί αληηθεηκεληθά ηηο ελδείμεηο θαη λα απνθαζίδεη κε ζηγνπξηά , εάλ είλαη
απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, φπσο αξρηθά έδεημε. Δλδείμεηο
πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο, ζε θάζε ρξνληθή ζηηγκή, απμάλνπλ ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο
απάηεο . Δλδείμεηο, πάιη, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζνβαξά απφ ηνπο
Δζσηεξηθνχο Διεγθηέο, είλαη νη κε εμνπζηνδνηεκέλεο ζπλαιιαγέο, ε κε εθαξκνγή
ησλ δηαδηθαζηψλ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ, νη αζπλήζηζηεο απψιεηεο πξντφλησλ, θαη
πιηθψλ, έθδνζε κεγάισλ πηζησηηθψλ ηηκνινγίσλ, νη αζπλήζηζηεο πιεξσκέο, νη
αλεμήγεηεο εμαηξέζεηο ηηκνινγήζεσλ, θαη θαζεηί χπνπην πνπ θηλεί ελδηαθέξνλ
δηεξεχλεζεο.
Β) ηάδην Γηεξεχλεζεο.
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Ζ δηεξεχλεζε ηεο

απάηεο

απνζθνπεί ζηελ

εθηέιεζε εθηεηακέλσλ

δηαδηθαζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ κε ηηο ππάξρνπζεο ελδείμεηο έρεη
δηαπξαρζεί απάηε. Δπίζεο απνβιέπεη ζηε ζπγθέληξσζε επαξθνχο απνδεηθηηθνχ
πιηθνχ, ζηνηρείσλ ηθαλψλ λα ηεθκεξηψζνπλ ηελ απάηε, ην κέγεζνο θαη ηηο επηπηψζεηο
ηεο ζηνλ νξγαληζκφ, θαζψο θαη πνηα ηκήκαηα εκπιέθνληαη, πνηνο ν βαζκφο
ζπκκεηνρήο ηνπο ζηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο.
Καηά ηε δηεμαγσγή κηαο δηεξεχλεζεο Απάηεο, θαη πξνθεηκέλνπ ν Δζσηεξηθφο
Διεγθηήο λα έρεη ην επηζπκεηφ απνηέιεζκα, ζα πξέπεη λα δξα βάζεη θάπνηνπ
νξγαλσκέλνπ ζρεδίνπ, ην νπνίν ηα πξέπεη λα πξνβιέπεη ηε ρξήζε ηερληθψλ θαη
κεζφδσλ , φπσο :
1) Σε δεκηνπξγία νκάδαο ειέγρνπ θαη ελεκέξσζεο ηεο νκάδαο γηα ηε
δηεξεχλεζε ηνπ ζέκαηνο θαη ηε κπζηηθφηεηα πνπ πξέπεη λα πθίζηαηαη θαζ' φιε ηε
δηάξθεηα ηεο εξεπλεηηθήο δηαδηθαζίαο. Δπίζεο, θαζεκεξηλή ζπλάληεζε ησλ
εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε ηνλ επηθεθαιή ηεο κνλάδαο, εζσηεξηθφ ειεγθηή, γηα ηελ
πνξεία ησλ εξεπλψλ.
2) Σε ζπγθέληξσζε απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
ζηνηρείσλ απηψλ.
3) Σελ πξνζέγγηζε θαη ηνλ θαζνξηζκφ ησλ κεζφδσλ θαη ησλ ηερληθψλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηνπο δξάζηεο γηα ηε δηάπξαμε ηεο απάηεο.
4) Σελ αμηνιφγεζε ηεο αηηίαο θαη ησλ θηλήηξσλ ησλ δξαζηψλ, θαζψο θαη ηελ
αλαγλψξηζε απηψλ.
5) Σελ εθηίκεζε ηεο πηζαλήο πνιππινθφηεηαο ηνπ ζέκαηνο, ηνλ θαζνξηζκφ
ηνπ εχξνπο θαη ηνπ βάζνπο ηεο απάηεο θαζψο θα ηηο επηπηψζεηο ζηελ επηρείξεζε.
6) Σελ εθηίκεζε ηεο ππαηηηφηεηαο θαη ηεο ζπλππαηηηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ .
θαη ηελ έθηαζε ζπλππαηηηφηεηάο ηνπο ζηελ απάηε, ζην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο
επηρείξεζεο.
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7) Σελ νξγάλσζε θαη ηνλ πξνγξακκαηηζκφ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ βεκάησλ
ειέγρνπ πνπ ζα αθνινπζήζνπλ θαηά ην δηεξεπλεηηθφ ζηάδην γηα ηελ απνθάιπςε ηεο
απάηεο θαη ησλ δξαζηψλ.
8) Απζηεξφ ζπληνληζκφ απφ ηνλ επηθεθαιήο ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ
ειέγρνπ, φηαλ ζηε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο εκπιέθνληαη δηνηθεηηθά ζηειέρε, λνκηθή
ππεξεζία, ζχκβνπινη δηνίθεζεο πνπ θαινχληαη λα ζπλδξάκνπλ ζηνλ έιεγρν.
Καηά ην δηεξεπλεηηθφ ζηάδην, φηαλ πξνθχςνπλ ζεκαληηθά επξήκαηα πνπ
έρνπλ δπζκελή επίπησζε ζηελ νηθνλνκηθή ζέζε θαη ζηα απνηειέζκαηα ηνπ
νξγαληζκνχ, πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη άκεζα ε Αλψηαηε Γηνίθεζε, ην Γ.., θαη ε
Δπηηξνπή ειέγρνπ, γηα ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, πεξηνξίδνληαο ηελ πεξαηηέξσ
εμέιημε ηεο απάηεο θαη ηελ έθζεζε ηεο επηρείξεζεο ζηνλ θιάδν, θαη γεληθφηεξα ζηελ
αγνξά.

5.14 πκπεξάζκαηα θαη ζθέςεηο πάλσ ζην 5ν θεθάιαην.
Δίδακε ζ' απηφ ην θεθάιαην, ηελ κεγάιε επζχλε ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή,
δηεξεπλεηή ηεο απάηεο, θπξίσο φηαλ ε απάηε αθνξά παξαπνίεζε νηθνλνκηθψλ
θαηαζηάζεσλ. Φαίλεηαη μεθάζαξα φκσο, φηη έλαο έιεγρνο δελ κπνξεί λα ζηεξηρηεί
κφλν ζηα ζπκπεξάζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή. Απηφ ζπκβαίλεη δηφηη ζπλήζσο, νη
εζσηεξηθνί ειεγθηέο, είλαη κηζζσηνί ππάιιεινη κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο, θαη
νπνηαδήπνηε αξλεηηθή ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα πεπξαγκέλα ηεο Γηνίθεζεο, ζα ηνπο
θαζηζηνχζε άκεζα ππνςήθηνπο γηα αιιαγή πφζηνπ ( ίζσο ζην ινγηζηήξην, ηελ
ηηκνιφγεζε ), αθφκε θαη γηα απφιπζε.
Πξνηείλνληαο θαη ζπκπεξαίλνληαο, ζα ιέγακε φηη γηα λα δηεμαρζεί νξζά ν
εζσηεξηθφο έιεγρνο γηα ηελ δηεξεχλεζε απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,
ζα πξέπεη λα αιιάμεη νιφθιεξε ε εηαηξηθή θνπιηνχξα, ίζσο θαη ν ηξφπνο πνπ
αληηκεησπίδεη ε επίζεκε πνιηηεία ηηο επηρεηξήζεηο.
ηαλ ην ίδην ην θξάηνο " θαηαζθεπάδεη" νηθνλνκηθνχο εγθιεκαηίεο,
αθήλνληαο ζην αππξφβιεην πξαγκαηηθνχο θαηαρξαζηέο δεκφζηνπ θαη ηδησηηθνχ
ρξήκαηνο, ηελ ίδηα αθξηβψο ζηηγκή πνπ " θπλεγά " ηνλ επζπλείδεην επηρεηξεκαηία θαη
θαηαβαξαζξψλεη κε πξαθηηθέο ππεξθνξνιφγεζεο
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ην πγηέο επηρεηξείλ ζε κία

ηεικαηψδε νηθνλνκηθή ζπγθπξία, ην ελδερφκελν γηα χπαξμε επηρεηξεκαηηθήο
θνπιηνχξαο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο είλαη ζρεδφλ κεδακηλφ.
Θα δνχκε ζην επφκελν 6ν θεθάιαην, κία άιιε πηπρή ηεο επζχλεο ηνπ ειέγρνπ
ζε πεξηπηψζεηο απάηεο. Θα πξνζπαζήζνπκε λα αλαιχζνπκε ηελ έλλνηα ηεο επζχλεο
ηνπ Δμσηεξηθνχ - νξθσηνχ ειεγθηή ζε πεξίπησζε απάηεο, λα ηελ ζπλδπάζνπκε κε
απηή ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, θαη λα δνχκε αλ ππάξρνπλ επί ην πξαθηέν,
πξνυπνζέζεηο θαηαπνιέκεζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο ζηηο επηρεηξήζεηο.
Ίζσο ηειηθά ε αλεμαξηεζία ηνπ Δμσηεξηθνχ ειεγθηή είλαη απηή πνπ έρεη ηε δχλακε
λα εζηηάζεη άθνβα θαη απνηειεζκαηηθά ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6
Η ΔΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΔΞΧΣΔΡΙΚΟΤ ΟΡΚΧΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ.
6.1 Δηζαγσγηθά.
Ζ απνηπρία ησλ ειεγθηψλ ( Διεγθηηθψλ εηαηξηψλ ) λα πξνζηαηεχζνπλ ηνπο
επελδπηέο απφ δηάθνξεο κνξθέο θαηάρξεζεο ηεο αγνξά, απνηειεί έλα απφ ηα
ζεκαληηθφηεξα πξνβιήκαηα ησλ θεθαιαηαγνξψλ ηνλ 21ν αηψλα . Οη ειεγθηέο
εηδηθφηεξα ιεηηνπξγνχλ σο ν πην απνθαζηζηηθφο κεραληζκφο δηαπίζησζεο θαη
επηβεβαίσζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πνπ δεκνζηεχνπλ δεκφζηνη θαη
ηδησηηθνί νξγαληζκνί, εκπνξηθέο εηαηξίεο, θπξίσο νη εηζεγκέλεο ζην ρξεκαηηζηήξην,
φπσο επίζεο θαη γηα ηε δηαζθάιηζε ησλ δηθαησκάησλ ησλ κεηφρσλ ηεο κεηνςεθίαο.
ε απηφ ην θεθάιαην ε πξνζνρή ζα εζηηαζηεί ζην πφζε ( πνζνηηθά) θαη πνηα
( πνηνηηθά ), πξέπεη λα είλαη ε επζχλε ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ζε πεξίπησζε
δηάπξαμεο θαη ππφζαιςεο απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο ζε
πεξηπηψζεηο πνπ ζηελ απάηε έρεη ζπκκεηνρή ε ίδηα ε δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο.

6.2 Σν ιεηηνύξγεκα ηνπ Οξθσηνύ ειεγθηή ζην θσο ηεο θξηηηθήο Μία εηζαγσγηθή επηζθόπεζε
Μέζσ ηεο απνηειεζκαηηθήο θαη ρξεζηήο άζθεζεο ησλ θαζεθφλησλ ηνπο νη
ειεγθηέο εμαζθαιίδνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ηελ θαιή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηεο
πξσηνγελνχο θαη δεπηεξνγελνχο αγνξάο, ηελ πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ θαη ησλ
πηζησηψλ θαη ηελ αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζπζηήκαηνο
γεληθφηεξα.
Παξάιιεια ε κε απνηειεζκαηηθή θαη ρξεζηή άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο
θαζεθφλησλ έρεη θέξεη ηηο κεγάιεο ειεγθηηθέο εηαηξίεο ζην επίθεληξν κηαο ζεηξάο
πνιχ ζεκαληηθψλ εηαηξηθψλ θαη ρξεκαηηζηεξηαθψλ ζθαλδάισλ, φπσο απηά ηεο
Enron, Worldcom, Adelphia, Tyco, Royal Ahold θαη Parmalat. Σα ζθάλδαια απηά,
ιφγσ ησλ νπνίσλ νη επελδπηέο ( θαη ζε θάπνηεο πεξηπηψζεηο θαη νη πηζησηέο )
ππέζηεζαλ δεκίεο πνιιψλ δεθάδσλ δηζεθαηνκκπξίσλ Δπξψ, απνηεινχλ πνιχ
ζεκαληηθά δείγκαηα παζνγέλεηαο ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ ηεο θεθαιαηαγνξάο.
Έρνπλ επίζεο κεηαζέζεη ζηελ θνξπθή ηνπ λνκηθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, ηφζν ζε επίπεδν
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ζεσξίαο φζν θαη ζε επίπεδν λνκνζεζίαο, ην δήηεκα ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ
νξθσηψλ ειεγθηψλ ή απιψο ησλ Δμσηεξηθψλ ειεγθηψλ ησλ Α.Δ.

6.3 Αλαθνξηθά κε ηελ απνθάιπςε ηεο απάηεο ζηηο ππό έιεγρν
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζύκθσλα κε ην ΓΠΔ 240.
Ίζσο ην πην ζεκαληηθφ απφ ηα Γηεζλή Πξφηππα Διέγρνπ, γηα ηελ ηήξεζε θαη
πξνψζεζε ηεο ρξεζηήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο, είλαη ην
ΓΠΔ 240, ην νπνίν πξνβιέπεη σο θαζήθνλ ηνπ ειεγθηή ηελ πξνζπάζεηα απνθάιπςεο
ηεο απάηεο, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρεηξεκαηηθήο
νληφηεηαο. Ζ έθηαζε θαη κφλν ηνπ ΓΠΔ 240, ην νπνίν εθηείλεηαη ζε δεθάδεο
παξαγξάθνπο θαη 3 ζπκπιεξσκαηηθά παξαξηήκαηα, δίλεη κηα πνιχ ζαθή εηθφλα ηεο
ζεκαζίαο ηνπ. ην νπζηαζηηθφ ηνπ κέξνο απηφ ην ΓΠΔ, επεμεγεί ηηο δξάζεηο πνπ
απαηηνχληαη απφ ηνλ ειεγθηή γηα ηελ αλαθάιπςε ηπρφλ απάηεο ζηηο ππφ έιεγρν
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θαη εμεγεί ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ν ειεγθηήο ζα πξέπεη λα
ππνζέζεη ηελ χπαξμε απάηεο θαη λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο αλαγθαίεο δηαδηθαζίεο γηα
ηελ αλίρλεπζή ηεο.
Σν πξψην, ινηπφλ, ζηάδην γηα ηνλ ειεγθηή είλαη λα δηαρσξίζεη ην απιφ ιάζνο/
πιάλε απφ ηελ απάηε. Ζ εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν είλαη, ζχκθσλα κε ην
ΓΠΔ 240, παξαγξ.4., ε θχζε ηεο ζπκπεξηθνξάο: εζειεκέλε ή κε εζειεκέλε. '
απηήλ ζηεξίδεηαη ην επίκαρν απνηέιεζκα, δειαδή ε ζπκπεξίιεςε ςεχδνπο ή
αλαθξηβνχο δήισζεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπνκέλσο σο ιάζνο/ πιάλε
λνείηαη ε κε εζειεκέλε ζπκπεξίιεςε ςεχδνπο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ε νπνία κπνξεί λα νθείιεηαη είηε ζε παξάιεηςε εγγξαθήο
ελφο πνζνχ ή κηαο δήισζεο, είηε ζε ιάζνο ζηε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ
ζηα νπνία βαζίδνληαη ηέηνηεο θαηαζηάζεηο, είηε ζε αλαθξηβή ινγηζηηθή εθηίκεζε, πνπ
κπνξεί λα βαζίδεηαη είηε ζε παξάιεηςε, είηε ζε θαθή εξκελεία γεγνλφησλ, είηε ζε
ιαλζαζκέλε εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε κέηξεζε, αλαγλψξηζε,
θαηεγνξηνπνίεζε θαη παξνπζίαζε ή δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ.
Έρνληαο, ινηπφλ, δηεπθξηλίζεη ηη λνείηαη ιάζνο/ πιάλε, ην ΓΠΔ 240 παξέρεη
έλαλ νξηζκφ ηεο απάηεο, φπσο απηή λνείηαη ζην πιαίζην ησλ ΓΠΔ. Απφ ην ζχλνιν
ησλ εθνπζίσλ ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζθνπεχνπλ, κέζσ ηεο εμαπάηεζεο ή άιισλ κε
λφκηκσλ κέζσλ ζηελ επίηεπμε ελφο αζέκηηνπ θαη παξάλνκνπ απνηειέζκαηνο ,ηα ΓΠΔ
ζεσξνχλ σο απάηε κφλν ηε ζπκπεξηθνξά πνπ έρεη σο ζθνπφ ηελ εμαπάηεζε θαη ζηελ
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νπνία βαζίδεηαη ε ζπκπεξίιεςε ςεχδνπο ή αλαθξηβνχο δήισζεο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο. Οη ειεγθηέο ησλ Α.Δ. δελ νθείινπλ λα θάλνπλ λνκηθέο εθηηκήζεηο, φζνλ
αθνξά ηελ χπαξμε ή κε απάηεο.
Ζ απάηε πνπ ζα πξέπεη λα απνθαιπθζεί απφ ηνλ ειεγθηή, ζρεηίδεηαη είηε κε
ελέξγεηεο ησλ Γηεπζπλφλησλ ζηελ εηαηξία ( management fraud ), είηε ησλ
εξγαδνκέλσλ ( employee fraud ), φπσο ήδε έρνπκε αλαθέξεη ζην πξνεγνχκελν
θεθάιαην. θνπφο ηεο απάηεο είλαη ε εμαπάηεζε ησλ επελδπηψλ θαη άιισλ ρξεζηψλ
ησλ νηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ, θαη κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηξίησλ
κεξψλ. Ζ ελ ιφγσ απάηε, ζχκθσλα πάληα κε ην ΓΠΔ 240, είλαη δχν εηδψλ :
α) Φεπδείο δειψζεηο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζθνπίκσο παξαπιαλεηηθή ή
ςεπδή πιεξνθφξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, ε νπνία ζηνρεχεη ζηελ
εμαπάηεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ
β) Φεπδείο δειψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξάλνκε δηάζεζε
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο.
Οη δειψζεηο ηνπ α' είδνπο κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζε :
1) Αιιαγή, παξαπνίεζε ή πιαζηνγξάθεζε ινγηζηηθψλ αξρείσλ ή άιισλ εγγξάθσλ
ζηα νπνία βαζίδεηαη ε πξνεηνηκαζία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2) πκπεξίιεςε ςεπδψλ δειψζεσλ ή ζθφπηκε παξάβιεςε απφ ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γεγνλφησλ, ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ νπζησδψλ πιεξνθνξηψλ ή αιιαγή
ησλ εγγξαθψλ αξρείσλ πνπ αθνξνχλ ζεκαληηθέο θαη αζπλήζηζηεο ζπλαιιαγέο.
3) Ζζειεκέλε θαθή εθαξκνγή ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε κέηξεζε,
αλαγλψξηζε, θαηεγνξηνπνίεζε, παξνπζίαζε ή δεκνζίεπζε ζηνηρείσλ.
4) Τπέξβαζε απφ ηνπο δηεπζχλνληεο, ηνπ Δζσηεξηθνχ ειέγρνπ.
5) Γεκηνπξγία ςεπδψλ εγγξαθψλ ζηα βηβιία ηεο εηαηξίαο, εηδηθά εγγξαθέο πνπ
πξαγκαηνπνηνχληαη ιίγν πξηλ ην θιείζηκν ηεο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ κε ζθνπφ ηελ
παξαπνίεζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο ή γηα επίηεπμε άιινπ ζθνπνχ.
6) Παξάιεηςε, επηηάρπλζε ή θαζπζηέξεζε αλαγλψξηζεο ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ πνπ είραλ ιάβεη ρψξα εληφο ηεο ππφ έιεγρν
νηθνλνκηθήο ( ινγηζηηθήο ) πεξηφδνπ.
7) Αληηθαλνληθή αιιαγή ησλ παξαδνρψλ ή ησλ γλσκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα
ηελ εθηίκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ.
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8) πγθάιπςε ή κε δεκνζηνπνίεζε ησλ γεγνλφησλ πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηα
πνζά πνπ εγγξάθνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
9)

Γηελέξγεηα πεξίπινθσλ

ζπλαιιαγψλ, νη νπνίεο

έρνπλ ζρεδηαζζεί θαη

πξαγκαηνπνηεζεί κε ηέηνην ηξφπν, νχησο ψζηε λα απνδίδνπλ ςεπδψο ηελ νηθνλνκηθή
θαηάζηαζε ή ηελ νηθνλνκηθή πνξεία ηεο ππφ έιεγρν νληφηεηαο.
Ζ παξαπιαλεηηθή ή ςεπδήο πιεξνθφξεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ,
πνπ είλαη απνηέιεζκα ησλ πξνζπαζεηψλ ησλ δηεπζπλφλησλ ηεο εηαηξίαο έρεη σο
ζηφρν, κέζσ ηεο αιινίσζεο ηεο εηθφλαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κεγεζψλ ηεο, ηε
δεκηνπξγία ςεπδψλ εληππψζεσλ φζνλ αθνξά ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ θεξδνθνξία
ηεο εηαηξίαο, νχησο ψζηε λα εμαπαηεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ δεκνζηεπκέλσλ
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη δηεζλείο θεθαιαηαγνξέο ηα ηειεπηαία ρξφληα έρνπλ
ζηαζεί επαλεηιεκκέλσο κάξηπξεο ηέηνησλ ζπκπεξηθνξψλ. Οη ελέξγεηεο ησλ
δηεπζπλφλησλ ησλ εηαηξηψλ Enron, Worldcom θαη Parmalat, κέζσ ηεο νινθιεξσηηθήο
θαη ζθφπηκεο παξαπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ κεγεζψλ, φπσο απηά απεηθνλίδνληαλ
ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νδήγεζαλ ηνπο επελδπηέο ησλ εηαηξηψλ απηψλ ζε
νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή.
Σν πιαίζην 240, δεηά επίζεο απφ ηνπο ειεγθηέο λα δηαηεξνχλ ηνλ
επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ ηνπο, αλαγλσξίδνληαο ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο νπζησδψο
αλαθξηβψλ ή ςεπδψλ δειψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ή θαη άιισλ ζηνηρείσλ αθφκε
θαη αλ κηα ηέηνηα πηζαλφηεηα δελ κπνξεί λα ζπλαρζεί απφ ηελ πείξα ηνπ ειεγθηή,
φζνλ αθνξά ηελ ηηκηφηεηα θαη ηε ρξεζηφηεηα ησλ δηεπζπλφλησλ ηελ επηρεηξεκαηηθή
νληφηεηα πνπ ππφθεηηαη ζε έιεγρν, θαη ησλ άιισλ πςειφβαζκσλ ζηειερψλ ηεο. Σα
κέιε ηεο νκάδαο πνπ αζθεί ηνλ έιεγρν νθείινπλ λα ζπδεηνχλ ην πφζν επάισηεο
κπνξεί λα είλαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηελ πεξίιεςε νπζησδψο ςεπδψλ
ζηνηρείσλ πνπ νθείινληαη ζε απάηε.
Σν θαζήθνλ άκεζεο επηθνηλσλίαο ηνπ ειεγθηή κε ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ
εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε ζε πεξίπησζε απάηεο είλαη αθφκε ζεκαληηθφηεξν, φηαλ ν
ειεγθηήο έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ επξήκαηα πνπ δείρλνπλ πσο ζηελ απάηε έρνπλ
αλάκεημε νη δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξία, εξγαδφκελνη κε ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηελέξγεηα
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ή άιια πξφζσπα, εθ' φζνλ ε απάηε ζα έρεη σο απνηέιεζκα λα
ζπκπεξηιεθζνχλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ςεπδή ή αλαθξηβή νηθνλνκηθά
κεγέζε.
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6.4 Οη ειεγθηηθνί
πλέπεηεο.

κεραληζκνί

ραξαθηεξίδνληαη

αλεπαξθείο.

Δίδακε, ζε φια ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα, φηη ζεκαληηθφ κεξίδην ηεο επζχλεο
γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηεο ειεχζεξεο αγνξάο έρεη ελαπνηεζεί ζηελ επηηπρή θαη
ρξεζηή παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ απφ κία νκάδα επαγγεικαηηψλ νη νπνίνη έρνπλ
αλαγνξεπζεί ζε " θχιαθεο " ηεο θαιήο, απνηειεζκαηηθήο θαη ρξεζηήο ιεηηνπξγίαο ηεο
θεθαιαηαγνξάο. Δδψ ζα πξνζπαζήζνπκε λα αληρλεχζνπκε ηνπο θχξηνπο ιφγνπο γηα
ηελ απνηπρία ησλ ειεγθηψλ λα αζθήζνπλ επηηπρψο θαη ππεχζπλα ηα επαγγεικαηηθά
ηνπο θαζήθνληα.
πσο απνδεηθλχεηαη απφ ηε ζχγρξνλε εκπεηξία, ν βαζηθφηεξνο ιφγνο
απνηπρίαο ησλ ειεγθηψλ λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα θαζήθνληά ηνπο εμαηηίαο
απφθξπςεο εηαηξηθψλ αηαζζαιηψλ ή ζπκπεξίιεςεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο
ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη ε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. Σν ζεκαληηθφηεξν
παξάδεηγκα ηέηνηαο ζχγθξνπζεο απνηειεί ε ζρέζε ηεο Enron κε ηελ Arthur
Andersen, ε νπνία πξνζέθεξε ζηελ πξψηε εθηφο απφ ειεγθηηθέο , θαη πάζεο θχζεσο
άιιεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο. κνηα πξέπεη λα ήηαλ ε ζρέζε ηεο Grand Thornton
κε ηελ Parmalat.
ε απηφ ην ζελάξην πξέπεη λα πξνζηεζνχλ ηα πνιππιεζή θίλεηξα πνπ έρνπλ
ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ησλ κεγάισλ εηαηξηψλ λα παξαπνηνχλ ηα νηθνλνκηθά κεγέζε
ηεο εηαηξίαο, ππεξβάιινληαο ηα εηαηξηθά θέξδε. Παξαπνηεκέλνη ηζνινγηζκνί δίλνπλ
ζηνπο επελδπηέο κηα παξαπιαλεηηθή, ειθπζηηθή εηθφλα ηεο εηαηξίαο θαη ησλ θεξδψλ,
απμάλνληαο έηζη ηε ρξεκαηηζηεξηαθή αμία ησλ κεηνρψλ ηεο θαη επνκέλσο ηελ
ρξεκαηηζηεξηαθή θεθαιαηνπνίεζή ηεο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε απνδεκίσζε
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ, θνληά ζηελ θνξπθή ηεο ηεξαξρηθήο ππξακίδαο ηεο εηαηξίαο,
ζπρλά βαζίδεηαη ζε παξνρέο κεηνρψλ ηεο εηαηξίαο ή ζε δηθαηψκαηα πξνηίκεζεο (
options), ησλ νπνίσλ ε αμία απμάλεη δπζαλάινγα φηαλ ε εηαηξία δηαηεξεί κηα εηθφλα
πςειήο θεξδνθνξίαο θαη δηαξθνχο αλάπηπμεο. Δίλαη ινηπφλ θπζηθφ νη δηεπζχλνληεο
ηελ εηαηξία λα πξνζθέξνπλ έλα ηζρπξφ δέιεαξ ησλ ζπκπιεξσκαηηθψλ ζπκβνιαίσλ
γηα πςειά ακεηβφκελεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, γηα λα πείζνπλ ηνπο ειεγθηέο λα
αζθήζνπλ πιεκκειψο θαη κε ειιεηκκαηηθή απνηειεζκαηηθφηεηα θαη αμηνπηζηία ηα
θαζήθνληά ηνπο. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ε παξαπνίεζε δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηεο εηαηξίαο είλαη βξαρππξφζεζκε, ε εηαηξία θαη νη ειεγθηέο κπνξνχλ λα
θαιχςνπλ ηελ ζπληνληζκέλε εμαπάηεζε ησλ επελδπηψλ κε ηελ πεηζηηθή δηθαηνινγία
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ηεο νιηγσξίαο ή ακέιεηαο, ε νπνία είλαη πάληνηε δπλαηφ λα γίλεη πηζηεπηή θαη λα
ρσλεπζεί απφ ηελ αγνξά ρσξίο αλαηαξάμεηο κέζσ ησλ δηνξζσηηθψλ δειψζεσλ γηα ηα
δεκνζηεπκέλα νηθνλνκηθά ζηνηρεία.
Ζ ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ δελ είλαη φκσο θαη ν κνλαδηθφο ιφγνο. Έληνλνο
πξνβιεκαηηζκφο, έρεη αλαπηπρζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηηο Ζ.Π.Α. θαη ζηελ Δπξψπε,
γηα ηνπο ιφγνπο πνπ νδεγνχλ επαγγεικαηηθέο νκάδεο, φπσο νη ειεγθηέο, ζην λα κελ
αζθνχλ, ζε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, επηκειψο θαη εληίκσο ηα ειεγθηηθά ηνπο
θαζήθνληα, παξ' φηη ε νηθνλνκηθή ηνπο επηβίσζε εμαξηάηαη απφ ηελ θαιή θήκε πνπ
έρνπλ, καδί κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα. Δίλαη γλσζηφ ην κνληέιν (
ζεσξεηηθφ ) ηνπ "νξζνινγηθνχ" ειεγθηή, φπσο αλαπηχρζεθε απφ δηθαζηή ησλ
Ζ.Π.Α., ζηελ πεξίθεκε απφθαζε Dileo against Ernst & Young. ηε απφθαζε απηή ν
δηθαζηήο, κεγάινο λνκηθφο, απνθαίλεηαη φηη ην ηζρπξφηεξν πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ησλ
ινγηζηψλ είλαη ε θαιή θήκε γηα έληηκε ζπκπεξηθνξά, αθνινπζνχκελε απφ ηελ θαιή
θήκε γηα επηκειή εξγαζία. Δπνκέλσο είλαη ινγηθά αδχλαην γηα ειεγθηέο θαξηέξαο λα
εκπιαθνχλ ζε ζρέδηα ζπγθάιπςεο εηαηξηθήο απάηεο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ πειάηε
ηνπο , απφ ηελ νπνία δελ ζα είραλ θαλέλα φθεινο, βάδνληαο ζε θίλδπλν κηα πνιιά
ππνζρφκελε θαξηέξα.
Απφ ηελ άιιε πιεπξά ε πξφζθαηε εκπεηξία ζε ζρέζε κε ηε ζπκπεξηθνξά ησλ
ειεγθηψλ απνδεηθλχεη, φηη απηνί νχηε ζπκπεξηθέξνληαη νξζνινγηθά ζε φιεο ηηο
πεξηπηψζεηο, νχηε θαη ζεσξνχλ ηελ θαιή ηνπο θήκε σο απαξαβίαζην αγαζφ.
Αληηζέησο, ν αξηζκφο ησλ πεξηπηψζεσλ, ζηηο νπνίεο νη επαγγεικαηίεο ειεγθηέο θαη νη
ειεγθηηθέο εηαηξίεο ελήξγεζαλ αλνξζνινγηθά θαη φρη κε γλψκνλα ηελ πξνζηαζία ηεο
θαιήο θήκεο θαη ησλ ζπκθεξφλησλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ, είλαη αξθεηά κεγάινο.
Μία απφ ηηο εμεγήζεηο πνπ έρνπλ δνζεί γηα απηφ ην θαηλφκελν είλαη πσο ε ζηελά
νιηγνπσιηαθή κνξθή ηεο ειεχζεξεο δηεζλνχο

αγνξάο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, ε

νπνία θπξηαξρείηαη, κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Arthur Andersen, απφ ηέζζεξηο
κεγάιεο εηαηξίεο, νδεγεί ηειηθά ζε ζεκαληηθά κεησκέλν αληαγσληζκφ ζε εζληθφ θαη
δηεζλέο επίπεδν γηα ηελ πξνζθνξά ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνιχ πςειήο πνηφηεηαο.

6.5 Η αζηηθή επζύλε ηνπ Οξθσηνύ ( ελ γέλεη εμσηεξηθνύ ) ειεγθηή,
ην εύξνο ηεο θαη ν δηεζλήο ζθεπηηθηζκόο.
Ζ αζηηθή επζχλε ησλ ειεγθηψλ γηα αληηδενληνινγηθέο ή παξάλνκεο πξάμεηο
θαη παξαιείςεηο, απνηειεί ζεκαληηθφ κεραληζκφ εμαζθάιηζεο ηεο θαιήο θαη ρξεζηήο
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ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο. Ζ αζηηθή επζχλε ησλ ειεγθηψλ κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθέο
λνκηθέο βάζεηο, φπσο ε λνκνζεζία πεξί εηαηξηψλ ( αξ.37 Ν.2190/1920 ), εηδηθέο
λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ( αξ.19 παξ.1, ΠΓ.226/1992 πεξί ζπζηάζεσο θαη ιεηηνπξγίαο
ηνπ ΟΔΛ ) ή λα παίξλεη ηε κνξθή ελνρηθήο επζχλεο πνπ βαζίδεηαη ζηε ζχκβαζε
παξνρήο αλεμάξηεησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ έρεη ζπλαθζεί κεηαμχ ηεο
νληφηεηαο θαη ηνπ ειεγθηή. Δίλαη φκσο ακθίβνιν εάλ νπνηαδήπνηε απφ ηηο παξαπάλσ
λνκηθέο βάζεηο κπνξεί λα παξέρεη ελεξγεηηθή λνκηκνπνίεζε ζε δεκησζέληα επελδπηή.
Δίλαη δειαδή ακθίβνιν εάλ ε επζχλε ησλ ειεγθηψλ έλαληη ηεο εηαηξίαο ζηε βάζε ηνπ
αξ.37, παξ.3, Ν.2190/1920, ή ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, έρεη
ηξηηελέξγεηα. Οη πνιχ ελδηαθέξνπζεο ζεσξεηηθέο πξνζεγγίζεηο ηνπ ειεγθηηθνχ
δηθαίνπ πξνζπαζνχλ λα θαηαζθεπάζνπλ ηξηηελέξγεηα είηε ζηε βάζε ηεο ζεκαζίαο
πνπ έρεη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ εηζεγκέλσλ ηδίσο εηαηξηψλ γηα
ηνπο επελδπηέο, είηε ζηε γεληθφηεξε ζεκαζία πνπ δίλεηαη ζηελ επηκειή ηήξεζε
γεληθψο Παξαδεθηψλ Δπαγγεικαηηθψλ Πξνηχπσλ, φπσο ηα ΓΠΔ.
Σν πην πεξηνξηζηηθφ απφ ηα εζληθά κνληέια αζηηθήο ( αδηθνπξαθηηθήο ζηελ
νπζία ) επζχλεο Οξθσηψλ ειεγθηψλ γηα ακέιεηα, είλαη ηνπ Αγγιηθνχ Γηθαίνπ.
Γλσζηή ε ππφζεζε Caparo against Dickman, κία θνξπθαία ππφζεζε αγγιηθνχ
δηθαίνπ ζηνλ ηνκέα ηεο αζηηθήο επζχλεο γηα νηθνλνκηθή δεκία απφ αλαθξηβείο
δειψζεηο

πνπ

πξαγκαηνπνηήζεθαλ

απφ

ακέιεηα

(

νξνινγία

:

negligent

misrepresentation ). ηελ ππφζεζε απηή, ην Γηθαζηήξην ηεο Βνπιήο ησλ Λφξδσλ,
αλέηξεςε ηελ απφθαζε ηνπ αγγιηθνχ εθεηείνπ , θαη απνθάλζεθε πσο νη ειεγθηέο ηεο
εηαηξίαο Fidelity Plc, δελ είραλ θακία ππνρξέσζε απνδεκίσζεο ζηνπο ππνςήθηνπο
αγνξαζηέο γηα ηνπο αλαθξηβείο ινγαξηαζκνχο ηεο. Οη ελάγνληεο ππνζηήξημαλ πσο
εμαγφξαζαλ ηειηθά ηελ εηαηξία Fidelity Plc κε ζεκαληηθή δεκία, βαζηδφκελνη ζηηο
ειεγκέλεο , αλαθξηβείο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξίαο. Σν δηθαζηήξην
απνθάζηζε πσο κηαο θαη δελ ππήξρε θακηά ζπκβαηηθή ζρέζε κεηαμχ ησλ ππνςήθησλ
αγνξαζηψλ θαη ησλ ειεγθηψλ, νχηε είραλ παξάζρεη νη πξψηνη νπνηαδήπνηε ακνηβή
ζηνπο ελαγφκελνπο ειεγθηέο, δελ κπνξνχζαλ νη ελάγνληεο λα ζεκειηψζνπλ αμίσζε
απνδεκίσζεο γηα αδηθνπξαμία. Οη ειεγθηέο ήηαλ ππφρξενη απέλαληη ζηελ εηαηξία θαη
ζε φινπο ηνπο κεηφρνπο, θαη φρη απέλαληη ζε ζπγθεθξηκέλνπο κεηφρνπο μερσξηζηά.
Σν δηθαληθφ, ινγηθφ ζεκέιην ηεο πνιχ πεξηνξηζηηθήο απηήο απφθαζεο ηνπ
Αγγιηθνχ Αλψηαηνπ Γηθαζηεξίνπ, απνηεινχζε ν ζπιινγηζκφο πσο ην ζπλνιηθφ
επίπεδν ηεο αζηηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ δελ πξέπεη λα απμεζεί ψζηε λα κελ
επηβαξπλζεί απηή ε θαηεγνξία επαγγεικαηηθψλ ζπκβνχισλ, ε νπνία γεληθά
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ζεσξείηαη έλαο επαγγεικαηηθφο θιάδνο κε "βαζηέο" ηζέπεο. Σν δηθαζηήξην ζεψξεζε
πσο ε απνδνρή αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ βαζηζκέλε ζε ακέιεηα, ε
νπνία ζα ήηαλ πην εχθνιν λα ζεκειησζεί απφ επζχλε γηα αζηηθή απάηε, ζα άλνηγε ηα
"θξάγκαηα" ησλ δηθαζηηθψλ δηεθδηθήζεσλ, επηβαξχλνληαο δπζαλάινγα ηελ άζθεζε
ησλ επαγγεικαηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ειεγθηψλ. Σεο απφθαζεο Caparo είρε
πξνεγεζεί ε απφθαζε Al Sandi Bank against Clark Pixley, φπνπ ηα αγγιηθά
δηθαζηήξηα απέξξηςαλ αζηηθή αμίσζε γηα απνδεκίσζε πνπ είρε εγείξεη ε ελάγνπζα
ηξάπεδα ε νπνία ρνξήγεζε δάλεην ζε κηα εηαηξία βαζηδφκελε ζε αλαθξηβείο
πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ νη ελαγφκελνη ειεγθηέο απέηπραλ
λα δηνξζψζνπλ. Σν βαζηθφ επηρείξεκα ηνπ δηθαζηεξίνπ ήηαλ πσο νη ειεγθηέο δελ
κπνξνχζαλ λα γλσξίδνπλ ηελ χπαξμε θαη ηηο πξνζέζεηο ησλ πηζησηψλ.
Ζ απφθαζε Caparo έρεη επαλεηιεκκέλσο γίλεη αληηθείκελν θξηηηθήο γηα ηε
ζηελφηεηα ηεο αλάιπζήο ηεο. κσο ηα αγγιηθά δηθαζηήξηα επηκέλνπλ ζηελ εθαξκνγή
ηεο . Παξ' φια απηά, ε ζχγρξνλε εκπεηξία κε ηηο εζειεκέλεο ινγηζηηθέο παξαιείςεηο
πνπ ζπλφδεπζαλ ηα ρξεκαηηζηεξηαθά ζθάλδαια ηεο Enron, Tyco, Worldcom, Xerox
θαη Parmalat, ζεκαίλεη πσο ε πεξηνξηζηηθή ζπιινγηζηηθή ηεο απφθαζεο Caparo είλαη
πηα μεπεξαζκέλε. Οη ππνζέζεηο απηέο δείρλνπλ πσο ηθαλφο αξηζκφο επελδπηψλ
βαζίδεηαη θαηά ηηο ζπλαιιαγέο ηνπ ζηελ θεθαιαηαγνξά, αθξηβψο πάλσ ζηελ αθξίβεηα
θαη αιήζεηα ησλ δεκνζηεπκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζεσξψληαο σο δεδνκέλε
ηελ επαγγεικαηηθή επζπλεηδεζία θαη επάξθεηα ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, θαζψο θαη
ηελ θαιφπηζηε θαη ρξεζηή άζθεζε ησλ ειεγθηηθψλ θαζεθφλησλ ηνπο.
Βάζεη ησλ παξαπάλσ ζα ςάμνπκε λα βξνχκε έλαλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο
επζχλεο ησλ ειεγθηψλ ζε ζρέζε κε πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ αθνξνχλ είηε ηελ
εηθνληθφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είηε ηηο αιρεκείεο ζηηο νπνίεο επηδίδεηαη
κία εηαηξία πξνθεηκέλνπ λα παξαπνηήζεη ηα νηθνλνκηθά ηεο πεπξαγκέλα.

6.6 Οη πξνεθηάζεηο ησλ ππνρξεώζεσλ πνπ νξίδεη ην ΓΠΔ 240 ζηελ
επζύλε αδηθνπξαμίαο ηνπ Δμσηεξηθνύ ειεγθηή.
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο πξνζηαζίαο ηνπ επελδπηηθνχ θνηλνχ, ε ζεκαληηθφηεξε
κνξθή αζηηθήο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ είλαη αδηθνπξαθηηθή. Απηφ ππνζηεξίδεηαη γηα
δχν ιφγνπο :
1) Ζ έγεξζε αμηψζεσλ γηα παξαβίαζε ηεο ζχκβαζεο παξνρήο ειεγθηηθψλ
ππεξεζηψλ ή απφ ςεπδνζπκβαηηθή επζχλε πνπ ζεκειηψλεηαη κε δηαηάμεηο λφκσλ,
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ζεκαίλεη φηη ε εηαηξία, θαη φρη νη επελδπηέο, αμηψλεη απνθαηάζηαζε ηεο δεκίαο ηεο
απφ πιεκκειή εθηέιεζε θαζεθφλησλ απφ ειεγθηέο. Απηφ πξέπεη λα ην απνθαζίζνπλ
νη δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξία. Δπνκέλσο απφ ηε ζηηγκή πνπ νη Γηνηθνχληεο έρνπλ
ελεξγφ ξφιν ζηελ δεκνζίεπζε ςεπδψλ θαη αλαθξηβψλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ, είλαη
ινγηθά αλαθφινπζν λα αλακέλεηαη έγεξζε ηέηνησλ αμηψζεσλ πξηλ απφ ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ Γηεπζπληψλ απφ ηελ πιεηνςεθία ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.
Tέηνηα αληηθαηάζηαζε είλαη ρξνλνβφξα θαη βεβαίσο φρη απνιχησο πηζαλή ζε
πεξηπηψζεηο φπνπ νη Γηεπζχλνληεο έρνπλ θαη ηνλ κεηνρηθφ έιεγρν ηεο εηαηξίαο, αθφκε
θαη αλ απηή είλαη εηζεγκέλε ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγνξά.
2) Έγεξζε αμίσζεο κε αγσγή απνδεκίσζεο απφ ηελ εηαηξία, δελ ζεκαίλεη θαη
θάιπςε ησλ δεκηψλ ησλ εμαπαηεκέλσλ - παξαπιαλεκέλσλ κεηφρσλ.
' απηφ ην πιαίζην ηα θχξηα δεηήκαηα πνπ εγείξνληαη φζνλ αθνξά ηελ
αδηθνπξαθηηθή επζχλε ησλ ειεγθηψλ πξνο ηξίηνπο, εζηηάδνπλ, πιένλ ηνπ
πξναλαθεξζέληνο

πξνβιήκαηνο

επξέζεσο

λνκηθήο

βάζεο

γηα

ζεκειίσζε

αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο, ζηε θχζε θαη έθηαζε ηνπ αδηθνπξαθηηθνχ πηαίζκαηνο, ζην
είδνο ηεο επζχλεο ( πεξηνξηζκέλε ή απεξηφξηζηε ) ην νπνίν αληαλαθιά, θαη ζην
κέγεζνο ηπρφλ αμηψζεσλ απνδεκίσζεο εθ κέξνπο ησλ επελδπηψλ.
ζνλ αθνξά ην πξφβιεκα ηεο ζεκειίσζεο αζηηθήο αμίσζεο απφ ην
επελδπηηθφ θνηλφ, ε θαιχηεξε ιχζε ζην δήηεκα απηφ είλαη ε αλαγλψξηζε ηέηνηνπ
δηθαηψκαηνο ζε ηππηθφ λφκν ιφγσ ηνπ φηη ε παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ,
ηνπιάρηζηνλ ζην πιαίζην ηνπ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ
εηζεγκέλσλ, ππεξεηεί ζεκαληηθνχο ζθνπνχο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο.
Οη πξνυπνζέζεηο ζεκειίσζεο επζχλεο ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηα εμήο θξηηήξηα:
α) Ζ νκάδα πξνζψπσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα πξνβάιινπλ αμηψζεηο πεξηιακβάλεη κφλν
πξφζσπα πνπ είλαη ινγηθψο αλακελφκελν πσο ζα ζηεξηρηνχλ ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ
εκπεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
β) Οη ειεγθηέο πξέπεη λα έρνπλ γλψζε ή κπνξνχλ ινγηθά λα πξνβιέςνπλ πσο ηα κέιε
απηήο ηεο νκάδαο πξνζψπσλ, ζα βαζηζζνχλ ζηηο επίζεκεο, ζεσξεκέλεο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ απνθάζεσλ φπσο π.ρ. αγνξά ή πψιεζε
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κεηνρψλ ή νκνιφγσλ ηεο ππφ έιεγρν εηαηξίαο, θαη φρη γεληθψο ιήςε επελδπηηθψλ
απνθάζεσλ.
γ) Σα κέιε ηεο ζπγθεθξηκέλεο νκάδαο πξνζψπσλ κπνξνχλ λα απνδείμνπλ φηη πξψηνλ
βαζίζζεθαλ ζηηο επίζεκεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ
επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ή ηε δηελέξγεηα ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ φπσο π.ρ.
πξφζιεςε επί ακνηβή ζπκβνχισλ κε ζθνπφ ηελ εμαγνξά εηαηξίαο, δεχηεξνλ φηη
πξνέβεζαλ ζηε ιήςε ζπγθεθξηκέλσλ επελδπηηθψλ απνθάζεσλ ή ηε δηελέξγεηα
ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ εληφο επιφγνπ ρξφλνπ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ή ηε
δεκνζίεπζε ησλ επίζεκσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηξίηνλ, φηη ππέζηεζαλ
πξαγκαηηθή δεκία ιφγσ ησλ ελεξγεηψλ ησλ ειεγθηψλ , δεκία πνπ κπνξεί λα
πνζνηηθνπνηεζεί.
Τπνζέηνληαο φηη ηα θξηηήξηα ζεκειίσζεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο πνπ
πξνηάζεθαλ παξαπάλσ γίλνληαη απνδεθηά θαη πηνζεηνχληαη ζε ηππηθφ λφκν, εθείλν
πνπ απνκέλεη λα δηεξεπλεζεί είλαη ην εχξνο ησλ αδηθνπξαθηηθψλ αμηψζεσλ ζε
πεξίπησζε βιάβεο ησλ επελδπηψλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ην έιεγρν ησλ Α.Δ. Απηφ φκσο
πξέπεη λα είλαη ζπλάξηεζε ηεο θχζεο ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο θαη ηνπ ζθνπνχ
ηνπ ειέγρνπ, θαη φρη κφλν ηνπ χςνπο ηεο δεκίαο ησλ επελδπηψλ.
Απφ ηελ άιιε κεξηά, κεξηθέο απφ ηηο ζεκειηψδεηο έλλνηεο ησλ ΓΠΔ, θαζψο θαη
ε εξκελεία πνπ δίλεηαη ζ' απηέο απφ ηα ίδηα ηα ΓΠΔ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα θξηηήξηα
ζεκειίσζεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο πνπ παξαζέζακε ήδε, κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ,
ηνπιάρηζηνλ κεξηθψο, ηε βάζε ελφο ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ
ζπζηήκαηνο αζηηθήο επζχλεο πνπ λα δηέπεη ηελ παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ζην
ζχγρξνλν ρξεκαηννηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ.

6.7 Η επζύλε ησλ νξθσηώλ ειεγθηώλ, ζεκαληηθή παξάκεηξνο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.
Οη ζπλερείο απνηπρίεο κεκνλσκέλσλ νξθσηψλ ειεγθηψλ θαη πνιπεζληθψλ
ειεγθηηθψλ εηαηξηψλ λα απνηξέςνπλ, αλαθαιχςνπλ θαη απνθαιχςνπλ απάηεο πνπ
έρνπλ πνιχ ζεκαληηθφ αληίθηππν ζην δηεζλέο επελδπηηθφ θνηλφ κέζσ ησλ
θεθαιαηαγνξψλ ( ιφγσ ζπκκεηνρήο ζην κεηνρηθφ θεθάιαην , έρεη νδεγήζεη ην λνκηθφ
πξνβιεκαηηζκφ δηεζλψο ζηελ δεκηνπξγία ζεσξεηηθψλ κνληέισλ κε βάζε ηα νπνία
κπνξεί λα θαζνξίδεηαη ε επζχλε απηή ζηα πιαίζηα αζηηθψλ αγψλσλ γηα απνδεκίσζε.
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Θα πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο έλα νξζνινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αζηηθή
επζχλε ησλ ειεγθηψλ νθείιεη λα δηαηεξεί κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο επζχλεο ηνπο γηα
εηαηξηθέο απάηεο, θαηαρξήζεηο θαη ζθάλδαια (πνπ δεκηψλνπλ ζνβαξά ηνπο επελδπηέο
θαη ηελ αγνξά ), θαη ηεο πνιιαπιαζίσο κηθξφηεξεο ησλ δεκηψλ ακνηβήο πνπ ζπλήζσο
νη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ιακβάλνπλ θαηά ηελ εκπνξηθή πξνζθνξά ησλ ειεγθηηθψλ
ηνπο ππεξεζηψλ. Δπίζεο, έλα ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα αζηηθήο επζχλεο νθείιεη λα
βαζίδεηαη ζε δηαθξίζεηο αλάινγα κε ην βαζκφ πηαίζκαηνο ησλ ειεγθηψλ ζε ηέηνηεο
ππνζέζεηο, ιακβάλνληαο επίζεο ππ' φςηλ φηη νη ειεγθηέο δελ απνηεινχλ πνηέ ηνλ
πξσηαγσληζηηθφ παξάγνληα. Ο ξφινο ηνπο ζε ππνζέζεηο φπσο ηεο Enron ή ηεο
Parmalat, αθνξνχζε βεβαίσο είηε ηελ απφθξπςε είηε ηελ ππνβνήζεζε ηεο απάηεο.
κσο ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ε πξαγκαηηθή πεγή ησλ θαηαρξεζηηθψλ ζπκπεξηθνξψλ
εληνπίδεηαη είηε ζηνπο δηεπζχλνληεο ηελ εηαηξία, είηε ζηνπο ηδηνθηήηεο ηεο, νη νπνίνη
απνθαζίδνπλ λα εμαπαηήζνπλ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο ηεο εηαηξίαο. ζνλ
αθνξά ηνπο κεηφρνπο κεηνςεθίαο, φπσο θαη νη επελδπηέο πνπ επέλδπζαλ ζε κεηνρέο
ηεο εηαηξίαο, αο είραλ δηεπζεηήζεη κία ζσζηή λνκηθή εθπξνζψπεζε. Γηα ηνπ ιφγνπ ην
αιεζέο, φηαλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ήηαλ σξαηνπνηεκέλεο, θέξδηδαλ θαη νη
κέηνρνη κεηνςεθίαο θαη νη επελδπηέο ζην ρξεκαηηζηήξην. Γηαηί ηφηε δελ έθαλαλ
παξάπνλα, παξά κφλν φηαλ επήιζε ε θαηαζηξνθή ; Ίζσο ε απάληεζε λα βξίζθεηαη
αθξηβψο ζηνλ ίδην ιφγν γηα ηνλ νπνίν νη θνξνινγηθνχ ειεγθηέο είλαη πην δηαιιαθηηθνί
ζε έλαλ ηαθηηθφ έιεγρν πνπ γίλεηαη ζε εηαηξία πνπ παξνπζηάδεη κεγάιε θαη
αδηάιεηπηε θεξδνθνξία.
Τπελζπκίδνπκε όηη θαηά δήισζε ηεο παξαγξ.24 ηνπ ΓΠΔ.200, νη ειεγθηέο
είλαη επηθνξηηζκέλνη κε ηε ζεκειίσζε θαη έθθξαζε γλψκεο φζνλ αθνξά ηηο
νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο, ηελ ηειηθή επζχλε φκσο γηα ηελ
πξνεηνηκαζία θαη παξνπζίαζε ησλ θαηαζηάζεσλ απηψλ, έρνπλ νη Γηνηθνχληεο ηελ
νηθνλνκηθή νληφηεηα, θαη εθείλνη πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηελ εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε, εηαίξνη ή κέηνρνη. Σν πλεχκα ηεο δήισζεο απηήο ηνπ ΓΠΔ 200, δελ
απνηειεί κφλν κία αλακθηζβήηεηε πξαγκαηηθφηεηα ηεο αγνξάο, αιιά ππάξρεη θαη
λνκνζεηηθή θαηνρχξσζε φηη ηειηθφο ππεχζπλνο γηα ηπρφλ απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο είλαη ε Γηνίθεζε. πγθεθξηκέλα, ν λφκνο Sarbanes Oxley θαη ε νδεγία
ηεο ΔΚ Πεξί ππνρξεψζεσλ Γηαθάλεηαο ησλ εηζεγκέλσλ εηαηξηψλ, δεηνχλ απφ ηνλ
Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηεο εηαηξίαο (CEO ) θαη ηνλ ππεχζπλν ινγηζηεξίνπ (CFO),
λα επηβεβαηψζνπλ κεηά ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν απφ Δμσηεξηθνχο- Οξθσηνχο
Διεγθηέο, ηελ αθξίβεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζε φηη αθνξά ηε
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ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξίαο. Άξα έλα
ζχζηεκα ηππηθήο θαη απεξηφξηζηεο επζχλεο ησλ ειεγθηψλ ζα ήηαλ ηνπιάρηζηνλ
άδηθν, θαη ην θφζηνο αζθάιηζεο απηήο ηεο απεξηφξηζηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο
ηεξάζηην, ηφζν γηα ηνπο ίδηνπο ηνπο ειεγθηέο, φζν θαη γηα ηηο εηαηξίεο πνπ ηνπο
απαζρνινχλ.
Ζ αλακθηζβήηεηε επζχλε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζε κηα ζεηξά εηαηξηθψλ
ζθαλδάισλ, δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί σο άιινζη γηα ηελ απνηπρία ησλ ειεγθηηθψλ
αξρψλ λα αζθήζνπλ απνηειεζκαηηθά ηα επνπηηθά ηνπο θαζήθνληα. Οχηε απαιιάζζεη
ηνπο επελδπηέο απφ ηηο ζπλέπεηεο ησλ επηινγψλ ηνπο, κέζα ζηνλ θεξδνζθνπηθφ
ππξεηφ πνπ ηνπο ραξαθηεξίδεη, φηαλ απνηπγράλνπλ λα επηδείμνπλ αθφκε θαη ηνλ
ζηνηρεηψδε ζθεπηηθηζκφ ζε ζρέζε κε ηελ επελδπηηθή ηνπο δξαζηεξηφηεηα. Δπίζεο ν
έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο δελ ζα πξέπεη
λα ρξεζηκνπνηείηαη σο ιφγνο απαιιαγήο απφ ηηο επζχλεο ηνπο γηα ηελ αθξηβή θαη
αιεζηλή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ εηαηξηψλ ηνπο, ησλ ηδηνθηεηψλκεηφρσλ θαη ησλ Γηεπζπλφλησλ θαη κειψλ Γ..
Ζ πνηφηεηα ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ κπνξεί λα βειηησζεί ζεκαληηθά κέζσ
ηεο ρξήζεο ελφο νξζνινγηθνχ ζπζηήκαηνο αζηηθήο επζχλεο, εθφζνλ απηφ ζηνρεχεη
αθελφο κελ ζηελ αχμεζε ηεο απνηξεπηηθήο ηζρχνο ησλ ζρεηηθψλ πξνζηαηεπηηθψλ
δηαηάμεσλ, αθεηέξνπ δε ζηελ ελίζρπζε ηνπ αληαγσληζκνχ ζηελ αγνξά, γηα ηελ
παξνρή ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ, βειηηψλνληαο ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηά ηνπο.

6.8 πκπεξάζκαηα ζην θεθάιαην 6 - ε πνηνλ αλήθεη ην κέιινλ ηεο
αλίρλεπζεο ηεο απάηεο - Δζσηεξηθόο έιεγρνο ή πξνβιεπόκελνο,
απζηεξόο έιεγρνο από νξθσηνύο ινγηζηέο ;
Αλ ζθεθηνχκε ιίγν πην γεληθά, βιέπνληαο ηελ ειεγθηηθή επηζηήκε θαη
πξαθηηθή κε ηα κάηηα ελφο βνεζνχ ινγηζηή, ζα δηαπηζηψλακε φηη ν νξθσηφο ειεγθηήο
έξρεηαη γηα έιεγρν ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα κε ζηφρν λα αλαηξέζεη ηηο βεβαηφηεηεο,
ηα ζίγνπξα πνξίζκαηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή, θαη λα ηα ζέζεη φια ηα ζέκαηα γηα
δηεξεχλεζε, μαλά απφ ηελ αξρή, ππφ ην πξίζκα ηεο δηθήο ηνπ πην ζθαηξηθήο καηηάο. Ζ
λέα έθζεζε ειέγρνπ, ε νπνία πεξηιακβάλεη λέα πεηζηήξηα, απνδείμεηο θαη ηεθκήξηα,
ζα είλαη απηή, πνπ δηαπλεφκελε απφ ηελ αχξα αλεμαξηεζίαο θαη αθεξαηφηεηαο, πνπ
πξέπεη λα δηαθξίλεη ηνλ νξθσηφ ειεγθηή, ίζσο λα ζηνηρεηνζεηνχζε ζνβαξή ππνςία γηα
απάηε. Απηφ, ην λέν πφξηζκα ειέγρνπ, πξνζθνκίδεη ν νξθσηφο άκεζα ζηε Γηνίθεζε,
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πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη πξψηνλ γηα ηπρφλ απάηε, θαη δεχηεξνλ λα απαιιαγεί, ζε
πεξίπησζε πνπ ε λνκηθή ππεξεζία ή ε ίδηα ε Γηνίθεζε αλαγλσξίζεη απάηε. Σν ηη ζα
αθνινπζήζεη ζηε ζπλέρεηα, ην πξνβιέπνπλ αλαιπηηθά ηα ΓΠΔ θαη νη Γηθιείδεο
Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ έξγνπ.
Ζ χπαξμε θαη κφλν, ελφο έκπεηξνπ νξθσηνχ ειεγθηή, κπνξεί λα απνηειέζεη
αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηηο " νξέμεηο " ησλ Γηεπζπλφλησλ γηα παξαπνίεζε
νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πφζν κάιινλ γηα ηπρφλ δηεθζαξκέλνπο εζσηεξηθνχο
ειεγθηέο, ινγηζηέο, ππάιιεινπο γξαθείσλ, ππεχζπλσλ απνζήθεο, λνκηθνχο
ζπκβνχινπο. ινη απηνί ζα εμαλαγθαζηνχλ λα αλαηξέζνπλ ηηο απνθάζεηο θαη ηηο
ζθέςεηο ηνπο, λα κεηαληψζνπλ γηα αληηδενληνινγηθέο δηαδηθαζίεο πνπ εθάξκνζαλ ζην
παξειζφλ, θαη ζα δείμνπλ κεγαιχηεξν επαγγεικαηηζκφ κε βάζε ηνλ Κψδηθα
δενληνινγίαο ηνπο θαη ηελ εηαηξηθή θνπιηνχξα. Αλ ε εηαηξηθή θνπιηνχξα είλαη
αλήζηθε, ηφηε κφλν έλαο δξφκνο πξέπεη λα επηιεγεί ζην κέιινλ .Ή ζα αιιάμεη ε
εηαηξηθή θνπιηνχξα ή ζα αιιάδνπλ ζπλέρεηα νη νξθσηνί.
' έλα πεξηβάιινλ παγθφζκηαο νηθνλνκηθήο δπζπξαγίαο θαη κε

ηελ

νηθνλνκηθή θξίζε λα "ζπλλεθηάδεη" πάλσ απφ ηελ Δπξψπε, είλαη θαλεξφ φηη ηα
θαηλφκελα εηαηξηθήο απάηεο ζα απμάλνληαη, έσο φηνπ επέιζεη ( εάλ επέιζεη )
ηζνξξνπία ζην ζχζηεκα. Ο ξφινο ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ ζηνλ έιεγρν ηεο απάηεο ζα
είλαη θαζνξηζηηθφο γηα ην κέιινλ, φρη κφλν ζε κεγάιεο νηθνλνκίεο φπσο νη Ζ.Π.Α.,
αιιά θαη ζε κηθξφηεξεο φπσο ε Διιάδα, δεδνκέλεο ηεο δπζθνιίαο ηνπ Δζσηεξηθνχ
ειεγθηή λα ειηρζεί, κέζα ζε έλα πεξηβάιινλ απμαλφκελεο εξγαζηαθήο αλαζθάιεηαο
θαη δηάιπζεο ησλ ππαιιειηθψλ δηθαησκάησλ. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ δηαθζνξά ζηελ
Διιάδα, πνπ αλαινγηθά, γηα έλαλ κηθξφ πιεζπζκφ, είλαη ηεξαζηίσλ δηαζηάζεσλ, ηα
πεξηζψξηα δξάζεο θαη επαγγεικαηηθψλ ειηγκψλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηε
δηεξεχλεζε ηεο απάηεο, ζρεδφλ εθκεδελίδνληαη.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 7
ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ - ΠΡΟΣΑΔΙ - ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ
ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ.
7.1 Δηζαγσγηθά
ε απηή ηε δηπισκαηηθή δελ ππήξμε εκπεηξηθή αλάιπζε. Πξνηείλεηαη φκσο
απηή λα πξαγκαησζεί ζην κέιινλ, νινθιεξψλνληαο έηζη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ
επηρεηξεκάησλ γηα ηελ κέγηζηε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ
νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. Δίλαη πηζαλφ λα δνζεί ε αθαδεκατθή ή θαη επαγγεικαηηθή
επθαηξία γηα κηα εκπεηξηθή, δηεμνδηθή αλάιπζε , ίζσο αθφκε θαη ζην πιαίζην θάπνηνπ
άιινπ κεηαπηπρηαθνχ.
ην ηέινο απηήο ηεο δηπισκαηηθήο παξαηίζεληαη ζπκπεξάζκαηα, πξνηάζεηο
θαη ζθέςεηο πάλσ ζε κειινληηθέο πξννπηηθέο γηα ηε ζπκβνιή ηνπ ειέγρνπ ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο.

7.2 πκπεξάζκαηα. πξνηάζεηο θαη κειινληηθέο πξννπηηθέο.
Μεηά ην πέξαο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζα είλαη πιένλ εθηθηφο ν
ελζηεξληζκφο απφ κέξνπο ηνπ αλαγλψζηε πιεξνθνξηψλ θαη δεδνκέλσλ πνπ αθνξνχλ
ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο. ίγνπξν αίζζεκα ζα απνηειεί ε
βάζηκε ειπίδα φηη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα κπνξεί λα θαηαπνιεκεζεί. Απηφο ήηαλ εμ
αξρήο θαη ε πξνζκνλή ηνπ γξάθνληνο, λα εζηηαζηεί ε ζθέςε θαη ε ζέιεζε ηνπ
ελδηαθεξφκελνπ, ζηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηεο ειεγθηηθήο επηζηήκεο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, ηδίσο κε ηε κνξθή πνπ παίξλεη απηφ ζην
επηρεηξεκαηηθφ γίγλεζζαη, εθθξαζκέλν σο απάηε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Πεξηγξάθεθε δηεμνδηθά θαη αλαιπηηθά ε κεγάιε γθάκα ησλ εηδψλ θαη κνξθψλ
πνπ παίξλεη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Δμεηάζηεθε αλαιπηηθά ε κεγαιχηεξε πηπρή ηεο
απάηεο ζηηο επηρεηξήζεηο, απηή πνπ ε ίδηα ε Γηνίθεζε παξαπνηεί ηηο νηθνλνκηθέο
θαηαζηάζεηο, πξνζπαζψληαο είηε λα " σξαηνπνηήζεη " ηελ πνξεία ηεο επηρείξεζεο,
είηε λα " κεηψζεη " ηελ αμία ηεο, πξνο απνθπγή-δηαθπγή απφ επηπιένλ θνξνιφγεζε.
Ακέζσο κεηά παξνπζηάζηεθε ζην 5ν θεθάιαην, ν Δζσηεξηθφο έιεγρνο, εζηηάδνληαο
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ηδηαίηεξα ζηνλ ξφιν ηνπ Τπεχζπλνπ Δζσηεξηθνχ Διεγθηή Γηεξεχλεζεο ηεο Απάηεο
επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. ε απηφ αθξηβψο ην θεθάιαην είλαη θαη ν θχξηνο
φγθνο ηεο εξγαζίαο , δηφηη δηεμνδηθά εθηέζεθαλ νη κέζνδνη, ηα "φπια", νη δηαδηθαζίεο
πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ειεγθηήο γηα λα πνιεκήζεη ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Αλαθέξζεθε
ελ ηάρεη ε απάηε ζηειερψλ ζε βάξνο ηεο εηαηξίαο, ζπλήζσο πςειφβαζκσλ. Γελ έγηλε
εθηθηφ, ζηα ελλνηνινγηθά θαη ρξνληθά πεξηζψξηα απηήο ηεο κειέηεο, λα ηεθκεξησζεί
αλ απηή ε ηδηνπνηεκέλε απάηε ζε βάξνο ηεο επηρείξεζεο γίλεηαη κε ηελ γλψζε, ηε
ζπλέξγεηα ή αθφκε θαη ηελ ζπγθάιπςε ηεο Γηνίθεζεο. Γηα απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν
θαη δελ αλαιχζεθε απηή ε κνξθή ηεο απάηεο ζηηο εηαηξίεο, ε ηδηνπνίεζε, δειαδή,
πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ.
Αλαιχζεθε, πεξηζζφηεξν ζε δηθαληθφ παξά ζε ειεγθηηθφ επίπεδν, ην Γηεζλέο
Διεγθηηθφ Πξφηππν 240, ππφ ην θσο ηεο αδηθνπξαθηηθήο επζχλεο ηνπ νξθσηνχ
ειεγθηή, θαη ηνλίζηεθε ζην 6ν θεθάιαην ε ηεξάζηηα ζπκβνιή ηνπ αδηάβιεηνπ,
αδηάθζνξνπ, αλεμάξηεηνπ θαη αληηθεηκεληθνχ νξθσηνχ ειεγθηή ζηελ πξνζηαζία ηεο
θνηλσλίαο απφ ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα. Έγηλε έηζη εθηθηφ ίζσο λα επηδεηρζεί ζηνλ
αλαγλψζηε πφζν ζθεπηηθηζκφ, ππνκνλή , ζσζηή θαη ήξεκε θξίζε πξέπεη λα
ζεσξείηαη σο δεδνκέλν, φηαλ επηρεηξείηαη θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθφ εγθιήκαηνο
θαη ππάξρεη δξαζηεξηφηεηα εληφο ηνπ "ζπζηήκαηνο".
Υξεηάδεηαη κεγάιε πξνζνρή θαη δηάθξηζε ηαπηφρξνλα, φηαλ , γηα παξάδεηγκα,
έρνπκε λα ειέγμνπκε ππφζεζε απάηεο κε ππεξδηνγθσκέλα ηα νηθνλνκηθά
απνηειέζκαηα. Αο κελ ιεζκνλείηαη φηη κεγαιχηεξα θέξδε, κε νπνηαδήπνηε κέζνδν
αιρεκηζηή θαη αλ ρξεζηκνπνηείηαη, ζεκαίλνπλ πεξηζζφηεξα έζνδα γηα ην θξάηνο.
Ίζσο απηφ θαη κφλν, απνηξέςεη ηνπο ειεγθηέο ηνπ ππνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ λα
αζρνιεζνχλ κε παξαπνίεζε βηβιίσλ, ζηνηρείσλ, νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο αλ
ε "δηφξζσζε " ηνπ πξνβιήκαηνο ηεο παξαπνίεζεο, ζεκαίλεη ιηγφηεξα θνξνινγηθά
έζνδα. Οη θνξνινγηθνί ειεγθηέο ζα απνθχγνπλ έλαλ νπζηαζηηθφ έιεγρν, αθφκε θαη
αλ ππνςηαζηνχλ απάηε επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, απφ ηε ζηηγκή πνπ λνκηθά
πνξίζκαηα πεξί απάηεο μεθεχγνπλ ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.
πσο απφ απηφ θαη κφλν ην παξάδεηγκα, ε αλεχξεζε κίαο ζπγθάιπςεο ή
απνθάιπςεο

απάηεο εηο βάξνο επελδπηψλ, θαίλεηαη λα είλαη κία πνιχ ιεπηή,

πεξίεξγε, ακθηιεγφκελε θαη επηθίλδπλε δηαδηθαζία. Έρεη άκεζε ζρέζε κε ην πψο
είλαη ζεκειησκέλεο νη θνηλσληθέο δνκέο, θαη απηφο πνπ ζα πάεη λα ηηο θινλίζεη,
κάιινλ ζα βξεζεί καδί κε άιινπο " πεξίεξγνπο " ζηα ζεκέιηα ηνπ θνηλσληθνχ
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ζπζηήκαηνο. Απηφ φκσο είλαη ην πεδίν πνπ " κάρνληαη " ην νηθνλνκηθφ έγθιεκα νη
δηθαζηέο, νη λνκηθνί, θαη νη δηθαληθνί ινγηζηέο ( forensic accountants), έλα πεδίν ζην
νπνίν δελ πξέπεη γηα θαλέλα ιφγν λα εκπιαθεί ν νηθνλνκνιφγνο ειεγθηήο. Ζ δνπιεηά
ηνπ ειεγθηή είλαη λα δηαβάδεη πάλσ απφ ηνπο αξηζκνχο θαη λα ηνπο ζπγθξίλεη κε
ζπγθεθξηκέλα ειεγθηηθά ηεθκήξηα, θαη φρη λα πξνζπαζεί λα αληρλεχζεη λνήκαηα θαη
πξαθηηθέο θάησ απφ ηνπο αξηζκνχο. Απηφ είλαη πεδίν δηθαληθήο επηζηήκεο, πνπ
μεθεχγεη απφ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν ηεο εθαξκνζκέλεο νηθνλνκηθήο ησλ
εθκεηαιιεχζεσλ. Ζ δηαδηθαζία απνθάιπςεο απάηεο είλαη αθφκε πεξηζζφηεξν
ακθηιεγφκελε ζηελ Διιάδα, θξάηνο πνπ βαζίδεηαη ζε ππεξθνξνιφγεζε, κεγάιεο
ππεξαμίεο θαη ππεξβνιηθέο αληηθεηκεληθέο ( θνξνινγηθέο ) αμίεο αθηλήησλ.
Οη ξφινη ηνπ επηρεηξεκαηία, ηνπ ινγηζηή, ηνπ ειεγθηή, ηνπ εγθιεκαηνιφγνπ ινγηζηή,
ηνπ ινγηζηή, ηνπ δηθαζηή, ίζσο λα νξηνζεηεζνχλ φηαλ βειηησζεί ε παηδεία θαη ε
θνπιηνχξα εζηθήο ζηελ θνηλσλία. ηαλ ε θνηλσλία ζα έρεη μεθαζαξίζεη ην ηη ζέιεη
θαη πνπ ζέιεη λα νδεγεζεί, θαηαζηαιάμεη ζ' έλα φξακα γηα ην κέιινλ, ηφηε ε εηαηξηθή
δηαθπβέξλεζε ζα δηδάζθεηαη ζηα ιχθεηα, γηαηί ήδε ην παηδί ηνπ δεκνηηθνχ θαη ηνπ
γπκλαζίνπ ζα έρεη ελζηεξληζζεί ηηο αξρέο ηεο θνηλσληθήο εζηθήο, δενληνινγίαο ηνπ
πνιίηε θαη θνηλσληθήο λνεκνζχλεο.
πσο εηπψζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή ηεο εξγαζίαο, ην αλζξψπηλν είδνο θαη ε
ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ γηα ηελ επηβίσζε ηνπ θαζελφο καο, δεκηνπξγεί ζηξεβιψζεηο
ζην θνηλσληθφ ζχζηεκα. Σν νηθνλνκηθφ έγθιεκα δελ είλαη παξά κηα έθθαλζε ηεο
θξίζεο, ηεο ζπλερφκελεο θαη αέλαεο θξίζεο ήζνπο θαη αμηψλ.
Διπηδνθφξα κελχκαηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο
είλαη ε φιν θαη πεξηζζφηεξν έληνλε ζπδήηεζε γηα ζέκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο
επζχλεο θαη δηαθπβέξλεζεο, θαη ε ζπλερήο επηκφξθσζε ηεο θνηλσλίαο ζε ζχγρξνλα
νηθνλνκηθά θαη λνκηθά ζέκαηα. Δθεί πνπ ην παξαδνζηαθφ, ην παιηφ, ην ηεηξηκκέλν
απνηπγράλεη λα πξαγκαηψζεη ην ζηφρν ηνπ, ζε έλα πεξηβάιινλ ειεθηξνληθφ, ςεθηαθφ
θαη πνιππνιηηηζκηθφ, φπνπ νη αρξήκαηεο ζπλαιιαγέο έρνπλ αληηθαηαζηήζεη ηηο
παξαδνζηαθέο ζπλαιιαθηηθέο πξαθηηθέο, ε γαινχρεζε θαη εθπαίδεπζε ηεο θνηλσλίαο
ζε λέεο, έμππλεο θαη απνδνηηθέο, κνξθέο ειέγρνπ, είλαη πνιηηηθή απαίηεζε. Ο
ελζηεξληζκφο λέαο επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θνπιηνχξαο απφ λέεο γεληέο, είλαη πιένλ
θνηλσληθφ θεθηεκέλν.
Πξφθιεζε γηα ην κέιινλ είλαη λα κελ αδξαλήζνπλ νη ειεγθηηθνί κεραληζκνί
θαη παξαρσξήζνπκε ηνλ έιεγρν ζε δηθαζηέο θαη δηθαληθνχο ινγηζηέο. Φπζηθά θαη νη
επαγγεικαηηθέο νκάδεο απηέο απαηηείηαη λα πθίζηαληαη, αιιά δελ πξέπεη λα
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παγησζνχλ σο ε κφλε ιχζε ζηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ εγθιήκαηνο, γηαηί
ηφηε ζα κηιάκε γηα έλαλ θαηλνχξην, θξηθηφ, ςεθηαθφ Μεζαίσλα, ηνπ νπνίνπ ε ηειηθή
κνξθή κφλν ηξφκν ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη. Οη ζπλερείο απνηπρίεο, απφ ηε κηα
πιεπξά, ησλ εμαξηεκέλσλ εξγαζηαθά εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, πνπ "παιεχνπλ" λα
"θνιπκπήζνπλ" κέζα ζην αξρηπέιαγνο ηεο αλεξγίαο, θαη ηνπ εηαίξνπ - νξθσηνχ
ειεγθηή απφ ηελ άιιε, ηνλ νπνίν ε ζπκκεηνρή ζην κεηνρηθφ θεθάιαην ηεο ειεγθηηθήο
εηαηξίαο πηέδεη αδηάθνπα γηα λένπο πειάηεο (πνπ κεηψλνληαη ζπλερψο), ν "θάξνο" ηνπ
αλεμάξηεηνπ

θνξνηερληθνχ,

δηεπζπληή

νηθνλνκηθψλ

ππεξεζηψλ,

εθαξκνζηή

απαξέγθιηηα ηνπ θψδηθα Λνγηζηηθήο Γενληνινγίαο, ίζσο είλαη ην ηειεπηαίν
πξνπχξγην γηα ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Αλ θαη απηφ
ην θνηλσληθφ θεθηεκέλν ραζεί, ηφηε νη θνηλσλίεο πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ λένπο
ηξφπνπο

νηθνλνκηθήο

επηβίσζεο,

κέζα

παγθνζκηνπνηεκέλν πεξηβάιινλ.
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