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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΑΓΩΓΗ 

 

 
 
1.1 Δηζαγσγηθέο Παξαηεξήζεηο 

 
Σα πεξηζηαηηθά απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απμήζεθαλ ζεκαληηθά ηηο ηειεπηαίεο 

δεθαεηίεο θαη ηα άηνκα πνπ πιήηηνληαη, ηδίσο νη επελδπηέο θαη νη πηζησηέο, έρνπλ ράζεη 

εθαηνκκχξηα δνιάξηα. Ζ απάηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλεπάγεηαη ζθφπηκε θαη 

νπζηαζηηθή ςεπδή αλαθνξά ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ κηαο επηρείξεζεο κε ζθνπφ λα 

παξαπιαλήζεη ηνπο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Ζ έθηαζε ηεο απάηεο ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη άγλσζηε θπξίσο επεηδή: (1) 

δελ ππάξρνπλ αμηφπηζηεο ζηαηηζηηθέο, (2) ε απάηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζπλερίδεηαη έσο 

φηνπ εληνπηζηεί θαη απνθαιπθζεί θαη (3) ε θχζε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο αιιάδεη 

ππφ ην πξίζκα ηεο ζπλερνχο ηερλνινγηθήο πξνφδνπ θαη ηεο παγθνζκηνπνίεζεο. Ο πεξηνξηζκφο ησλ 

θξνπζκάησλ απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπγθεληξψζεη ηελ πξνζνρή ησλ 

ξπζκηζηηθψλ αξρψλ θαη ησλ θξαηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ. Γελ ήηαλ 

άιισζηε ιίγα ηα νηθνλνκηθά ζθάλδαια πνπ ζπγθιφληζαλ ηελ παγθφζκηα θνηλφηεηα – γεγνλφηα 

πνπ ζθφξπηζαλ ηνλ παληθφ, δεκηνχξγεζαλ θξίζεηο εκπηζηνζχλεο θαη ηεξάζηηεο απψιεηεο. 

Παξφιν πνπ είλαη δχζθνιν λα απνθηεζνχλ αθξηβή ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα 

θαηλφκελα απάηεο πνπ ηαιαλίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, νη δηαζέζηκεο ζηαηηζηηθέο θαη κειέηεο δείρλνπλ 

φηη ηα θξνχζκαηα απάηεο απμάλνληαη ηφζν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο φζν θαη ζηε ζπρλφηεηα 

εκθάληζήο ηνπ. Ζ απάηε είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξή γηα ηνπο νξγαληζκνχο θαη ηηο νηθνλνκίεο, κε 

απνηέιεζκα ζπρλά ηελ πηψρεπζε ησλ εηαηξεηψλ. Οη επηρεηξήζεηο θαηαπνιεκνχλ, θαηά θαλφλα, ηελ 

απάηε κε ηξεηο ηξφπνπο: (1) πξνζπαζψληαο λα απνηξέςνπλ ηηο πεξηπηψζεηο απάηεο, (2) 

ρξεζηκνπνηψληαο κεζφδνπο πξνιεπηηθήο αλίρλεπζεο θαη (3) εμεηάδνληαο ηελ απάηε κφιηο ππάξμεη 

ππνςία φηη ή έρεη ζπκβεί. 
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Ζ πηζαλφηεηα λα ππάξμεη απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απμάλεηαη θαζψο ε δνκή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο απνδπλακψλεηαη θαη ε εηαηξηθή δηαθπβέξλεζή ηεο γίλεηαη 

ιηγφηεξν ππεχζπλε θαη απνηειεζκαηηθή. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί δελ δηαζέηνπλ 

νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, 

νη πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο δελ ππνινγίδνπλ, ζπλήζσο ζνβαξά, ην ελδερφκελν λα είλαη νη ίδηεο 

ζχκαηα απάηεο κέρξη λα βηψζνπλ πξνζσπηθά κηα ηέηνηα δπζκελή πεξίζηαζε. Μφλν φηαλ, 

δπζηπρψο, πέθηνπλ ζχκαηα θάπνηαο απάηεο, αξρίδνπλ λα αληηιακβάλνληαη ην κέγεζνο θαη ηε 

ζνβαξφηεηα ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο θαη άκπλαο απέλαληη ζηνπο θηλδχλνπο ηνπ 

πεξηβάιινληφο ηνπο. 

Μηα νινθιεξσκέλε πξνζέγγηζε γηα ηελ θαηαπνιέκεζεο ησλ θξνπζκάησλ απάηεο 

πεξηιακβάλεη ηα εμήο: (1) ηελ ζσζηή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ βαζηθψλ αξρψλ εηαηξηθήο 

δηαθπβέξλεζεο, (2) ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ εξγαδνκέλσλ ζρεηηθά κε ηελ απάηε θαη 

ηνλ εληνπηζκφ απηήο, (3) ηελ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ειέγρσλ, 

(4) ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ παξαθνινχζεζεο, (5) ηελ δηελέξγεηα πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα 

εληνπηζκφ ελδείμεσλ πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ θηλδχλνπο εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο. 

Πνιχ ιίγεο νξγαλψζεηο ειέγρνπλ ζε ζπλερή βάζε θαη απνηειεζκαηηθά ηνπο θηλδχλνπο 

εκθάληζεο θαηλνκέλσλ απάηεο. Πνιινί εζσηεξηθνί ειεγθηέο πεξηνξίδνληαη ζην λα δηεμάγνπλ 

ειέγρνπο νηθνλνκηθήο, επηρεηξεζηαθήο θαη ιεηηνπξγηθήο ζπκκφξθσζεο θαη ζην λα δηεξεπλνχλ ηελ 

απάηε κφλν φηαλ ηα ζπκπηψκαηα απηήο είλαη παζηθαλή, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε απάηε έρεη 

ήδε δηαπξαρζεί θαη ν νξγαληζκφο έρεη ήδε πιεγεί. Οη επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ πξνιεπηηθά 

κέηξα γηα ηνλ ζπλερή έιεγρν ησλ δνκψλ ηνπο, γηα ηελ απνθπγή πεξηπηψζεσλ απάηεο δεκηνπξγνχλ 

ζπλεηδεηνπνίεζε ζηνπο ππαιιήινπο φηη νη ελέξγεηέο ηνπο ππφθεηληαη ζε αλαζεψξεζε αλά πάζα 

ζηηγκή, γεγνλφο πνπ απμάλεη ην αίζζεκα ηεο εηαηξηθήο ππεπζπλφηεηαο θαη κεηψλεη ηα θίλεηξα γηα 

εκθάληζε δφιηαο ζπκπεξηθνξάο. 

Έλα ηζρπξφ θαη απνηειεζκαηηθά νξγαλσκέλν ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ηθαλφ λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κηα ηζρπξή γξακκή άκπλαο ζηελ θαηαπνιέκεζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ 

θξνπζκάησλ απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη επηρεηξήζεηο πνπ αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ θαη ζηεξίδνπλ εκπξάθησο ηελ απνζηνιή 

ηνπ, ζπγθεληξψλνπλ πνιχ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο λα δεκηνπξγήζνπλ ηζρπξέο θαη αλζεθηηθέο 

δνκέο απέλαληη ζηα θαηλφκελα απάηεο. 
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1.2 θνπόο ηεο Δξγαζίαο 

 
θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη ε επηζθφπεζε ησλ θαηλνκέλσλ ηεο απάηεο πνπ 

καζηίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο θαζψο θαη ε νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε θαη ηνλ πεξηνξηζκφ απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ. Μέζα απφ ηελ επηζθφπεζε ηεο 

δηαζέζηκεο αξζξνγξαθίαο θαη βηβιηνγξαθίαο, επηδηψθνπκε κηα εθ’ φιεο ηεο χιεο (θαηά ην κέηξν 

πνπ είλαη δπλαηφλ θπζηθά) θάιπςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο. 

Έλαο επηπξφζζεηνο ζθνπφο ηνπ παξφληνο έξγνπ είλαη ε αλάδεημε ηεο ηεξάζηηαο ζεκαζίαο 

ηεο απνηειεζκαηηθήο νξγάλσζεο ελφο πγηνχο ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ – ηθαλνχ λα 

πξνιακβάλεη θαη λα εληνπίδεη, άκεζα, ηνπο πηζαλνχο θηλδχλνπο θαη ηα θξνχζκαηα απάηεο πνπ 

κπνξεί λα πιήμνπλ ηηο εηαηξηθέο δνκέο. 

 

 
1.3 Γνκή ηεο Δξγαζίαο 

 
ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ην ζεσξεηηθφ πιαίζην πάλσ ζην νπνίν βαζίδεηαη ην θίλεηξν 

γηα ηελ ζπγγξαθή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. Παξνπζηάδεηαη ν ζθνπφο θαη ε δνκή ηεο εξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην παξαηίζεηαη ε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ 

ζπγγξαθή ηνπ παξφληνο έξγνπ, θαζψο επίζεο θαη νξηζκέλεο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθέο κε 

ηελ επηζηήκε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Σν ηξίην θεθάιαην είλαη αθηεξσκέλν ζηελ επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

αθνξνχλ ην ζέκα ηεο απάηεο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα θαηλφκελα ηεο απάηεο επί ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε ζεκαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ 

θαηλνκέλσλ απάηεο πνπ καζηίδνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο δνκέο. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

κνληέια νξγάλσζεο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαζψο θαη ζηηο πξνηεηλφκελεο ελέξγεηεο 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο. 

ην πέκπην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο 

εξγαζίαο, νη ηππηθνί ηεο πεξηνξηζκνί, θαζψο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ζπγγξαθέα γηα πεξαηηέξσ 

έξεπλα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 
 

ΔΠΙΚΟΠΗΗ ΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
 

 

 

 

 

 

2.1 Δηζαγσγή 

 
ην παξφλ θεθάιαην ζα παξνπζηάζνπκε ην βαζηθφ ζεσξεηηθφ πιαίζην ηνπ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ 

θαζψο θαη κηα επξεία επηζθφπεζε ηεο δηαζέζηκεο βηβιηνγξαθίαο πνπ άπηεηαη ηνπ ζέκαηνο απηνχ, 

ε νπνία είλαη ηφζν εγρψξηα, φζν θαη δηεζλήο. Αλαιπηηθφηεξα, παξαζέηνπκε βηβιηνγξαθηθέο 

αλαθνξέο πνπ ζρνιηάδνπλ ηε ζεκαζία ηνπ ξφινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαζψο θαη ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ απνηξνπή θαη ηελ απνθάιπςε ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο. 

 

 
2.2 Θεσξεηηθό Πιαίζην Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ 

 
Ο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ είλαη ε παξνρή αλεμάξηεησλ, αληηθεηκεληθψλ 

δηαβεβαηψζεσλ θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε νξγαληζκνχο θαη επηρεηξήζεηο, θαηά ηξφπν 

ηέηνην πνπ λα βειηηψλνληαη νη δξαζηεξηφηεηέο ηνπο θαη λα απμάλεηαη ε πξνζηηζέκελή ηνπο αμία. 

Βαζηθή απνζηνιή ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα επηηχρεη 

ηνπο επηρεηξεκαηηθνχο ηεο ζηφρνπο κέζσ κηαο ζπζηεκαηηθήο θαη πεηζαξρεκέλεο πξνζέγγηζεο γηα 

ηελ αμηνιφγεζε θαη ηε βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο, 

ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο. χκθσλα κε ηελ άπνςε απηή, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ  

ειέγρνπ κπνξεί λα πξνζζέζεη αμία ζηελ νξγάλσζε, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεηαη θαη απφ ηελ 

θαζεκεξηλή πξαθηηθή. 

Βάζεη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (Institute of Internal Audits – IIA), ε 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη κηα αλεμάξηεηε, αληηθεηκεληθή θαη ζπκβνπιεπηηθή ππεξεζία, 

ζρεδηαζκέλε θαη νξγαλσκέλε, ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Μέζσ ηερληθψλ θαη επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ, αμηνινγεί ηελ επάξθεηα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ, ζηνρεχεη ζηελ εθηίκεζε θαη δηαρείξηζε ηνπ 
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επηρεηξεκαηηθνχ θηλδχλνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκνχ ή ηελ εμάιεηςή ηνπ, βνεζψληαο ηνλ νξγαληζκφ λα 

εθπιεξψζεη ηνπο ζηξαηεγηθνχο θαη επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. 

χκθσλα κε ηνλ Antony Tarantino (2008), ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα 

είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα βνεζήζεη ηε δηνίθεζε λα επηηχρεη ηνπο νξγαλσηηθνχο ζηφρνπο 

πηνζεηψληαο κηα πξνζέγγηζε ειέγρνπ βάζεη θηλδχλνπ πνπ επηθεληξψλεηαη ζηηο πεξηνρέο φπνπ ε 

επηρείξεζε είλαη, δπλεηηθά, πην επάισηε ζην λα πιεγεί. ην πιαίζην απηφ, νη πξνιεπηηθνί 

έιεγρνη ζπκπιεξψλνπλ ηελ αλσηέξσ απνζηνιή, παξέρνληαο ηα επηζηεκνληθά εθφδηα πνπ 

απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζνχλ απνηειεζκαηηθέο πξνβιέςεηο θαη νπζηαζηηθέο 

ειεγθηηθέο δηεξγαζίεο. Αληί λα απιψο εζηηάδνπλ ζε φ, ηη κπνξεί λα πάεη ζηξαβά, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο κπνξνχλ λα εληζρχζνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηεο, 

βνεζψληαο ηελ λα θαζνξίζεη ηη πξέπεη λα πξνρσξήζεη ζσζηά θαη λα πξνζδηνξίζεη ηνπο θξίζηκνπο 

παξάγνληεο ηεο εηαηξηθήο επηηπρίαο. Δπηπιένλ, νη αμηνινγήζεηο θηλδχλνπ δελ ζα πξέπεη λα 

πεξηνξίδνληαη ζηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ, αιιά ζα πξέπεη επίζεο λα ζπκβάιινπλ ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ επθαηξηψλ, ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο εηνηκφηεηαο ηνπ νξγαληζκνχ θαη ζηελ 

αλαγλψξηζε ησλ ππεχζπλσλ γηα ηελ θαηάιιειε αληαπφθξηζε ζηα γεγνλφηα απηά. Απηφο ν 

πίλαθαο αμηνιφγεζεο θηλδχλνπ θαη αληαπφθξηζεο κπνξεί λα εμππεξεηήζεη ηνλ νξγαληζκφ θαη λα 

απμήζεη ηελ πηζαλφηεηα επίηεπμεο ησλ ζθνπψλ θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ. 

Ζ δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management – ERM) θαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή, κπνξεί λα βνεζήζεη 

ηε δηνίθεζε λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο απφδνζεο θαη θεξδνθνξίαο ηνπ νξγαληζκνχ, απνηξέπνληαο 

παξάιιεια ηελ απψιεηα πφξσλ. Άιια νθέιε ηεο δηαρείξηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ 

πεξηιακβάλνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ απνθάζεσλ αληηκεηψπηζεο ησλ θηλδχλσλ, ηε 

κείσζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εθπιήμεσλ θαη ησλ απσιεηψλ, ηε δηεπθφιπλζε ηεο πηνζέηεζεο ελφο 

ραξηνθπιαθίνπ γηα ηνλ θίλδπλν θαη ηε βειηίσζε ηεο αλάπηπμεο ηνπ θεθαιαίνπ, κέζσ ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο θαη πην θεξδνθφξαο επέλδπζήο ηνπ. Πεξηζζφηεξα, αλαθνξηθά κε ηελ 

δηαρείξηζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ, ζα αλαθεξζνχλ ζε επφκελν θεθάιαην. 

Έλαο εμίζνπ ζεκαληηθφο ηνκέαο φπνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη ζπρλά λα 

βνεζήζνπλ ηε δηνίθεζε είλαη ε αλάπηπμε πξνγξακκάησλ θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, κέζσ ησλ 

νπνίσλ επηδηψθεηαη ε θσδηθνπνίεζε ησλ πξνζπαζεηψλ απνηξνπήο ηεο απάηεο, πξνάγνληαο 

παξάιιεια ηηο δηαδηθαζίεο πξφιεςεο, αλίρλεπζεο θαη έξεπλαο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ησλ 
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ειεθηξνληθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο πνπ νξηζκέλεο θνξέο θαζηζηνχλ ηηο νξγαλψζεηο πην επάισηεο ζηελ 

απάηε. Ζ θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ε δηαθζνξά θαη νη ςεπδείο δειψζεηο είλαη 

δαπαλεξά θαηλφκελα απάηεο γηα ηελ νηθνλνκηθή κνλάδα θαη πνιχ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. ην 

πεξηβάιινλ απηφ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαζέηνπλ επαξθείο γλψζεηο γηα ηνλ 

εληνπηζκφ ησλ θξνπζκάησλ απάηεο. Βάζεη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, πξνβιέπεηαη 

φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο πξέπεη λα δηαζέηεη επαξθείο γλψζεηο γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ 

θαηλνκέλσλ απάηεο, αιιά δελ αλακέλεηαη λα δηαζέηεη ηελ εκπεηξνγλσκνζχλε ελφο πξνζψπνπ 

ηνπ νπνίνπ ε πξσηαξρηθή επζχλε είλαη ε αλίρλεπζε θαη ε δηεξεχλεζε ηεο απάηεο. 

Γελ είλαη ιίγεο νη πεξηπηψζεηο, σζηφζν, φπνπ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαινχληαη λα 

βειηηψζνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο επάξθεηα ζηνλ ηνκέα ηεο εγθιεκαηνινγίαο (θπξίσο ηεο 

νηθνλνκηθήο, δίρσο λα πεξηνξίδεηαη ην γλσζηαθφ πεδίν παξφια απηά ζε ακηγψο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο πεξηπηψζεηο απάηεο). Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα δηαδξακαηίζνπλ 

θαζνξηζηηθφ ξφιν βνεζψληαο ηνπο νξγαληζκνχο λα εζηηάζνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο ζηελ απνηξνπή 

θαη ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο, λα εθπαηδεχζνπλ ηνπο ππαιιήινπο θαη λα επαιεζεχζνπλ φηη νη 

αμηνινγήζεηο ησλ θηλδχλσλ εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο εθηεινχληαη ζπζηεκαηηθά (Singleton 

& Singleton, 2010). 

Απηφ πνπ σζηφζν δελ ζα πξέπεη λα παξαγθσλίδεηαη, είλαη ην γεγνλφο φηη ε απνζηνιή ηνπ 

ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη πνιχ επξχηεξε ηεο απιήο άζθεζεο εξγαζηψλ ζρεηηθψλ κε 

ηελ αλίρλεπζε νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ, ιαζψλ θαη θαηλνκέλσλ απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ηνπ γεληθφηεξνπ πιαηζίνπ ηεο άζθεζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Πξσηαξρηθφ κέιεκα ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο επάξθεηαο θάζε 

επηκέξνπο ιεηηνπξγηθνχ θαη νξγαλσηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο επηρείξεζεο/νξγαληζκνχ, ε πξνάζπηζε 

ησλ ζπκθεξφλησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζην ζχλνιφ ηεο, ε απφθηεζε επαξθνχο 

δηαβεβαίσζεο φηη νη επηρεηξεζηαθέο δνκέο ιεηηνπξγνχλ απξφζθνπηα θαη φηη ε 

κεζνκαθξνπξφζεζκε βησζηκφηεηα ηεο επηρείξεζεο δελ απεηιείηαη απφ θηλδχλνπο ηνπ εζσηεξηθνχ 

θαη εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο (Singleton & Singleton, 2010). 
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2.3 Ο ξόινο ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή ζην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ 

 
Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο σο πξαθηηθή θαη επάγγεικα έρεη κηα καθξά ηζηνξία. Οξηζκέλνη 

ρξνλνινγνχλ ηελ πξνέιεπζή ηνπ πξηλ απφ 5.500 ρξφληα, κε ηελ αλαθάιπςε ησλ αξρείσλ ελφο 

Μεζνπνηάκηνπ ηα νπνία καξηπξνχλ ηελ ρξεζηκνπνίεζε αξηζκψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

κέηξεζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ πξντφλησλ ηεο επνρήο. Ζ ηζηνξία ζπλερίδεηαη κέζα απφ ηα 

αξρεία ησλ αηγππηηαθψλ, πεξζηθψλ, εβξατθψλ, ειιεληθψλ θαη ξσκατθψλ πνιηηηζκψλ. 

Με ηελ πηψζε ηεο Ρψκεο θαη ηελ θαηάξξεπζε ησλ λνκηζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ θαη ησλ 

ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ην επάγγεικα έραζε θάπνηα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ. 

Μεηά ην ηέινο ηεο Μεζαησληθήο επνρήο ε αλάγθε γηα δηελέξγεηα ζπζηεκαηηθψλ ειέγρσλ ήηαλ 

επηηαθηηθή, δεδνκέλεο ηεο εκπνξηθήο απειεπζέξσζεο θαη ησλ λέσλ αλαθαιχςεσλ πνπ 

απαηηνχζαλ απμεκέλεο νηθνλνκηθέο θξαηηθέο θαη ηδησηηθέο επελδχζεηο. 

Παξά ηηο εμειίμεηο απηέο, ην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή επηζθηάδνληαλ απφ ην 

επάγγεικα ηνπ αλεμάξηεηνπ ινγηζηή θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή κέρξη θαη ην 1941, φπνπ θαη 

ζρεκαηίζηεθε ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (ΗΗΑ). Δθείλε ηελ επνρή, νη ηδξπηέο 

αγσλίζηεθαλ λα βξνπλ έλα φλνκα πνπ δελ πεξηιάκβαλε ηελ θξάζε «εζσηεξηθφο έιεγρνο», 

πηζηεχνληαο φηη πεξηγξάθεη πνιχ ζηελά ην εχξνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ επαγγέικαηνο. Δλψ ην 

Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ αλαπηχρζεθε σο πξνο ηελ πξνζσπηθφηεηα θαη ηνλ ζθνπφ 

ηνπ, ζεκεηψζεθε παξάιιεια θαη απμεκέλε επηζηεκνληθή δξαζηεξηφηεηα ζηνλ ηνκέα ησλ 

νξγαλσηηθψλ ζεσξηψλ. Σα αθαδεκατθά ηδξχκαηα, αμηνπνηψληαο ηα καζήκαηα ηεο βηνκεραληθήο 

επνρήο, αλέπηπμαλ ζεσξίεο πνπ ζπζηεκαηνπνίεζαλ ηελ νξγάλσζε κε ζπγθεληξσηηζκφ, 

θαζνξηζκέλε ηεξαξρία, μερσξηζηά επίπεδα εμνπζίαο, πεηζαξρία, ζαθείο θαλφλεο θαη θαηακεξηζκφ 

ηεο εξγαζίαο (Wells, 2017) 

Αλαπφθεπθηα, ε αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζπκβάδηζε κε ηηο ζεσξίεο απηέο. Οη 

εηαηξείεο ηππνπνηήζεθαλ σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη επαθφινπζα, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο αλέπηπμαλ ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο γηα ηνλ έιεγρν απηψλ ησλ νξγαληζκψλ. ηελ 

νπζία, ε πξαθηηθή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαπηχρζεθε έηζη ψζηε λα επηθπξψλεη ηελ 

νξγάλσζε, ηε ζπγθέληξσζε, ηελ ηεξαξρία, ηελ εμνπζία, ηελ πεηζαξρία, ηνπο θαλφλεο θαη ηνλ 

θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο βάζεη ησλ ηζρπφλησλ λνκνζεηεκάησλ θαη ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ. Ζ 
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ηππνπνίεζε απηή, σζηφζν, ζπλνδεχηεθε θαη κε ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δεκηνπξγηθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. Τπφ ην πξφζρεκα ηεο δηαηήξεζεο ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο 

(ην νπνίν κέρξη ελφο βαζκνχ είλαη ζεκηηφ θπζηθά) νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απνκνλψζεθαλ απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ππνζηήξηδαλ, πξνηηκψληαο λα δηαηππψλνπλ ηππηθέο ζπζηάζεηο θαη λα 

πεξηκέλνπλ ηελ αληαπφθξηζε ηεο δηνίθεζεο. Απηφ ην θαηλφκελν ήηαλ ηδηαίηεξα έληνλν ηελ 

πεξίνδν κεηαμχ 1960-1980 (Wells, 2017). 

Δλψ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξνζηάηεπαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ιεηηνπξγψληαο ζε έλα 

θιεηζηφ πεξηβάιινλ, νη επηρεηξήζεηο άιιαδαλ ξηδηθά (σο πξνο ηε θχζε, ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηεο θαη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπο δηαδηθαζίεο). Ήηαλ θπζηθφ επφκελν φηη θάηη ηέηνην 

ζα νδεγνχζε ζε κηα θξίζε εκπηζηνζχλεο ηεο επηρεηξεκαηηθήο θνηλφηεηαο απέλαληη ζηελ 

ιεηηνπξγία ησλ ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δλψ ε αλάγθε γηα χπαξμε θαη ιεηηνπξγία ελφο 

νξγαλσκέλνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ήηαλ θνηλψο απνδεθηή, ε αλάγθε γηα ακεζφηεξε 

ζπλεξγαζία κεηαμχ ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο δηνίθεζεο άξρηζε λα θεξδίδεη 

ζηαδηαθά έδαθνο θαη λα γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή. Απηφ ήηαλ θαη ην έλαπζκα πνπ 

δεκηνχξγεζε ηελ επθαηξία γηα ηνπο εμσηεξηθνχο παξφρνπο ππεξεζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα 

επεκεξήζνπλ θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1990 (Razaee, 2009). 

Με ηελ έιεπζε ηνπ πκθψλνπ Sarbanes-Oxley (2002), δεκηνπξγήζεθε κηα πξψηε ξηδηθή 

ηνκή ζην επάγγεικα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ε νπνία έζεζε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ζε 

θξίζηκν ξφιν, βνεζψληαο ηηο εηζεγκέλεο εηαηξίεο λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία. 

Σν Sarbanes-Oxley έθεξε πνιιά νθέιε ζην επάγγεικα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Ζ αλάγθε 

ζπκκφξθσζεο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ην λνκνζέηεκα απηφ, θαλέξσζε ηελ επεξγεηηθή ζπλεηζθνξά 

ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη αλαλέσζε ηνλ ζθνπφ ηεο, αλαδεηθλχνληαο ηνλ 

ζπκβνπιεπηηθφ ηεο ξφιν εληφο ηεο επηρείξεζεο. 

Οη δξαζηεξηφηεηεο ηνπ ζχγρξνλνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή εθηείλνληαη ζε έλα επξχηαην 

θάζκα θαζεθφλησλ. Απηά ηα θαζήθνληα απαηηνχλ ηζρπξέο εγεηηθέο ηθαλφηεηεο, άξηζηεο 

επηθνηλσληαθέο δεμηφηεηεο, ηθαλφηεηα δεκηνπξγίαο ζρέζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε δηάθνξνπο 

θνξείο εληφο θαη εθηφο ηνπ νξγαληζκνχ. Δπηπξφζζεηεο απαηηνχκελεο δεμηφηεηεο είλαη ε 

ηθαλφηεηα λα παξέρνπλ εζηθή εγεζία, λα αζθνχλε πγηή ζθεπηηθηζκφ, λα ζπλδξάκνπλ ζε ζέκαηα 

εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο εμειίμεηο ηεο ηερλνινγίαο. Ζ πξνζνρή ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα εζηηάδεηαη ζηελ άζθεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθείλσλ πνπ ζα 
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ηνπ επηηξέςνπλ λα ελεξγεί σο ζηξαηεγηθφο εηαίξνο θαη λα ζπλεηζθέξεη ηδέεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ πινπνίεζε ηνπ νξάκαηνο ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

πξέπεη λα είλαη ζπλερψο ελήκεξνη γηα ηηο αλαδπφκελεο ηάζεηο θαη λα γλσζηνπνηνχλ απηέο ηηο 

αιιαγέο ζηελ εγεζία ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

 
2.4 Ο εζσηεξηθόο έιεγρνο θαη νη πεξηπηώζεηο απάηεο 

 
Ζ νηθνλνκηθή απάηε δελ είλαη έλα πξφζθαην θαηλφκελν πνπ ζπλδέεηαη κε ηηο κεζνδεχζεηο 

θαη ηηο αηαζζαιίεο επί ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

πξαθηηθψλ. Δληνπίδεηαη ήδε απφ ηηο απαξρέο ηνπ αλζξψπηλνπ πνιηηηζκνχ. Καηά θαηξνχο, νη 

άλζξσπνη έρνπλ ρξεζηκνπνηήζεη κεζφδνπο ρεηξαγψγεζεο θαη εμαπάηεζεο γηα λα απνθηήζνπλ 

ρξήκαηα, γε, αγαζά ή εκπηζηνζχλε, κε γεληθφ ζηφρν λα θαξπσζνχλ παξάλνκα θέξδε. Ο 

θαζνξηζκφο εληαηηθψλ θαη απζηεξψλ ειέγρσλ ζπλδέεηαη ζηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία κε ηελ 

επηζπκία, ηδηαίηεξα απφ ηελ πιεπξά ηνπ θξάηνπο θαη ηεο εθθιεζίαο, λα πεξηνξίζεη θαη λα 

απνηξέςεη ηα θαηλφκελα θινπήο θαη ππεμαίξεζεο ηνπ δεκνζίνπ πινχηνπ. 

Βάζεη ηνπ Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ 240 - «Δμέηαζε ηεο απάηεο ζηνλ έιεγρν επί ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» θαη ζπγθεθξηκέλα, ζηελ παξάγξαθν 11 παξνπζηάδεηαη ν νξηζκφο ηεο 

απάηεο σο αθνινχζσο: «Μηα εθ πξνζέζεσο πξάμε ελφο ή πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ κεηαμχ ηεο 

δηνίθεζεο, εθείλσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε δηαθπβέξλεζε, ππαιιήινπο ή ηξίηνπο, πνπ 

ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε εμαπάηεζεο πνπ νδεγεί ζε αλαθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ 

απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ». 

χκθσλα κε ηνπο Hillinson et al. (1999), νη νπνίνη εμέηαζαλ ηνλ ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηελ απνθάιπςε ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο, έλα ζεκείν ζην νπνίν oη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο ζπρλά ρσιαίλνπλ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο 

ππνδεέζηεξεο πξαθηηθέο ησλ εξγαδνκέλσλ κηαο επηρείξεζεο. Αληίζεηα, θάηη ηέηνην δελ είλαη ην 

ίδην δχζθνιν γηα ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξίαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο σο ηελ θχξηα γξακκή άκπλαο ηεο νληφηεηαο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

κπνξνχλ λα ιάβνπλ κέηξα γηα ηελ πξφιεςε, απνηξνπή, αλίρλεπζε θαη αλαθνξά απάηεο, ελψ ε 

εθαξκνγή ηνπο είλαη πην άκεζε θαη ζπλήζσο θνζηνινγηθά κηθξφηεξε απ’ φηη αλ εθαξκφδνληαλ 

απφ έλαλ εμσηεξηθφ ειεγθηή. Καηά ηε γλψκε ησλ ζπγγξαθέσλ σζηφζν, ην κέιινλ δελ είλαη 
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πνιιά ππνζρφκελν, θαζψο νη ηξεηο πηπρέο ηνπ κνληέινπ ηεο απάηεο (ην ιεγφκελν «Σξίγσλν ηεο 

Απάηεο) - πίεζε, επθαηξία θαη εμνξζνινγηζκφο - θαίλεηαη λα θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο 

αχμεζεο ηνπ θηλδχλνπ απάηεο. Απηφ δεκηνπξγεί ηελ αλάγθε αχμεζεο θαη βειηίσζεο ησλ 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πξνθεηκέλνπ λα είλαη εμνπιηζκέλνη κε ηα 

θαηάιιεια εθφδηα πνπ απαηηνχληαη πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπλ ηηο λέεο 

απηέο απεηιέο. Ζ ακέξηζηε ζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, ηφζν ζε εζηθφ επίπεδν φζν θαη ζε επίπεδν 

ρξεκαηνδφηεζεο, είλαη εμίζνπ δσηηθήο ζεκαζίαο πξνθεηκέλνπ ην ηκήκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ λα 

κπνξεί λα θέξεη απνηειεζκαηηθά εηο πέξαο ηελ δχζθνιε θαη γεκάηε πξνθιήζεηο απνζηνιή ηνπ. 

χκθσλα κε ηνπο Read & Rama (2003), ε απνθάιπςε θαηλνκέλσλ απάηεο θαη δφιηαο 

ζπκπεξηθνξάο απφ άηνκα εληφο ηεο επηρείξεζεο κπνξεί λα δηαδξακαηίζεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην 

πεξηβάιινλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ελφο νξγαληζκνχ θαη λα δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ην έξγν ηνπ. 

Κάηη ηέηνην σζηφζν απαηηεί ηελ αλάπηπμε ηεο εηαηξηθήο θνπιηνχξαο θαη ησλ πξνζσπηθψλ αμηψλ 

ησλ εξγαδνκέλσλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Οη ζπγγξαθείο εμέηαζαλ ζηελ εξγαζία ηνπο ηηο 

θαηαγγειίεο πνπ έιαβαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κε βάζε ηηο απαληήζεηο ησλ εξεπλψλ απφ 129 

επηθεθαιήο ηκεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ακεξηθαληθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ εηαηξεηψλ. 71% ησλ 

εξσηεζέλησλ ππεπζχλσλ απάληεζαλ θαηαθαηηθά σο πξνο ηελ ιήςε θαηαγγειηψλ (απφ άηνκα 

εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηηο νπνίεο δξαζηεξηνπνηνχληαλ). Απφ απηνχο, ζην 65% ησλ 

πεξηπηψζεσλ, νη θαηαγγειίεο απηέο επζηαζνχζαλ θαη νδήγεζαλ ζε απνθάιπςε θξνπζκάησλ 

απάηεο. Οη ιεθζείζεο απηέο θαηαγγειίεο ζπλδέζεθαλ ζεηηθά κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνλ έιεγρν ηεο ηήξεζεο ηνπ εηαηξηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο θαη ζηελ βειηίσζε ηνπ 

γεληθφηεξνπ θιίκαηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο. 

Οη Asare et al. (2008), κειέηεζαλ ηελ αμηνιφγεζε απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο ησλ 

παξαγφλησλ ηεο απάηεο ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ελφο ειέγρνπ, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ζεκαζία 

ησλ θηλήηξσλ πνηφηεηαο θαη δηαρείξηζεο ηεο επηηξνπήο ειέγρνπ. πγθεθξηκέλα, εμέηαζαλ ηηο 

απνθάζεηο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ έλαληη ησλ θηλδχλσλ εκθάληζεο απάηεο, θαζψο θαη ην θαηά 

πφζν θαη πσο απηέο ζρεηίδνληαλ κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ αξκφδηα 

επηηξνπή ειέγρνπ. Οη ζπγγξαθείο θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα φηη αλαιφγσο ηεο ζέζεο θαη ηνπ 

ξφινπ πνπ είραλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εληφο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαλ, 

παξνπζίαδαλ θαη ηελ αληίζηνηρε δηαθχκαλζε απέλαληη ζηελ ζνβαξφηεηα, ηελ επηκέιεηα θαη ηελ 

επαηζζεζία κε ηελ νπνία αληηκεηψπηδαλ ηελ δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο απάηεο. Όζνη 
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εζσηεξηθνί ειεγθηέο είραλ πεξηζζφηεξε ζηήξημε απφ ηηο δηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ ηνπο ήηαλ 

εκθαλψο πην δξαζηήξηνη πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε. 

Οη Norman et al. (2010), εζηίαζαλ ζηελ κειέηε ησλ αλαθνξψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

κέζσλ ησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο ηνπ θηλδχλνπ εκθάληζεο απάηεο θαζψο θαη ζηηο αμηνινγήζεηο 

πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε απηή. Ο θχξηνο ζθνπφο ηεο έξεπλάο ηνπο ήηαλ ε 

εμέηαζε ησλ εθζέζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηηο αμηνινγήζεηο ηνπ θηλδχλνπ 

εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο, φηαλ ην επίπεδν θηλδχλνπ εκθάληζεο απάηεο πνηθίιιεη (δειαδή 

παξνπζηάδεη δηαθπκάλζεηο). Σα απνηειέζκαηα ηνπ πεηξάκαηφο ηνπο, ζην νπνίν ζπκκεηείραλ 172 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαη ηα πξφζζεηα επξήκαηα ηεο έξεπλαο πνπ δηεμήγαγαλ θαλέξσζαλ φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο αληηιακβάλνληαη πεξηζζφηεξεο αηνκηθέο απεηιέο φηαλ αλαθέξνπλ πςειά 

επίπεδα θηλδχλνπ απεπζείαο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ζε ζρέζε κε ηε δηνίθεζε. Οη αληηιεπηέο 

απεηιέο νδεγνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα κεηψζνπλ ηα εθηηκψκελα επίπεδα θηλδχλνπ 

απάηεο θαηά ηελ αλαθνξά ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ ζηε 

δηνίθεζε. Σν πφξηζκα απηφ έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηα αλακελφκελα νθέιε απφ ηηο απαηηήζεηο 

πνπ ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ αλαθέξεη απεπζείαο ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη 

απνθαιχπηεη πηζαλέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη απεηιέο αλεμαξηεζίαο πνπ δεκηνπξγνχληαη 

απφ ηελ ίδηα ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 

Ζ Melanie Roussy (2013), εμέηαζε ηνλ ξφιν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ζπγθεθξηκέλα 

ηελ κεηάβαζή ηνπο απφ απινχο «επηζηάηεο» ζε ζηειέρε κε απμεκέλα ζπκβνπιεπηηθά θαζήθνληα 

θαη κε άκεζε ζπλεξγαζία κε ηηο Γηνηθήζεηο ησλ εηαηξηψλ. Μέζσ 42 ζπλεληεχμεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε έκπεηξνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο πνπ εξγάδνληαη ζε δεκφζηνπο 

νξγαληζκνχο, εμάρζεθαλ νξηζκέλα ζεκαληηθά ζπκπεξάζκαηα θαη πην ζπγθεθξηκέλα φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθηεινχλ δχν βαζηθνχο ξφινπο: α) ηνλ ξφιν ηνπ πξνζηάηε ηεο επηρείξεζεο, 

ν νπνίνο ππνδηαηξείηαη ζε δχν ξφινπο: ηεο πξνζηαηεπηηθήο αζπίδα θαη ηνπ θχιαθα ησλ κπζηηθψλ 

ηεο εηαηξίαο θαη ησλ εξγαδνκέλσλ, θαη β) ηνλ ξφιν ηνπ βνεζνχ, επίζεο ππνδηαηξνχκελν ζε δχν 

ξφινπο: ηεο ππνζηήξημεο ηεο νξγαλσηηθήο απφδνζεο θαη ηνπ νδεγνχ (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

εγεηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα). Ζ αλάιπζε θαλέξσζε επίζεο φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο έρνπλ 

αλαπηχμεη κηα ιεπηή αληίιεςε πεξί αλεμαξηεζίαο πνπ νξίδεηαη σο «γθξίδα αλεμαξηεζία» 

πξνθεηκέλνπ λα εθηεινχλ ηνπο ξφινπο ηνπο. Πνιινί απφ ηνπο εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζεσξνχλ φηη ν 

πξσηαξρηθφο ηνπο ξφινο είλαη λα εμππεξεηήζνπλ ηνλ αλψηεξν δηεπζπληή θαη ηνλ νξγαληζκφ θαη 
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φηη πξέπεη λα δψζνπλ πξνηεξαηφηεηα ζηνλ αλψηεξν δηεπζπληή εηο βάξνο ησλ κειψλ ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ. 

Όζνλ αθνξά ηελ ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ δηαρείξηζε ησλ 

εηαηξηθψλ θηλδχλσλ θαη ηελ απνηξνπή ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο, ην Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ 

Διεγθηψλ ππνζηεξίδεη φηη βαζηθφο ξφινο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε 

ησλ επηρεηξεκαηηθψλ θηλδχλσλ είλαη λα παξέρεη αληηθεηκεληθή δηαβεβαίσζε ζην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ. Οη δχν 

ζεκαληηθφηεξνη ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη αμία ζηνλ νξγαληζκφ είλαη 

ε παξνρή αληηθεηκεληθήο δηαζθάιηζεο φηη νη ζεκαληηθφηεξνη επηρεηξεκαηηθνί θίλδπλνη 

δηαρεηξίδνληαη θαηάιιεια θαη ε παξνρή δηαβεβαίσζεο φηη ε πξφβιεςε ησλ θηλδχλσλ θαη ην 

πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ιεηηνπξγνχλ απνηειεζκαηηθά. 

Σέινο, νη Νεγθάθεο & Σαρπλάθεο (2013), αλαθέξνπλ ζην βηβιίν ηνπο, φζνλ αθνξά ηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν θαη ηνλ εληνπηζκφ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ, φηη ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο 

βήκαηα πξνθεηκέλνπ ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε νηθνλνκηθψλ 

αηαζζαιηψλ ζε κηα επηρείξεζε: 

 Δπηινγή θαηάιιεισλ ειεγθηηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ειεγθηηθνχ 

πξνγξάκκαηνο, βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ θηλδχλσλ, ηνπ πεξηβάιινληνο νξγάλσζεο θαη άιισλ 

θαζνξηζηηθψλ παξαγφλησλ. 

 Αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηνπ ζηξαηεγηθνχ 

ζρεδηαζκνχ, ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο νξγάλσζεο ηεο εηαηξίαο θαη ησλ πξνυπνινγηζκψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε ξεαιηζηηθφηεηα ησλ νξγαλσηηθψλ ζηφρσλ. 

 Καζνξηζκφο γξαπηψλ θαλνληζκψλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηηο ελέξγεηεο πνπ απαγνξεχνληαη θαη ηα 

κέηξα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ζε πεξηπηψζεηο απνθιίζεσλ. 

 Πξνζδηνξηζκφο θαζηεξσκέλσλ δηαδηθαζηψλ εμνπζηνδφηεζεο γηα ηελ δηελέξγεηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ θαη εθαξκνγή αλαιπηηθψλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ 

εθαξκφδνληαη ζηελ πξάμε νη παξαπάλσ δηαδηθαζίεο. 

 Καζνξηζκφο ζπγθεθξηκέλσλ πνιηηηθψλ, δηαδηθαζηψλ, κεζφδσλ ζχληαμεο εθζέζεσλ θαη άιισλ 

κεραληζκψλ γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο εηαηξίαο θαη ηελ πξνζηαζία 

ησλ πεξηνπζηαθψλ ηεο ζηνηρείσλ, ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ζε ηνκείο πςεινχ θηλδχλνπ. 



13  

 Γηαπίζησζε ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο ιεηηνπξγίαο ησλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο, ηνπ 

ηκήκαηνο κεραλνγξάθεζεο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ηεο επηρείξεζεο. 

 χληαμε γξαπηψλ ζπζηάζεσλ γηα ηελ θαζηέξσζε ή ηελ ελίζρπζε ειέγρσλ πνπ είλαη 

απνηειεζκαηηθνί ζε ζρέζε κε ην θφζηνο ηνπο θαη ζπκβάιινπλ ζηελ απνηξνπή νηθνλνκηθψλ 

αηαζζαιηψλ. 

ε θάζε πεξίπησζε θαη αλεμαξηήησο επηρείξεζεο, νη ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

πξέπεη λα θηλεζνχλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε χπαξμε (ή κε) θξνπζκάησλ απάηεο, ζπλδέεηαη 

άξξεθηα κε ηελ απνηειεζκαηηθή αλαγλψξηζε ησλ ελδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ πξνθχπηνπλ είηε 

κέζσ δηαδηθαζηψλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είηε απφ ηνπο ειέγρνπο πνπ δηελεξγνχλ νη εμσηεξηθνί 

ειεγθηέο. πλνςίδνληαο, νη ζπγγξαθείο αλαθέξνπλ, ζπλνπηηθά, ηηο ππνρξεψζεηο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ φζνλ αθνξά ηνλ εληνπηζκφ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ: 

 Τπνρξέσζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο θαη βειηίσζεο ησλ πξνζσπηθψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ πξνθεηκέλνπ λα έρνπλ ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέπνπλ λα 

αλαγλσξίδνπλ χπνπηεο ελδείμεηο. ηηο γλψζεηο απηέο ζπγθαηαιέγνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ, νη κέζνδνη δηάπξαμήο ηνπο, θαζψο θαη ηα είδε νηθνλνκηθψλ 

αηαζζαιηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ειεγρφκελεο δηαδηθαζίεο. 

 Τπνρξέσζε ελδειερνχο έξεπλαο θαη παξαηήξεζεο ησλ ζπλζεθψλ πνπ δεκηνπξγνχλ επλντθέο 

πξνυπνζέζεηο εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα νη αδπλακίεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζνχλ ζεκαληηθέο αδπλακίεο 

ζην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηελεξγνχλ επηπξφζζεηνπο ειέγρνπο πνπ ζα 

πεξηιακβάλνπλ δηαδηθαζίεο γηα ηνλ εληνπηζκφ ελδείμεσλ νηθνλνκηθψλ αηαζζαιηψλ ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ επφπηε ειέγρνπ θαη ηελ δηνίθεζε. 

 

 
2.5 πκπεξάζκαηα 

 
Ζ βηβιηνγξαθία πνπ άπηεηαη ησλ ζεκάησλ ηνπ ξφινπ θαη ηεο ζπλεηζθνξάο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη ηδηαίηεξα δηδαθηηθή, 

δεδνκέλνπ φηη αλαδεηθλχεη κε εχζηνρν ηξφπν ην πφζν απαξαίηεηε είλαη ε ππεξεζία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ αλεπηζχκεηεο θαηαζηάζεηο θαη λα δηαζθαιηζηεί ε νκαιή 

ξνή ησλ ιεηηνπξγηψλ ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΑΠΑΣΗ ΔΠΙ ΣΩΝ ΔΣΑΙΡΙΚΩΝ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΩΝ 

ΓΗΜΟΙΟΠΟΙΗΜΔΝΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

 

 

 

3.1 Δηζαγσγή 

 
ε απηφ ην θεθάιαην ζα κειεηήζνπκε ην ζεσξεηηθφ ππφβαζξν πίζσ απφ ηα θαηλφκελα ηεο 

απάηεο πνπ καζηίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο. πγθεθξηκέλα, παξαηίζεηαη ν ελλνηνινγηθφο 

πξνζδηνξηζκφο ηεο απάηεο, ηα είδε ηεο απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαζψο θαη 

νη ζεκαληηθφηεξεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλζέηνπλ ην ηξίγσλν ηεο απάηεο θαη ηα ηππηθά βήκαηα 

πνπ απαξηίδνπλ ηελ δηελέξγεηα ελφο πεξηζηαηηθνχ απάηεο. 

 

 

3.2 Οξηζκόο ηεο Απάηεο 

 
Ζ απάηε εξκελεχεηαη κε πνηθίινπο ηξφπνπο, απφ δηαθνξεηηθνχο αλζξψπνπο θαη θάησ 

απφ δηαθνξεηηθέο ζπλζήθεο. Γηα παξάδεηγκα, ε απάηε κπνξεί λα ζεσξεζεί σο εμαπάηεζε. Θα 

κπνξνχζακε λα πνχκε φηη ε απάηε κε ηε κνξθή εθ πξνζέζεσο εμαπάηεζεο, είλαη ην αληίζεην 

ηεο αιήζεηαο, ηεο δηθαηνζχλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο δηθαηνζχλεο. χκθσλα κε ηνπο 

Albrecht et al. (2011), ε απάηε είλαη έλαο γεληθφο φξνο θαη εκπεξηέρεη φια ηα πνιπδηάζηαηα 

κέζα πνπ κπνξεί λα επηλνήζεη ε αλζξψπηλε εθεπξεηηθφηεηα, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη απφ 

έλα άηνκα (ή κηα νκάδα αλζξψπσλ), γηα λα απνθηήζνπλ έλα πιενλέθηεκα έλαληη άιινπ (ή 

άιισλ) κε ςεπδείο αλαπαξαζηάζεηο. Γελ κπνξεί λα ηεζεί θαλέλαο ζαθήο θαη ακεηάβιεηνο 

θαλφλαο σο γεληθή πξφηαζε γηα ηνλ νξηζκφ ηεο απάηεο, θαζψο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία ηεο 

έθπιεμεο, ηνπ ζρεδηαζκνχ, ηεο πνλεξηάο θαη ησλ αζέκηησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο θάπνηνο 

κπνξεί λα εμαπαηεζεί. Σα κφλα φξηα πνπ ραξηνγξαθνχλ ηελ έλλνηα ηεο απάηεο, είλαη εθείλα 

πνπ πεξηνξίδνπλ ηελ αλζξψπηλε εθκεηάιιεπζε. 

Δζηηάδνληαο ζηα θαηλφκελα ηεο απάηεο πνπ ζπλαληψληαη ζηηο επηρεηξήζεηο, σο 

εηαιπική απάηη (corporate fraud) νξίδεηαη θάζε απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη απφ, γηα ή θαηά κηαο 

επηρείξεζεο, ελψ σο διοικηηική (διασειπιζηική) απάηη (management fraud) νξίδεηαη ε 
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εζθεκκέλε ςεπδήο παξνπζίαζε ησλ επηπέδσλ απφδνζεο ησλ επηρεηξήζεσλ ή ησλ 

κεκνλσκέλσλ ηκεκάησλ/ιεηηνπξγηψλ ζηα νπνία νη ππεχζπλνη απηψλ θαηέρνπλ ξφινπο 

δηαρείξηζεο/δηνίθεζεο θαη νη νπνίνη επηδηψθνπλ λα επσθειεζνχλ απφ ηέηνηεο απάηεο φζνλ 

αθνξά ηηο πξναγσγέο, ηα επηδφκαηα ή άιια νηθνλνκηθά θίλεηξα θαη νθέιε (Singleton & 

Singleton, 2010). 

Ζ Έλσζε Πηζηνπνηεκέλσλ Δμεηαζηψλ Απάηεο (Association of Certified Fraud 

Examiners - ACFE), (1997), νξίδεη ηελ επαγγελμαηική απάηη και καηάσπηζη (occupational 

fraud and abuse) (απάηεο εξγαδνκέλσλ) σο: «ηε ρξήζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα πξνζσπηθφ 

θέξδνο κέζσ ηεο ζθφπηκεο θαηάρξεζεο ή θινπήο πφξσλ ή πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ 

νξγαληζκνχ πνπ ηνλ απαζρνιεί». Σν ACFE νξίδεη ηελ απάηη ηυν οικονομικών καηαζηάζευν 

(financial statement fraud) σο: «ηε ζθφπηκε ςεπδήο παξνπζίαζε ηεο νηθνλνκηθήο  

θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ εθ πξνζέζεσο ζθάικαηνο ή 

ηεο παξάιεηςεο αλαθνξάο πνζψλ ή γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλεζνχλ νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απηψλ». 

Ζ απάηε είλαη δηαθνξεηηθή απφ ηα αθνχζηα ζθάικαηα. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, θάπνηνο 

εηζάγεη εζθαικέλα αξηζκνχο ζε έλαλ νηθνλνκηθφ ηζνινγηζκφ ηφηε απηφ ην γεγνλφο δελ είλαη 

απάηε επεηδή δελ έγηλε κε πξφζεζε ή κε ζθνπφ ην άηνκα λα απνθηήζεη θάπνην πιενλέθηεκα 

έλαληη άιισλ κέζσ ηεο πξάμεο ηνπ. Αιιά, εάλ ζηελ ίδηα θαηάζηαζε, θάπνηνο ζθνπίκσο 

εηζάγεη εζθαικέλνπο αξηζκνχο ζε έλα νηθνλνκηθφ δειηίν πξνθεηκέλνπ λα παξαπιαλήζεη ηνπο 

ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηφηε απηφ ην γεγνλφο ζεσξείηαη σο απάηε. 

Σν Πξφηππν Διέγρνπ 240 (AU-C 240) - Δμέηαζε ηεο απάηεο ζηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ – νξίδεη ηελ απάηε σο κηα εθ πξνζέζεσο πξάμε ελφο ή 

πεξηζζνηέξσλ αηφκσλ κεηαμχ ηεο δηνίθεζεο, εθείλσλ πνπ είλαη επηθνξηηζκέλνη κε 

δηαθπβέξλεζε, ππαιιήινπο ή ηξίηνπο, πνπ ζπλεπάγεηαη ηε ρξήζε εμαπάηεζεο πνπ νδεγεί ζε 

αλαθξίβεηα ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ απνηεινχλ αληηθείκελν ειέγρνπ. Βάζεη ησλ 

φζσλ αλαθέξεη ην Πξφηππν, νη αλαθξίβεηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα 

πξνθχςνπλ είηε απφ απάηε είηε απφ ιάζνο. Ο δηαθξηηηθφο παξάγνληαο κεηαμχ απάηεο θαη 

ζθάικαηνο είλαη θαηά πφζνλ ε ππνθείκελε ελέξγεηα πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλαθξίβεηα 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη ζθφπηκε ή αθνχζηα. 
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3.3 Απάηε επί ησλ Δηαηξηθώλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

 
Ζ απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο νξίδεηαη σο ε θαηάζεζε εζθεκκέλσλ 

αλαθνξψλ ή παξαιείςεσλ πνζψλ ή γλσζηνπνηήζεσλ επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα 

ηελ παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο ησλ επελδπηψλ θαη  

ησλ πηζησηψλ. Ζ απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλαληάηαη, ζπλήζσο, σο εμήο (AU- 

240): 

 Χο παξαπνίεζε, ηξνπνπνίεζε ή ρεηξαγψγεζε πιηθψλ νηθνλνκηθψλ αξρείσλ, 

δηθαηνινγεηηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Μέζσ ζεκαληηθψλ παξαιείςεσλ ή ςεπδψλ δειψζεσλ γεγνλφησλ, ζπλαιιαγψλ, 

ινγαξηαζκψλ ή άιισλ ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ ηηο νπνίεο ζπληάζζνληαη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

 Μέζσ ηεο εζθεκκέλεο θαθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε κέηξεζε, αλαγλψξηζε, αλαθνξά θαη ηε 

δεκνζηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ. 

 Μέζσ ησλ ιαλζαζκέλσλ παξαιείςεσλ γλσζηνπνηήζεσλ ή παξνπζίαζεο αλεπαξθψλ 

γλσζηνπνηήζεσλ ζρεηηθά κε ινγηζηηθέο αξρέο θαη πνιηηηθέο θαη ζπλαθή 

ρξεκαηννηθνλνκηθά πνζά. 

Σν Πξφηππν Διέγρνπ 240, νξίδεη δχν ηχπνπο αλαθξηβεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ 

έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ εμέηαζε ηεο απάηεο απφ ηνπο ειεγθηέο. Ο 

πξψηνο ηχπνο είλαη νη αλαθξίβεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δφιηα νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε, 

νη νπνίεο νξίδνληαη σο «εζθεκκέλεο αλαθξίβεηεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παξαιείςεσλ 

πνζψλ ή γλσζηνπνηήζεσλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα ηελ παξαπιάλεζε ησλ ρξεζηψλ 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ» (intentional misstatements, including omissions of amounts 

or disclosures in financial statements to deceive financial statement users). Ο δεχηεξνο ηχπνο 

είλαη νη αλαθξίβεηεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ «ππεμαίξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ» 

(misappropriation of assets). 

χκθσλα κε ηνλ Wells (2017), νη απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξνθαινχληαη 

απφ έλαλ αξηζκφ παξαγφλησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ηαπηφρξνλα, κε ζεκαληηθφηεξν απηφλ ηεο 

πίεζεο απφ ηελ αλψηεξε δηνίθεζε πξνθεηκέλνπ λα εκθαλίζεη κεγαιχηεξα θέξδε. Ζ 

πξνεηνηκαζία ςεπδψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γίλεηαη θάπσο πην εχθνιε απφ ηελ 

ππνθεηκεληθή θχζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηεξνχληαη ηα βηβιία θαη ηα αξρεία. Σν ινγηζηηθφ 
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επάγγεικα έρεη εδψ θαη θαηξφ αλαγλσξίζεη φηη, ζε κεγάιν βαζκφ, ε ινγηζηηθή είλαη κηα 

θάπσο απζαίξεηε δηαδηθαζία, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επαγγεικαηηθήο θξίζεο. Σν επάγγεικα 

αλαγλσξίδεη επίζεο έκκεζα φηη νη αξηζκνί ππφθεηληαη ζε ρεηξαγψγεζε. Δπνκέλσο, εγθπκνλεί 

κεγάινο πεηξαζκφο – ηδηαίηεξα φηαλ απαηηείηαη ε εκθάληζε κεγάισλ θεξδψλ - γηα λα 

ρεηξαγσγεζνχλ ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Καηά ηνλ 

ζπγγξαθέα, ηξεηο θχξηεο νκάδεο αλζξψπσλ δηαπξάηηνπλ απάηε επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. Καηά θζίλνπζα ζεηξά πηζαλφηεηαο ζπκκεηνρήο, είλαη: (α) ηα αλψηεξα 

δηνηθεηηθά ζηειέρε, (β) νη εξγαδφκελνη κεζαίαο θαη θαηψηεξεο βαζκίδαο θαη (γ) νη 

νξγαλσκέλνη εγθιεκαηίεο. 

Σα αλψηεξα δηεπζπληηθά ζηειέρε (CEOs, CFOs θ.ιπ.) θαη νη ηδηνθηήηεο επηρεηξήζεσλ 

– σο ε νκάδα αλζξψπσλ πνπ ζπγθεληξψλεη ηηο πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο εκθάληζεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηα ηζρπξφηεξα, ζπλήζε, θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα 

απηφ - ελδέρεηαη λα δηαπξάμνπλ εγθιήκαηα απάηεο γηα ηνπο εμήο βαζηθνχο ιφγνπο (Wells, 

2017): 

 Γηα λα απνθξχςνπλ ηελ πξαγκαηηθή επηρεηξεκαηηθή απφδνζε, πξάγκα πνπ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ππεξεθηίκεζε ή ππνηίκεζε ησλ απνηειεζκάησλ.

 Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πξνζσπηθήο ηνπο θαηάζηαζεο (status)/ ειέγρνπ (control). Οη 

αλψηεξνη δηεπζπληέο κε ηζρπξφ εγσηζκφ κπνξεί λα κελ επηζπκνχλ λα παξαδερηνχλ φηη ε 

ζηξαηεγηθή ηνπο απέηπρε θαη φηη νη επηρεηξεκαηηθέο επηδφζεηο είλαη θαθέο, αθνχ θάηη 

ηέηνην κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ απφιπζή ηνπο.

 Γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ πξνζσπηθνχ εηζνδήκαηνο / πινχηνπ, πξνθεηκέλνπ λα θεξδίζνπλ 

πεξηζζφηεξα απφ κηζζνχο, κπφλνπο, κεηνρέο θηι.

 

 

3.4 Δίδε Απάηεο 

 
χκθσλα κε ηνπο Albrecht et al. (2011), αλ θαη ππάξρνπλ πνιινί ηξφπνη ηαμηλφκεζεο 

ησλ δηαθφξσλ ηχπσλ απάηεο, ν πην ζπλεζηζκέλνο ηξφπνο είλαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο ζε εθείλεο 

πνπ δηαπξάηηνληαη θαηά ησλ νξγαλψζεσλ θαη εθείλεο πνπ δηαπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 

Έλαο άιινο ηξφπνο λα ηαμηλνκεζνχλ νη απάηεο είλαη λα ρξεζηκνπνηεζεί ν νξηζκφο ηεο 

ACFE γηα ηελ επαγγεικαηηθή απάηε (occupational fraud) ή αιιηψο εζσηεξηθή απάηε (internal 

fraud). Ζ ACFE νξίδεη απηφ ην είδνο απάηεο σο «Σελ ρξήζε ηνπ επαγγέικαηνο γηα 
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πξνζσπηθφ πινπηηζκφ κέζσ ηεο ζθφπηκεο θαηάρξεζεο ή εζθαικέλεο εθαξκνγήο ησλ πφξσλ 

ή ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν ν ππαίηηνο απαζρνιείηαη». Ζ 

επαγγεικαηηθή απάηε πξνθχπηεη απφ ηελ παξάλνκε ζπκπεξηθνξά ππαιιήισλ, δηεπζπληηθψλ 

ζηειερψλ ή ηεο δηνίθεζεο. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο επαγγεικαηηθήο απάηεο είλαη φηη ε 

δξαζηεξηφηεηα: (1) είλαη παξάλνκε, (2) παξαβηάδεη ηα πξνθαζνξηζκέλα θαζήθνληα ηνπ 

εξγαδνκέλνπ ζηνλ νξγαληζκφ, (3) έρεη πξαγκαηνπνηεζεί γηα άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ 

φθεινο γηα ηνλ εξγαδφκελν θαη (4) πξνθαιεί απψιεηεο πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, εζφδσλ θαη 

πζηεξνθεκίαο γηα ηελ εηαηξία. 

Ζ ACFE εζηηάδεη ηξεηο κεγάιεο θαηεγνξίεο επαγγεικαηηθήο απάηεο: (1) ςπεξαίπεζη 

πεπιοςζιακών ζηοισείυν, ε νπνία ζπλεπάγεηαη θινπή ή θαηάρξεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ελφο νξγαληζκνχ, (2) διαθθοπά, θαηά ηελ νπνία νη απαηεψλεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

επηξξνή ηνπο ζε κηα εκπνξηθή ζπλαιιαγή πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζνπλ θάπνηα νθέιε γηα 

ηνλ εαπηφ ηνπο ή γηα θάπνην άιιν πξφζσπν, ζε αληίζεζε κε ην θαζήθνλ ηνπο πξνο ηελ 

επηρείξεζε θαη (3) τεςδείρ δηλώζειρ, νη νπνίεο γεληθά ζπλεπάγνληαη πιαζηνγξάθεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο νξγαληζκνχ. 

Δθηφο απφ ηηο εζσηεξηθέο απάηεο, ε ACFE θάλεη εηδηθή αλαθνξά θαη ζηηο εμσηεξηθέο 

απάηεο (external frauds). Ζ εμσηεξηθή απάηε θαηά κηαο εηαηξείαο θαιχπηεη έλα επξχ θάζκα 

πεξηπηψζεσλ. Οη αλέληηκνη πσιεηέο κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζε ζπζηήκαηα 

πιαζηνγξαθίαο, λα ρξεψζνπλ ηελ εηαηξεία γηα αγαζά ή ππεξεζίεο πνπ δελ παξέρνληαη ή λα 

απαηηήζνπλ δσξνδνθίεο απφ ηνπο ππαιιήινπο. Οκνίσο, νη αλέληηκνη πειάηεο ελδέρεηαη λα 

ζπκκεηάζρνπλ ζηελ έθδνζε ιάζνο επηηαγψλ ή παξαπνηεκέλσλ ζηνηρείσλ ινγαξηαζκψλ γηα 

πιεξσκή ή λα πξνζπαζήζνπλ λα επηζηξέςνπλ ηα θιεκκέλα ή ρηππήκαηα πξντφληα γηα 

επηζηξνθή ρξεκάησλ. Δπηπιένλ, νη νξγαλψζεηο αληηκεησπίδνπλ επίζεο απεηιέο γηα 

παξαβηάζεηο ηεο αζθάιεηαο θαη θινπέο πλεπκαηηθήο ηδηνθηεζίαο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ 

άγλσζηνπο ηξίηνπο. Άιια παξαδείγκαηα απάηεο πνπ δηαπξάηηνληαη απφ εμσηεξηθνχο ηξίηνπο 

πεξηιακβάλνπλ ηελ πεηξαηεία, ηελ θινπή ηδηνθηεζηαθψλ πιεξνθνξηψλ, ηε θνξνδηαθπγή, ηελ 

απάηε ζηνλ ηνκέα ηεο αζθάιηζεο, ηελ απάηε ζηνλ ηνκέα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη 

ηελ απάηε δαλείσλ. 

Έλα ηξίην ζχζηεκα ηαμηλφκεζεο πξνζδηνξίδεη ηνπο ηχπνπο ηεο απάηεο ζχκθσλα κε ηα 

ζχκαηα: 
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 Απάηεο φπνπ κηα επηρείξεζε ή κηα νξγάλσζε είλαη ην ζχκα. Γξάζηεο απηψλ ησλ κνξθψλ 

απάηεο κπνξεί λα είλαη νη εξγαδφκελνη ηεο επηρείξεζεο, θάπνηνο ηξίηνο ζπλεξγαδφκελνο 

κε ηελ επηρείξεζε (π.ρ. πξνκεζεπηήο) ή θάπνηνο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο. 

 Απάηεο κε ζχκαηα ηνπο κεηφρνπο ή ηνπο θαηφρνπο ρξεψλ ηνπ νξγαληζκνχ. Απάηεο ηέηνηνπ 

βειελεθνχο ζπλήζσο είλαη δηαρεηξηζηηθέο/δηνηθεηηθέο απάηεο. 

 Απάηεο κε ζχκαηα ηνπο θαηαλαισηέο θαη 

 Κάζε άιιεο κνξθήο απάηε πνπ κπνξεί λα πιήμεη θάπνην απφ ηα ελδηαθεξφκελα ηξίηα 

κέξε πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ επηρείξεζε. 

 

 

 

3.5 Σν Σξίγσλν ηεο Απάηεο 

 
Πξνθεηκέλνπ λα πξνιεθζεί, λα αληρλεπζεί θαη λα αληηκεησπηζηεί ε απάηε, νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο πξέπεη λα θαηαλνήζνπλ γηαηί νη άλζξσπνη δηαπξάηηνπλ απάηε. Καλέλα 

κνληέιν ή πιαίζην δελ ήηαλ πην ρξήζηκν, δηαρξνληθά, απφ ην Σξίγσλν ηεο Απάηεο (Fraud 

Triangle) ηνπ Cressey. Σν ηξίγσλν ηεο απάηεο εκπεξηέρεη ηξία ζηνηρεία: (1) κηα αληηιεπηή 

πίεζε, (2) κηα αληηιεπηή επθαηξία, θαη (3) θάπνην ηξφπν εμνξζνινγηζκνχ ηεο απάηεο σο 

απνδεθηή. Σα ηξία απηά ζηνηρεία ζπλαληψληαη ζε θάζε κνξθήο απάηε (Albrecht et al., 2011). 

Σν ζηνηρείν ηεο Αληηιεπηήο Πίεζεο (Perceived Pressure) 
 

Ζ αληηιεπηή πίεζε αλαθέξεηαη ζε θάηη πνπ ζπλέβε ζηελ πξνζσπηθή δσή ηνπ δξάζηε 

πνπ ηνπ δεκηνπξγεί κηα αγρσηηθή αλάγθε πνπ ηνλ παξνηξχλεη λα θιέςεη. πλήζσο, απηφ ην 

θίλεηξν επηθεληξψλεηαη ζε θάπνηα νηθνλνκηθή πίεζε, αιιά ζα κπνξνχζε λα είλαη ην 

ζχκπησκα άιισλ ηχπσλ πηέζεσλ. Ζ απάηε κπνξεί λα δηαπξαρζεί γηα λα σθειεζεί έλαο 

άλζξσπνο (ή κηα νκάδα) ή αθφκα θαη έλαο νιφθιεξνο νξγαληζκφο. Οη δηαρεηξηζηηθέο απάηεο, 

ζηηο νπνίεο νη αμησκαηνχρνη ελφο νξγαληζκνχ παξαπιαλνχλ ηνπο επελδπηέο θαη ηνπο πηζησηέο 

κε ηε ρεηξαγψγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, δηαπξάηηνληαη ζπλήζσο γηα λα 

σθειεζνχλ κηα νξγάλσζε θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε απηήο. Οη πεξηζζφηεξνη εηδηθνί πηζηεχνπλ 

φηη νη πηέζεηο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο θχξηεο νκάδεο: (1) νηθνλνκηθέο πηέζεηο, (2) 

εζηζκνί, (3) πηέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία θαη (4) άιιεο πηέζεηο (Albrecht et al., 

2011). 
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 Οηθνλνκηθέο πηέζεηο: Μειέηεο ππνδειψλνπλ φηη πεξίπνπ ην 95% φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ 

απάηεο εκπεξηέρνπλ θάπνηαο κνξθήο νηθνλνκηθήο πίεζεο. Οη θνηλέο νηθνλνκηθέο πηέζεηο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηελ απάηε πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: i) Απιεζηία, ii) Δπηζπκία 

δηαβίσζεο πέξαλ ησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ δπλαηνηήησλ ηνπ αηφκνπ, iii) Τςεινί 

ινγαξηαζκνί θαη πξνζσπηθά ρξέε, iv) Υακειή πηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα, v) Μεγάιεο 

νηθνλνκηθέο δεκίεο θαη vi) Απξφζκελεο νηθνλνκηθέο αλάγθεο. Οη πηέζεηο απηέο δελ 

αιιειναπνθιείνληαη, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη κπνξεί λα εκθαληζηνχλ μαθληθά ή 

καθξνπξφζεζκα. Ζ ρξεκαηννηθνλνκηθή πίεζε είλαη ν πην θνηλφο ηχπνο πίεζεο γηα 

δηάπξαμε απάηεο. 

 Πηέζεηο Δζηζκώλ: Δζηζκνί φπσο ηα ηπρεξά παηρλίδηα, ηα λαξθσηηθά θαη ην αιθνφι 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ έλα άηνκα ζηελ εκπινθή ζε πξάμεηο απάηεο. Οη εζηζκνί 

απνηεινχλ έλα εηδηθφ θαη πνιχ ηζρπξφ θίλεηξν θαη ζπλαληψληαη πνιχ ζπρλά θαηά ηελ 

εμέηαζε ησλ θαηλνκέλσλ απάηεο. 

 Πηέζεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εξγαζία: Δλψ νη νηθνλνκηθέο πηέζεηο θαη νη εζηζκνί 

παξαθηλνχλ ηηο πεξηζζφηεξεο απάηεο, κεξηθνί άλζξσπνη δηαπξάηηνπλ απάηε 

ππνθηλνχκελνη απφ άιιεο κνξθέο παξαγφλησλ. Παξάγνληεο φπσο ε κηθξή αλαγλψξηζε 

ηεο απφδνζεο ηεο εξγαζίαο, ε αίζζεζε ηεο δπζαξέζθεηαο γηα ηε δνπιεηά, ν θφβνο ηεο 

απψιεηαο εξγαζίαο, ν θφβνο απψιεηαο κηαο πξναγσγήο θαη ε αίζζεζε ρακειήο ακνηβήο 

(έλαληη ηεο πξνζθεξφκελεο εξγαζίαο) έρνπλ πξνθαιέζεη, θαηά θαηξνχο, απάηεο. 

 Άιιεο πηέζεηο: Πέξαλ ηνλ φζσλ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ, ε απάηε κπνξεί λα πξνθιεζεί 

θαη απφ άιιεο πηέζεηο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε πξφθιεζε πνπ κπνξεί λα ζέζεη θάπνηνο 

ζηνλ εαπηφ ηνπ λα ληθήζεη ην ζχζηεκα (ππφ ηελ έλλνηα ηεο επηρείξεζεο, ηνπ θξάηνπο, ηεο 

λνκνζεζίαο θηι). Κάζε άιιεο κνξθήο πξνζσπηθή θαη ςπρνινγηθή πίεζε ζπγθαηαιέγεηαη 

επίζεο ζε απηή ηε θαηεγνξία. 

 

 

Σν ζηνηρείν ηεο Αληηιεπηήο Δπθαηξίαο (Perceived Opportunity) 
 

Μηα αληηιεπηή επθαηξία γηα λα δηαπξαρζεί απάηε, λα απνθξπθηνχλ νη απνδείμεηο ή λα 

απνθεπρζεί ε ηηκσξία, είλαη ην δεχηεξν ζηνηρείν ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο. χκθσλα κε 

πνιιέο έξεπλεο νη δξάζηεο έρνπλ, ζρεδφλ πάληα, ηε γλψζε σο πξνο ηελ επλντθφηεξε  

ζπγθπξία γηα λα δηαπξάμνπλ ηελ απάηε. Όζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο, νη ππάιιεινη θαη ηα 

αλψηεξα ζηειέρε πνπ ηείλνπλ λα έρνπλ κηα καθξά ζεηεία εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, είλαη νη 

πηζαλφηεξνη εκπιεθφκελνη ζηα θξνχζκαηα απάηεο. Μηα απιή εμήγεζε είλαη φηη νη 
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εξγαδφκελνη θαη ηα αλψηεξα ζηειέρε πνπ απαζρνινχληαη γηα ρξφληα ζε κηα εηαηξία μέξνπλ 

αξθεηά θαιά ην πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηηο αδπλακίεο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο θαη 

έρνπλ απνθηήζεη επαξθή γλψζε γηα ην πψο κπνξεί λα δηαπξάμεη επηηπρψο ην έγθιεκα. Ο 

βαζηθφο παξάγνληαο, σζηφζν, ζηελ δεκηνπξγία κηαο αληηιεπηήο επθαηξίαο γηα δηάπξαμε 

απάηεο είλαη νη ειιηπείο εζσηεξηθνί έιεγρνη. Ζ αδπλακία ή ε έιιεηςε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ 

παξέρεη ηελ επθαηξία ζηνπο δξάζηεο λα δηαπξάμνπλ ηα εγθιήκαηά ηνπο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί 

φηη ε Δπηηξνπή Treadway (αξγφηεξα γλσζηή σο Δπηηξνπή Οξγαληζκψλ Υνξεγηψλ (COSO)) 

δεκηνπξγήζεθε γηα λα αληαπνθξηζεί ζηηο απάηεο θαη ηα πνηθίια άιια ζθάλδαια ζηηο αξρέο 

ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980. Σν ζπκπέξαζκα ηεο επηηξνπήο ήηαλ φηη ε θαιχηεξε πξφιεςε ήηαλ νη 

ηζρπξνί εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ ην κνληέιν εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ηεο 

COSO. ηε ζπλέρεηα, ν λφκνο Sarbanes-Oxley (SOX) επηθεληξψζεθε ζηελ εηήζηα 

αμηνιφγεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ απφ ηε δηνίθεζε κε αλεμάξηεηε γλψκε ηεο 

αμηνιφγεζεο απηήο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο ειεγθηέο (Άξζξν 404). ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ζα 

κπνξνχζε λα ππνζηεξηρζεί, φηη απηή ε πηπρή ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο είλαη ε κφλε πνπ νη 

ειεγθηέο κπνξνχλ εχθνια λα παξαηεξήζνπλ ή λα ειέγμνπλ. Οη επθαηξίεο γηα δηάπξαμε 

απάηεο είλαη πνιιαπιέο παξνπζία κίαο ραιαξήο δηαρείξηζεο θαη (παξάιιειεο) αλεπαξθνχο 

πξνζνρήο ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. Όηαλ ηα θίλεηξα ζπλδπάδνληαη κε ηέηνηεο επθαηξίεο, 

απμάλεηαη ε πηζαλφηεηα εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο. 

 

 

Σν ζηνηρείν ηνπ Δμνξζνινγηζκνύ ηεο Απάηεο (Rationalization of Fraud) 
 

Ζ ηθαλφηεηα εμνξζνινγηζκνχ ηνπ εγθιήκαηνο είλαη ην ηειηθφ ζηάδην ηνπ ηξηγψλνπ 

ηεο απάηεο. Απηφ είλαη έλα γλσζηηθφ ζηάδην θαη απαηηεί απφ ηνλ δξάζηε λα είλαη ζε ζέζε λα 

δηθαηνινγήζεη ην έγθιεκα κε ηξφπν πνπ είλαη απνδεθηφο απφ ηηο εζσηεξηθέο εζηθέο ηνπ αμίεο. 

Οη πεξηζζφηεξνη δξάζηεο δελ έρνπλ παξαβαηηθφ παξειζφλ θαη δελ ζεσξνχλ ηνπο εαπηνχο 

ηνπο σο εγθιεκαηίεο, αιιά κάιινλ ζχκαηα πεξηζηάζεσλ. Ο εμνξζνινγηζκφο ζπρλά βαζίδεηαη 

ζε εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, φπσο ε αλάγθε θξνληίδαο ηεο νηθνγέλεηαο ή ε ηηκσξία ελφο 

αλέληηκνπ εξγνδφηε θηι, πνπ ζεσξνχληαη φηη ειαρηζηνπνηνχλ ή κεηξηάδνπλ ηε βιάβε πνπ 

πξνθαιείηαη απφ ην έγθιεκα. 
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3.6 Σν Γέληξν ηεο Απάηεο 

 
Ζ ACFE έρεη αλαπηχμεη έλα κνληέιν γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε γλσζηψλ πεξηπηψζεσλ 

απάηεο, πνπ απνθαιεί σο ην Γέληξν ηεο Απάηεο (Fraud Tree). Σν κνληέιν απηφ απαξηζκεί 

πεξηζζφηεξεο απφ 50 δηαθνξεηηθέο πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ νκαδνπνηνχληαη αλά θαηεγνξίεο 

θαη ππνθαηεγνξίεο. Οη ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο είλαη (1) ςεπδείο δειψζεηο, (2) ππεμαίξεζε 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη (3) δηαθζνξά. 

Σσήμα 1: Το Δένηπο ηηρ Απάηηρ 
 

 

 

 

Πηγή: http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx 

http://www.acfe.com/fraud-tree.aspx
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χκθσλα κε ηελ ACFE, νη ςεπδείο δειψζεηο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηνχληαη απφ αλψηεξα ζηειέρε. Δίλαη νη πην αθξηβέο (ππφ ηελ έλλνηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θφζηνπο γηα ηελ εηαηξία θαη ηα ελδηαθεξφκελα κέξε) απάηεο, αιιά θαη νη 

ιηγφηεξν ζπρλέο. Σα ζηειέρε πνπ δηαπξάηηνπλ κηα ηέηνηα απάηε νδεγνχληαη ζπρλά απφ 

θίλεηξα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο ηηκέο ησλ κεηνρψλ ζηελ αγνξά (π.ρ., ηα απνζέκαηα κεηνρψλ, 

ηελ πίεζε γηα δηαηήξεζε πςειψλ ή πςειφηεξσλ ηηκψλ κεηνρψλ θ.ιπ.). 

Ζ θαηάρξεζε πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη απφ ππαιιήινπο 

θαη πεξηιακβάλεη κεγάιν αξηζκφ δηαθνξεηηθψλ πεξηπηψζεσλ. Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε 

κνξθή απάηεο, σο πξνο ηελ ζπρλφηεηα εκθάληζήο ηεο, αιιά θαη απφ ηηο ιηγφηεξν δαπαλεξέο 

(ζπγθξηηηθά ηνπιάρηζηνλ κε ηηο απάηεο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ). 

Ζ δηαθζνξά ζπλεπάγεηαη κηα ζεηξά θαηλνκέλσλ, φπσο ε δσξνδνθία θαη ε εθβίαζε, ε 

νπνία ζπλήζσο πεξηιακβάλεη έλα άηνκν εληφο ηεο νληφηεηαο πνπ εξγάδεηαη κε έλα άηνκν 

εθηφο ηεο νληφηεηαο. Χο εθ ηνχηνπ, ε δηαθζνξά βαζίδεηαη ζε ζπλαιιαγέο κε ζπλδεδεκέλα 

κέξε θαη ζπλήζσο ε ζρέζε απηή δελ είλαη γλσζηή (ή είλαη δχζθνιν λα πξνζδηνξηζηεί). 

 

 

3.7 Σα βήκαηα κηαο ηππηθήο πξάμεο απάηεο 

 
Οη Singleton & Singleton (2010), αλαθέξνπλ φηη νη πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο απάηεο 

αθνινπζνχλ έλα παξφκνην, σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηα βήκαηά ηνπο, κνηίβν. αθέζηαηα, 

ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ αλαιφγσο ηεο θάζε δηαθνξεηηθήο πεξίπησζεο 

απάηεο, σζηφζν, νη νκνηφηεηεο είλαη πνιχ πεξηζζφηεξεο απφ ηηο δηαθνξέο. Ζ εμέιημε κηαο 

ηππηθήο πξάμεο απάηεο ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

Πίνακαρ 1: Τα βήμαηα μιαρ ηςπικήρ ππάξηρ απάηηρ 

 
Βήκα Πεξηγξαθή (Πηζαλή) Δμήγεζε 

 
1 

 
Κίλεηξν - Πίεζε 

Οηθνλνκηθή αλάγθε, 

απιεζηία, εγσηζκφο, 

εθδίθεζε, ςχρσζε 

 

 
2 

 

 
Δπθαηξία 

Γλψζε θαη επθαηξία λα 

δηαπξάμνπλ ηελ απάηε. Ο 

δξάζηεο θαηέρεη ζέζε 

εκπηζηνζχλεο, είλαη θαηξφ 
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  ζηελ εηαηξία, έρεη πξφζβαζε 

ζε αξρεία ή πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία. Αδπλακίεο ειέγρνπ, 

έιιεηςε δηαδξνκήο ειέγρνπ, 

έιιεηςε δηαρσξηζκνχ ησλ 

θαζεθφλησλ, ειιηπήο 

ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, αδχλακε θνπιηνχξα 

3 Δμνξζνινγηζκφο 
Γηθαηνιφγεζε ηεο απάηεο 

κέζσ ησλ θηλήηξσλ 

 

 

 
4 

 

 

 
Γηάπξαμε ηεο Απάηεο 

Δθηέιεζε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζρέδην, 

ζπλήζσο ε απάηε 

θιηκαθψλεηαη κε ηελ πάξνδν 

ηνπ ρξφλνπ, ηδίσο φηαλ 

παξακέλεη αλεμηρλίαζηε 

 

 
5 

 
Δμαξγχξσζε ησλ 

απνθηεζέλησλ ζηνηρείσλ 

Δάλ ηα θιεκκέλα ζηνηρεία 

δελ είλαη κεηξεηά ηφηε ε 

ξεπζηνπνίεζή ηνπο είλαη ην 

ζχλεζεο επφκελν βήκα 

 
6 

 
Απφθξπςε ηεο απάηεο 

Φεπδείο επηζηξνθέο / 

πηζηψζεηο, αιιαγή εγγξάθσλ, 

θαηαζηξνθή εγγξάθσλ 

 

 

7 

 

 

Κφθθηλεο εκαίεο 

Καηά ηε δηαδηθαζία 

δηάπξαμεο ηεο απάηεο είλαη 

πηζαλφ ν δξάζηεο λα αθήζεη 

ίρλε ηα νπνία είλαη γλσζηά 

σο «θφθθηλεο ζεκαίεο» 

 

 
8 

 

 
Τπνςία ή αλαθάιπςε 

πκβνπιή, αλαθάιπςε 

δηαθπκάλζεσλ ή αλσκαιηψλ, 

απνθιίζεηο, εζσηεξηθνχο 

ειέγρνπο, εμσηεξηθνί έιεγρνη 

9 Καζνξηζκφο Πξνβιέςεσλ Πξηλ μεθηλήζεη κηα έξεπλα 
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  απάηεο, πξέπεη λα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ 

ζπγθεθξηκέλεο πξνβιέςεηο 

 

 

 

 
10 

 

 

 

 
Ζ ζεσξία ηεο απάηεο 

Δάλ δελ είλαη γλσζηή ε 

ζπγθεθξηκέλε απάηε, ε 

πξνζέγγηζε ηεο ζεσξίαο 

απάηεο ζπκβάιιεη ζηνλ 

εληνπηζκφ ησλ πην πηζαλψλ 

αηηηψλ θαη ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ 

νπνίν δηαπξάρζεθε ε απάηε 

 

 

 

 
11 

 

 

 

 
Έξεπλα ηεο απάηεο 

Πξνζδηνξηζκφο θαη 

ζπγθέληξσζε 

εγθιεκαηνινγηθψλ 

απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ, 

επηβεβαίσζε απψιεηαο 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

θαηαγξαθή ηεο απψιεηαο, 

 
12 

 
χληαμε έθζεζεο 

ρεδφλ φιεο νη έξεπλεο γηα 

απάηε απαηηνχλ ηε ζχληαμε 

έθζεζεο ζην ηέινο ηνπο 

 

 
13α 

 

 
Σεξκαηηζκφο 

Ζ εηαηξεία απνιχεη ηνλ 

δξάζηε ηεο απάηεο θαη 

ειπίδεη φηη ηειεηψλεη ην 

επεηζφδην 

 
13β 

 
Γίσμε 

Εεηείηαη ε πνηληθή ή ε 

αζηηθή δίσμε δεηείηαη απφ ην 

ζχκα ηεο απάηεο 

 

 

14 

 

 

Γίθε 

Παξνπζίαζε ησλ γεγνλφησλ 

θαη ησλ καξηπξηψλ, ρξήζε 

εκπεηξνγλσκφλσλ, 

παξνπζίαζε απνδεηθηηθψλ 

ζηνηρείσλ 

Πηγή: Singleton & Singleton (2010) 
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3.8 πκπεξάζκαηα 

 
Σν βάζνο ηεο επηζηεκνληθήο θαη ηερληθήο αλάιπζεο, φζνλ αθνξά ην ζέκα ηεο απάηεο 

(είηε απηή αθνξά γεληθφηεξα θξνχζκαηα απάηεο, είηε πεξηπηψζεηο απάηεο επί ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ) καξηπξάεη ηε ζεκαζία θαη ηηο πνιπδηάζηαηεο πξνεθηάζεηο ηνπ 

δεηήκαηνο απηνχ ζηηο παγθφζκηεο νηθνλνκίεο αιιά θαη ζηηο θνηλσληθέο δνκέο εηδηθφηεξα. ε 

θάζε πεξίπησζε, ε εηο βάζνο γλψζε ησλ ηερληθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηηο 

πεξηπηψζεηο απάηεο κφλν θαιφ κπνξεί λα θάλεη, δεδνκέλνπ φηη ε επηρείξεζε (ή ην άηνκν) 

κπνξεί λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε απέλαληη ζηα ρεηξφηεξα ζελάξηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

 

Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΙ Η ΑΠΟΣΡΟΠΗ 

ΣΩΝ ΦΑΙΝΟΜΔΝΩΝ ΑΠΑΣΗ 

 

 

 
4.1 Δηζαγσγηθά ηνηρεία 

 
χζζσκε ε παγθφζκηα αθαδεκατθή θαη επηζηεκνληθή θνηλφηεηα, αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ απνηξνπή θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ πεξηζηαηηθψλ 

απάηεο πνπ καζηίδνπλ ηηο επηρεηξήζεηο, δηαρξνληθά. Γεδνκέλνπ φηη ην ζηνηρείν ηεο 

παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο είλαη ηδηαίηεξα δχζθνιν λα εμαιεηθζεί απφ ηελ αλζξψπηλε θχζε 

(θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζπγθαηαιέγεηαη κεηαμχ ησλ επζπλψλ κηαο επηρείξεζεο λα 

επηηχρεη θάηη ηέηνην), θάζε ππεχζπλνο νξγαληζκφο πνπ ζέβεηαη ηνλ ζθνπφ, ηελ απνζηνιή θαη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απέλαληη ζε φια ηα άκεζα θαη έκκεζα ελδηαθεξφκελα κέιε πνπ 

ζρεηίδνληαη κε απηφλ, νθείιεη λα ιακβάλεη ηα απαξαίηεηα κέηξα πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

απνηξνπή, ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ εμπγίαλζε ησλ θξνπζκάησλ απάηεο, ηφζν ζην εζσηεξηθφ 

φζν θαη ζην εμσηεξηθφ ηνπ πεξηβάιινλ. 

Όπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, δελ είλαη ιίγνη φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη ε 

νπζηαζηηθή ζπλεηζθνξά ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαηά ησλ πεξηζηαηηθψλ απάηεο, 

πεξηζηξέθεηαη γχξσ απφ ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ αληηιεπηψλ επθαηξηψλ πνπ κπνξεί λα έρεη ν 

δπλεηηθφο δξάζηεο. Ζ πεπνίζεζε απηή εληζρχεηαη απφ ην γεγνλφο φηη έλαο νξγαληζκφο κε 

ηζρπξέο εζσηεξηθέο νξγαλσηηθέο δνκέο είλαη πνιχ ιηγφηεξν επάισηνο απέλαληη ζηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ. πλεπψο, απνηειεί επζχλε ηεο θάζε Γηνίθεζεο λα 

ιακβάλεη φια εθείλα ηα απαξαίηεηα δηαξζξσηηθά κέηξα πνπ λα εμαζθαιίδνπλ, ζην πιαίζην 

πνπ είλαη θπζηθά δπλαηφ, φηη ε επηρείξεζε είλαη επαξθψο πξνζηαηεπκέλε απέλαληη ζε φιεο  

ηηο δπλεηηθέο απεηιέο ηνπ πεξηβάιινληφο ηεο. Γηα ηνλ ιφγν απηφ, ε ακέξηζηε ζηήξημε (ηφζν 

νηθνλνκηθή – πιηθή, φζν θαη άπιε) πξνο ηελ απνζηνιή θαη ηελ ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη δήηεκα βαξχλνπζαο ζεκαζίαο. 
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4.2 Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο απέλαληη ζηα θαηλόκελα Απάηεο 

 
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο απνηεινχλ ζεκαληηθφ κέξνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη 

είλαη θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλνη έηζη ψζηε λα εμαζθαιίζνπλ ηελ ππεχζπλε εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε θαη κηα αμηφπηζηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Ζ θαζεκεξηλή 

ελαζρφιεζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ, ηφζν κε ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα φζν θαη κε ηα 

ζπζηήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, θαζψο θαη κε ηε δηάξζξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ηνπο παξέρνπλ ηελ επθαηξία λα πξνβνχλ ζε κηα εκπεξηζηαησκέλε θαη έγθαηξε 

αμηνιφγεζε ησλ πηπρψλ πςεινχ θηλδχλνπ ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Ζ 

επζχλε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο έρεη ζπδεηεζεί εθηελψο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία. Χζηφζν, ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ηεο 

απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηελ ζέζε ηνπο ζηελ 

νξγάλσζε θαζψο θαη ηηο δηαπξνζσπηθέο ηνπο ζρέζεηο εληφο ηεο επηρείξεζεο (Albrecht et al., 

2011). 

Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή 

δηαθπβέξλεζε, ηε δνκή εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηελ αλάιπζε δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ηε 

δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο θαηά ηελ πεξίνδν κεηά 

ηελ πηνζέηεζε ηνπ SOX (2002) έρνπλ ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

δηαρείξηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ γηα ηε ζσζηή ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

SOX, ηδηαίηεξα εθείλεο πνπ αθνξνχλ ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο, ηελ εθηίκεζε θηλδχλσλ θαη 

ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε. Οη εηαηξείεο έρνπλ αλαγλσξίζεη ηνλ ζεκαληηθφ ξφιν 

πνπ δηαδξακαηίδνπλ νη εζσηεξηθνί έιεγρνη θαη έρνπλ θάλεη πνιιέο πξνζαξκνγέο 

αληαπνθξηλφκελεο ζηηο νινέλα θαη απμαλφκελεο απαηηήζεηο γηα πνηνηηθέο θαη 

απνηειεζκαηηθέο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Χζηφζν, νη ππεξεζίεο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ ζηηο νξγαλψζεηο ηνπο ππεξβαίλνπλ ηελ παξνρή βνήζεηαο ζε ηνκείο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ, ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη ζπκκφξθσζεο. Οη παξαδνζηαθνί ξφινη 

ηνπο πεξηιακβάλνπλ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ειέγρνπ ησλ εηαηξηθψλ δνκψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ, 

αμηνινγήζεηο θηλδχλσλ, κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο, θαζψο θαη πξνγξάκκαηα 

δηαζθάιηζεο θαη βειηίσζεο ηεο πνηφηεηαο (Wells, 2017). 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ βνεζά ηε δηνίθεζε κε πνηθίια δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο πνπ 

επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο εηαηξείαο. Δληνχηνηο, νη 
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εζσηεξηθνί ειεγθηέο δελ παξέρνπλ θακία δηαζθάιηζε φζνλ αθνξά ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο ή ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ειέγρνληαη απφ 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη παξέρνπλ εχινγε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ αμηνπηζηία θαη 

ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα απηψλ ησλ δειψζεσλ θαη ειέγρσλ. Οη εμσηεξηθνί ειεγθηέο ζα 

πξέπεη λα αλαγλσξίδνπλ φηη κπνξνχλ λα βαζίδνληαη ζην έξγν ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαηά 

ηνλ έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αιιά επζχλνληαη νη ίδηνη πξσηίζησο γηα ηνλ 

έιεγρφ ηνπο. Ο ξφινο θαη νη επζχλεο ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηή ζα πξέπεη λα δηαηππψλνληαη 

θαζαξά ζηελ απνζηνιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ε νπνία εγθξίλεηαη απφ ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην ηνπ νξγαληζκνχ. Σν έγγξαθν απηφ ζα πξέπεη λα αλαζεσξεζεί θαη λα ελεκεξσζεί 

απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. Ζ επηηξνπή ειέγρνπ ζα πξέπεη λα δηεπθξηλίδεη κε ζαθήλεηα ηηο 

πξνζδνθίεο ηεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη λα δηαζθαιίδεη φηη ε αλεμαξηεζία θαη ε 

αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο δελ ζα δηαθπβεχνληαη αλά πάζα ζηηγκή (Wells, 2017). 

Απηνί νη θίλδπλνη θαη ε απνηειεζκαηηθή ηνπο αμηνιφγεζε, δηαρείξηζε θαη 

παξαθνινχζεζε επεξεάδνπλ ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο δηαδξακαηίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ 

θαη ζηνπο εζσηεξηθνχο ειέγρνπο. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα παξέρνπλ δηαβεβαίσζε 

ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ θαη ζηε δηνίθεζε ζρεηηθά κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ έρνπλ 

ζρεδηαζηεί γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ επηπηψζεψλ ηνπο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηνλ έιεγρν. Ο πξσηαξρηθφο ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ 

ειεγθηψλ είλαη λα παξέρνπλ δηαβεβαίσζε ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα 

ηε δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ, ηελ εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ θαη ηελ 

παξαγσγή αμηφπηζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο επηθνπξνχλ ην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηε δηνίθεζε θαη ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, αλαζεσξψληαο θαη 

αμηνινγψληαο ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο δηαρείξηζεο θηλδχλσλ θαη ησλ 

εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε δηαρείξηζε ησλ βαζηθψλ θηλδχλσλ πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ 

(Singleton & Singleton, 2010). 

Ζ απάηε ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλήζσο δηαπξάηηεηαη απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε θαη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο βξίζθνληαη ζπρλά ζε αληηθαηηθέο ζρέζεηο φηαλ 

αλαθαιχπηνπλ ηέηνηεο απάηεο. ε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο ζα πξέπεη λα 

δηεξεπλήζνπλ δηεμνδηθά ηελ πηζαλφηεηα απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη λα 

ελεκεξψζνπλ ηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ πηζαλφηεηα απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο 
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θαηαζηάζεηο. Δπηπξνζζέησο, ηα πξφηππα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρνπλ ηελ απαηηνχκελε 

θαζνδήγεζε ζηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ πξνζηαζία ηεο αθεξαηφηεηαο, ηεο 

αμηνπηζηίαο θαη ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο. Σα πξφηππα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ πνπ εθδίδνληαη απφ ην Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ απαηηνχλ νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο λα είλαη ζε εγξήγνξζε φζνλ αθνξά ηα πεξηζηαηηθά αζέκηησλ 

παξαβηάζεσλ, ζθαικάησλ, παξαηππηψλ, απάηεο, αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο, ζπγθξνχζεσλ 

ζπκθεξφλησλ θαη αλαπνηειεζκαηηθφηεηαο θαηά ηε ζπλήζε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ. Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο νθείινπλ επίζεο λα ελεκεξψλνπλ ηηο αξκφδηεο αξρέο ηνπ νξγαληζκνχ 

ζρεηηθά κε ηηο ππνςίεο πνπ έρνπλ γηα πηζαλά θξνχζκαηα απάηεο εληφο ηνπ νξγαληζκνχ θαη λα 

παξαθνινπζνχλ ηηο ελέξγεηεο πνπ δηαδξακαηίδνληαη έηζη ψζηε λα πξνηείλνπλ ηε ιήςε 

θαηάιιεισλ κέηξσλ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ πξνβιήκαηνο (Wells, 2017). 

 

 

4.3 Η επζύλε ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή 

 
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα δηαδξακαηίδνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη ηελ 

αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε αληίζεζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο 

ειεγθηέο, ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε 

ηεο απάηεο ζηηο δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δελ πεξηνξίδεηαη απφ ηνλ πεξηνξηζκέλν ρξφλν 

δηελέξγεηαο ελφο εμσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ πςεινχ θφζηνο πνπ ζπλεπάγνληαη νη έιεγρνη 

απηνί. Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη ζε θαιχηεξε ζέζε λα παξαθνινπζνχλ ζπλερψο ηε δνκή 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο εηαηξείαο, εληνπίδνληαο θαη εμεηάδνληαο ηηο θφθθηλεο ζεκαίεο (red 

flags), νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεκαηνδνηήζνπλ ηελ πηζαλφηεηα απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο. Ζ θαηάιιειε ζέζε ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζηελ νξγαλσηηθή δνκή, ε 

επαγγεικαηηθή ηνπο θαηάξηηζε, ε γλψζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε εμνηθείσζε κε ηηο δηαρεηξηζηηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο θαη ε θαηαλφεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλζεθψλ 

θαη ηνπ πεξηβάιινληνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπο επηηξέπνπλ λα εληνπίδνπλ θαη λα 

αμηνινγνχλ ηηο ελδείμεηο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηνλ θίλδπλν εκθάληζεο θξνπζκάησλ απάηεο. 

Σα Πξφηππα ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ (IIA) απαηηνχλ απφ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα αλαιάβνπλ ελεξγφ ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο 

απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο σο εμήο: 

 Πξνζδηνξίδνληαο πνηνηηθέο θφθθηλεο ζεκαίεο πνπ ζεκαηνδνηνχλ ηε πηζαλφηεηα απάηεο 

 Γηεξεπλψληαο ζπκπηψκαηα απάηεο θαη 
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 Αλαθέξνληαο ηα επξήκαηά ηνπο ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ή ζηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο 

 
χκθσλα κε ηνλ Razaee (2009), νη βέιηηζηεο πξαθηηθέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

πξνθεηκέλνπ λα εληζρπζεί ν ελεξγφο ηνπο ξφινο ζηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο θαη, σο εθ ηνχηνπ, ν ξφινο ηνπο ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε απάηεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, είλαη νη εμήο: 

 Πξνγξακκαηηζκφο ζπλεδξηάζεσλ κεηαμχ ηνπ επηθεθαιήο εζσηεξηθνχ ειεγθηή θαη ηεο 

επηηξνπήο ειέγρνπ ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο.

 Ζ θαζηέξσζε κηαο ελνπνηεκέλεο ιεηηνπξγίαο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, απνηεινχκελε απφ ηελ επηηξνπή ειέγρνπ, ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο, ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη ηελ αλψηαηε δηνηθεηηθή νκάδα, ε νπνία αμηνινγεί πεξηνδηθά 

ηελ πνηφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλαθνξάο.

 Οξγάλσζε ζηελήο ζπλεξγαζίαο ζπληνληζκνχ ησλ εξγαζηψλ ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ κε 

ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο κέζσ κηαο νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίαο πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ 

ειέγρνπ πνπ ζπλίζηαηαη ζηελ αληαιιαγή ζρεδίσλ, πξνγξακκάησλ, πνξηζκάησλ θαη 

εθζέζεσλ ειέγρνπ.

 Καζηέξσζε ηεο απαίηεζεο απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο λα αλαθέξνπλ ηα επξήκαηά 

ηνπο ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ηδίσο φηαλ ππάξρνπλ 

ζπκπηψκαηα απάηεο ζε δεκνζηνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηελ επηηξνπή ειέγρνπ ή ζην 

δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην.

 Αλαθνξά ζηνπο αξκφδηνπο ξπζκηζηηθνχο νξγαληζκνχο ή αθφκε θαη ζηνπο κεηφρνπο, φηαλ 

ε επηηξνπή ειέγρνπ δελ ελεξγεί άκεζα ζε πεξίπησζε εκθάληζεο πεξηζηαηηθνχ απάηεο επί 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

 Δλίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ σο κέξνο ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο.

 πλερήο αμηνιφγεζε ηεο επάξθεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο δνκήο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ.

 Αμηνιφγεζε ηεο πνηφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαζεψξεζεο ηφζν ησλ εηήζησλ φζν θαη ησλ ηξηκεληαίσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.

 Αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ειέγρνπ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο, δηαζθαιίδνληαο φηη εληνπίδνληαη νη θίλδπλνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο θαη φηη νη ζρεηηθνί έιεγρνη είλαη επαξθείο θαη 

απνηειεζκαηηθνί.
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 Αλαζθφπεζε ησλ θηλδχλσλ, ησλ πνιηηηθψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ησλ ειέγρσλ πνπ 

αθνξνχλ ηελ πνηφηεηα, ηελ αθεξαηφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

πιεξνθφξεζεο.

 Παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο ηεο εηαηξείαο 

πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη επηηπγράλεηαη ε ζπκκφξθσζε κε ηηο δενληνινγηθέο 

πνιηηηθέο θαη ηηο ινηπέο ζρεηηθέο δηαδηθαζίεο πνπ πξνσζνχλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά.

 

 

4.4 Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο ζηελ Πξόιεςε θαη Αλίρλεπζε ηεο Απάηεο 

 
Οη εζσηεξηθνί ειεγθηέο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηα πξψηε γξακκή άκπλαο θαηά 

ηεο απάηεο ιφγσ ηεο γλψζεο θαη ηεο θαηαλφεζεο ηεο δνκήο ειέγρνπ θαη ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ 

πεξηβάιινληνο ηνπ νξγαληζκνχ ηνπο. Έηζη, είλαη ζε ζέζε λα πξνιακβάλνπλ θαη λα 

αληρλεχνπλ θάζε είδνπο απάηεο, φπσο ζπλήζεηο απάηεο ησλ εξγαδνκέλσλ (π.ρ. ππεμαίξεζε) ή 

απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Χζηφζν, δελ είλαη θαη ιίγνη φζνη ππνζηεξίδνπλ φηη νη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο ελδέρεηαη λα είλαη απξφζπκνη λα αλαθέξνπλ αξλεηηθέο πιεξνθνξίεο 

φζνλ αθνξά ηηο δξάζεηο αλψηεξσλ ζηειερψλ, φπσο, γηα παξάδεηγκα, πεξηπηψζεηο απάηεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, θπξίσο ιφγσ ηεο νξγαλσηηθήο δνκήο θαη ησλ αιπζηδσηψλ ζρέζεσλ 

εληφο ηνπ νξγαληζκνχ, Razaee (2009). ηηο πεξηζζφηεξεο εηαηξείεο, ηα αλψηεξα δηνηθεηηθά 

ζηειέρε είλαη επηθνξηηζκέλα ζπρλά κε ηηο πξνζιήςεηο, ηελ αμηνιφγεζε ησλ επηδφζεσλ θαη  

ηηο απνθάζεηο απφιπζεο ησλ ππεπζχλσλ ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Απηφ κπνξεί λα 

δεκηνπξγήζεη ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ, κε ηελ έλλνηα φηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο πξέπεη λα 

δηαθηλδπλεχνπλ ηε δνπιεηά θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπο πξνθεηκέλνπ λα αλαθέξνπλ ηα 

αδηθήκαηα ησλ αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

Ζ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα πξνζηαηεχζεη ηηο εηαηξείεο απφ ηελ 

απάηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φηαλ νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη απνηειεζκαηηθνί 

ζε, ηνπιάρηζηνλ, ηξεηο ηνκείο: (α) ζηελ πξφιεςε ηεο απάηεο ησλ δεκνζηνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κέζσ επαξθψλ θαη απνηειεζκαηηθψλ ζπζηεκάησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, (β) 

ζηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε ηελ εθηέιεζε νξζψλ 

θαζεθφλησλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη (γ) αλαθέξνληαο ηελ αληρλεπφκελε απάηε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηελ αλψηαηε δηνηθεηηθή νκάδα θαη ηελ επηηξνπή ειέγρνπ. 
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Ζ ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαδξακαηίδεη θαίξην ξφιν ζηελ πξφιεςε θαη 

ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δίλαη πηζαλφηεξν λα έρνπλ έλα 

αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα ζηελ αλίρλεπζε απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο εμσηεξηθνχο ειεγθηέο, νη νπνίνη πεξηνξίδνληαη ηφζν απφ ηα επίπεδα 

ζεκαληηθφηεηαο (materiality), φζν θαη απφ ην πεξηνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρνπλ 

ζηελ δηάζεζή ηνπο πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην ειεγθηηθφ ηνπο έξγν. Με ηελ 

θαηάιιειε εθπαίδεπζε θαη ηελ θαηάιιειε ζέζε ζηελ νξγαλσηηθή ηεξαξρία, νη εζσηεξηθνί 

ειεγθηέο κπνξεί λα είλαη ηα πιένλ θαηάιιεια άηνκα ζηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

ζπκπησκάησλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππνδειψζνπλ απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

Razaee (2009), Wells, (2017). 

πκπεξαζκαηηθά, νη αξκνδηφηεηεο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ γηα ηελ αλίρλεπζε, ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηελ αλαθνξά απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη: 

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ ζπκπησκάησλ θαη ησλ θφθθηλσλ ζεκαηψλ πνπ ππνδεηθλχνπλ φηη ε 

απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κπνξεί λα έρεη δηαπξαρζεί.

 Πξνζδηνξηζκφο ησλ επθαηξηψλ πνπ κπνξνχλ λα επηηξέςνπλ ηελ εκθάληζε απάηεο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

 Αμηνιφγεζε ησλ εληνπηδφκελσλ ζπκπησκάησλ θαη επθαηξηψλ, δηεξεχλεζε ηεο 

πηζαλφηεηαο εκθάληζεο ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα λα κεησζεί ή λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπο.

 Δλεκέξσζε ησλ θαηάιιεισλ αηφκσλ θαη ζπγθεθξηκέλα ηα αλψηαηα ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο, εάλ δελ εκπιέθνληαη ζε απάηε ή, δηαθνξεηηθά, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ πξνθεηκέλνπ λα δηελεξγεζεί πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε ηεο πηζαλφηεηαο 

χπαξμεο απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο.

 

 
 

4.5 Απνηξνπή ηεο Απάηεο 

 
Ζ απνηξνπή ηεο απάηεο (fraud prevention or deterrence) είλαη έλα ζέκα πνπ 

ζπγθεληξψλεη δηαθνξεηηθέο απφςεηο θαη κεζνδνινγίεο σο πξνο ηελ εθηέιεζή ηνπ. Κνηλφ 

γλψξηζκα φισλ ησλ πξνζεγγίζεσλ είλαη ην γεγνλφο φηη ζπκθσλνχλ πσο είλαη πξνηηκφηεξε ε 

πξφιεςε έλαληη ησλ δπλεηηθψλ θξνπζκάησλ απάηεο πνπ κπνξεί λα πιήμνπλ ηελ επηρείξεζε, 

παξά ν εληνπηζκφο (αθφκα θη αλ είλαη άκεζνο) θαη ε εμπγίαλζε απηψλ. Γελ ζα πξέπεη λα 

παξαβιέςνπκε σζηφζν ην γεγνλφο φηη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηελ 
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απνηξνπή ηεο απάηεο ζε έλαλ νξγαληζκφ δελ είλαη εχθνιν λα νξηνζεηεζνχλ θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ κε αθξηβή θξηηήξηα – ζε αληίζεζε κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ θξνπζκάησλ 

απάηεο, γηα παξάδεηγκα, φπνπ ν εληνπηζκφο ησλ ελδείμεσλ θαη ησλ απνδείμεσλ κπνξεί λα 

αθνινπζήζεη κηα πην «απηνκαηνπνηεκέλε» δηαδηθαζία. 

 

 

4.5.1 Μνληέιν Coso 

 
Έλα απφ ηα πην δηαδεδνκέλα ζπζηήκαηα εθαξκνγήο ελφο δνκεκέλνπ θαη 

νινθιεξσκέλνπ πιαηζίνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, είλαη ην κνληέιν ηνπ COSO. χκθσλα κε 

απηφ, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο (internal control) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ 

ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ηε δηνίθεζε θαη ην ππφινηπν πξνζσπηθφ κηαο νληφηεηαο, κε ζθνπφ 

λα παξέρεη εχινγε βεβαηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ζηφρσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

ιεηηνπξγία, ηελ ππνβνιή εθζέζεσλ θαη ηε ζπκκφξθσζε ηεο εηαηξίαο απέλαληη ζηηο θείκελεο 

ξπζκίζεηο θαη ηελ λνκνζεζία. Ο νξηζκφο απηφο αληηθαηνπηξίδεη νξηζκέλεο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη: 

 Πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηελ επίηεπμε ζηφρσλ ζε κία ή πεξηζζφηεξεο θαηεγνξίεο, φζνλ 

αθνξά δειαδή ηηο εηαηξηθέο εξγαζίεο, ηηο αλαθνξέο θαη ηε ζπκκφξθσζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Μηα δηαδηθαζία πνπ ζπλίζηαηαη απφ ζπλερηδφκελα θαζήθνληα θαη δξαζηεξηφηεηεο – έλα 

εξγαιείν γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ζηαζεξφηεηαο θαη φρη απηνζθνπφο. 

 Άκεζα ζπλδεδεκέλνο κε ηνλ αλζξψπηλν παξάγνληα. Απηφ ζεκαίλεη φηη νη ζθνπνί ηνπ 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δελ επηηπγράλνληαη απφ ηα εγρεηξίδηα, ηα ζπζηήκαηα δηαδηθαζηψλ θαη 

ηηο πνιηηηθέο ελφο νξγαληζκνχ, αιιά απφ ηνπο αλζξψπνπο θαη ηηο ελέξγεηεο πνπ παίξλνπλ 

ζε θάζε επίπεδν κηαο νξγάλσζεο γηα λα επεξεάζνπλ ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

 Ηθαλφο λα παξάζρεη εχινγε βεβαηφηεηα, αιιά φρη απφιπηε βεβαηφηεηα, ζηελ αλψηεξε 

δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην κηαο νληφηεηαο. 

 Πξνζαξκνζκέλνο ζηε δνκή ηεο νληφηεηαο, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη είλαη επέιηθηνο σο 

πξνο ηελ εθαξκνγή ηνπ, αλεμαξηήησο αλ αθνξά νιφθιεξε ηελ νληφηεηα ή κηα 

ζπγθεθξηκέλε ζπγαηξηθή ή κηα επηρεηξεκαηηθή δηαδηθαζία. 

Όζνλ αθνξά ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ην κνληέιν πξνβιέπεη πέληε 

παξακέηξνπο: (α) ην Πεξηβάιινλ Διέγρνπ, (β) ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Κηλδχλσλ, (γ) ηηο 

Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ, (δ) ηελ Πιεξνθφξεζε θαη ηελ Δπηθνηλσλία θαη (ε) ηηο 

Γξαζηεξηφηεηεο Παξαθνινχζεζεο. 
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Πεξηβάιινλ Διέγρνπ (Control Environment) 
 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα επηδεηθλχεη ζεβαζκφ ζηελ αθεξαηφηεηα θαη ζηηο εζηθέο αμίεο. 

 Σν δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην πξέπεη λα επηδεηθλχεη ηελ απαηηνχκελε αλεμαξηεζία απφ ηε 

δηνίθεζε θαη λα αζθεί επνπηεία ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ζ δηνίθεζε νθείιεη λα δεκηνπξγεί, κε ηελ επνπηεία ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, δνκέο, 

γξακκέο αλαθνξάο θαη θαηάιιειεο αξρέο θαη επζχλεο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα απνδεηθλχεη ηε δέζκεπζή ηνπ ζην λα πξνζειθχζεη, λα αλαπηχμεη 

θαη λα δηαηεξήζεη ηα αξκφδηα άηνκα ζε επζπγξάκκηζε κε ηνπο ζηφρνπο. 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα αλαγλσξίδεη ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ αηφκσλ πνπ 

είλαη ππεχζπλα γηα ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ηελ επηδίσμε ζηφρσλ. 

Αμηνιόγεζε ησλ Κηλδύλσλ (Risk Assessment) 
 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα πξνζδηνξίδεη ηνπο ζηφρνπο κε ζαθήλεηα ψζηε λα επηηξέπεη ηνλ 

εληνπηζκφ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ζηφρνπο. 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εληνπίδεη ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ζε 

νιφθιεξε ηελ νληφηεηα θαη λα αλαιχεη ηνπο θηλδχλνπο κε γλψκνλα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

ηξφπνπ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ (risk management). 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα εμεηάδεη ην ελδερφκελν απάηεο θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Ο νξγαληζκφο εληνπίδεη θαη αμηνινγεί ηηο αιιαγέο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα επεξεάζνπλ 

ζεκαληηθά ην ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

Γξαζηεξηόηεηεο Διέγρνπ (Control Activities) 
 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα επηιέγεη θαη λα αλαπηχζζεη εθείλεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ άκβιπλζε ησλ θηλδχλσλ γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ζε απνδεθηά 

επίπεδα. 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα επηιέγεη θαη λα αλαπηχζζεη γεληθέο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ 

βαζηζκέλεο ζηελ ζχγρξνλε ηερλνινγία γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο ειέγρνπ κέζσ πνιηηηθψλ πνπ 

θαζνξίδνπλ ηνπο αλακελφκελνπο ζηφρνπο θαη δηαδηθαζηψλ πνπ ζέηνπλ ζε εθαξκνγή ηηο 

πνιηηηθέο. 
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Πιεξνθόξεζε θαη Δπηθνηλσλία (Information and Communication) 
 

 Ο νξγαληζκφο πξέπεη λα απνθηά ή λα παξάγεη θαη λα ρξεζηκνπνηεί ζρεηηθέο θαη πνηνηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα δηαβηβάδεη εζσηεξηθά ηηο ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζηφρσλ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, πνπ 

είλαη απαξαίηεηεο γηα ηε ζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο νξγαληζκφο νθείιεη λα επηθνηλσλεί κε εμσηεξηθνχο θνξείο ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ 

επεξεάδνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, φηαλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν. 

Γξαζηεξηόηεηεο Παξαθνινύζεζεο (Monitoring Activities) 
 

 Ο νξγαληζκφο επηιέγεη, αλαπηχζζεη θαη εθηειεί ζπλερείο ή / θαη μερσξηζηέο αμηνινγήζεηο 

γηα λα εμαθξηβψζεη αλ ππάξρνπλ θαη ιεηηνπξγνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Ο νξγαληζκφο αμηνινγεί θαη αλαθνηλψλεη έγθαηξα ηηο ειιείςεηο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ 

ζηνπο θνξείο πνπ είλαη ππεχζπλνη γηα ηε ιήςε δηνξζσηηθψλ κέηξσλ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αλψηεξσλ ζηειερψλ θαη ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, 

αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. 

 

 

Πεξηνξηζκνί ηνπ Μνληέινπ COSO 
 

Ζ επηηξνπή ηεο COSO αλαγλσξίδεη φηη ελψ ν εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη εχινγε 

βεβαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο, ππάξρνπλ, αδηακθηζβήηεηα, 

πεξηνξηζκνί. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ κπνξεί λα απνηξέςεη ηελ θαθή (απνηπρεκέλε) θξίζε 

ή ηηο απνθάζεηο ή ηα εμσηεξηθά γεγνλφηα πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ ηελ απνηπρία ελφο 

νξγαληζκνχ λα επηηχρεη ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ηνπ ζηφρνπο. Με άιια ιφγηα, αθφκε θαη έλα 

απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ κπνξεί λα βηψζεη κηα απνηπρία. Πεξηνξηζκνί 

κπνξεί λα πξνθχςνπλ απφ: 

 Σελ θαηαιιειφηεηα ησλ ζηφρσλ πνπ έρνπλ ηεζεί σο πξνυπφζεζε γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

έιεγρν (κε ξεαιηζηηθνί ή αθαηάιιεινη ζηφρνη). 

 Ζ πξαγκαηηθφηεηα φηη ε αλζξψπηλε θξίζε ζηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη 

ειαηησκαηηθή θαη ππνθείκελε ζε πξνθαηάιεςε. 

 Καηαζηξνθέο ή αζηνρίεο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ ιφγσ αλζξψπηλσλ απνηπρηψλ φπσο 

απιά ζθάικαηα. 
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 Σε δπλαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο λα ππεξηζρχεη ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 Σε δπλαηφηεηα ηεο Γηνίθεζεο, άιινπ πξνζσπηθνχ ή / θαη ηξίησλ κεξψλ γηα ηελ 

παξάθακςε ησλ ειέγρσλ κέζσ ζπκπαηγλίαο (ρεηξαγψγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ). 

 Δμσηεξηθά γεγνλφηα πέξα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ. 

 
Οη αλσηέξσ πεξηνξηζκνί εκπνδίδνπλ ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην θαη ηε δηνίθεζε λα 

έρνπλ απφιπηε βεβαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο - δειαδή, ν 

εζσηεξηθφο έιεγρνο παξέρεη εχινγε αιιά φρη απφιπηε βεβαηφηεηα. Παξά ηνπο εγγελείο 

πεξηνξηζκνχο, ε δηνίθεζε πξέπεη λα ηηο γλσξίδεη θαηά ηελ επηινγή, ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάπηπμε ειέγρσλ πνπ ειαρηζηνπνηνχλ, ζην κέηξν ηνπ δπλαηνχ, απηνχο ηνπο πεξηνξηζκνχο. 

 

 

4.5.2 Οιηζηηθόο Πεξηνξηζκόο ηνπ Σξηγώλνπ ηεο Απάηεο 

 
Ο Wells (2017), πξνηείλεη ζην βηβιίν ηνπ κηα νιηζηηθή πξνζέγγηζε – κνληέιν, κε 

ζηφρν ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ηξηψλ πηπρψλ ηνπ ηξηγψλνπ ηεο απάηεο, δειαδή κέζσ: (1) κείσζεο 

ηεο αληηιεπηήο πίεζεο, (2) κείσζεο ησλ αληηιεπηψλ επθαηξηψλ θαη (3) κείσζε ηνπ 

εμνξζνινγηζκνχ πεξί δηάπξαμεο ηεο απάηεο. 

 

 

Μείσζε ηεο αληηιεπηήο πίεζεο γηα ηελ δηάπξαμε απάηεο 
 

Οξηζκέλεο πηζαλέο ηαθηηθέο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε γηα λα κεηψζεη ηελ 

πίεζε γηα ηε δηάπξαμε απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Καζηέξσζε απνηειεζκαηηθψλ δνκψλ επίβιεςεο απφ ηελ δηνίθεζε ηεο εηαηξίαο. 

 Απνθπγή νξηζκνχ κε επηηεχμηκσλ νηθνλνκηθψλ ζηφρσλ. 

 Απνθπγή άζθεζεο ππεξβνιηθήο πίεζεο ζηνπο ππαιιήινπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. 

 Αιιαγή ησλ εηαηξηθψλ ζηφρσλ εάλ ην απαηηνχλ νη κεηαβαιιφκελεο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο. 

 Γηαβεβαίσζε φηη ηα ζπζηήκαηα απνδεκίσζεο είλαη δίθαηα θαη δελ δεκηνπξγνχλ 

ππεξβνιηθά θίλεηξα γηα ηε δηάπξαμε απάηεο. 

 Απνζάξξπλζε ησλ ππεξβνιηθψλ εμσηεξηθψλ πξνζδνθηψλ απφ ηηο κειινληηθέο εηαηξηθέο 

επηδφζεηο. 

 Αθαίξεζε ησλ επηρεηξεζηαθψλ εκπνδίσλ πνπ εκπνδίδνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε. 
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Μείσζε ησλ αληηιεπηώλ επθαηξηώλ γηα ηελ δηάπξαμε απάηεο 
 

Οξηζκέλεο πηζαλέο ηαθηηθέο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε γηα λα κεηψζνπλ ηηο 

επθαηξίεο γηα απάηε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Γηαηήξεζε νξζψλ θαη νινθιεξσκέλσλ εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ αξρείσλ. 

 Πξνζεθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη ησλ δηαπξνζσπηθψλ 

ζρέζεσλ κε ηνπο πξνκεζεπηέο, αγνξαζηέο, αληηπξνζψπνπο πσιήζεσλ θαη άιισλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηηο ζπλαιιαγέο κεηαμχ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κνλάδσλ. 

 Γεκηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο θπζηθήο αζθάιεηαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο εηαηξείαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ηειηθψλ πξντφλησλ, ησλ κεηξεηψλ, 

ηνπ εμνπιηζκνχ, ησλ εξγαιείσλ θαη ησλ άιισλ πνιχηηκσλ αληηθεηκέλσλ. 

 Γηαρσξηζκφο ησλ ζεκαληηθψλ ιεηηνπξγηψλ κεηαμχ ησλ εξγαδνκέλσλ, δηαρσξίδνληαο ηνλ 

απφιπην έιεγρν κηαο πεξηνρήο απφ έλαλ άλζξσπν. 

 Γηαηήξεζε νξζψλ αξρείσλ πξνζσπηθνχ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ειέγρσλ ηζηνξηθνχ ζε 

λένπο ππαιιήινπο. 

 Δλζάξξπλζε ηζρπξψλ επνπηηθψλ θαη εγεηηθψλ ζρέζεσλ εληφο ησλ νκίισλ γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ηεο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

 Καζηέξσζε ζαθψλ θαη εληαίσλ ινγηζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ρσξίο ξήηξεο εμαίξεζεο. 

 

 
 

Μείσζε ηνπ εμνξζνινγηζκνύ γηα ηελ δηάπξαμε απάηεο 
 

Οξηζκέλεο πηζαλέο ηαθηηθέο πνπ κπνξεί λα εθαξκφζεη ε δηνίθεζε γηα λα κεηψζνπλ ηνλ 

εμνξζνινγηζκφ ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηε δηάπξαμε απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηα εμήο: 

 Πξνψζεζε ηζρπξψλ αμηψλ, βαζηζκέλσλ ζηελ αθεξαηφηεηα, ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ. 

 Καζηέξσζε πνιηηηθψλ πνπ νξίδνπλ ζαθψο ηελ απαγνξεπκέλε ζπκπεξηθνξά ζε ζρέζε κε 

ηε ινγηζηηθή θαη ηελ απάηε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Παξνρή ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο ζε φινπο ηνπο ππαιιήινπο πνπ εμεγεί ηελ απαγνξεπκέλε 

ζπκπεξηθνξά. 

 Δθαξκνγή εκπηζηεπηηθψλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη κεραληζκψλ αλαθνξάο θξνπζκάησλ 

ζρεηηθψλ κε ηελ αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά. 
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 Καζνδήγεζε απφ ηα αλψηεξα ζηειέρε έηζη ψζηε λα επηθνηλσλνχλ ζηνπο ππαιιήινπο φηη 

ε αθεξαηφηεηα έρεη πξνηεξαηφηεηα θαη φηη νη ζηφρνη δελ πξέπεη πνηέ λα επηηεπρζνχλ κέζσ 

απάηεο. 

 Δμαζθάιηζε ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ δηαρείξηζεο πξνθεηκέλνπ λα δίδεηαη ην θαιφ 

παξάδεηγκα πξνάγνληαο ηελ εηιηθξίλεηα, ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο. Οη αζεβείο 

πξάμεηο ηεο δηνίθεζεο, αθφκα θαη αλ απεπζχλνληαη ζε θάπνηνλ εθηφο ηεο νξγάλσζεο, 

δεκηνπξγνχλ έλα αλέληηκν πεξηβάιινλ πνπ κπνξεί λα εμαπισζεί ζε άιιεο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη άιινπο ππαιιήινπο, εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. 

 Γλσζηνπνίεζε ησλ ζπλεπεηψλ ηεο παξαβίαζεο ησλ θαλφλσλ θαη ηεο ηηκσξίαο ησλ 

παξαβαηψλ. 

 

 
4.5.3 Λνηπέο Μέζνδνη Απνηξνπήο ηεο Απάηεο 

 
Ζ πξφιεςε ηεο απάηεο είλαη, θαηά γεληθή νκνινγία, ν νηθνλνκηθά απνδνηηθφηεξνο 

ηξφπνο κείσζεο ησλ απσιεηψλ γηα κηα επηρείξεζε. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ δηαπξάηηεηαη έλα 

έγθιεκα απάηεο, δελ ππάξρνπλ ληθεηέο. Οη δξάζηεο ράλνπλ επεηδή είλαη ζπλήζσο γηα πξψηε 

θνξά παξαβάηεο πνπ πθίζηαληαη ηαπείλσζε θαη ακεραλία, θαζψο θαη λνκηθέο ζπλέπεηεο. 

πλήζσο πξέπεη λα θαηαβάιινπλ θφξνπο θαη απνδεκηψζεηο θαη ζπρλά ππάξρνπλ νηθνλνκηθέο 

θπξψζεηο θαη άιιεο ζπλέπεηεο. Σα ζχκαηα (π.ρ. επηρεηξήζεηο ή άιια άηνκα θαη νκάδεο) 

ράλνπλ γηαηί φρη κφλν πθίζηαληαη απψιεηα ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, αιιά θη επεηδή 

βξίζθνληαη εκπιεθφκελα κε πεξηηηέο (πιελ φκσο αλαγθαίεο) λνκηθέο εθθξεκφηεηεο, επεηδή 

ζπαηαιάλε πνιχηηκν ρξφλν (πνπ δηαθνξεηηθά ζα κπνξνχζε λα επηκεξηζηεί ζηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο) θαη ηέινο επεηδή ζπγθεληξψλνπλ αξλεηηθή δεκνζηφηεηα. 

Πεξαηηέξσ, αλ νη νξγαλψζεηο δελ αζρνιεζνχλ ζνβαξά κε ηνπο δξάζηεο, ζηέιλεηαη  

έλα κήλπκα πξνο φινπο ηνπο ππνινίπνπο ζηελ νξγάλσζε (θαη εθηφο απηήο εθφζνλ ην ζέκα 

πάξεη κεγαιχηεξεο δηαζηάζεηο) φηη νη κεραληζκνί ηηκσξίαο ησλ δξαζηψλ είλαη ραιαξνί – 

ελδερνκέλσο θαη αλχπαξθηνη, θαζηζηψληαο πην πηζαλή ηελ εκθάληζε κειινληηθψλ 

θξνπζκάησλ απάηεο. χκθσλα κε ηελ LaSalle (2007), φηαλ νη αληηιεπηέο πηέζεηο ή / θαη νη 

επθαηξίεο είλαη πςειέο, έλα άηνκν ρξεηάδεηαη ιηγφηεξν εμνξζνινγηζκφ γηα λα δηαπξάμεη κηα 

απάηε. Αληίζεηα, φηαλ νη αληηιεπηέο πηέζεηο ή / θαη νη επθαηξίεο είλαη ρακειέο, έλα άηνκν 

ρξεηάδεηαη πεξηζζφηεξν εμνξζνινγηζκφ γηα λα δηαπξάμεη κηα απάηε. 
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Γπζηπρψο, κεξηθέο θνξέο νη πηέζεηο ή / θαη ε ηθαλφηεηα εμνξζνινγηζκνχ είλαη ηφζν 

πςειέο πνπ αλεμάξηεηα απφ ην πφζν ζθιεξά κηα νξγάλσζε πξνζπαζεί λα απνηξέςεη ηελ 

απάηε, ηέηνηα θαηλφκελα εμαθνινπζνχλ λα ζπκβαίλνπλ, Albrecht et al. (2011). Πξάγκαηη, ε 

απάηε είλαη γεληθά αδχλαην λα απνηξαπεί εληειψο, εηδηθά κε νηθνλνκηθά απνδνηηθφ ηξφπν. 

Σν θαιχηεξν πνπ κηα νξγάλσζε κπνξεί λα ειπίδεη είλαη λα δηαρεηξηζηεί απνηειεζκαηηθά ην 

θφζηνο ηεο απάηεο, εθφζνλ θπζηθά εκθαληζηνχλ ηέηνηα θξνχζκαηα. Οη νξγαληζκνί πνπ 

εμεηάδνπλ ξεηά ηνπο θηλδχλνπο απάηεο θαη ιακβάλνπλ πξνιεπηηθά κέηξα γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ ην θαηάιιειν πεξηβάιινλ θαη λα κεηψζνπλ ηελ εκθάληζή ηνπο, είλαη 

επηηπρείο ζηελ πξφιεςε ησλ πεξηζζφηεξσλ θαηλνκέλσλ απάηεο. 

χκθσλα κε ηνπο Albrecht et al. (2011), ε απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο απάηεο 

πεξηιακβάλεη δχν βαζηθέο δξαζηεξηφηεηεο: 1) ηελ ιήςε κέηξσλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη 

δηαηήξεζε κηαο λννηξνπίαο εληηκφηεηαο θαη πςειήο δενληνινγίαο θαη 2) ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

θηλδχλσλ απάηεο θαη ηελ αλάπηπμε ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ-δηαδηθαζηψλ γηα ηνλ 

κεηξηαζκφ ησλ θηλδχλσλ απηψλ θαη ηελ εμάιεηςε ησλ επθαηξηψλ δηάπξαμεο κηαο απάηεο. 

 

 

Γεκηνπξγία κηαο θνπιηνύξαο εηιηθξίλεηαο θαη πςειήο εζηθήο 
 

Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ δηάθνξεο πξνζεγγίζεηο γηα λα 

δεκηνπξγήζνπλ έλαλ πνιηηηζκφ εληηκφηεηαο θαη πςειήο δενληνινγίαο. Πέληε απφ ηα πην 

βαζηθά ζηνηρεία είλαη: (1) ε δηαζθάιηζε ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ησλ ζηειερψλ ηεο 

αλψηεξεο δηνίθεζεο, (2) ε πξφζιεςε ηνπ ζσζηνχ πξνζσπηθνχ, (3) ε επηθνηλσλία ησλ 

πξνζδνθηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ θαη ε απαηηνχκελε πεξηνδηθή γξαπηή επηβεβαίσζε 

ηεο απνδνρήο απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ, (4) ε δεκηνπξγία ζεηηθνχ εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο 

θαη (5) ε αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε κηαο απνηειεζκαηηθήο πνιηηηθήο αληηκεηψπηζεο ηεο 

απάηεο, φηαλ απηή ζπκβεί. 

Αμηνιόγεζε θαη κεηξηαζκόο ηνπ θηλδύλνπ απάηεο 
 

Δθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία κηαο λννηξνπίαο ηηκηφηεηαο θαη πςειήο δενληνινγίαο, ε 

απνηειεζκαηηθή πξφιεςε ηεο απάηεο ζπλεπάγεηαη ηελ εμάιεηςε ησλ επθαηξηψλ γηα απάηε. 

Οχηε ε απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη απφ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε γηα ινγαξηαζκφ ελφο νξγαληζκνχ, 

αιιά νχηε θαη ε απάηε πνπ δηαπξάηηεηαη ελαληίνλ ελφο νξγαληζκνχ κπνξεί λα ζπκβεί ρσξίο 

λα έρεη γίλεη αληηιεπηή ε επθαηξία γηα ηελ δηάπξαμε ηεο απάηεο. Οη νξγαληζκνί κπνξνχλ λα 

εμαιείςνπλ πξνιεπηηθά ηηο επθαηξίεο απάηεο κε: (1) ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ πεγψλ θαη 
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ηε κέηξεζε ησλ θηλδχλσλ, (2) ηελ εθαξκνγή θαηάιιεισλ πξνιεπηηθψλ ειέγρσλ γηα ηνλ 

κεηξηαζκφ απηψλ ησλ θηλδχλσλ, (3) ηελ επξεία παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ θαη (4) ηελ 

χπαξμε απνηειεζκαηηθψλ εζσηεξηθψλ ειέγρσλ. 

Ο πξνζδηνξηζκφο θαη ε κέηξεζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο ζεκαίλεη φηη έλαο νξγαληζκφο 

ζα πξέπεη λα εθαξκφδεη ηηο δηαδηθαζίεο εθείλεο πνπ ζα νξίδνπλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο 

θηλδχλνπο απάηεο, θαζψο θαη ην πνπ απηνί εληνπίδνληαη θαη ζα αμηνινγεί ηνπο ειέγρνπο πνπ 

κεηξηάδνπλ απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. Καηά ηνλ εληνπηζκφ ησλ θηλδχλσλ απάηεο, νη νξγαληζκνί 

πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηα νξγαλσηηθά (εζσηεξηθά) θαη ηα εμσηεξηθά εηδηθά 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ επεξεάδνπλ ηνλ θίλδπλν απάηεο. 

 

 

4.6 Δληνπηζκόο ηεο Απάηεο 

 
Ζ πξφιεςε ηεο απάηεο είλαη ε θαιχηεξε ζηξαηεγηθή γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

θαη ηεο αθεξαηφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαη ηεο γεληθφηεξεο ηζνξξνπίαο ησλ 

εηαηξηθψλ δνκψλ. Χζηφζν, νη εηαηξείεο ζπρλά δελ κπνξνχλ λα απνηξέςνπλ ηελ εκθάληζε 

απάηεο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Έηζη, νπνηαδήπνηε απάηε επί ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ζα πξέπεη λα εληνπίδεηαη απφ εζσηεξηθνχο θαη / ή εμσηεξηθνχο ειεγθηέο. Σν 

θιεηδί γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο είλαη ην γεγνλφο φηη νη απάηεο ζπλδένληαη, ζπρλφηεξα,  

κε ηελ απνπζία ειέγρσλ θαη φρη κε αδχλακνπο ειέγρνπο. 

Ζ αλίρλεπζε ηεο απάηεο (fraud detection) αξρίδεη ζπλήζσο κε ηνλ εληνπηζκφ 

ζπκπησκάησλ, ελδείμεσλ ή θφθθηλσλ ζεκαηψλ πνπ ηείλνπλ λα ζπλδένληαη κε ηελ απάηε. 

Τπάξρνπλ ηξεηο θχξηνη ηξφπνη γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο απάηεο: (1) κέζσ ηπραίσλ γεγνλφησλ, 

(2) παξέρνληαο ηξφπνπο έηζη ψζηε νη εξγαδφκελνη (ή νπνηνζδήπνηε άιινο πνπ ζρεηίδεηαη κε 

ηελ επηρείξεζε) λα αλαθέξνπλ ππνςίεο απάηεο θαη (3) εμεηάδνληαο ηα αξρεία ζπλαιιαγψλ 

θαη ηα έγγξαθα γηα λα δηαπηζησζεί αλ ππάξρνπλ αλσκαιίεο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα 

ππνδειψζνπλ απάηε. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο εξγαζίαο ζα επηθεληξσζνχκε ζηελ ηξίηε κέζνδν. 

χκθσλα κε ηνπο Albrecht et al. (2011), oη ηέζζεξηο ηχπνη ζηνηρείσλ πνπ κπνξνχλ λα 

ζπγθεληξσζνχλ θαηά ηελ δηεξεχλεζε ηεο απάηεο είλαη νη εμήο: 

 Απνδεηθηηθά ζηνηρεία απφ πξνζσπηθέο θαηαζέζεηο (καξηπξίεο), ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ 

άηνκα. πγθεθξηκέλε – θαη ε πην ζπλήζεο - ηερληθή δηεξεχλεζεο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηε ζπγθέληξσζε καξηπξηθψλ απνδείμεσλ είλαη ε ζπλέληεπμε. 
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 Απνδεηθηηθά έγγξαθα, ηα νπνία ζπιιέγνληαη απφ ηα πιηθά αξρεία ηεο επηρείξεζεο, απφ 

ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη απφ άιιεο γξαπηέο ή ειεθηξνληθέο πεγέο. Οξηζκέλεο απφ 

ηηο πην θνηλέο ηερληθέο δηεξεχλεζεο γηα ηε ζπγθέληξσζε απηψλ ησλ ζηνηρείσλ είλαη ε 

εμέηαζε εγγξάθσλ, ε εμφξπμε δεδνκέλσλ, νη αλαδεηήζεηο δεκφζησλ αξρείσλ, νη έιεγρνη, 

νη αλαδεηήζεηο ππνινγηζηψλ, νη ππνινγηζκνί θαζαξήο αμίαο θαη ε αλάιπζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

 Σελ ζπγθέληξσζε θπζηθψλ ζηνηρείσλ, ηα νπνία πεξηιακβάλνπλ δαθηπιηθά απνηππψκαηα, 

φπια, θιεκκέλα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, αξηζκνχο αλαγλψξηζεο ή ζεκάδηα θιεκκέλσλ 

αληηθεηκέλσλ θαη άιια απηά ζηνηρεία πνπ κπνξνχλ λα ζπζρεηηζηνχλ κε πξάμεηο αλέληηκνπ 

ραξαθηήξα. Ζ ζπγθέληξσζε θπζηθψλ ζηνηρείσλ ζπρλά πεξηιακβάλεη εγθιεκαηνινγηθέο 

αλαιχζεηο απφ εκπεηξνγλψκνλεο. 

 Σελ πξνζσπηθή παξαηήξεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ 

αληρλεχνληαη πξνζσπηθά απφ ηνπο ππεπζχλνπο δηελέξγεηαο ησλ εξεπλψλ. 

 

 

4.7 πκπεξάζκαηα 

 
Ζ ζπλεηζθνξά ηνπ ηκήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηελ πξφιεςε θαη αλίρλεπζε ηεο 

απάηεο είλαη αλππνιφγηζηεο ζεκαζίαο, ηδηαίηεξα αλ θαλείο αλαινγηζηεί ην κέγεζνο θαη ηε 

βαξχηεηα ηνπ θηλδχλνπ πνπ εινρεχεη ζην πεξηβάιινλ (ηφζν ζην εζσηεξηθφ, φζν θαη ζην 

εμσηεξηθφ) ησλ ζχγρξνλσλ επηρεηξήζεσλ θαη απεηιεί θαζεκεξηλά ηελ εχξπζκή ηνπο 

ιεηηνπξγία. Έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δχλαηαη λα δεκηνπξγήζεη ηηο 

δνκέο εθείλεο πνπ ζα απνηειέζνπλ κηα νπζηαζηηθή γξακκή άκπλαο απέλαληη ζε, ζρεδφλ, θάζε 

κνξθήο απάηε πνπ κπνξεί λα απεηιήζεη κηα επηρείξεζε. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΔΡΙΟΡΙΜΟΙ – 

ΠΡΟΣΑΔΙ ΓΙΑ ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΡΔΤΝΑ 

 

 

 
 
Οη πεξηπηψζεηο απάηεο κπνξνχλ λα ζπκβνχλ νπνπδήπνηε θαη αλά πάζα ζηηγκή. Σν θαηλφκελν 

ηεο απάηεο είλαη δηαδεδνκέλν θαη ζπλερίδεη λα απμάλεηαη, ηφζν ζε απφιπηνπο αξηζκνχο 

θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ φζν θαη ζηε ζπρλφηεηα εκθάληζεο απηψλ. Παξάιιεια, θαλείο 

δελ κπνξεί λα είλαη απνιχησο βέβαηνο – ή ηνπιάρηζηνλ λα εθηηκήζεη κε ζρεηηθή πξνζεγγηζηηθή 

αθξίβεηα – ην πφζα πεξηζηαηηθά απάηεο κπνξεί λα έρνπλ ιάβεη ρψξα αιιά λα έρνπλ πεξάζεη 

απαξαηήξεηα. 

Πξνθεηκέλνπ λα απμεζνχλ νη πηζαλφηεηεο αλίρλεπζεο ηεο απάηεο, νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο 

νθείινπλ λα είλαη επαξθψο θαηαξηηζκέλνη έηζη ψζηε λα θαηαλνήζνπλ φζν ην δπλαηφλ πην 

έγθαηξα ηηο θφθθηλεο ζεκαίεο πνπ ππνδειψλνπλ ηελ, δπλεηηθή, χπαξμε θξνπζκάησλ απάηεο. 

Απηέο νη θφθθηλεο ζεκαίεο κπνξεί πεξηιακβάλνπλ ηελ αιιαγή ηνπ ηξφπνπ δσήο ή ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ελφο αηφκνπ ή ηα παξάπνλα νξηζκέλσλ ππαιιήισλ φηη θάηη δελ είλαη ζσζηφ (ή φηη 

έρνπλ βάζηκεο θαη ηζρπξέο ππνςίεο πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε). Ζ δηεμνδηθή θαηαλφεζε θαη 

αλάιπζε ησλ πην γλσζηψλ, ηνπιάρηζηνλ, θφθθηλσλ ζεκαηψλ είλαη έλα απφ ηα βαζηθφηεξα δνκηθά 

ζηνηρεία κηαο απνηειεζκαηηθήο πξνζέγγηζεο απέλαληη ζηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ηεο 

απάηεο. 

Ζ εθηίκεζε ησλ θηλδχλσλ ηνπ πεξηβάιινληνο ηεο επηρείξεζεο (ηφζν ηνπ εζσηεξηθνχ φζν 

θαη ηνπ εμσηεξηθνχ) απνηειεί ηελ αθεηεξία θάζε πξνιεπηηθήο ειεγθηηθήο δηαδηθαζίαο (proactive 

auditing). Χο εθ ηνχηνπ, απηφ ην βήκα δελ ζπκβαίλεη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ 

απάηεο, αιιά πξνεγείηαη απηψλ ησλ ειέγρσλ. Όζεο επηρεηξήζεηο αλαγλσξίδνπλ ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ θαζψο θαη ηνπ πξνηξεπηηθνχ ραξαθηήξα απηήο ηεο 

δηαδηθαζίεο, ζπγθεληξψλνπλ πεξηζζφηεξεο πηζαλφηεηεο ψζηε λα είλαη θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλεο 

απέλαληη ζηηο, δπλεηηθέο, πεξηπηψζεηο απάηεο πνπ ελδερνκέλσο λα βξεζνχλ κπξνζηά ηνπο. 
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Δίλαη, πξνθαλψο, πην επηζπκεηφ λα απνθεπρζεί ε απάηε απφ ην λα αληρλεπζεί κεηά ηελ 

εκθάληζή ηεο. Αλ θαη νη κέζνδνη πξφιεςεο έλαληη ησλ θξνπζκάησλ απάηεο είλαη πην δχζθνιν 

ζην λα νξηνζεηεζνχλ κε απζηεξά θξηηήξηα θαη ζαθείο γξακκέο (ηνπιάρηζηνλ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

κεζφδνπο αλίρλεπζεο γηα ηελ χπαξμε απάηεο), εληνχηνηο δελ ζα πξέπεη λα ιεζκνλνχληαη ζε 

θακία πεξίπησζε απφ ηηο επηρεηξήζεηο, εθφζνλ επηζπκνχλ λα ειαρηζηνπνηήζνπλ (ή ηνπιάρηζηνλ 

λα πεξηνξίζνπλ ζεκαληηθά) ηηο πηζαλφηεηεο λα πέζνπλ ζχκαηα πεξηπηψζεσλ απάηεο. 

Σν θάζε θξνχζκα απάηεο ζα πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί σο κηα μερσξηζηή πεξίπησζε. 

Υξνλνινγηθά, νη απάηεο πνπ κπνξνχλ λα εληνπηζηνχλ ζπκβαίλνπλ επεηδή ηα πξνιεπηηθά κέηξα 

απνπζηάδνπλ ή απνηπγράλνπλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπο. Δλ ζπλερεία, έπεηαη ε αλίρλεπζε ησλ 

θξνπζκάησλ απάηεο κε θάπνηα κέζνδν θαη ζην ηέινο, ε νληφηεηα ζα πξέπεη λα αληαπνθξηζεί 

ζηελ απάηε θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο. 

Ζ αλάπηπμε ελφο απνηειεζκαηηθνχ ζρεδίνπ αληίδξαζεο πεξηιακβάλεη κηα 

απνηειεζκαηηθή εηαηξηθή πνιηηηθή πνπ λα πξνζδηνξίδεη κε ζαθήλεηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηα θαηλφκελα απάηεο, θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε θαη αληηκεηψπηζε απηψλ, ηε δεκηνπξγία κηαο απνηειεζκαηηθήο νκάδαο 

αληηκεηψπηζεο ηεο απάηεο θαη ηε ζηξαηεγηθή αλάπηπμε ελφο ζρεδίνπ νηθνλνκηθήο αλάθακςεο. 

Οη κειέηεο ησλ θαηαγεγξακκέλσλ πεξηπηψζεσλ απάηεο πνπ ηαιάληζαλ ηηο επηρεηξήζεηο, 

απνδεηθλχνπλ φηη νη θνξείο πνπ δελ είλαη πξνεηνηκαζκέλνη γηα, ηελ ελδερφκελε (ή επηθείκελε,  

γηα άιινπο) απάηε, δειαδή νη νξγαληζκνί πνπ δελ έρνπλ θαλέλα απνηειεζκαηηθφ ζρέδην 

απφθξηζεο, ηείλνπλ λα ππνθέξνπλ πεξηζζφηεξν απφ νηθνλνκηθέο απψιεηεο θαη απφ αλίζρπξεο (ή 

ραιαξέο) εζσηεξηθέο δνκέο. 

Ζ απάηε επεξεάδεη αξλεηηθά, φρη κφλν ηηο κεκνλσκέλεο επηρεηξήζεηο, αιιά θαη ηελ 

νηθνλνκία ζην ζχλνιφ ηεο, πξνθαιψληαο ηεξάζηηεο νηθνλνκηθέο απψιεηεο, εμαζζελίδνληαο ηελ 

θνηλσληθή ζηαζεξφηεηα, απεηιψληαο ηηο δεκνθξαηηθέο δνκέο θαη νδεγψληαο ζε απψιεηα 

εκπηζηνζχλεο ζην νηθνλνκηθφ ζχζηεκα. Δλψ κέρξη θαη θάπνηεο δεθαεηίεο πξηλ, νη εηαηξείεο δελ 

ζεσξνχζαλ ηελ πξφιεςε ηεο απάηεο σο βαζηθφ ζηφρν ηνπ ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ ηνπο, ζήκεξα ε θαηάζηαζε ηείλεη λα αιιάμεη ζεκαληηθά, αλ θαη ζα πξέπεη λα γίλνπλ 

ζεκαληηθά αθφκα βήκαηα πξνο απηήλ ηελ θαηεχζπλζε. Ζ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ είλαη 

ζχκκαρνο ηεο επηρείξεζεο θαη κέζα απφ ηελ ιεηηνπξγία ηεο απμάλεη, φρη κφλν ηελ πξνζηηζέκελε 
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αμία ηνπ νξγαληζκνχ, αιιά θαη ηε δνκηθή ηνπ άκπλα απέλαληη ζηνλ θίλδπλν εκθάληζεο απάηεο 

πνπ ειινρεχεη ζην πεξηβάιινλ ηνπ θαη απεηινχλ ηελ ζηαζεξφηεηα θαη ηελ αλάπηπμή ηνπ. 

 

 
5.1 Πεξηνξηζκνί ηεο Δξγαζίαο 

 
Ζ απάηε, σο θίλδπλνο κείσζεο ηεο αμηνπηζηίαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ εηαηξηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαιχεηαη δηεμνδηθά απφ ηα Δπαγγεικαηηθά Πξφηππα Διέγρνπ. 

Λφγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο ηεο εξγαζίαο, δελ θαηέζηε δπλαηφ λα αλαιπζνχλε 

δηεμνδηθφηεξα νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ πξνηχπσλ πάλσ ζην ζέκα απηφ. 

Οη δηαθνξεηηθνί ηχπνη ηεο απάηεο πνπ κπνξνχλ λα πιήμνπλ κηα επηρείξεζε είλαη έλα 

εμίζνπ ζεκαληηθφ ζέκα ην νπνίν δελ αλαιχζεθε, φζν ζα έπξεπε. Οη ζχγρξνλεο κέζνδνη 

δηάπξαμεο εγθιεκάησλ απάηεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηα εγθιήκαηα θπβεξλνρψξνπ (cyber 

attacks) είλαη έλα ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ θεθάιαην ηεο ζπγθεθξηκέλεο 

ζεκαηνινγίαο. 

Οη πνηθίιεο κέζνδνη δηεξεχλεζεο θαη αλάιπζεο ησλ δεδνκέλσλ πξνθεηκέλνπ λα 

εθαξκνζηνχλ πην απνηειεζκαηηθά νη δηαδηθαζίεο πξφιεςεο θαη αλίρλεπζεο ηεο απάηεο ήηαλ έλα 

αθφκα θεθάιαην πνπ δελ αλαιχζεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Οη κέζνδνη εμφξπμεο δεδνκέλσλ 

(data mining), ηα λεπξσληθά δίθηπα (neuron networks), ε αλάιπζε ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ 

(statistical analysis) θαη νη εγθιεκαηνινγηθέο αλαιχζεηο (forensic analysis) απνηεινχλ θάπνηεο 

κφλν απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο ηερληθέο κειέηεο θαη έξεπλαο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ. 

Σέινο, νη ηερληθέο αλάιπζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ε εηαηξηθέο πξαθηηθέο δηαρείξηζεο ησλ 

θηλδχλσλ (Enterprise Risk Management – ERM), ήηαλ έλα αθφκα ζεκαληηθφ θεθάιαην πνπ δελ 

παξνπζηάζηεθε ζηελ παξνχζα εξγαζία. Ο εζσηεξηθφο έιεγρνο είλαη ζηελά ζπλδεδεκέλνο κε ηα 

ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαη είλαη έλα ζέκα πνπ έρεη απαζρνιήζεη πιήζνο ηεο 

επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ, 

ην νπνίν έρεη εθδψζεη θαη ζρεηηθά άξζξα θαη νδεγίεο κε ζθνπφ λα ζθηαγξαθήζεη ηνλ ξφιν θαη 

ηελ απνζηνιή ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ πάλσ ζην ζέκα απηφ. 
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Οη θπβεξλνεπηζέζεηο ελαληίνλ ησλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηαθήο ηερλνινγίαο ησλ 

επηρεηξήζεσλ είλαη έλα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο δηεξεχλεζε, πνπ πξνζθέξεη πινχζηα 

βηβιηνγξαθία θαη πνιιέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ. Γεδνκέλνπ φηη νη ζχγρξνλεο επηρεηξήζεηο 

ζηεξίδνληαη ζε έλα ηεξάζηην βαζκφ ζηα απηνκαηνπνηεκέλα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηαθήο 

ηερλνινγίαο (Information Technology – IT), πξνθεηκέλνπ λα θέξνπλ εηο πέξαο ην θαζεκεξηλφ 

ηνπο έξγν, κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηή ε ζεκαζία θαη νη επηπηψζεηο ηέηνησλ θαηλνκέλσλ 

απάηεο. 

Ζ επηζθφπεζε ησλ ηερληθψλ αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ κε ζθνπφ ηελ εχξεζε ελδείμεσλ (ή 

θαη απνδείμεσλ) πνπ κπνξεί λα ππνδειψλνπλ ηελ χπαξμε θξνπζκάησλ απάηεο εληφο ησλ 

εηαηξηθψλ δνκψλ είλαη έλα αθφκα ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ ζέκα πξνο πεξαηηέξσ δηεξεχλεζε. Σα 

λεπξσληθά δίθηπα θαη νη εγθιεκαηνινγηθέο αλαιχζεηο δε, πξνζθέξνπλ πινχζην πιηθφ γηα κειέηε 

θαη ζίγνπξα ζα απαζρνιήζνπλ ηελ παγθφζκηα εξεπλεηηθή θνηλφηεηα αθφκα πεξηζζφηεξν ζηα 

επφκελα ρξφληα. 

Ζ πνζνηηθή αλάιπζε, δειαδή ε έξεπλα κε πνζνηηθά ζηνηρεία, ησλ κεζφδσλ πνπ 

εθαξκφδνπλ νη ειιεληθέο επηρεηξήζεηο σο πξνο ηελ πξφιεςε θαη ηελ αλίρλεπζε ησλ θξνπζκάησλ 

απάηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη έλα αθφκα ζεκαληηθφ ζέκα γηα πεξαηηέξσ έξεπλα. Ζ ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ κε ηα απνηειέζκαηα παιαηφηεξσλ εξεπλψλ ή θαη κε ζηνηρεία ησλ 

αληίζηνηρσλ επξσπατθψλ θαη παγθνζκίσλ επηρεηξήζεσλ (ηνπ ίδηνπ ή θαη κε θιάδνπ) ζα 

κπνξνχζε λα ξίμεη αθφκα πεξηζζφηεξν θσο ζην ζέκα ησλ επηρεηξεκαηηθψλ πξνζεγγίζεσλ 

απέλαληη ζηα θαηλφκελα ηεο απάηεο. 

Οη ζπλεληεχμεηο κε ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο επηρεηξήζεσλ ζα ήηαλ έλα αθφκα 

ελδηαθέξνλ ζέκα κειέηεο. Γεδνκέλνπ φηη ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο 

έξεπλαο θαη ηεο αλάιπζεο ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ πξφιεςε θαη ηνλ εληνπηζκφ ησλ 

θηλδχλσλ απάηεο, κηα ζπγθεληξσηηθή έξεπλα ησλ εκπεηξηψλ θαη ηεο γλψκεο ηνπο απφ ηελ 

θαζεκεξηλή ηνπο πξαθηηθή ελδερνκέλσο λα δηαιεπθάλεη ην ράζκα κεηαμχ ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη 

ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, φζνλ αθνξά ηελ δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ. 

Σέινο, ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ησλ θηλδχλσλ θαζψο 

θαη ν ξφινο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ ζε απηά ζα κπνξνχζε λα απνηειέζεη έλα αθφκα ζέκα 

δηαηξηβήο θαη πξνβιεκαηηζκνχ. Γεδνκέλεο ηεο απμεκέλεο ζεκαζίαο θαη ηεο ηππνπνίεζεο απηψλ 

ησλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ηεο επξείαο απνδνρήο ηνπο απφ ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν, ζα ήηαλ 
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ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα ε επηζθφπεζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηελ ελαξκφληζε ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ κε ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, κε ηα 

ζπγθεληξσηηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπλεξγαζία ηνπο θαζψο θαη κε ηηο πηζαλέο 

ζπγθξνχζεηο ηνπο φζνλ ηελ απνζηνιή θαη ηελ δηαζθάιηζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ 

εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 
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