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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Τα οικονομικά και λογιστικά σκάνδαλα που συνέβησαν και συνεχίζουν ακόμα 

να συμβαίνουν στη οικονομία έχουν φέρει στο προσκήνιο το ζήτημα της λογιστικής 

απάτης καθώς επίσης και τον τρόπο πρόληψης και αντιμετώπισής της. Λόγω του 

ανταγωνιστικού οικονομικού περιβάλλοντος που επικρατεί και εξαιτίας των πιέσεων 

που υφίστανται τα διοικητικά στελέχη των εταιριών προκειμένου να πετύχουν τους 

στόχους που έχουν θέσει αλλά και να επιτύχουν την μεγιστοποίηση των κερδών τους 

έχουν οδηγηθεί πολλές φορές στην αλλοίωση και στην παραποίηση των οικονομικών 

τους καταστάσεων με σκοπό να τις ωραιοποιήσουν. Τα οικονομικά σκάνδαλα που 

έχουν γίνει γνωστά έχουν κλονίσει την εμπιστοσύνη των χρηστών των οικονομικών 

καταστάσεων οι οποίοι επιζητούν μεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία. 

 

 Προκειμένου να επιτευχθεί η διαφάνεια και η αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων που δημοσιεύουν οι εταιρίες κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη των 

ελεγκτών. Οι ελεγκτές έχουν ως κύριο μέλημά τους να επιβεβαιώσουν και να 

διασφαλίσουν ότι οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσιεύουν οι εταιρείες είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και ανακρίβειες. Ένα καλά οργανωμένο και 

δομημένο σύστημα ελέγχου το οποίο λειτουργεί βάσει των Προτύπων Ελέγχου και 

σεβόμενο πάντα τους Κώδικες Δεοντολογίας που έχουν θεσπιστεί είναι ικανό να 

μειώσει τον κίνδυνο της απάτης και να ανιχνεύσει την απάτη που μπορεί να έχουν 

διενεργήσει τα στελέχη της ελεγχόμενης εταιρείας. 

 

 Ωστόσο, στα μεγάλα εταιρικά σκάνδαλα που έχουν γίνει γνωστά και τα οποία 

θα αναλυθούν εκτενέστερα παρακάτω υπήρξαν ελλείψεις στον έλεγχο των ελεγκτών 

και στις διαδικασίες ελέγχου που ακολουθήθηκαν. Σκοπός λοιπόν της παρούσας 

εργασίας είναι αρχικά να αναλυθεί η έννοια της απάτης και οι συνιστώσες της καθώς 

επίσης  και ο ρόλος των ελεγκτών, τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών στην 

ανίχνευση και στην πρόληψή της. Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν οι 

αρμοδιότητες και οι ευθύνες των ελεγκτών σε περίπτωση απάτης καθώς και η ευθύνη 

που έχουν οι ελεγκτές απέναντι στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγικές Παρατηρήσεις 

Η απάτη θεωρείται πλέον ένα από τους μεγαλύτερους κινδύνους στον οποίο μπορεί 

να εκτεθεί ένας οργανισμός. Η παραποίηση των οικονομικών καταστάσεων αποτελεί 

έναν νέο κίνδυνο ο οποίος εισβάλει στους οργανισμούς. Έχουν γίνει γνωστές αρκετές 

περιπτώσεις απάτης και εταιρικά σκάνδαλα τόσο στο εξωτερικό, όσο και στον ελλαδικό 

χώρο. Το έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον το οποίο επικρατεί έχει αναγκάσει τις 

επιχειρήσεις να προβούν σε παράνομες ενέργειες χρησιμοποιώντας διάφορα λογιστικά 

τεχνάσματα και χειρισμούς οι οποίοι δεν είναι αποδεκτοί και ορθοί προκειμένου να 

εξυπηρετήσουν το σκοπός τους ο οποίος είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους. 

Προκειμένου να μειωθούν οι λογιστικές απάτες στις οποίες έχουν προβεί αρκετοί 

οργανισμοί και να υπάρχει περισσότερη εμπιστοσύνη στις καταστάσεις που 

δημοσιεύουν οι επιχειρήσεις κρίνεται απαραίτητη και σημαντική η συμβολή των 

ελεγκτών τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών. Οι ελεγκτές έχουν ως στόχο 

να διαφυλάξουν την αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων. Οι ελεγκτές τόσο οι 

εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί διαδραματίζουν πολύ σημαντικό και ουσιαστικό 

ρόλο στην ανίχνευση της απάτης αλλά και στην αντιμετώπισή της.  

1.2 Σκοπός 

 Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας αποτελεί η θεωρητική αλλά και 

πρακτική προσέγγιση του φαινομένου της απάτης καθώς και ο ρόλος των ελεγκτών, 

τόσο των εσωτερικών, όσο και των εξωτερικών στην ανίχνευση αλλά  και στην 

αντιμετώπιση της. Στην  παρούσα εργασία αναλύεται ο ρόλος των ελεγκτών καθώς  και 

η σημαντικότητα ύπαρξής τους με σκοπό την διαφάνεια και την αξιοπιστία των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων των Εταιρειών.  Επιπλέον, στην παρούσα εργασία 

αναλύονται οι περιπτώσεις απάτης που σημειώθηκαν και έγιναν γνωστές  καθώς και οι 

ευθύνες των αντίστοιχων ελεγκτικών εταιριών στις περιπτώσεις  απάτης. Ακόμη, 

εξετάζουμε όλα τα μέσα και τους τρόπους που χρησιμοποιούν οι ελεγκτές προκειμένου 

να ελέγξουν αλλά και να αξιολογήσουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν  ώστε να 

καταφέρουν να παρέχουν εύλογη διασφάλιση ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις 

που παρουσιάζουν οι ελεγχόμενες Εταιρείες είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

σφάλματα και λάθη.  



 

8 
 

1.3 Δομή  

 Η συγκεκριμένη εργασία χωρίζεται σε τρία κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο 

αναπτύσσεται η έννοια της ελεγκτικής, η ίδρυση και η εξέλιξη του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών καθώς επίσης και ο ρόλος των ελεγκτών, τόσο των εσωτερικών, όσο και των 

εξωτερικών κατά τη διάρκεια ελέγχου μία Εταιρίας. Πιο συγκεκριμένα, αναλύεται ο 

ορισμός του εσωτερικού και εξωτερικού ελεγκτή, τα είδη των ελέγχων που 

πραγματοποιούν, η σημαντικότητα ύπαρξής τους καθώς επίσης και οι ευθύνες και οι 

αρμοδιότητες που φέρουν τόσο οι εσωτερικοί, όσο και οι εξωτερικοί ελεγκτές κατά τη 

διάρκεια ενός ελέγχου. 

 

 Στο δεύτερο κεφάλαιο το οποίο αποτελεί και το κύριο θέμα της διπλωματικής 

εργασίας αναλύεται ο ορισμός αλλά και η έννοια της απάτης καθώς επίσης και ο ρόλος 

των ελεγκτών στην ανίχνευση της. Αναλύεται ο τρόπος με τον οποίο οι ελεγκτές 

αξιολογούν τον κίνδυνο της απάτης καθώς και τις ελεγκτικές διαδικασίες που 

ακολουθούν προκειμένου να μειώσουν τον κίνδυνο αυτό σε επιθυμητά πάντα επίπεδα. 

Επιπλέον, αναλύεται ο ορισμός, η έννοια της απάτης καθώς και θεωρίες που έχουν 

αναπτυχθεί αναφορικά με τις συνιστώσες της. Τέλος, αναγράφονται ακαδημαϊκές 

μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από την απάτη καθώς επίσης και ο ρόλος 

των ελεγκτών, εσωτερικών-εξωτερικών κατά τη διαδικασία ανίχνευσής της.  

 

 Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της διπλωματικής εργασίας καταγράφονται 

εταιρικά σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει γνωστά  και έχουν δει το φως της δημοσιότητας 

με σκοπό να αναλυθεί τόσο ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα διενήργησαν την απάτη, 

όσο και η εμπλοκή των ελεγκτικών ομάδων στις απάτες αυτές.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας που αναλύεται παρακάτω έχει ως στόχο να 

αναλύσει την απάτη, την αλλοίωση των οικονομικών καταστάσεων στην οποία 

οδηγούνται οι οργανισμοί καθώς και τον ρόλο των ελεγκτών τόσο των εξωτερικών, 

όσο και των εσωτερικών στην καταπολέμησή της. Μέσα από τα άρθρα που 

αναλύθηκαν τόσο στην επισκόπηση της βιβλιογραφίας αλλά κατά κύριο λόγο στα 

επόμενα κεφάλαια της εργασίας τονίζεται η σημασία των ελεγκτών στην 

καταπολέμηση της απάτης αλλά και η σημασία της συμβολής τους στην ανίχνευσή της. 

 Οι Κάντζος και Χονδράκη, (2006) αναφέρουν ότι : Η ελεγκτική είναι υπεύθυνη για το 

σύνολο των αρχών που χρησιμοποιούνται και στοχεύουν να προσδιορίσουν 

συστηματικά το είδος, την έκταση, τον τρόπο διεξαγωγής των ενεργειών του ελέγχου 

των οικονομικών μονάδων ώστε να αποφευχθούν λάθη ή καταχρήσεις ή για να 

εξακριβωθεί η ορθότητα, η νομιμότητα και η σκοπιμότητα αυτών. 

Ο Καραμάνης, (2008) ορίζει τον έλεγχο ως τη συστηματική και σωστή συγκέντρωση 

από τον ελεγκτή τεκμηρίων σχετικά με ορισμένες πληροφορίες, για να διαπιστωθεί ο 

βαθμός συμφωνίας μεταξύ των πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η 

έκφραση σχετικής γνώμης μέσω της έκθεσης ελέγχου  

Η ελεγκτική εξετάζει τρία σημαντικά θέματα. Αυτά είναι (Καραγιώργος, 2006): 

1) Το υποκείμενο του ελέγχου 

2) Το αντικείμενο του ελέγχου 

3) Ελεγκτικές διαδικασίες. 

Οι Green και Calderon (1996) θεωρούν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ικανοί να 

εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις απάτης σε έναν οργανισμό. 

Ωστόσο αναφορικά με το ρόλο των εσωτερικών ελεγκτών η  Επαγγελματική 

καθοδήγηση που έχει δοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρει ότι θα 

πρέπει ο ελεγκτής να υποβάλλει τα ευρήματα του ελέγχου του απευθείας στην 

Επιτροπή Ελέγχου και όχι στην ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας. Παρόμοιες 

προσκλήσεις για απευθείας αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου έχουν γίνει και από 

πολλούς επαγγελματίες καθώς και από ακαδημαϊκούς  ερευνητές οι οποίοι πιστεύουν 

ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν βασικούς παράγοντες στην καθημερινή εταιρική 
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ακεραιότητα της εταιρείας, αλλά και στην καταπολέμηση της απάτης (π.χ. Berman, 

2006, Kaplan & Schultz, 2007, KPMG Forensic., 2006, Salierno, 2007). 

Ο Reeve, (1990 ) αναφέρει ότι επειδή οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τη δομή της Εταιρείας που ελέγχουν, το περιβάλλον της, τις ευκαιρίες 

και τις απειλές της η Διοίκηση θεωρεί ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για 

την ανίχνευση της απάτης. 

Με βάση το IIA, (2013), οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αξιολογούν το δυναμικό για 

την εμφάνιση απάτης και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον 

κίνδυνο απάτης.  

KPMG, (2003) αναφέρει ότι οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 

ανίχνευση και στη αποτροπή της απάτης καθώς οι περισσότερες απάτες γίνονται 

γνωστές και αποκαλύπτονται μέσα από το έργο του εσωτερικού ελεγκτή.   

Ωστόσο, η σημασία και η συμβολή του εξωτερικού ελεγκτή στην ανίχνευση και στην 

καταπολέμηση της απάτης είμαι μεγάλη. 

Ο Τερζάκης, (2001) αναγράφει τον ορισμό του εξωτερικού ελέγχου καθώς ο 

εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από ελεγκτικά όργανα που δεν ανήκουν στην 

επιχείρηση , προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή ή μη εφαρμογή των νομοθετικών 

διατάξεων  

Ανάλογα με τη διάρκεια τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς και 

έκτακτους (Παπαστάθης, 2003): 

• Μόνιμοι  

• Τακτικοί 

• Έκτακτοι  

O Nicolescu, (2007) αναφέρει πως η απάτη επηρεάζει αρνητικά την οικονομία στο 

σύνολό της προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες, αποδυναμώνει την 

κοινωνική σταθερότητα, οδηγεί σε απώλεια εμπιστοσύνης στο οικονομικό σύστημα ή 

καταστρέφει και θέτει σε κίνδυνο τους οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς. 

Με βάση το IIA, (2009) η απάτη έχει αρνητικές επιπτώσεις στους οργανισμούς με 

διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών, της φήμης, των 

ψυχολογικών και των κοινωνικών.  
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(Modalitiìipractice de aplication - MPA 1210) αναφέρει επίσης ότι η απάτη 

αντιπροσωπεύει το άθροισμα των παρατυπιών και των παράνομων ενεργειών που 

διαπράττονται με σκοπό την εξαπάτηση  

Η Petraècu, (2013) αναφέρει ότι μέχρι και πολύ καιρό πριν, οι εταιρείες δεν θεωρούσαν 

την πρόληψη της απάτης ως κύριο στόχο στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του 

οργανισμού τους. Η δράση για την πρόληψη της απάτης θεωρήθηκε σιωπηρή 

παράμετρος των γενικών στόχων της συμμόρφωσης των εσωτερικών ελέγχων και 

επομένως δεν αντιμετωπίστηκε ως οργανωμένο πρόγραμμα με σαφείς στόχους όσον 

αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης . 

Οι Munteanu  et. al (2010) τονίζουν πως σήμερα, η απάτη θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους κινδύνους στους οποίους μπορεί να εκτεθεί ένας οργανισμός, έχοντας 

στενούς δεσμούς με τους κινδύνους αγοράς, πίστωσης κ.α.  

Οι Munteanu et. al (2010) τονίζουν πως οι επενδυτές επιβάλλουν την ανάπτυξη 

μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης που επικεντρώνονται σε μέτρα για την 

πρόληψη της και την έγκαιρη ανίχνευσή τους. Όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο εσωτερικός έλεγχος και ο εξωτερικός έλεγχος ως βασικά στοιχεία αυτών 

των μηχανισμών. 

Η Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE): έχει εντοπίσει τρείς βασικές 

κατηγορίες απάτης βάσει των πολυάριθμων περιπτώσεων απάτης που εξετάστηκαν. 

Πρόκειται για καταχρήσεις περιουσιακών στοιχείων, συστήματα διαφθοράς και 

συστήματα απάτης σε οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την ACFE, οι 

καταχρήσεις περιουσιακών στοιχείων είναι εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες ο 

δράστης κλέβει ή δεν χρησιμοποιεί χρηστά τους πόρους ενός οργανισμού. Τα 

συστήματα διαφθοράς περιλαμβάνουν τη χρήση της επιρροής του εργαζομένου στις 

επιχειρηματικές συναλλαγές κατά τρόπο που παραβιάζει το καθήκον του προς τον 

εργοδότη με σκοπό την απόκτηση ενός οφέλους για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο. 

Τα συστήματα απάτης στις οικονομικές καταστάσεις είναι εκείνα που συνεπάγονται εκ 

προθέσεως σφάλμα ή παραλείψεις σημαντικών πληροφοριών στις οικονομικές 

εκθέσεις του οργανισμού ACFE, (2010) 

Οι Kassem και Higson, (2012) αναγράφουν ότι ο πρώτος που διερευνά γιατί οι 

άνθρωποι διαπράττουν απάτη ήταν ο Αμερικανός εγκληματολόγος Donald Cressey το 

1950. Ως αποτέλεσμα της έρευνάς του αναπτύχθηκε το μοντέλο «τρίγωνο απάτης». Το 
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τρίγωνο αποτελείται από  την ευκαιρία για απάτη, τα κίνητρα και τον εξορθολογισμό, 

τα στοιχεία που απαντώνται συχνά στην απάτη. 

Με βάση το IASB, (2009) για τους σκοπούς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, 

παρόλο που η απάτη είναι μια ευρεία νομική έννοια, ο ελεγκτής ασχολείται με την 

απάτη που προκαλεί ουσιώδη ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις και κατά 

συνέπεια έχουμε δύο τύπους σκόπιμων ανακριβειών σχετικές με τον ελεγκτή, είναι 

ανακρίβειες που προκύπτουν από δόλιες οικονομικές αναφορές και ανακρίβειες που 

προκύπτουν από υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού  

Οι Bologna και Lindquist κάνουν τη διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής 

απάτης, μια ταξινόμηση που βασίζεται στο εάν ο διαπράττων την απάτη είναι 

εσωτερικό ή εξωτερικό μέλος της εταιρείας. 

Οι Rezaee και Riley, (2010) αναφέρουν ότι η απάτη των οικονομικών καταστάσεων 

παρουσιάζεται για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και ότι τα κίνητρα 

συνδυάζονται με ευκαιρίες.  

Οι Wolfe και Hermanson, (2004) προτείνουν για να βελτιωθεί τόσο η πρόληψη όσο και 

η ανίχνευση της απάτης, την ικανότητα του ατόμου ως το τέταρτο στοιχείο, εκτός από 

τα προαναφερθέντα στοιχεία του τριγώνου απάτης, το οποίο δημιουργεί το "διαμάντι 

απάτης". Οι συγγραφείς αυτού του μοντέλου πιστεύουν ότι απαιτείται και ο σωστός 

άνθρωπος με τις σωστές ικανότητες στη σωστή θέση πριν από την πραγματοποίηση 

της απάτης.  

O Beasley (1999) αναφέρει πως τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου αντιμετώπισαν 

σοβαρές συνέπειες όταν οι εταιρείες διέπραξαν απάτη, συμπεριλαμβανομένης της 

πτώχευσης και διαγραφή από εθνικά χρηματιστήρια.  

Η μελέτη που πραγματοποίησε η KPMG, (2013) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τύπος 

απάτης και ο τύπος των ατόμων που διαπράττουν απάτη αλλάζουν διαρκώς, ιδίως λόγω 

της αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας  

Ο Cressey (1973) τονίζει πως η βιβλιογραφία η οποία έχει συνταχτεί με σκοπό να 

αναλύσει τις περιπτώσεις απάτης και βασίζεται κατά κύριο λόγο στο μοντέλο του 

τριγώνου της απάτης προκειμένου να γίνει κατανοητός  ο τρόπος με τον οποίο 

συμβαίνει η απάτη αλλά και να αξιολογηθούν οι παράγοντες και οι κίνδυνοι της απάτης 
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Οι Wilks και Zimbelman (2004) αναφορικά με τη συνιστώσα του ορθολογισμού κατά 

την ανάλυση του τριγώνου της απάτης θεωρούν ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά 

συστατικά στοιχεία του σύμφωνα με τους ελεγκτές. 

Το Crowe Horwath (2010) ορίζει ότι για να εξελιχθεί το τρίγωνο της απάτης και για να 

επεκταθεί περισσότερο η συγκεκριμένη θεωρία,  θέτει μία νέα συνιστώσα στο μοντέλο 

και δημιουργεί το πεντάγωνο της απάτης. Θέτει λοιπόν ως μία πολύ βασική συνιστώσα 

την αλαζονεία του ατόμου που διαπράττει την απάτη η οποία τον θολώνει δεν του 

επιτρέπει να σκεφτεί ορθολογιστικά αλλά και την ικανότητα την εμπειρογνωμοσύνη 

την νοημοσύνη αλλά και τις γνώσεις που διαθέτει και του δίνουν την δυνατότητα να 

πράξει την απάτη. 

Η Hammersley (2011) υπογραμμίζει το  κεντρικό ρόλο της  εκτίμησης του κινδύνου 

της απάτης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου καθώς οι αξιολογήσεις των 

κινδύνων επηρεάζουν τόσο την έκταση, όσο και τη φύση των διαδικασιών που θα 

ακολουθήσουν οι ελεγκτές της ελεγκτικής ομάδας. 

Άλλες μελέτες όπως αυτές των Lenaretal. et. al (2008) υπογραμμίζουν τον πολύ 

σημαντικό ρόλο του ελεγκτή στην πρόληψη και την ανίχνευση απάτης, δεδομένων των 

όρων του σεβασμού όλων των απαιτήσεων ηθικής και ποιότητας κατά την εκτέλεση 

του οικονομικού ελέγχου. 

Τα άρθρα και οι έρευνες που έχουν συμπεριληφθεί αποτελούν τον πυλώνα της 

παρούσας εργασίας και βάσει αυτών των ερευνών θα αναλύσουμε τόσο την απάτη όσο 

και των ρόλο των ελεγκτών, εσωτερικών αλλά και εξωτερικών στην καταπολέμησής 

της.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ  

3.1 Ο κλάδος της Ελεγκτικής 

Η ελεγκτική είναι ο κλάδος των οικονομικών που αφορά τις επιχειρήσεις και 

πραγματεύεται τους γενικούς κανόνες, τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη 

διενέργεια ελέγχου επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των εταιρειών. Η 

ελεγκτική είναι υπεύθυνη για το σύνολο των αρχών που χρησιμοποιούνται και 

στοχεύουν να προσδιορίσουν συστηματικά το είδος, την έκταση, τον τρόπο διεξαγωγής 

των ενεργειών του ελέγχου των οικονομικών μονάδων ώστε να αποφευχθούν λάθη ή 

καταχρήσεις ή για να εξακριβωθεί η ορθότητα, η νομιμότητα και η σκοπιμότητα αυτών 

(Κάντζος, Χονδράκη, 2006). Ελεγκτική επομένως είναι το σύνολο όλων των ενεργειών, 

που σαν σκοπό έχουν τη συστηματική εξέταση των οικονομικών δεδομένων των 

επιχειρήσεων, σε σχέση πάντα με την ύπαρξη των προβλεπόμενων παραστατικών και 

την απεικόνιση αυτών στα τηρούμενα βιβλία. 

Όπως αναφέρεται στα περισσότερα εγχειρίδια ελεγκτικής, έλεγχος είναι η 

συστηματική και σωστή συγκέντρωση από τον ελεγκτή τεκμηρίων σχετικά με 

ορισμένες πληροφορίες, για να διαπιστωθεί ο βαθμός συμφωνίας μεταξύ των 

πληροφοριών αυτών και ορισμένων κριτηρίων και η έκφραση σχετικής γνώμης μέσω 

της έκθεσης ελέγχου (Καραμάνης, 2008). Το χαρακτηριστικό του ελεγκτή που οφείλει 

να κυριαρχεί κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου, 

είναι η ανεξάρτητη στάση (Αρχή της Ανεξαρτησίας) που θα πρέπει να τον διακρίνει 

κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Η έννοια της ανεξαρτησίας είναι εξαιρετικής 

σημασίας και σημαίνει ότι ο ορκωτός ελεγκτής είναι ανεπηρέαστος από κάθε 

οικονομική ή άλλη σχέση με την ελεγχόμενη εταιρία. 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία σημαντικά θέματα. Αυτά είναι (Καραγιώργος, 2006): 

• Το αντικείμενο του ελέγχου. Δηλαδή εξετάζει τι θα ελεγχθεί, γιατί ο 

έλεγχος είναι αναγκαίος αλλά και ποιοι στόχοι ικανοποιούνται μέσα από τον έλεγχο. 

Οι ομάδες που ενδιαφέρονται για τη διαδικασία του ελέγχου είναι τόσο οι διοικούντες 

της εταιρείας αλλά και οι μέτοχοι, οι πιστωτές αλλά και οι υπόλοιποι 

συναλλασσόμενοι. 

• Το υποκείμενο του ελέγχου. Το υποκείμενο του ελέγχου αφορά τον 

ελεγκτή, δηλαδή τα πρόσωπα που διενεργούν όλη τη διαδικασία του ελέγχου, τα 
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κριτήρια και τα προσόντα των ατόμων αυτών, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στα 

ελεγκτικά τους καθήκοντα. 

• Τις ελεγκτικές διαδικασίες. Με τον όρο ελεγκτικές διαδικασίες εννοούμε 

τον τρόπο  και τις επιστημονικές τεχνικές αλλά και τις μεθόδους που θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια κάθε ελέγχου ώστε να εξασφαλιστεί ελεγκτικό 

έργο με επιστημονικό επίπεδο. 

3.2 Ιστορική εξέλιξη της ελεγκτικής από ΣΟΛ έως σήμερα 

Στην Ελλάδα το πρώτο ουσιώδες βήμα για την καθιέρωση του εξωτερικού 

ελέγχου, έγινε με το Ν. 5076/1931 περί Ανωνύμων Εταιριών και Τραπεζών, όπου 

προβλέπονταν η δημιουργία «Σώματος Ορκωτών Λογιστών». Ο θεσμός όμως αυτός 

παρά τη νομοθετική αυτή ρύθμιση δεν λειτούργησε (Καζαντζής, 2006). 

Από το νόμο 2190/1931 περί Ανωνύμων Εταιριών (Α.Ε.) οι έλεγχοι των 

ισολογισμών πραγματοποιούνταν από δύο τακτικούς και δύο αναπληρωματικούς 

ελεγκτές οι οποίοι εκλέγονταν από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ανώνυμης 

Εταιρίας, αλλά στην πράξη δεν ασκούσαν τα δικαιώματα τους επειδή είχαν διοριστεί 

από την ίδια την ελεγχόμενη εταιρία (συνήθως από πρόταση του Διοικητικού 

Συμβουλίου) και αποτελούσαν εμμέσως έμμισθους υπαλλήλους οι οποίοι εξαρτώνται 

από τον ελεγχόμενο φορέα. Η πρώτη φορά που προσπάθησαν την ίδρυση οργανωμένου 

ελεγκτικού επαγγέλματος έγινε τη χρονιά 1956 με την ίδρυση του Σώματος Ορκωτών 

Λογιστών, υποστηριζόμενο από Άγγλους ορκωτούς λογιστές και υπό τον έλεγχο του 

κράτους με έμμεση μορφή (Τσακλαγκάνος,1997). 

Η εξέλιξη της οργάνωσης και εφαρμογής του επαγγέλματος του ελεγκτή στην 

Ελλάδα ιστορικά διακρίνεται σε τρία χρονικά διαστήματα: 

α) Αρχικά πριν την έναρξη δραστηριότητας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών 

(1920-1956), περίοδος κατά την οποία ο έλεγχος επί των ετήσιων οικονομικών 

καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών ήταν περισσότερο για τυπικούς λόγους καθώς 

στην ουσία δεν υπήρχε οργανωμένο ελεγκτικό επάγγελμα. 

β) Στην περίοδο κατά τη λειτουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών, δηλαδή 

από το έτος 1957 έως το 1992. Σε αυτή την περίοδο έγινε η οργάνωση και η λειτουργία 

του ελεγκτικού επαγγέλματος στην χώρα μας υπό τη μορφή των υποχρεωτικών 

ενώσεων προσώπων σε ένα Νομικό Πρόσωπο του οποίου τα μέλη είχαν την υποχρέωση 

να ασκήσουν δημόσιο λειτούργημα και είχαν εξασφαλισμένη την ελευθερία να 
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εκφράσουν την επαγγελματική τους γνώμη. Στα πλαίσια του Νομικού αυτού 

Προσώπου έλαβαν την εκπαίδευση τους και κατάφεραν να αναδειχθούν επαγγελματίες 

ελεγκτές υψηλού επιπέδου που διεξήγαγαν ουσιαστικό έλεγχο επί των οικονομικών 

καταστάσεων των εταιρειών που ασκούσαν έλεγχο. 

γ) Τέλος από το 1993 μέχρι το σήμερα, περίοδος που σηματοδοτεί την λύση της 

μορφής του Σώματος Ορκωτών Λογιστών όπως συστάθηκε, και τη λειτουργία του νέου 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και την ίδρυση ελεγκτικών εταιριών. 

Με το Νομοθετικό Διάταγμα 3329/1955 που ψηφίστηκε 21 Απριλίου 1955 από 

την Βουλή, γεννήθηκε το ελληνικό ελεγκτικό επάγγελμα και ιδρύθηκε το Σώμα 

Ορκωτών Λογιστών (ΣΟΛ) με έντονο το στοιχείο του κρατικού ελέγχου του ελεγκτικού 

επαγγέλματος. Όπως δείχνει με το παραπάνω Διάταγμα «ο σκοπός του ΣΟΛ δεν 

περιορίζεται μόνο στον συστηματικό έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

(Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως) των ανωνύμων εταιρειών, αλλά 

αφορούσε τόσο την άσκηση ελέγχου όλων των ειδών τους οικονομικούς οργανισμούς 

της χώρας (άρθρο 1 Ν.Δ. 3329/1955) και ακόμη τη διαδικασία της λογιστικής 

οργάνωσης των επιχειρήσεων, εκμεταλλεύσεων ή από άλλους οργανισμούς μετά από 

δική τους αίτηση (άρθρο 2 του Ν.Δ. 4107/1960)» (Καζαντζής 2006). Το Σ.Ο.Λ. είχε 

την μοναδική ευθύνη αλλά και το δικαίωμα εκπλήρωσης των από τον κ.ν.2190/20 

αντίστοιχων διατάξεων σχετικά με τον έλεγχο του ιδιωτικού τομέα μέχρι της 

αναδιοργάνωσής του το 1992 με το π.δ. 226/92. Το διάταγμα έδινε την ευχέρεια για 

ίδρυση ελεγκτικών εταιρειών σε συμφωνία με πρότυπα βασισμένα στα αγγλικά και 

αμερικανικά αντίστοιχα και σε συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα μέσω της 8ης 

Οδηγίας. 

3.3 Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών στην Ελλάδα 

Την δεκαετία του 1990 το ελληνικό ελεγκτικό επάγγελμα απελευθερώθηκε και 

η λειτουργία του ευθυγραμμίστηκε με τον τρόπο οργάνωσης του διεθνούς ελεγκτικού 

επαγγέλματος. Έτσι το 1991, με τον νόμο 1969/1991, καταργήθηκε το ΣΟΛ και 

ιδρύθηκε μία νέα επαγγελματική οργάνωση, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

(ΣΟΕΛ). 

Η νέα οργάνωση είναι ένας φορέας ανεξάρτητος που αυτοδιοικείται και έχει 

υψηλές προδιαγραφές, στον οποίο έχουν δικαίωμα να εγγραφούν προφανώς τα μέλη 

του ΣΟΛ αλλά επίσης και όσοι ελεγκτές ή ελεγκτικές εταιρείες ικανοποιούν τα 

κριτήρια του νέου πλαισίου. Από τις μεγαλύτερες μεταρρυθμίσεις ωστόσο στο 
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λογιστικό καθεστώς στην Ελλάδα υπήρξε και η εφαρμογή του Ενιαίου Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου (Ε.Γ.Λ.Σ.) (Ολοκληρώθηκε το 1981 (ΠΔ 1123/1980). 

Η ημερομηνία 1/1/1993 σηματοδότησε την εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ. 

υποχρεωτικά για όλες τις επιχειρήσεις καθώς θεσπίστηκε και εφαρμόστηκε ο νέος 

Κώδικας Βιβλίων και Στοιχείων (Κ.Β.Σ.) του 1992. Τεχνολογικές καινοτομίες που 

εξελίχθηκαν την τρέχουσα περίοδο δημιούργησαν τις καταλληλότερα κριτήρια για 

ριζικές μεταρρυθμίσεις που οδήγησαν σε πρόοδο. 

Η ίδρυση και η δραστηριότητα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών 

σκοπό έχει την άσκηση του ελέγχου του τρόπου που διαχειρίζονται τα οικονομικά 

θέματα οι  δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις, 

ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή (ίδρυμα, εταιρεία ή άλλο νομικό πρόσωπο 

δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου), από άτομα με σημαντικά επαγγελματικά προσόντα, που 

ασκούν το έργο τους με διαφάνεια και υπευθυνότητα, ούτως ώστε να διασφαλίζουν την 

εγκυρότητα και την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων των ελέγχων, σύμφωνα με τα 

διεθνώς αναγνωρισμένα Ελεγκτικά Πρότυπα και τους όρους που θέτουν η εσωτερική 

και η κοινοτική νομοθεσία1.  

Οι εγγεγραμμένοι στο ειδικό Μητρώο Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές που έχουν 

το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος, απαρτίζουν τη Γενική Συνέλευση του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο 

όργανο του Σώματος. Συγκαλούνται τακτικές αλλά και έκτακτες συνελεύσεις. Εκτός 

από τις τακτικές που καθορίζονται κατά τη διάρκεια του έτους, και εντός τεσσάρων 

μηνών από τη λήξη του, μπορεί να συγκληθεί και εκτάκτως από το Εποπτικό 

Συμβούλιο. Μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Γενικής Συνέλευσης είναι να: 

• Λαμβάνει τις αποφάσεις για όσα θέματα αφορούν την οργάνωση και 

άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος. 

• Ελέγχει και εγκρίνει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τον 

προϋπολογισμό του Σώματος. 

• Διενεργεί εκλογές ανά τριετία με σκοπό την ανάδειξη των Προέδρων 

και των μελών του Εποπτικού Συμβουλίου και του Επιστημονικού Συμβουλίου. 

                                                           
1http://www.soel.gr/el/%CF%83%CF%87%CE%B5%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CE%B

C%CE%B5%CF%84%CE%BF%CF%83%CE%BF%CE%B5%CE%BB/%CE%B9%CF%83%CF%84

%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C?showall=&start=3 

http://www.soel.gr/el/σχετικάμετοσοελ/ιστορικό?showall=&start=3
http://www.soel.gr/el/σχετικάμετοσοελ/ιστορικό?showall=&start=3
http://www.soel.gr/el/σχετικάμετοσοελ/ιστορικό?showall=&start=3
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Το Εποπτικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη και τον Πρόεδρό του, 

το σύνολο των οποίων εκλέγει η Γενική Συνέλευση. Το Εποπτικό Συμβούλιο διοικεί το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών που έχει τη μορφή νομικού προσώπου και στα καθήκοντά 

του είναι ο έλεγχος του έργου των Ορκωτών Ελεγκτών. Στις υποχρεώσεις και στις 

αρμοδιότητες του Συμβουλίου περιλαμβάνονται οι εξής: 

• Διαχείριση των οικονομικών του Σώματος, σύνταξη των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων και του προϋπολογισμού και υποβολή προς έγκριση στη 

Γενική Συνέλευση. 

• Διορισμός των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (νόμιμοι ελεγκτές) όσων 

τηρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις και εγγραφή τους στο ειδικό Μητρώο. 

• Αλλά και η διαγραφή μέλους από το Σώμα ανήκει στις αποφάσεις του. 

• Η διενέργεια των επαγγελματικών εξετάσεων για την απόκτηση της 

απαραίτητη; άδειας άσκησης του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή είναι 

στις αρμοδιότητες του. 

• Τα αρμόδια όργανα ασκούν εποπτεία και έλεγχο επί του Σώματος και 

έτσι το συμβούλιο μπορεί να επιβλέπει το έργο των Ορκωτών Ελεγκτών, και φυσικά 

αν τηρούνται οι νόμοι και οι κανόνες της επαγγελματικής δεοντολογίας και αν 

διασφαλίζεται η ποιότητα και η διαφάνεια των υπηρεσιών που προσφέρουν. 

• Έχει το δικαίωμα να εκδώσει νέους κανονισμούς σε περίπτωση που 

κριθεί απαραίτητο αλλά και την επεξεργασία και την προσαρμογή για καλύτερη 

εφαρμογή των Ελεγκτικών Προτύπων και ακόμη γενικές οδηγίες για τους νέους 

ελεγκτές αλλά και γενικότερα για όσους ακολουθούν το επάγγελμα. 

• Όλα τα άλλα καθήκοντα αφορούν όσα προβλέπονται από την νομοθεσία 

ή ανατίθενται σ' αυτό με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. 

Η υιοθέτηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

(ΔΛΠ) το 2005 λειτούργησε για την Ελλάδα ως η μεγαλύτερη λογιστική 

μεταρρύθμιση, με δεδομένη τη διαφορά φιλοσοφίας μεταξύ των ΔΛΠ και των 

Ελληνικών Λογιστικών Κανόνων (Ε.Γ.Λ.Σ.). 

Τα Ελεγκτικά Πρότυπα (Auditing Standards) αποτελούν ένα ελεγκτικό πλαίσιο 

που καθορίζει αρχές και διαδικασίες εκτέλεσης του ελεγκτικού έργου. Τα Διεθνή 

Ελεγκτικά Πρότυπα εκδίδονται, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ομοσπονδίας 

Λογιστών «I.F.A.C.», από το Συμβούλιο Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και Διασφάλισης 
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«I.A.A.S.B.». Η Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών ιδρύθηκε το 1977 στο Μόναχο της 

Γερμανίας από 63 επαγγελματικές ομοσπονδίες ελεγκτών, συμπεριλαμβανομένου και 

του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Ελλάδος. Βασικός σκοπός της ομοσπονδίας ήταν η 

ενδυνάμωση και η προάσπιση του ελεγκτικού επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή σε 

παγκόσμιο επίπεδο. Η I.F.A.C. ίδρυσε συγκεκριμένα συμβούλια και επιτροπές για να 

επιτύχει το στόχο της. Ένα εξ αυτών είναι το Διεθνές Συμβούλιο Προτύπων Ελέγχου 

και Διασφάλισης το οποίο και εκδίδει τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (International 

Standards on Auditing «I.S.A.»). 

Στην Ελλάδα, στοχεύοντας στην καλύτερη εφαρμογή των προτύπων αυτών, το 

Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΣΟΕΛ), αφού εξουσιοδοτήθηκε από την 

Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), ανέλαβε να μεταφράσει τα 

Αποσαφηνισμένα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου στην ελληνική γλώσσα. Η μετάφραση 

αυτή έχει εγκρίθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Directorate General for Translation). 

 

 

Το ΣΟΕΛ ύστερα από απόφαση του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών 

αναλαμβάνει να οργανώσει και να εκτελέσει τις εξετάσεις για την απόκτηση της άδειας 

ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή (νόμιμου Ελεγκτή). Οι 

εξετάσεις αυτές διενεργούνται από πενταμελή Εξεταστική Επιτροπή, που διορίζεται 

κατόπιν αποφάσεως του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών και εποπτεύονται και 

ελέγχονται μέσω της ΕΛΤΕ. Επίσης, με Κανονιστική πράξη της ΕΛΤΕ έχει ανατεθεί 

στο ΣΟΕΛ η τήρηση του δημόσιου μητρώου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. 
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3.4 Τα είδη του ελέγχου και η σπουδαιότητα του 

Στην παρούσα ενότητα αναλύονται τα είδη του ελέγχου και επισημαίνεται η 

σημασία και η σπουδαιότητα του ελέγχου. 

α) Εσωτερικός Έλεγχος 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια εσωτερική λειτουργία της επιχείρησης η οποία 

ωστόσο παραμένει ξεχωριστή και ανεξάρτητη. Στόχοι του εσωτερικού ελέγχου είναι οι 

εξής: 

• Η συνεχής παρακολούθηση των περιουσιακών στοιχείων, 

• Η διαφύλαξη του ανθρώπινου δυναμικού της επιχείρησης, 

• Η εφαρμογή των γενικών αρχών της λογιστικής στη λειτουργία της 

επιχείρησης, 

• Η οργάνωση των τμημάτων της επιχείρησης σε συνάφεια με την 

στρατηγική της εταιρείας, 

• Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της εσωτερικής λειτουργίας, 

• Η διαπίστωση ενδεχομένων μειονεκτημάτων  στην οργάνωση της 

επιχείρησης, 

• Η αξιολόγηση των λειτουργιών διοίκησης της επιχείρησης, 

• Η λήψη διορθωτικών μέτρων εάν κρίνεται απαραίτητο 

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ορίζει τον Εσωτερικό Ελεγκτή ως μία 

ανεξάρτητη και αντικειμενική δραστηριότητα διασφαλιστικού και συμβουλευτικού 

χαρακτήρα σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Ουσιαστικά, ο εσωτερικός έλεγχος βοηθάει τον οργανισμό να πετύχει 

τους στόχους που έχει θέσει, τους αντικειμενικούς σκοπούς του,  υιοθετώντας μία 

συστηματική και επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και συστημάτων 

εταιρικής διακυβέρνησης. 

Σύμφωνα και με τον παραπάνω ορισμό του εσωτερικού ελεγκτή κατανοούμε ότι ο 

ρόλος  έχει περισσότερο προληπτικό χαρακτήρα και συνίσταται στο να παρακολουθεί, 

να ελέγχει και να βελτιώνει τις διαχειριστικές λειτουργίες του οργανισμού με σκοπό 

την εύρεση λαθών και παραλήψεων σε έναν οργανισμό. Ο κύριος λοιπόν ρόλος ενός 

εσωτερικού ελεγκτή είναι η πρόληψη εκούσιων ή ακούσιων λαθών καθώς επίσης και ο 



 

21 
 

έλεγχος της γενικότερης λειτουργίας και διαχείρισης ενός οργανισμού. Τρία είναι τα 

είδη των ελέγχων που πραγματοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος: 

1) Ο έλεγχος παραγωγής: 

Ο έλεγχος παραγωγής στοχεύει στον έλεγχο για την τήρηση των διαδικασιών που 

εκτελούνται κατά την παραγωγική διαδικασία αλλά και στον έλεγχο των παραγόμενων 

ποσοτήτων προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο είναι σύμφωνες με το πλάνο που 

είχε θέσει η διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας σε ετήσια βάση αλλά και κατά 

περιόδους. Επιπλέον, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν ελέγχει μόνο το αποτέλεσμα και τις 

ποσότητες της παραγωγικής διαδικασίας αλλά ελέγχει και την σωστή δομή και 

στελέχωση των τμημάτων της εταιρείας ώστε να διαπιστώσει εάν είναι σωστά 

δομημένα αλλά και εάν τα άτομα που  καταρτίζουν τα τμήματα  έχουν το κατάλληλο 

εκπαιδευτικό και μορφωτικό υπόβαθρο και είναι ικανά και αξιόπιστα. 

 

2) Οικονομικό έλεγχο: 

Οι οικονομικοί έλεγχοι έχουν ως στόχο να ελέγξουν εάν απεικονίζονται σωστά οι 

συναλλαγές που πραγματοποιεί ο οργανισμός και εάν οι οικονομικές καταστάσεις που 

καταρτίζει είναι απαλλαγμένες από λάθη και είναι αξιόπιστες. Επιπλέον, ελέγχει εάν 

έχουν χρησιμοποιηθεί αποδοτικά οι οικονομικοί πόροι που διαθέτει η Εταιρεία και εάν 

δεν έχει γίνει αλόγιστη χρήση τους. 

 

3) Διοικητικοί έλεγχοι: 

Οι Διοικητικοί έλεγχοι έχουν ως στόχο να εξετάσουν την συνολική διοικητική 

αποτελεσματικότητα της επιχείρησης καθώς επίσης και τις τεχνικές και τις μεθόδους 

που χρησιμοποιεί ο οργανισμός. Οι διοικητικοί έλεγχοι εξετάζουν την οργάνωση της 

διοίκησης, την αποτελεσματική λειτουργία της, την επικοινωνία της διοίκησης με όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα της εταιρείας καθώς επίσης και την ύπαρξη τυχών αδυναμιών στο 

σύστημα οργάνωσης και στον τρόπο λειτουργίας της Εταιρείας. 
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4) Λειτουργικοί έλεγχοι: 

Οι λειτουργικοί έλεγχοι έχουν ως στόχο να εκτιμήσουν και να αξιολογήσουν την 

δομή του υπάρχοντος συστήματος αλλά και να προτείνουν νέες βελτιωμένες τεχνικές 

προκειμένου να εξελίξει ο οργανισμός τα τμήματα που χρήζουν βελτίωσης. Οι 

λειτουργικοί έλεγχοι έχουν ως στόχο να συμβάλλουν στην αποτελεσματική λειτουργία 

της επιχείρησης αλλά και να βοηθήσουν την διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείες να 

υλοποιήσει τις αποφάσεις που έχει θέσει. 

Από όλα τα παραπάνω κρίνεται απαραίτητη σε έναν οργανισμό η λειτουργία του 

εσωτερικού ελέγχου και βασική για τη εξέλιξη του καθώς και για την αποτελεσματική 

του λειτουργία. Ο εσωτερικός έλεγχος, όσο και ο εξωτερικός θα πρέπει να είναι 

αντικειμενικός, ανεξάρτητος και αυτόνομος. Έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην 

αυτονομία των εσωτερικών ελεγκτών αλλά δεν έχει δοθεί βαρύτητα στην απαίτηση του 

εσωτερικού ελεγκτή να αναφέρει τα αποτελέσματα του ελέγχου του και τα ευρήματα 

του όχι απευθείας στην Διοίκηση της εταιρείας αλλά στην Επιτροπή Ελέγχου. Όταν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές υποβάλλουν την έκθεση τους απευθείας την Διοίκηση της 

ελεγχόμενης Εταιρείας αναγκάζονται να μειώσουν τα εκτιμώμενα επίπεδα κινδύνου 

απάτης γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν 

από ένα καλά οργανωμένο και δομημένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Η Επαγγελματική καθοδήγηση που έχει δοθεί από το Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών αναφέρει ότι θα πρέπει ο ελεγκτής να υποβάλλει τα ευρήματα του ελέγχου 

του απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου και όχι στην ανώτατη Διοίκηση της εταιρείας. 

Παρόμοιες προσκλήσεις για απευθείας αναφορά στην Επιτροπή Ελέγχου έχουν γίνει 

και από πολλούς επαγγελματίες καθώς και από ακαδημαϊκούς  ερευνητές οι οποίοι 

πιστεύουν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές αποτελούν βασικούς παράγοντες στην 

καθημερινή εταιρική ακεραιότητα της εταιρείας, αλλά και στην καταπολέμηση της 

απάτης (π.χ. Berman, 2006, Kaplan & Schultz, 2007, KPMG Forensic., 2006, Salierno, 

2007).). Η ανησυχία που απορρέει από τη υποβολή των ευρημάτων του εσωτερικού 

ελεγκτή στην Διοίκηση της εταιρείας σχετίζεται με την υπονόμευση της 

αντικειμενικότητας και της ανεξαρτησίας της λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου. Οι έρευνες έχουν αποδείξει ότι οι συγκρούσεις συμφερόντων των εξωτερικών 

ελεγκτών επηρεάζουν την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία των εξωτερικών 

ελεγκτών κάτι το οποίο συμβαίνει και με τους εσωτερικούς ελεγκτές. Οι συγκρούσεις 

συμφερόντων των εσωτερικών ελεγκτών επηρεάζουν επίσης και σε εξίσου μεγάλο 

βαθμό τις κρίσεις τους. Ο εσωτερικός ελεγκτής θεωρείται ένας από τους λίθους της 
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εταιρικής διακυβέρνησης μαζί φυσικά με τα ανώτατα στελέχη, το Διοικητικό 

Συμβούλιο και τους εξωτερικούς ελεγκτές για αυτό και θα πρέπει να είναι 

απαλλαγμένος από επιρροές και κυρίως από παρεμβάσεις της Διοίκησης.  Οι 

οργανισμοί προστασίας των επενδυτών ανησυχούν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν 

μπορούν να  εξετάσουν με αντικειμενικότητα τις οικονομικές ατασθαλίες τις οποίες 

μπορεί να έχει κάνει η Διοίκηση αλλά και να αξιολογήσουν ορθά τους κινδύνους της 

εταιρείας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ανησυχία των επενδυτών και την δυσπιστία 

τους αναφορικά με τα πορίσματα των εσωτερικών ελεγκτών. Προκειμένου να 

αποφευχθεί η σύγκρουση συμφερόντων των εσωτερικών ελεγκτών  θα πρέπει να 

αλλάξει η αναφορά των ελεγκτών σχετικά με τα πορίσματα τους και να μην 

αναφέρονται πλέον στην Διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας αλλά να απευθείας στην 

Επιτροπή Ελέγχου. Ως αποτέλεσμα του νόμου του Sarbanes Oxley του 2002 η 

λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πραγματοποιεί έναν πιο ουσιαστικό πλέον έλεγχο 

αλλά και εποπτεία από την Ελεγκτική Επιτροπή. Ωστόσο κατά την αναφορά των 

ευρημάτων του ελέγχου στην Επιτροπή Ελέγχου τίθεται το ζήτημα απειλών που μπορεί 

να αισθάνεται ο εσωτερικός ελεγκτής. Οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιλαμβάνονται 

μεγαλύτερες προσωπικές πιέσεις όταν αναφέρουν τα αποτελέσματα του ελέγχου τους 

στην Επιτροπή Ελέγχου από ότι στην Διοίκηση της εταιρείας. Οι μεγαλύτερες απειλές 

που σχετίζονται με την αναφορά υψηλού επιπέδου κινδύνου απάτης οδηγούν τους 

ελεγκτές να μειώσουν τα εκτιμώμενα επίπεδα απάτης όταν τα αναφέρουν στην 

επιτροπή ελέγχου παρά όταν τα αναφέρουν στην Διοίκηση της εταιρείας. Ωστόσο, το 

πόρισμα αυτό έρχεται σε αντίθεση με τα αναμενόμενα οφέλη που θα έχει η αναφορά 

του εσωτερικού ελεγκτή απευθείας στην Επιτροπή Ελέγχου παρά στην Διοίκηση της 

εταιρείας.  Η εκτίμηση του κινδύνου της απάτης αποτελεί μία κρίση του εσωτερικού 

ελεγκτή για την οποία πολλές φορές ο ελεγκτής μπορεί να αισθάνεται πιέσεις καθώς 

αξιολογεί την πιθανότητα τα μέλη της Διοίκησης να έχουν διαπράξει απάτη. Εάν οι 

εσωτερικοί ελεγκτές αισθάνονται πίεση τότε μπορεί να τεθεί πρόβλημα αναφορικά με 

την αντικειμενικότητα και την ανεξαρτησία του ελεγκτή. Οι εκτιμήσεις του κινδύνου 

απάτης είναι πολύ σημαντικές καθότι μπορεί να προκαλέσουν πολύ σοβαρό πρόβλημα 

στην ελεγχόμενη εταιρεία, μπορεί ακόμα να τεθεί και ζήτημα βιωσιμότητας της 

εταιρείας. Οι Green και Calderon (1996) θεωρούν ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι 

ικανοί να εντοπίσουν τυχόν ενδείξεις απάτης σε έναν οργανισμό. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση της απάτης αλλά και 

στην εκτίμηση των κινδύνων της απάτης. Σύμφωνα με τα Πρότυπα ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει να έχει κατάλληλες γνώσεις για τον προσδιορισμό της απάτης αλλά 



 

24 
 

δεν αναμένεται να έχει την γνώση και την εμπειρογνωμοσύνη ενός ατόμου όπου η 

πρωταρχική του ευθύνη είναι η ανίχνευση της απάτης. Αυτός ο ρόλος είναι ο ρόλος 

του εξωτερικού ελεγκτή. Ωστόσο, επειδή οι εσωτερικοί ελεγκτές γνωρίζουν σε πολύ 

μεγάλο βαθμό τη δομή της Εταιρείας που ελέγχουν, το περιβάλλον της, τις ευκαιρίες 

και τις απειλές της η Διοίκηση θεωρεί ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι υπεύθυνοι για 

την ανίχνευση της απάτης (Reeve, 1990 )     

Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι οι 

εσωτερικοί ελεγκτές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ανίχνευση και στη 

αποτροπή της απάτης καθώς οι περισσότερες απάτες γίνονται γνωστές και 

αποκαλύπτονται μέσα από το έργο του εσωτερικού ελεγκτή  MG, 2003 .  Επιπλέον, οι 

οργανισμοί που διαθέτουν ένα καλά οργανωμένο, δομημένο και αποτελεσματικό 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου τείνουν να υφίστανται μικρότερες απώλειες από την 

απάτη καθώς διενεργούν πιο συστηματικούς ελέγχους και διενεργούν και εκπαίδευση 

στα στελέχη της εταιρείας με θέμα την καταπολέμηση της απάτης. Η έρευνα για την 

απάτη που πραγματοποιήθηκε από την KPMG καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον σχεδιασμό λειτουργιών 

αποτελεσματικών προκειμένου να εντοπίσουν την απάτη μέσα σε έναν οργανισμό. 

Τέλος, ο εσωτερικός ελεγκτής βοηθάει και στην αξιολόγηση των κινδύνων απάτης σε 

έναν οργανισμό και συμβάλλει στην ανάπτυξη καταλληλότερων τεχνικών και 

στρατηγικών καταπολέμησής της. 
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β) Εξωτερικός Έλεγχος 

Ο εξωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται από ελεγκτικά όργανα που δεν 

ανήκουν στην επιχείρηση , προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή ή μη εφαρμογή των 

νομοθετικών διατάξεων (Τερζάκης, 2001). Επίσης υφίστανται και οι μικτοί έλεγχοι, οι 

οποίοι πραγματοποιούνται από κοινού από το τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και  

εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ωστόσο υπάρχουν και άλλες διακρίσεις ελέγχων. Μερικά παραδείγματα 

παρουσιάζονται ακολούθως: 

Κατ’ αντιστοιχία  της ευρύτητας τους διακρίνονται σε ειδικούς και γενικούς: 

• Ειδικοί, είναι οι έλεγχοι που εξετάζουν ένα μεμονωμένο αντικείμενο, 

όπως πληρωμές, πωλήσεις, αποθέματα κ.α. 

• Γενικοί, είναι αυτοί που εξετάζουν την συνολική διαχείριση για μια 

χρονική περίοδο, όπως ο έλεγχος του ισολογισμού τέλους χρήσης 

Οι έλεγχοι χαρακτηρίζονται  ως προληπτικοί ή κατασταλτικοί αναλόγως του 

στόχου τους. 

• Προληπτικοί, είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από τα ίδια τα 

τμήματα της επιχείρησης προκειμένου να προλαμβάνουν τυχόν λάθη και αστοχίες. 

• Κατασταλτικοί, είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται μόνο από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές εκ των υστέρων. Στόχος τους είναι η εκτίμηση της 

αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και επίσης η εξακρίβωση ενδεχομένων 

σφαλμάτων και παραλείψεων. 

Ανάλογα με τη διάρκεια τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε μόνιμους, τακτικούς 

και έκτακτους (Παπαστάθης, 2003): 

• Μόνιμοι είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται συστηματικά κατά την 

διενέργεια οποιαδήποτε πράξης ή λειτουργίας. Οι μόνιμοι έλεγχοι ταυτίζονται με τους 

προληπτικούς ελέγχους που περιγράφηκαν ως άνωθεν.   

• Τακτικοί είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα. Οι τακτικοί ή περιοδικοί έλεγχοι πραγματοποιούνται κατά 

αποκλειστικότητα. 

• Έκτακτοι είναι οι έλεγχοι που λαμβάνουν χώρα σε έκτακτες 

περιπτώσεις. Τέτοιες είναι για παράδειγμα η ύπαρξη συγκεκριμένων καταγγελιών, με 
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εντολή της διοίκησης ή με αυτενέργεια του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου κατόπιν 

συγκεκριμένων καταγγελιών. 

Οι αποφάσεις τις οποίες λαμβάνουν οι οικονομικές οντότητες στηρίζονται κατά 

βάση στις διαθέσιμες πληροφορίες κατά το χρόνο λήψης αυτών.  Για αυτό το λόγο οι 

πληροφορίες αυτές απαιτείται να είναι αξιόπιστες και συνεπείς προκειμένου να 

αποφευχθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από την παροχή αναξιόπιστων πληροφοριών στα 

ενδιαφερόμενα μέλη. Συνεπώς ο έλεγχος στοχεύει στην αντιμετώπιση του φαινομένου 

των αναξιόπιστων πληροφοριών, την έγκαιρη εξακρίβωση προβλημάτων και την λήψη 

διορθωτικών μέτρων.  Ο ελεγκτής, ανεξάρτητα από τη μορφή του ελέγχου, αποσκοπεί 

κατά κύριο λόγο στο να συμβουλεύει και να βοηθάει την ελεγχόμενη επιχείρηση και 

τη διοίκηση αυτής. Στη συνέχεια οι αποφάσεις λαμβάνονται  στηριζόμενες στις 

ελεγμένες πληροφορίες, πάντα υπό τη συνθήκη ότι αυτές είναι αξιόπιστες και πλήρεις. 

Ο εξωτερικός έλεγχος είναι ένας ανεξάρτητος και αδέσμευτος από την 

οικονομική μονάδα έλεγχος ο οποίος έχει ως κύριο στόχο να εκφράσει άποψη 

αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζει ο οργανισμός εάν είναι 

απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη και ανακρίβειες. Ο ορκωτός ελεγκτής για να 

καταφέρει να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του έργου του θα πρέπει να διαθέτει και 

τα ανάλογα προσόντα. Πέραν των γνώσεων του που θα πρέπει να κατέχει ώστε να 

εκφράζει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρείας,  της 

εξειδικευμένης πείρα αλλά και την ικανότητα ταχείας αντίληψης και κρίσης θα πρέπει 

να διαθέτει και το ανάλογο ήθος αλλά και ακεραιότητα του χαρακτήρα. Η 

αναγκαιότητα ύπαρξης του εξωτερικού ελέγχου είναι μεγάλη ειδικά τα τελευταία 

χρόνια λόγω της αλματώδης ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Πλέον οι Εταιρείες, τα 

πιστωτικά ιδρύματα κ.α., διαχειρίζονται μεγάλα κεφάλαια για αυτό και τίθεται θέμα 

ορθής διαχείρισης των κεφαλαίων αυτών τόσο για την προστασία των ίδιων των 

φορέων, όσο και την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τυχόν αυθαιρεσίες, 

σπατάλες, καταχρήσεις και γενικότερης κακής διαχείρισης του πλούτου. Τα σημερινό 

μέγεθος που έχουν οι Ανώνυμες Εταιρείες, η πολυπλοκότητα των διαφόρων 

συναλλακτικών και γενικότερα οικονομικών της πράξεων χρήζουν απαραίτητο το ρόλο 

των ορκωτών ελεγκτών προκειμένου να διασφαλίσει τη σωστή λειτουργία των 

εταιρειών. 

Προκειμένου να διασφαλιστεί το ήθος των ελεγκτών το ελεγκτικό επάγγελμα 

εφαρμόζει κάποιους κώδικες δεοντολογίας τους οποίους θα πρέπει να ακολουθούν όλοι 

οι ελεγκτές και τα μέλη μιας ελεγκτικής ομάδας. Οι κώδικες αυτοί προσδιορίζουν τη 
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συμπεριφορά και τη στάση που θα πρέπει να έχουν τα μέλη της ελεγκτικής ομάδας 

κατά την άσκηση του έργου τους. Ο Κώδικας Επαγγελματικής Δεοντολογίας της 

Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών( International Federation of Accountants-IFAC) 

ορίζει τις γενικές αρχές και χαρακτηριστικά τα οποία θα πρέπει να πληρούν όλοι οι 

επαγγελματίες λογιστές-ελεγκτές. Οι θεμελιώδεις αρχές του Κώδικα Δεοντολογίας 

είναι οι εξής: 

1) Ακεραιότητα: Ο ελεγκτής απαιτείται να είναι ευθύς και ειλικρινής στην 

παροχή επαγγελματικών υπηρεσιών. 

2) Αντικειμενικότητα. Ο ελεγκτής θα πρέπει να είναι αμερόληπτος, να 

μην επιτρέπει τη σύγκρουση συμφερόντων αλλά και την προκατάληψη. 

3) Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή: Ο ελεγκτής 

προκειμένου να διατηρήσει το επίπεδο των γνώσεών του που απαιτείται 

για να διασφαλίσει τον πελάτη του θα πρέπει να δρά εφαρμόζοντας 

πάντα τους ισχύοντες κανόνες και τις ισχύουσες διατάξεις και να ενεργεί 

το έργο του με επιμέλεια και σύμφωνα πάντα με τα επαγγελματικά 

πρότυπα. 

4) Εχεμύθεια: Ο ελεγκτής θα πρέπει να τηρεί την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που λαμβάνει ώστε να μην αποκαλυφθεί καμία 

πληροφορία σχετικά με τον πελάτη του σε τρίτους. 

5) Επαγγελματική συμπεριφορά: Ο ελεγκτής πρέπει να συμμορφώνεται 

με τους ισχύοντες νόμους και διατάξεις και να αποφεύγει να πράττει 

κάθε ενέργεια η οποία μπορεί να οδηγήσει το επάγγελμά του σε 

απαξίωση. 

Ο παρών λοιπόν κώδικας καθορίζει το εννοιολογικό πλαίσιο το οποίο απαιτεί από έναν 

επαγγελματία ελεγκτή τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων.   
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ΕΙΔΗ ΓΝΩΜΗΣ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω ο στόχος του ελεγκτή είναι να διατυπώσει με 

σαφή τρόπο τη γνώμη του αναφορικά με το σύνολο των οικονομικών καταστάσεων της 

ελεγχόμενης εταιρείας. Η έκφραση της γνώσης του ελεγκτή είναι και το αποτέλεσμα 

όλης του της εργασίας, το αποτέλεσμα στο οποίο θα καταλήξει ο ελεγκτής έχοντας 

βέβαια συλλέξει τα κατάλληλα και επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου του ώστε να μπορεί όχι μόνο να διατυπώσει την γνώμη του αλλά και να την 

υποστηρίξει. 

Τα είδη γνώμης του ελεγκτή είναι (Νεγκάκης- Ταχυνάκης  2013): 

1) Σύμφωνη γνώμη 

Στην περίπτωση όπου ο ελεγκτής εκφράσει σύμφωνη γνώμη για τον οικονομικό 

έλεγχο που διενήργησε  αυτό δηλώνει ότι  οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που έχει 

συντάξει η Εταιρεία έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με τα λογιστικά πρότυπα και είναι 

απαλλαγμένες από λάθη. Η σύμφωνη γνώμη του ελεγκτή είναι και η πιο επιθυμητή 

γνώμη που θέλει και επιδιώκει να λάβει η ελεγχόμενη  εταιρείας καθώς ενισχύει τη 

θέση της στην αγορά αλλά και απέναντι των πιστωτών και των επενδυτών της. 

Επιπλέον, ενισχύει την θέση των μελών της Διοίκησης έναντι των μετόχων για την 

αποτελεσματική διαχείριση της εταιρείας. 

 

2) Σύμφωνη γνώμη με έμφαση 

Ο ελεγκτής εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη αναφορικά με την κατάρτιση των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας αλλά περιλαμβάνει και στην έκθεση 

ελέγχου του μία παράγραφο έμφασης στα θέματα όπου κρίνει ο ίδιος απαραίτητο. 

 

3) Γνώμη με επιφύλαξη 

Γνώμη με επιφύλαξη δίνεται στην εταιρεία όταν υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες 

ωστόσο δεν είναι διάχυτες και δεν έχουν ουσιώδες επιπτώσεις στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας. Οι παρατηρήσεις αυτές δεν είναι 

ικανές να παραπλανήσουν την συνολική εικόνα της ελεγχόμενης εταιρείας. 

Ουσιαστικά η γνώμη με επιφύλαξη δεν διατυπώνει αμφισβητήσεις αναφορικά με την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων αλλά διατυπώνει κάποιες παρατηρήσεις και 

επιφυλάξεις αναφορικά με την καθολικότητά της. Ορισμένοι λόγοι που μπορούν να 
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οδηγήσουν τον ελεγκτή στην διατύπωση αυτής της γνώμης είναι είτε η μη 

συγκέντρωση επαρκών και κατάλληλων ελεγκτικών τεκμηρίων, είτε  ο περιορισμός 

στην έκταση του ελέγχου. 

 

4) Αδυναμία έκφρασης γνώμης 

Στην περίπτωση όπου ο ελεγκτής δεν καταφέρει να συλλέξει επαρκή και 

κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια με διάχυτες επιπτώσεις στις οικονομικές καταστάσεις 

τότε διατυπώνει αδυναμία έκφρασης γνώμης. Ο ελεγκτής αδυνατεί να εκφράσει 

σύμφωνη γνώμη καθώς δεν μπορεί να βεβαιώσει ότι οι οικονομικές καταστάσεις που 

έχει συντάξει η εταιρεία είναι αξιόπιστες. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγκτής πρέπει στην 

έκθεση ελέγχου του να παραθέσει όλους τους σημαντικούς λόγους οι οποίοι τον 

οδήγησαν στην άρνηση γνώμης. 

 

5) Αρνητική γνώμη 

Στην περίπτωση ύπαρξης παρατηρήσεων οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στην 

εικόνα των οικονομικών καταστάσεων τότε ο ελεγκτής διατυπώνει αρνητική γνώμη. 

Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν παρατηρήσεις οι οποίες είναι διάχυτες στις 

οικονομικές καταστάσεις και καθιστούν παραπλανητική την εικόνα τους. Επιπλέον, 

αρνητική γνώμη εκφράζει ο ελεγκτής όταν υφίστανται περιορισμοί στην έκταση του 

ελέγχου του και δεν του επιτρέπουν να εφαρμόσει τα γενικά παραδεκτά πρότυπα της 

Ελεγκτικής. 

  Η έκθεση ελέγχου είναι το τελικό στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας όπου 

ολοκληρώνει τον έλεγχο. Κάθε στάδιο της ελεγκτικής διαδικασίας που ακολουθεί ο 

ελεγκτής έχει ως στόχο να του δώσει μία έγκυρη γνώμη αναφορικά με την αξιοπιστία 

και τον τρόπο σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής σύντομα και με 

λίγες εκφράσεις προσπαθεί να εκφράσει τα αποτελέσματα όλου του έργου του και να 

βεβαιώσει τόσο τα άτομα που βρίσκονται εντός της οικονομικής μονάδας και 

ενδιαφέρονται για αυτήν όσο και τους τρίτους για την αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων και την εύλογη παρουσίασή τους 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ 

 

4.1 Αξιολόγηση Κινδύνου 

Αμέσως μετά την ανάθεση του ελέγχου στην ελεγκτική εταιρεία, ξεκινάει 

ουσιαστικά η ελεγκτική διαδικασία, με πρώτο στάδιο τον σχεδιασμό του ελέγχου 

(Audit Planning). Κύριος σκοπός του σχεδιασμού είναι να γίνει η αξιολόγηση του 

κινδύνου (Risk Assessment), τον οποίο θα αναλύσουμε εκτενώς παρακάτω, και βάσει 

του επιπέδου του κινδύνου να σχεδιαστούν οι ελεγκτικές διαδικασίες που θα πρέπει να 

ακολουθηθούν έτσι ώστε να συλλέξει η ελεγκτική ομάδα κατάλληλα και επαρκή 

ελεγκτικά τεκμήρια (appropriate and sufficient audit evidence). Υπενθυμίζουμε πως 

βασικός σκοπός του ελεγκτή είναι να συλλέξει επαρκή ελεγκτικά τεκμήρια για να μπορέσει 

να εκφράσει την κατάλληλη γνώμη επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 

ελεγχόμενης εταιρείας. 

Πρώτη επομένως διαδικασία που θα πρέπει να διενεργηθεί είναι η αξιολόγηση 

του κινδύνου βάσει του ελεγκτικού μοντέλου. Ο κίνδυνος εκφράζει αβεβαιότητα 

σχετικά με γεγονότα που μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην επιχείρηση. Οι 

εταιρίες έχουν στρατηγικές και σκοπούς που συνδέονται με τη δραστηριότητα, το 

περιβάλλον που κινούνται, το μέγεθος και την πολυπλοκότητά τους. Αντιμετωπίζουν 

ένα πλήθος κινδύνων. Ο ελεγκτής ασχολείται μόνο με τους κινδύνους που σχετίζονται 

με τις οικονομικές καταστάσεις και όχι με όλους τους κινδύνους της εταιρίας 

Το ζήτημα είναι ότι το αποτέλεσμα ενός ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων και τα ευρήματά του, ενέχουν τον κίνδυνο να είναι λάθος. Δηλαδή να 

μην έχουν εντοπιστεί από τον έλεγχο σημαντικές αδυναμίες και λάθη και να μην έχουν 

αποκαλυφθεί. Αυτός ο κίνδυνος ονομάζεται «Ελεγκτικός κίνδυνος». Δηλαδή είναι ο 

τελικός κίνδυνος, η έκθεση που θα εκδοθεί να μην έχει περιλάβει αναφορά σε κάποιο 

σημαντικό λάθος, γιατί αυτό το λάθος δεν εντοπίστηκε. 

Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να εκτελεί τον έλεγχο, με τρόπο ώστε να 

μειώσει στο μικρότερο δυνατό βαθμό τον Ελεγκτικό Κίνδυνο (Audit Risk). 

Ο ελεγκτικός κίνδυνος συγκεκριμένα αναφέρεται στον κίνδυνο να εκφράσει ο 

ελεγκτής λανθασμένη γνώμη επί των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας 

όταν αυτές περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες (Material Misstatements). Για να γίνει 

διαχωρισμός πότε τα σφάλματα και οι ανακρίβειες που έχει εντοπίσει ο ελεγκτής κατά 
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την διενέργεια του ελέγχου του αποτελούν ουσιώδη μεγέθη, θα πρέπει να ορισθεί από 

τον σχεδιασμό του ελέγχου το επίπεδο σημαντικότητας (Materiality). Στην συνέχεια 

της παρούσας εργασίας θα αναλύσουμε πλήρως την έννοια του επιπέδου 

σημαντικότητας και την σπουδαιότητά του στην διενέργεια του ελέγχου. 

Στο σημείο αυτό, ας ξεκινήσουμε την ανάλυση του ελεγκτικού κινδύνου και 

των επιμέρους κινδύνων που των απαρτίζουν. Το μοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου 

είναι θεμελιώδες για την ελεγκτική και όλα τα μέλη της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να 

το γνωρίζουν επαρκώς. Βάσει του μοντέλου ισχύει ότι ο ελεγκτικός κίνδυνος 

αποτελείται από τον εγγενή κίνδυνο, τον κίνδυνο στην λειτουργία του συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και από την κίνδυνο (μη) εντοπισμού. 

Ελεγκτικός Κίνδυνος = Εγγενής κίνδυνος * Κίνδυνος στην λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας * Κίνδυνος (μη) εντοπισμού των λαθών. 

Ή αλλιώς: 

Audit Risk = Inherent Risk * Control Risk * Detection Risk 

i) Εγγενής Κίνδυνος (Inherent Risk) 

Ο εγγενής ή συμφυής κίνδυνος για μια εταιρεία, σχετίζεται με την ίδια τη δομή 

και τη λειτουργία της, το αντικείμενο των δραστηριοτήτων της, τον κλάδο στον οποίο 

λειτουργεί και το γενικότερο περιβάλλον που δραστηριοποιείται. 

Για τους ελεγκτές που γνωρίζουν την αγορά, είναι προφανές ότι εταιρείες 

κάποιων κλάδων, σε κάποιους συγκεκριμένους τομείς, εμφανίζουν μεγάλους εγγενείς 

κινδύνους. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα για μεγάλα λάθη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι τεχνικές εταιρείες, οι ποδοσφαιρικές εταιρείες, οι 

εταιρείες του χώρου των ιατρικών υπηρεσιών, όπου πρέπει να πληρωθούν σημαντικές 

προμήθειες οι οποίες δεν καταγράφονται στα λογιστικά βιβλία κ.λ.π. 

Πολλές φορές, τέτοιου είδους κίνδυνοι που επιδρούν στις οικονομικές 

καταστάσεις, δεν είναι επειδή το θέλει η Διοίκηση της εταιρείας, αλλά επειδή για να 

προσαρμοστεί και να επιβιώσει  σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, πρέπει να ακολουθήσει 

συγκεκριμένες πρακτικές. Σε άλλες περιπτώσεις, που κι αυτό είναι προφανές στους 

ελεγκτές, η ίδια η εσωτερική λειτουργία της εταιρείας, η στάση της Διοίκησης, οι δομές 

που έχουν θεσμοθετηθεί, δημιουργούν κινδύνους για απάτες ή για πολύ σημαντικά 

λάθη  σε ό, τι αφορά τις τελικές οικονομικές καταστάσεις. 
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Όταν εξετάζεται και βαθμολογείται αυτός ο εγγενής ή συμφυής  κίνδυνος για 

μια εταιρεία, εξετάζεται με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει καθόλου εσωτερικός 

έλεγχος. 

Αγνοείται δηλαδή το κριτήριο του εσωτερικού ελέγχου. Γιατί η δεύτερη 

σημαντική παράμετρος που επιδρά στον κίνδυνο σημαντικών λαθών, δηλαδή τον 

κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να έχουν λάθη με ευθύνη της ίδιας της εταιρείας, 

είναι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

ii) Κίνδυνος στην λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας (Control Risk) 

Ο κίνδυνος αναφέρεται στα σφάλματα που θα μπορούσαν να συμβούν, χωρίς 

όμως να τα εντοπίσει και να τα διορθώσει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου της 

εταιρείας. 

Είναι προφανές ότι ένα σωστά οργανωμένο και αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου, μπορεί να μειώσει σημαντικά τους εγγενείς κινδύνους από τη 

λειτουργία της εταιρείας, από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ή από άλλα 

ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από τις ανθρώπινες συμπεριφορές στο εσωτερικό 

της. Κατά συνέπεια, ο ελεγκτής θα πρέπει να εξετάσει και να αξιολογήσει τον εγγενή 

κίνδυνο για μια εταιρεία και στη συνέχεια τους κινδύνους από τον εσωτερικό έλεγχο, 

από την άποψη του πόσο είναι αποτελεσματικός στη λειτουργία του. 

Από την αξιολόγηση του εγγενή κινδύνου και του κινδύνου στο σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας, θα προκύψει ο κίνδυνος για σημαντικά λάθη στις 

οικονομικές καταστάσεις (Risk of Material Misstatements), που πηγάζουν από την ίδια 

τη λειτουργία της εταιρείας. Εάν αυτός ο κίνδυνος είναι σημαντικός, τότε θα πρέπει να 

αυξήσει στον κατάλληλο βαθμό τις ελεγκτικές διαδικασίες του από άποψη ποσότητας 

και ποιότητας, ούτως ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ανίχνευσης και κατά συνέπεια να 

μειώσει τον κίνδυνο ελέγχου σε ένα αποδεκτό επίπεδο. 

Ο κίνδυνος για σημαντικά λάθη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις  που 

πηγάζουν από την ίδια τη λειτουργία της εταιρείας (Risk of Material Misstatements), 

αποτελείται όπως είπαμε από τον εγγενή και τον κίνδυνο στην λειτουργία του 

εσωτερικού συστήματος της εταιρείας και θα πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι δεν μπορεί 

να τον επηρεάσει ο ελεγκτής. Ο κίνδυνος ύπαρξης σημαντικών λαθών στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία και 

την λειτουργία της στην πρόληψη, τον εντοπισμό και την διόρθωση των λαθών. 
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Όταν επομένως, ο ελεγκτής αξιολογεί αυτόν τον κίνδυνο και πρέπει να 

βαθμολογήσει το ύψους του (low, moderate, high), δεν μπορεί να κάνει κάτι για να 

μετριάσει ή να μειώσει τον εγγενή και τον κίνδυνο στην λειτουργία του εσωτερικού 

συστήματος της εταιρείας. 

Φτάνοντας, επομένως, στο τρίτο μέρος της συνάρτησης του ελεγκτικού 

κινδύνου, είναι ο κίνδυνος (μη) εντοπισμού σφαλμάτων. 

iii) Κίνδυνος (μη) εντοπισμού σφαλμάτων (Detection Risk) 

Ο κίνδυνος αφορά την πιθανότητα οι ελεγκτικές διαδικασίες να αποτύχουν να 

εντοπίσουν σφάλματα ή απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της ελεγχόμενης 

εταιρείας. Πρακτικά είναι ο κίνδυνος ο ελεγκτής να μην έχει κάνει καλά τη δουλειά 

του και να μην εντόπισε κάποιο λάθος. Ο ελεγκτής εξετάζει δειγματοληπτικά ένα 

τμήμα των συναλλαγών της εταιρείας και όχι όλες τις συναλλαγές που έγιναν στη 

διάρκεια της χρήσης. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι ένας τρίτος. Όσο και να επιδιώξει 

να κατανοήσει επαρκώς μια συγκεκριμένη εταιρεία, αυτό θα το πετύχει μέχρι ένα 

βαθμό. Επομένως μπορεί να υπάρχουν σημαντικά στοιχεία ή πληροφορίες που θα του 

διαφύγουν και αυτό να έχει επιπτώσεις στην ποιότητα του ελέγχου του. 

Αυτός ο κίνδυνος ανίχνευσης, δηλαδή  ο κίνδυνος που εξαρτάται από τη 

δουλειά του ελεγκτή, είναι σε κάποιο βαθμό στο χέρι του να μειωθεί. Κατά κανόνα, 

όσο πιο πολλές και αποτελεσματικότερες ελεγκτικές διαδικασίες θα διενεργήσει, τόσο 

μειώνεται αυτός ο κίνδυνος. Φυσικά υπάρχουν όρια, γιατί ο χρόνος στον οποίο πρέπει 

να εκτελέσει το έργο του είναι περιορισμένος και το κόστος αυτής της εργασίας είναι 

επίσης προσδιορισμένο. Σε κάθε περίπτωση όμως σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή στις 

ελεγκτικές διαδικασίες που θα επιλεγούν, έχει δυνατότητες παρέμβασης, αφού αυτός ο 

ίδιος τις επιλέγει. 

Έχοντας ολοκληρώσει την συνάρτηση του μοντέλου του ελεγκτικού κινδύνου, 

αναλύοντας τους επιμέρους κινδύνους, που επηρεάζουν τον ελεγκτικό κίνδυνο, 

παρουσιάζουμε το παρακάτω διάγραμμα όπου εμπεριέχει το ελεγκτικό μοντέλο κατά 

την διενέργεια του ελέγχου. 
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iv) Απάτη 

Σημαντικό σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούνε τα μέλη της ομάδας 

ελέγχου κατά τον σχεδιασμό του ελέγχου είναι και η αξιολόγηση του κινδύνου απάτης. 

Ο όρος "απάτη" αναφέρεται σε εκ προθέσεως πράξεις από ένα ή περισσότερα 

άτομα από τα μέλη της Διοίκησης τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση, τους 

υπαλλήλους ή από τρίτους και αφορά τη χρήση εξαπάτησης που οδηγεί σε ουσιώδεις 

ανακρίβειες στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Κατά την εκτίμηση των κινδύνων, 

η ομάδα ελέγχου πρέπει να είναι σε εγρήγορση για την πιθανότητα απάτης. Η ομάδα 

ελέγχου θα πρέπει να σχεδιάσει και να εκτελέσει διαδικασίες ελέγχου ώστε να 

βεβαιωθεί ότι οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη 

λάθη, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που οφείλονται σε απάτη. Περαιτέρω, η 

ομάδα ελέγχου πρέπει να εξετάσει κατά πόσον υπάρχουν παράγοντες που να 

υποδηλώνουν ενδείξεις για απάτη. Όταν εντοπίζονται κίνδυνοι απάτης, η ομάδα 

ελέγχου πρέπει πάντα να σχεδιαστεί ελεγκτικές διαδικασίες που θα την οδηγήσουν να 

λάβει την εύλογη διασφάλιση ότι αν όντως υπάρχει απάτη, αυτή θα εντοπιστεί. Οι 

διαδικασίες αυτές πρέπει να περιλαμβάνουν την κατανόηση του πώς θα μπορούσε να 

διαπραχθεί απάτη, εκτελώντας έλεγχο στις δικλείδες ασφαλείας που εφαρμόζονται για 

τον περιορισμό της. 
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Τρεις προϋποθέσεις συναντώνται συνήθως όταν υπάρχει απάτη: 

• Η Διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας ή οι εργαζόμενοι της έχουν 

κίνητρο ή βρίσκονται υπό πίεση, γεγονός που αποτελεί  ένα λόγο για να διαπράξουν 

απάτη. 

• Υπάρχουν οι κατάλληλες συνθήκες. Για παράδειγμα, η απουσία 

ελέγχων, αναποτελεσματικός έλεγχος, ή ικανότητα της Διοίκησης να παρακάμπτει τους 

ελέγχους, οπότε παρέχεται η ευκαιρία για μια απάτη να διαπράττεται. 

• Οι εμπλεκόμενοι είναι σε θέση να εκλογικεύουν το γεγονός να 

υποπέσουν σε δόλια πράξη, έχουν δηλαδή την τάση, τον χαρακτήρα, ή ένα σύνολο 

ηθικών αξιών που τους επιτρέπουν εν γνώσει και εκ προθέσεως να διαπράττουν απάτη. 

Οι τρεις αυτές προϋποθέσεις είναι γνωστές ως το τρίγωνο της απάτης και τα 

τρία στοιχεία είναι παρόντα σε απάτες. Ενώ ο ελεγκτής δεν μπορεί να αξιολογήσει τη 

στάση του ατόμου που διαπράττει την απάτη, τα κίνητρα ή οι πιέσεις και οι ευκαιρίες 

είναι συχνά οι κόκκινες σημαίες που θα μπορούσαν να υποδηλώνουν απάτη. 

Για σκοπούς ελέγχου, δύο τύποι ανακριβειών είναι σημαντικές κατά την 

εξέταση της απάτης: ανακρίβειες που προκύπτουν από δόλια χρηματοοικονομικής 

αναφοράς και ανακρίβειες που προκύπτουν από υπεξαίρεση των περιουσιακών 

στοιχείων της εταιρείας. 

Η απάτη που να σχετίζεται με την χρηματοοικονομική πληροφόρηση μπορεί να 

επιτευχθεί με τους ακόλουθους τρόπους: 

• Παραποίηση ή αλλοίωση των αρχείων ή των εγγράφων, 

• Διαστρέβλωση ή εσκεμμένη παράλειψη από τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις γεγονότων, συναλλαγών, ή άλλων σημαντικών πληροφοριών, 

• Εκ προθέσεως εσφαλμένη εφαρμογή των λογιστικών αρχών. 

Η υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων μπορεί να επιτευχθεί ως ακολούθως: 

• Με κλοπή περιουσιακών στοιχείων 

• Με πληρωμές της εταιρείας για αγαθά ή υπηρεσίες που δεν έχει 

αποκτήσει. 

Τα μέλη της ομάδας ελέγχου θα πρέπει να λάβουν όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες και να αξιολογήσουν επαρκώς τον κίνδυνο απάτης λαμβάνοντας υπόψη 

την παρουσία ενός ή περισσοτέρων από τους παράγοντες κινδύνου απάτης. Οι 
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παράγοντες αυτοί κατατάσσονται ανάλογα με τις συνθήκες που είναι πάντα παρούσες 

σε περίπτωση απάτης, τα οποία είναι τα κίνητρα και η ευκαιρία  διάπραξης απάτης και 

ο εξορθολογισμός της απάτης έτσι ώστε να δικαιολογείται η δόλια ενέργεια από το 

άτομο που τη διαπράττει. Τα μέλη της ομάδας μπορούν να συλλέξουν τις πληροφορίες 

που απαιτούνται, με τους ακόλουθους τρόπους (Νεγκάκης Χ.- Ταχυνάκης Π. 2013): 

• Με συνεντεύξεις με τη Διοίκηση της ελεγχόμενης εταιρείας και με άλλα 

άτομα από το προσωπικό (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που είναι υπεύθυνοι για τη 

διακυβέρνηση της εταιρείας, τους εσωτερικούς ελεγκτές και τον νομικό σύμβουλο) 

ώστε να συλλέξουν τις απόψεις τους σχετικά με τους κινδύνους απάτης και πώς αυτοί 

αντιμετωπίζονται από την ίδια την ελεγχόμενη εταιρεία. 

• Με κατ΄ιδίαν συνομιλίες με τους εσωτερικούς ελεγκτές, για το αν έχουν 

γνώση σχετικά με το αν η Διοίκηση έχει ανταποκριθεί με επιτυχία στα ευρήματα που 

προκύπτουν από τις διαδικασίες τους και αν έχουν γνώση οποιασδήποτε απάτης ή 

υποψίας απάτης. 

• Με την εξέταση τυχόν ασυνήθιστων ή απρόσμενων σχέσεων και 

μεταβολών που προέκυψαν κατά την εκτέλεση των αναλυτικών διαδικασιών. Σε κάθε 

έλεγχο, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να πραγματοποιούν αναλυτικές διαδικασίες για 

τα έσοδα της ελεγχόμενης εταιρείας τόσο στο στάδιο του σχεδιασμού του ελέγχου, 

καθώς και κατά την διενέργεια των τελικών ελεγκτικών διαδικασιών πριν την 

υπογραφή της έκθεσης ελέγχου. Στην συνέχεια της παρούσας εργασίας θα γίνει 

λεπτομερής αναφορά στην σπουδαιότητα των αναλυτικών διαδικασιών για τον έλεγχο. 

Όλες αυτές οι πληροφορίες που θα συλλέξει η ομάδα ελέγχου, θα πρέπει να 

ενισχύσουν την ικανότητα της να εντοπίσει τις περιοχές ελέγχου όπου θα μπορούσε να 

συμβεί απάτης και να αναπτύξουν μια κατάλληλη ελεγκτική προσέγγιση. 
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4.2 Ορισμός της απάτης 

Η απάτη επηρεάζει αρνητικά την οικονομία στο σύνολό της προκαλώντας τε-

ράστιες οικονομικές απώλειες, αποδυναμώνει την κοινωνική σταθερότητα, οδηγεί σε 

απώλεια εμπιστοσύνης στο οικονομικό σύστημα ή καταστρέφει και θέτει σε κίνδυνο 

τους οικονομικούς και κοινωνικούς θεσμούς (Nicolescu C., 2007, σελ. 92). Μέχρι και 

πολύ καιρό πριν, οι εταιρείες δεν θεωρούσαν την πρόληψη της απάτης ως κύριο στόχο 

στο σύστημα εσωτερικού ελέγχου του οργανισμού τους. Η δράση για την πρόληψη της 

απάτης θεωρήθηκε σιωπηρή παράμετρος των γενικών στόχων της συμμόρφωσης των 

εσωτερικών ελέγχων και επομένως δεν αντιμετωπίστηκε ως οργανωμένο πρόγραμμα 

με σαφείς στόχους όσον αφορά την πρόληψη και τον εντοπισμό της απάτης (Petraècu 

D., 2013, p. 35). Επιπλέον, κατά το παρελθόν, οι μέτοχοι, το διοικητικό συμβούλιο και 

η διοίκηση είχαν την τάση να αντιμετωπίζουν περιπτώσεις απάτης, καθώς σπάνια ση-

μειώνονταν ανωμαλίες οι οποίες να έχουν προκύψει από την εσφαλμένη λειτουργία 

των εσωτερικών ελέγχων. Ως αποτέλεσμα των πολυάριθμων περίφημων περιπτώσεων 

απάτης που ανακαλύφθηκαν στις αρχές του 21ου αιώνα σε ορισμένες από τις πιο διά-

σημες πολυεθνικές εταιρείες, η άποψη αυτή σχετικά με την πρόληψη της απάτης έχει 

αλλάξει ριζικά. 

Σήμερα, η απάτη θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους κινδύνους στους 

οποίους μπορεί να εκτεθεί ένας οργανισμός, έχοντας στενούς δεσμούς με τους κινδύ-

νους αγοράς, πίστωσης κ.α. (Munteanu V., Zuca M., Zuca g., 2010, σ. 33). Πρωτοφανές 

είναι επίσης το γεγονός ότι οι επενδυτές έχουν γίνει πιο ευαίσθητοι στο πρόβλημα του 

κινδύνου απάτης, αφού οι παράπλευρες απώλειες που δημιουργούνται από μια απάτη 

κατέληξαν να υπερβαίνουν σημαντικά τις άμεσες οικονομικές ζημίες που προκλήθη-

καν από την αντίστοιχη απάτη. Αυτές οι παράπλευρες απώλειες περιλαμβάνουν αρνη-

τική δημοσιότητα που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά τη φήμη ενός οργανισμού. Με 

αυτό τον τρόπο, οι επενδυτές χάνουν κυρίως την εμπιστοσύνη που έχουν στην ηγεσία 

του οργανισμού και τον τρόπο με τον οποίο διοικείται, πράγμα που προφανώς συνεπά-

γεται μείωση της αξίας του. Επηρεάζει επίσης όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις και το 

ηθικό των εργαζομένων. Ως αντίδραση στην κατάσταση αυτή, οι επενδυτές επιβάλλουν 

την ανάπτυξη μηχανισμών καταπολέμησης της απάτης που επικεντρώνονται σε μέτρα 

για την πρόληψη της και την έγκαιρη ανίχνευσή τους. Όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζει ο εσωτερικός έλεγχος και ο εξωτερικός έλεγχος ως βασικά στοιχεία αυτών 

των μηχανισμών (Munteanu V., Zuca M., Zuca g., 2010, σελ. 33). Ο όρος «απάτη» 

εμφανίζεται στην ευρύτερη έννοια των «παρατυπιών». Μια παρατυπία αναφέρεται σε 
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οποιαδήποτε παραβίαση της νομιμότητας, της κανονικότητας ή της συμμόρφωσης, κα-

θώς και σε οποιαδήποτε παραβίαση των προαναφερθέντων. Οι ανεπάρκειες, παραβιά-

σεις και δυσλειτουργίες αποτελούν παραβιάσεις του κανονιστικού πλαισίου, παραβιά-

σεις του διαδικαστικού κώδικα που συνίστανται σε σφάλματα, παραλείψεις ή αθέλητα 

λάθη. Η έννοια της απάτης έχει πολλές έννοιες, όπως αυτές που αναφέρονται παρα-

κάτω. Η απάτη αντιπροσωπεύει το άθροισμα των παρατυπιών και των παράνομων ε-

νεργειών που διαπράττονται με σκοπό την εξαπάτηση (Modalitiìipractice de aplication 

- MPA 1210). Η απάτη μπορεί να αναφέρεται επίσης στην έλλειψη επικοινωνιακών 

πληροφοριών, παραβιάζοντας μια συγκεκριμένη υποχρέωση ή / και κατάχρηση κεφα-

λαίων από τους αρχικούς τους στόχους. Ως απάτη θεωρείται οποιαδήποτε ενέργεια ή 

ακούσια παράλειψη όσον αφορά τη χρήση ή παρουσίαση ψευδών, ανακριβών ή ελλι-

πών δηλώσεων και εγγράφων, συμπεριλαμβανομένων και ποινικών πράξεων (Νόμος 

78/2000 σχετικά με την πρόληψη, διαπίστωση και τιμωρία πράξεων διαφθοράς, Κεφ. , 

Άρθρο 41 και μεταγενέστερες τροποποιήσεις). Με πιο περίπλοκο ορισμό, η απάτη μπο-

ρεί να επιτευχθεί από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο επιδιώκει να κερδίσει ένα συ-

γκεκριμένο κέρδος ή να προκαλέσει κάποια απώλεια ή ακόμα και να εκθέσει τους άλ-

λους σε κίνδυνο με ανέντιμο τρόπο (Έκθεση για την Απάτη που εξέδωσε η Δικαστική 

Επιτροπή του Κοινοβουλίου Ηνωμένο Βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας και Βόρειας 

Ιρλανδίας, Ιούλιος 2002). 

 

4.3 Διαχωρισμός της απάτης 

Η Ένωση Πιστοποιημένων Εξεταστών Απάτης (ACFE) εντόπισε τρεις βασικές 

κατηγορίες απάτης βάσει των πολυάριθμων περιπτώσεων απάτης που εξετάστηκαν. 

Πρόκειται για καταχρήσεις περιουσιακών στοιχείων, συστήματα διαφθοράς και συστή-

ματα απάτης σε οικονομικές καταστάσεις. Σύμφωνα με την ACFE, οι καταχρήσεις πε-

ριουσιακών στοιχείων είναι εκείνες οι περιπτώσεις στις οποίες ο δράστης κλέβει ή δεν 

χρησιμοποιεί χρηστά τους πόρους ενός οργανισμού. Τα συστήματα διαφθοράς περι-

λαμβάνουν τη χρήση της επιρροής του εργαζομένου στις επιχειρηματικές συναλλαγές 

κατά τρόπο που παραβιάζει το καθήκον του προς τον εργοδότη με σκοπό την απόκτηση 

ενός οφέλους για τον εαυτό του ή για κάποιον άλλο. Τα συστήματα απάτης στις οικο-

νομικές καταστάσεις είναι εκείνα που συνεπάγονται εκ προθέσεως σφάλμα ή παραλεί-

ψεις σημαντικών πληροφοριών στις οικονομικές εκθέσεις του οργανισμού. (ACFE, 

2010) Για τους σκοπούς των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων, παρόλο που η απάτη 
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είναι μια ευρεία νομική έννοια, ο ελεγκτής ασχολείται με την απάτη που προκαλεί ου-

σιώδη ανακρίβεια στις οικονομικές καταστάσεις και κατά συνέπεια έχουμε δύο τύπους 

σκόπιμων ανακριβειών σχετικές με τον ελεγκτή, είναι ανακρίβειες που προκύπτουν 

από δόλιες οικονομικές αναφορές και ανακρίβειες που προκύπτουν από υπεξαίρεση 

στοιχείων ενεργητικού (IASB, 2009). Υπάρχουν επίσης άλλοι τρόποι διαχωρισμού της 

απάτης. Η Μπολόνια και η Lindquist κάνουν τη διάκριση μεταξύ εσωτερικής και εξω-

τερικής απάτης, μια ταξινόμηση που βασίζεται στο εάν ο διαπράττων την απάτη είναι 

εσωτερικό ή εξωτερικό μέλος της εταιρείας. Ο πιο σημαντικός εξάλλου διαχωρισμός 

της απάτης αφορά την εσωτερική και εξωτερική απάτη, Αυτός ο διαχωρισμός επικε-

ντρώνεται άμεσα στον δράστη της απάτης, δηλαδή εξαρτάται από το αν ο δράστης είναι 

υπάλληλος της εταιρείας ή είναι το άτομο που βρίσκεται εκτός της εταιρείας. Δεδομέ-

νου ότι η πρόθεση είναι αναγκαία για τη διάπραξη απάτης είναι προφανές ότι ο άνθρω-

πος είναι ο βασικός παράγοντας στη διάπραξη μιας απάτης. Ο πρώτος που διερευνά 

γιατί οι άνθρωποι διαπράττουν απάτη ήταν ο Αμερικανός εγκληματολόγος Donald 

Cressey το 1950 (Kassem, Higson, 2012, σελ. 191). Ως αποτέλεσμα της έρευνάς του 

αναπτύχθηκε το μοντέλο «τρίγωνο απάτης». Όπως θα αναφερθεί εκτενέστερα παρα-

κάτω αυτό το τρίγωνο αποτελείται από  την ευκαιρία για απάτη, τα κίνητρα και τον 

εξορθολογισμό, τα στοιχεία που απαντώνται συχνά στην απάτη. Το Διεθνές Ελεγκτικό 

Πρότυπο 240 ενέκρινε αυτά τα τρία στοιχεία και δήλωσε ότι η απάτη, είτε πρόκειται 

για δόλια χρηματοοικονομική πληροφόρηση είτε για υπεξαίρεση περιουσιακών στοι-

χείων, συνεπάγεται κίνητρο ή πίεση για διάπραξη απάτης, καθώς και  εξορθολογισμό 

της πράξης. Σύμφωνα με τον Rezaee και τον Riley, η απάτη των οικονομικών κατα-

στάσεων παρουσιάζεται για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων και ότι τα κίνητρα 

συνδυάζονται με ευκαιρίες (Rezaee, Riley, 2010, σελ. 57). Ένα άτομο που διαθέτει 

κίνητρο και είναι ικανό να εξορθολογίσει τη συμπεριφορά του, θα βρει έναν τρόπο να 

διαπράξει απάτη. Προκειμένου να βελτιωθεί τόσο η πρόληψη όσο και η ανίχνευση της 

απάτης, ο Wolfe και ο Hermanson προτείνουν την ικανότητα του ατόμου ως το τέταρτο 

στοιχείο, εκτός από τα προαναφερθέντα στοιχεία του τριγώνου απάτης, το οποίο δη-

μιουργεί το "διαμάντι απάτης". Οι συγγραφείς αυτού του μοντέλου πιστεύουν ότι α-

παιτείται και ο σωστός άνθρωπος με τις σωστές ικανότητες στη σωστή θέση πριν από 

την πραγματοποίηση της απάτης. (Wolfe, Hermanson, 2004, σελ. 38). Η απάτη έχει 

αρνητικές επιπτώσεις στους οργανισμούς με διάφορους τρόπους, συμπεριλαμβανομέ-

νων των οικονομικών, της φήμης, των ψυχολογικών και των κοινωνικών (IIA, 2009, 

σ. 5). Η απάτη προκαλεί τεράστιες απώλειες στον επιχειρηματικό κόσμο 

(Seetharamanetal., 2004, σελ. 1055). Δεδομένου ότι πολλές απάτες εξακολουθούν να 



 

40 
 

μην έχουν ανακαλυφθεί ή ότι μήνες ή και χρόνια μπορεί να περάσουν έως ότου ανα-

καλυφθούν και επειδή συχνά δεν υπάρχουν αναφορές περί απάτης, είναι πολύ δύσκολο 

να υπολογιστεί το ακριβές ποσό των ζημιών που οφείλονται στην απάτη. Εκτιμάται ότι 

η ετήσια απώλεια εσόδων ενός τυπικού οργανισμού είναι 5% (ACFE, 2014, σελ. 4) 

 

4.4 Ακαδημαϊκές μελέτες σχετικές με την απάτη 

Υπάρχει ελάχιστη ακαδημαϊκή έρευνα στον τομέα της διερεύνησης της 

οικονομικής απάτης και της υπεξαίρεσης περιουσιακών στοιχείων. Το μεγαλύτερο 

μέρος της έρευνας διεξήχθη από τις επαγγελματικές οργανώσεις. Η έκθεση Fraudative 

Financial Reporting: 1987-1997 - Μια ανάλυση των δημόσιων εταιρειών των ΗΠΑ, 

την οποία ανέθεσε η Επιτροπή Οργανισμών Χορηγιών της Επιτροπής Treadway 

(COSO), παρέχει μια περιεκτική ανάλυση των περιπτώσεων απάτης στον τομέα της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης κατά τη διάρκεια της περιόδου των 11 ετών. Αυτή 

η έκθεση, η οποία βασίστηκε στη λεπτομερή ανάλυση περίπου 200 υποθέσεων απάτης 

σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις, διαπίστωσε ότι οι σωρευτικές ποσότητες 

απάτης ήταν σχετικά μεγάλες λόγω του σχετικά μικρού μεγέθους των εμπλεκόμενων 

εταιρειών. Οι περισσότερες απάτες δεν απομονώθηκαν σε μία μόνο δημοσιονομική 

περίοδο. Οι συνήθεις τεχνικές απάτης στις οικονομικές καταστάσεις συνεπάγονταν την 

υπερεκτίμηση των εσόδων και των περιουσιακών στοιχείων. Σύμφωνα με τη μελέτη, 

οι εταιρείες που διαπράττουν απάτη ήταν γενικά μικρές, οι ελεγκτικές επιτροπές και τα 

διοικητικά συμβούλια των εταιρειών απάτης φαίνεται ότι ήταν αδύναμα να την 

αντιμετωπίσουν και να την καταπολεμήσουν. Τα  μέλη του διοικητικού συμβουλίου 

αντιμετώπισαν σοβαρές συνέπειες όταν οι εταιρείες διέπραξαν απάτη, 

συμπεριλαμβανομένης της πτώχευσης και διαγραφή από εθνικά χρηματιστήρια. 

(Beasleyetal., 1999). Στη συνέχεια, η COSO χρηματοδότησε τη μελέτη Fraud Financial 

Reporting: 1998-2007 - Ανάλυση των αμερικανικών δημόσιων εταιρειών για την 

παροχή εκτεταμένης ανάλυσης των περιστατικών απάτης σε δημοσιονομικές 

καταστάσεις που αφορούν τις δημόσιες επιχειρήσεις των ΗΠΑ. 

Ορισμένα από τα βασικά ευρήματα αυτής της μελέτης, που βασίστηκαν σε 347 

υποτιθέμενες περιπτώσεις ψευδούς οικονομικής αναφοράς της επιχείρησης, είναι οι 

εξής: οι εταιρείες που φέρονται να συμμετέχουν σε απάτη στις οικονομικές 

καταστάσεις είχαν μεσαία περιουσιακά στοιχεία και έσοδα μόλις κάτω από 100 

εκατομμύρια δολάρια. Η πιο συνηθισμένη μέθοδος απάτης περιείχε ακατάλληλη 
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αναγνώριση εσόδων, ακολουθούμενη από υπερεκτίμηση υφιστάμενων περιουσιακών 

στοιχείων ή κεφαλαιοποίηση δαπανών. Ωστόσο, το 26% των εταιρειών που διέπραξαν 

απάτη άλλαξαν ελεγκτές μεταξύ των τελευταίων οικονομικών καταστάσεων και των 

τελευταίων δόλιων οικονομικών καταστάσεων, ενώ ήταν εμφανείς οι μακροπρόθεσμες 

αρνητικές συνέπειες της απάτης. (Beasleyetal., 2010). 

  Από το 1996, η Ένωση Πιστοποιημένων Ελεγκτών Απάτης (ACFE) διερεύνησε 

περιοδικά τις μεθοδολογίες, το κόστος και τους δράστες της απάτης στο πλαίσιο της 

οργάνωσης και δημοσιεύει αποτελέσματα στην Έκθεση προς τα Έθνη για την 

επαγγελματική απάτη. Η τελευταία έκθεση για το 2014 βασίζεται στα αποτελέσματα 

από τις απαντήσεις 1.483 πιστοποιημένων εξεταστών απάτης στην ηλεκτρονική έρευνα 

στην οποία ζητήθηκε από τους ερωτηθέντες να παράσχουν λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με τη μοναδική περίπτωση απάτης που είχαν διερευνήσει μεταξύ Ιανουαρίου 

2012 και της στιγμής που συμμετείχαν στην έρευνα. Σύμφωνα με την έκθεση, η 

υπεξαίρεση στοιχείων του ενεργητικού ήταν η πιο συνηθισμένη (85% των 

περιπτώσεων) επαγγελματική απάτη, καθώς και η λιγότερο δαπανηρή, ενώ η απάτη 

στις οικονομικές καταστάσεις αφορούσε μόνο το 9% των περιπτώσεων, αλλά οι 

περιπτώσεις αυτές είχαν τις μεγαλύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Σύμφωνα με την 

έκθεση, η μέση διάρκεια για όλες τις κατηγορίες επαγγελματικής απάτης ήταν 18 

μήνες. Τέλος, η μελέτη έδειξε την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ του επιπέδου εξουσίας των 

ατόμων που διαπράττουν την απάτη και των οικονομικών επιπτώσεων της απάτης, όσο 

υψηλότερο είναι το επίπεδο εξουσίας του δράστη εντός του οργανισμού, όσο 

υψηλότερη θέση κατέχει ιεραρχικά στον οργανισμό , τόσο μεγαλύτερες είναι οι 

απώλειες λόγω απάτης (ACFE, 2014). 

Σύμφωνα με την ανάλυση της KPMG για 596  εταιρείες που διέπραξαν απάτη 

και διερευνήθηκαν μεταξύ 2011 και 2013, η υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού ήταν 

το πιο συνηθισμένο είδος απάτης. Οι συμβάσεις προμηθειών και η απάτη μισθοδοσίας 

εμφανίζονται συχνά. Τα έσοδα ή τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν, οι ψευδείς 

οικονομικές καταστάσεις και τα έξοδα ή οι υποχρεώσεις εμφανίστηκαν σε μέτρια έως 

μεγάλα ποσά. Με βάση τη μελέτη της KPMG, το άτομο που συνήθως διαπράτει την 

απάτη είναι ηλικίας από 36 έως 45 ετών, ενεργεί γενικά εναντίον του ίδιου του 

οργανισμού και απασχολείται ως επί το πλείστον σε μια εκτελεστική, 

χρηματοοικονομική, λειτουργική ή εμπορική  λειτουργία, κατέχει συνήθως  ανώτερη 

διευθυντική θέση και  απασχολείται στον οργανισμό πάνω από έξι χρόνια συχνά, 

ενεργεί σε συνεννόηση με άλλους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο τύπος 
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απάτης και ο τύπος των ατόμων που διαπράττουν απάτη αλλάζουν διαρκώς, ιδίως λόγω 

της αυξανόμενης χρήσης της τεχνολογίας (KPMG, 2013). 

 Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την PwC για το Παγκόσμιο Οικονομικό 

Έγκλημα του 2014, η οποία βασίστηκε στις απαντήσεις άνω των 5.000 ερωτηθέντων, 

δήλωσε ότι η λογιστική απάτη ήταν πάντα ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα που 

αναφέρθηκαν στις έρευνές τους. Το 2014, το 22% των ερωτηθέντων ανέφεραν ότι 

αντιμετώπισαν λογιστική απάτη. Από την άλλη πλευρά, σύμφωνα με τη μελέτη, η 

υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού είναι μακράν το πιο κοινό οικονομικό έγκλημα που 

βιώνουν οι οργανισμοί που αναφέρουν τυχόν απάτες (69% των περιπτώσεων). Κατά 

τον χαρακτηρισμό του κύριου δράστη της πιο σοβαρής απάτης που διαπράχθηκε, οι 

ερωτηθέντες ανέφεραν ότι ο κύριος δράστης της απάτης ήταν εσωτερικό μέλος του 

οργανισμού , άνηκε στην εταιρία σε ποσοστό 56% των περιπτώσεων και εξωτερικό 

μέλος σε ποσοστό 40% των περιπτώσεων. Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν 

ότι το άτομο που πραγματοποιεί την απάτη κατέχει ανώτατη εκπαίδευση ή έχει 

υψηλόβαθμη θέση στην εταιρεία  και έχει συνήθως  6 ή περισσότερα χρόνια εμπειρίας. 

(PwC, 2014) 

Τα δύο σημαντικά μοντέλα που επικρατούν κατά τις περιπτώσεις απάτης και 

αναλύουν ουσιαστικά τις απάτες είναι το τρίγωνο της απάτης και το διαμάντι της 

απάτης. Η έρευνα που  πραγματοποιήθηκε  αναφορικά με τα 2 μοντέλα απάτης το 

τρίγωνο της απάτης και το διαμάντι της απάτης αναλύεται παρακάτω. Το τρίγωνο της 

απάτης καθώς και οι συνιστώσες του (πίεση, ευκαιρία, εξορθολογισμός) δεν έχουν 

ακόμα δοκιμαστεί εμπειρικά σε σχέση με άλλα μοντέλα απάτης. Πιο συγκεκριμένα, οι 

Wolfe και Hermanson (2004)  χρησιμοποίησαν ένα νέο μοντέλο απάτης το μοντέλο 

διαμαντιών απάτης το οποίο συμπληρώνει το τριγωνικό μοντέλο της απάτης 

προσθέτοντας και μια τέταρτη συνιστώσα αυτή της ατομικής ικανότητας. Η τέταρτη 

συνιστώσα ουσιαστικά αντικατοπτρίζει τις προσωπικές δεξιότητες και ικανότητες του 

ατόμου να αναγνωρίζει τις ευκαιρίες σε έναν οργανισμό ώστε να διαπράξει την απάτη. 

Η βιβλιογραφία η οποία έχει συνταχτεί με σκοπό να αναλύσει τις περιπτώσεις απάτης 

βασίζεται κατά κύριο λόγο στο μοντέλο του τριγώνου της απάτης (Cressey,1973) 

προκειμένου να γίνει κατανοητός  ο τρόπος με τον οποίο συμβαίνει η απάτη αλλά και 

να αξιολογηθούν οι παράγοντες και οι κίνδυνοι της απάτης.To τρίγωνο της απάτης 

αναφέρει ότι η εμφάνιση τη απάτης εξαρτάται από τρείς βασικούς παράγοντες, από την 

ύπαρξης πίεσης για την διάπραξη της απάτης, την ευκαιρία που δίνεται σε κάποιον 

ώστε να διαπράξει την απάτη αλλά και την ικανότητα ορθολογικοποίησης της αδικίας.  



 

43 
 

Αναλυτικότερα, η ύπαρξη της πίεσης αναφέρεται στο στοιχείο του κινήτρου 

που υπάρχει προκειμένου ένα άτομο να διαπράξει την απάτη, το κίνητρο και οι 

παράγοντες οι οποίοι παρακινούν το άτομο στην απάτη. Η συνιστώσα της ευκαιρίας 

αναφέρεται στην αδυναμία του ελεγχόμενου οργανισμού να ανιχνεύει τις απάτες , στην 

έλλειψη του στοιχείου του ελέγχου που μπορεί να έχει ο ελεγχόμενος οργανισμός  αλλά 

και στην κακή διακυβέρνηση του, στοιχεία που ευνοούν την ανάπτυξη της απάτης. 

Τέλος, η συνιστώσα του εξορθολογισμού αναφέρεται κατά κύριο λόγο στη 

προσωπικότητα αλλά και στον χαρακτήρα του ατόμου το οποίο διαπράττει την απάτη, 

δείχνει ουσιαστικά ότι το άτομο θεωρεί ηθικά αποδεκτό και αιτιολογημένο να διαπράξει 

απάτη εις βάρος του οργανισμού αλλά και των μελών τους οργανισμού. Αναφορικά με 

τη συνιστώσα του ορθολογισμού κατά την ανάλυση του τριγώνου της απάτης οι Wilks 

και Zimbelman (2004) θεωρούν ότι είναι ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία 

του σύμφωνα με τους ελεγκτές. Ορισμένοι ελεγκτές ωστόσο υποστηρίζουν ότι το 

στοιχείο του εξορθολογισμού είναι δύσκολο να παρατηρηθεί όταν αξιολογούνται κυρίως 

τα μεμονωμένα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ύπαρξη της απάτης.   Τα 

Πρότυπα ελέγχου που ισχύουν και πιο συγκεκριμένα το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου IAS 

240 βασίζονται στο τρίγωνο της απάτης προκειμένου να εντοπιστούν οι παράγοντες 

κινδύνου της απάτης για τους ελεγκτές που διενεργούν τον έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων. Ωστόσο τα Επαγγελματικά Πρότυπα ελέγχου έχουν εξελιχθεί με την 

πάροδο του χρόνου έχοντας ως βάση το τρίγωνο της απάτης.  Το μοντέλο της απάτης 

χρησιμοποιείται και από πολλές επαγγελματικές ενώσεις αλλά και από μεγάλες 

ελεγκτικές Εταιρείες ( PwC 2009, Deloitte, 2010 ) αλλά και από βιβλία (π.χ. Albrecht et 

al., 2012) προκειμένου να καταρτίσουν και να καθοδηγήσουν τον ελεγκτή που διενεργεί 

τον έλεγχο. Παρά τη σημαντικότητα του συγκεκριμένου μοντέλου το οποίο θεωρείται 

βασικό για την ανίχνευση της απάτης και κατέχει δεσπόζουσα θέση τόσο σε 

βιβλιογραφίες όσο και από επαγγελματίες του κλάδου, κρίνεται απαραίτητο η βελτίωση 

του αρχικού πλαισίου προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην πράξη από ελεγκτές αλλά 

και από άλλους ενδιαφερομένους που εμπλέκονται στην διαχείριση κινδύνων απάτης. Η 

βιβλιογραφία που έχει συνταχθεί γύρω από την απάτη περιλαμβάνει μία σειρά από νέα 

θεωρητικά μοντέλα που προτείνονται προκειμένου να σχηματιστεί μία πιο 

ολοκληρωμένη και στοχευμένη  ανάλυση του προβλήματος της απάτης.  Dorminey et 

αϊ. (2011, 19-20) έχοντας εξετάσει τα μοντέλα της απάτης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι 

υπάρχουν μοντέλα τα οποία έχουν ξεπεράσει το μοντέλο του τριγώνου της απάτης. 

Οι Wolfe και Hermanson (2004) εισήγαγαν ένα νέο μοντέλο το ¨διαμάντι της απάτης¨ με 

σκοπό να επεκτείνουν περαιτέρω τη θεωρία του προηγούμενου μοντέλου. Το διαμάντι 
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της απάτης απαιτεί και μία νέα συνιστώσα αυτή της ατομικής δυνατότητας και 

ικανότητας που έχει το άτομο το οποίο πράττει την απάτη. Δεν αρκεί να δίνεται μόνο η 

ευκαιρία να διαπράξει ένα άτομο απάτη θα πρέπει να υπάρχει και η αντίστοιχη ικανότητα 

και δεξιότητα να τη διαπράξει. Ενώ η ευκαιρία αντανακλά την αδυναμία της Διοίκησης 

στην  διακυβέρνηση ενός οργανισμού η ικανότητα αντανακλά τα προσωπικά 

χαρακτηριστικά που απαιτούνται προκειμένου αρχικά να εντοπιστεί η ευκαιρία για 

απάτη και έπειτα να εκμεταλλευτεί η ευκαιρία αυτή. Αντανακλά ουσιαστικά την 

ικανότητα του ατόμου να εντοπίσει την αδυναμία που υπάρχει σε έναν οργανισμό, να 

την κατανοήσει και εν τέλει να καταφέρει να την εκμεταλλευτεί. Προκειμένου να 

εξεταστεί πιο από τα δύο μοντέλα είναι πιο αποτελεσματικό πραγματοποιήθηκε μία 

εμπειρικά έρευνα σε 89 ελεγκτές. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε είχε ως στόχο να 

συγκρίνει τις εκτιμήσεις κινδύνων απάτης που αναπτύχθηκαν από ελεγκτές 

χρησιμοποιώντας ως βάση το μοντέλο του τριγώνου της απάτης. Ως συγκριτικό μοντέλο 

στην συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκε το διαμάντι της απάτης καθώς θεωρείται 

ότι είναι η επέκταση του τριγώνου της απάτης αλλά και επειδή η συνιστώσα της 

ικανότητας που συμπεριλαμβάνει το συγκεκριμένο μοντέλο εμπερικλείει πολλά από τα 

ατομικά χαρακτηριστικά καθώς και τις ικανότητες που παρουσιάζουν άλλα μοντέλα 

απάτης(βλ. Dorminey et al., 2010, 2011, 2012 · Kassem and Higson, 2012). Από την 

έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 89 ελεγκτών τα αποτελέσματα  έδειξαν ότι οι 

ελεγκτές που είχαν ως βάση και ως οδηγό το διαμάντι της απάτης παρείχαν υψηλότερες 

εκτιμήσεις κινδύνου απάτης αναφορικά με τους ελεγκτές που βασίστηκαν στη θεωρία 

του τριγώνου της απάτης. Οι ελεγκτές που χρησιμοποίησαν ως βάση το διαμάντι της 

απάτης παρέχουν υψηλότερες και πιο συντηρητικές αξιολογήσεις κινδύνου απάτης από 

ότι οι ελεγκτές που βασίστηκαν στο άλλο μοντέλο.  Επιπλέον όταν ο κίνδυνος του CEO 

είναι υψηλός τότε οι ελεγκτές που βασίστηκαν στο διαμάντι της απάτης είναι πιο πιθανό 

να αναφέρουν την συνιστώσα της ικανότητας ως έναν πολύ σημαντικό παράγοντα 

κινδύνου.  Προκειμένου να εξελιχθεί το τρίγωνο της απάτης και να επεκτείνει 

περισσότερο τη συγκεκριμένη θεωρία  ο Crowe Horwath (2010) θέτει μία νέα συνιστώσα 

στο μοντέλο και δημιουργεί το πεντάγωνο της απάτης. Θέτει λοιπόν ως μία πολύ βασική 

συνιστώσα την αλαζονεία του ατόμου που διαπράττει την απάτη η οποία τον θολώνει 

δεν του επιτρέπει να σκεφτεί ορθολογιστικά αλλά και την ικανότητα την 

εμπειρογνωμοσύνη την νοημοσύνη αλλά και τις γνώσεις που διαθέτει και του δίνουν την 

δυνατότητα να πράξει την απάτη.  
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Η επέκταση λοιπόν του τριγώνου της απάτης θα συντελέσει και στον 

περιορισμό του κινδύνου της απάτης καθώς θα επηρεάσει τις εκτιμήσεις του κινδύνου 

απάτης των ελεγκτών. Hammersley (2011) υπογραμμίζει το  κεντρικό ρόλο της  

εκτίμησης του κινδύνου της απάτης κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του ελέγχου καθώς 

οι αξιολογήσεις των κινδύνων επηρεάζουν τόσο την έκταση, όσο και τη φύση των 

διαδικασιών που θα ακολουθήσουν οι ελεγκτές της ελεγκτικής ομάδας. Συγκεκριμένα, 

αναπτύσσει ένα μοντέλο αναφορικά με τα χαρακτηριστικά που έχουν οι ελεγκτές ( 

ικανότητα, γνώση, εμπειρία, κίνητρα)  καθώς και παράγοντες κινδύνου απάτης, και 

τελικά προγράμματα ελέγχου.  Προκειμένου οι ελεγκτές να καθορίσουν ένα επίπεδο 

κινδύνου απάτης  θα πρέπει  να λάβουν υπόψη τους ως μία βασική συνιστώσα και τη 

συμμετοχή του Διευθύνοντα Συμβούλου( CEO) στην απάτη. Οι ελεγκτές αξιολογούν 

το μοντέλο απάτης που θα χρησιμοποιήσουν έχοντας ως βάση το επίπεδο κινδύνου του 

Διευθύνοντα Σύμβουλου. Οι ελεγκτές μίας ελεγκτικής ομάδας αξιολογούν τη 

δυνατότητα που έχει ο CEO να συμμετάσχει στην απάτη, συνιστώσα η οποία θα τους 

βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό ώστε να καταφέρουν να αναγνωρίσουν και να 

ανταποκριθούν στον υψηλό κίνδυνο ελέγχου που μπορεί να έχουν. Όταν οι ελεγκτές 

κρίνουν ότι υπάρχουν ενδείξεις αλλά και δυνατότητα του Διευθύνοντα Σύμβουλου της 

ελεγχόμενης εταιρείας να συμμετάσχει στην απάτη τότε θα ακολουθήσουν πιο 

αναλυτικές και εκτενέστερες ελεγκτικές διαδικασίες προκειμένου να αποκτήσουν 

διασφάλιση και να βεβαιωθούν για την  μη ύπαρξη απάτης στην οποία μπορεί να 

συμμετέχει και η ανώτερη διοίκηση. Συμπερασματικά, για τις ελεγχόμενες εταιρείες με 

υψηλό κίνδυνο CEO  θα πρέπει οι ελεγκτές να προβούν σε πιο ουσιαστικές ελεγκτικές 

διαδικασίες προκειμένου να εκτιμήσουν καλύτερα τον κίνδυνο απάτης, στην αντίθετη 

ωστόσο περίπτωση όπου ο κίνδυνος απάτης από την ανώτερη διοίκηση είναι χαμηλός 

τότε δεν υποδηλώνεται υψηλός κίνδυνος ανήθικης συμπεριφοράς από την ανώτερη 

διοίκηση και οι ελεγκτές δεν θα επηρεαστούν σε μεγάλο βαθμό προκειμένου να 

εκτιμήσουν τον κίνδυνο της απάτης. Άρα η επίδραση του μοντέλου απάτης που θα 

χρησιμοποιήσει ο ελεγκτής για να εκτιμήσει τον κίνδυνο της απάτης θα είναι 

μεγαλύτερος όταν ο κίνδυνος του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι υψηλός από ότι όταν 

ο κίνδυνος του Διευθύνοντα Συμβούλου είναι χαμηλός. 
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4.5 Ρόλος του ελεγκτή κατά της απάτης 

 Είναι φανερό ότι οι παράνομες δραστηριότητες είναι ένα ευρύ πρόβλημα που 

αντιμετωπίζουν οι εταιρείες ανά τον κόσμο. Σε αντιδιαστολή με την απάτη, είναι 

απαραίτητο να δημιουργηθούν ισχυρά συστήματα εσωτερικού ελέγχου, διότι οι 

ανεπαρκείς εσωτερικοί έλεγχοι αποτελούν ευκαιρία για απάτη. Παρόλο που η διοίκηση 

είναι υπεύθυνη για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικών 

ελέγχων, είναι επίσης σε μοναδική θέση να διαπράξει απάτη διότι διαθέτει την εξουσία 

να παρακάμπτει τους ελέγχους και  να χειρίζεται τα αρχεία της εταιρείας. Ως εκ τούτου, 

είναι σημαντικό να καθοριστούν όχι μόνο οι ρόλοι και οι ευθύνες της διοίκησης, αλλά 

και άλλοι βασικοί παράγοντες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης για την 

πρόληψη και τον εντοπισμό της δόλιας συμπεριφοράς στις εταιρείες .Ο ρόλος και η 

ευθύνη των εσωτερικών ελεγκτών για την απάτη καθορίζονται στα πρότυπα 

εσωτερικού ελέγχου. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν επαρκείς γνώσεις για 

την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης και του τρόπου διαχείρισης από τον οργανισμό, 

αλλά δεν αναμένεται να διαθέτουν την εμπειρογνωμοσύνη ενός προσώπου του οποίου 

η πρωταρχική ευθύνη είναι η ανίχνευση και η διερεύνηση απάτης. Οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να αξιολογούν το δυναμικό για την εμφάνιση απάτης και τον τρόπο με 

τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο απάτης. (IIA, 2013) Οι ρόλοι του 

εσωτερικού ελεγκτή σε σχέση με τη διαχείριση του κινδύνου απάτης θα μπορούσαν να 

περιλαμβάνουν την αρχική ή πλήρη διερεύνηση των υποψιών για απάτη, την ανάλυση 

των αιτίων αιτίας και τη βελτίωση του ελέγχου. Το  εκτελεστικό διευθυντικό στέλεχος 

πρέπει να υποβάλλει περιοδικά έκθεση στα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το 

διοικητικό συμβούλιο σχετικά με σημαντικές εκθέσεις κινδύνου και θέματα ελέγχου, 

συμπεριλαμβανομένων των κινδύνων απάτης, ζητημάτων διακυβέρνησης και άλλων 

θεμάτων που απαιτούνται ή ζητούνται από τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και το 

διοικητικό συμβούλιο. Η σημασία του εσωτερικού ελέγχου στην πρόληψη και την 

ανίχνευση της απάτης εντοπίζεται στην παγκόσμια μελέτη ACFE, σύμφωνα με την 

οποία ο εσωτερικός έλεγχος είναι ζωτικής σημασίας για την πρόωρη απάτη και τον 

περιορισμό των απειλών. Σύμφωνα με την ίδια μελέτη, η συνηθέστερη μέθοδος 

ανίχνευσης για περιπτώσεις επαγγελματικής απάτης είναι συμβουλές, ακολουθούμενη 

από ανασκόπηση της διαχείρισης και εσωτερικό έλεγχο. Ο εξωτερικός ελεγκτής είναι 

υπεύθυνος, σύμφωνα με τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα, για τη λήψη εύλογης 

διαβεβαίωσης ότι οι οικονομικές καταστάσεις στο σύνολό τους δεν περιέχουν 

ουσιώδεις ανακρίβειες, είτε προέρχονται από απάτη είτε από λάθος. Όταν λαμβάνει 
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εύλογη διαβεβαίωση, ο ελεγκτής είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση του 

επαγγελματικού σκεπτικισμού καθ 'όλη τη διάρκεια του ελέγχου, εξετάζοντας το 

ενδεχόμενο χειρισμού της παράκαμψης των ελέγχων και αναγνωρίζοντας ότι οι 

ελεγκτικές διαδικασίες που είναι αποτελεσματικές για την ανίχνευση σφαλμάτων 

ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικές στην ανίχνευση της απάτης. Σύμφωνα με το 

ISA 240, ο ελεγκτής μπορεί να υποπτεύεται ή, σε σπάνιες περιπτώσεις, να εντοπίζει 

την ύπαρξη απάτης, αλλά δεν κάνει νομικούς προσδιορισμούς για το εάν έχει πράγματι 

σημειωθεί απάτη. (ISA 240) Σύμφωνα με την παγκόσμια μελέτη 2014 του ACFE, οι 

εξωτερικοί έλεγχοι υλοποιούνται από μεγάλο αριθμό οργανισμών (όπως ήταν παρόντες 

σε περισσότερο από το 80% των περιπτώσεων απάτης), αλλά παρουσιάζουν τον 

λιγότερο αποτελεσματικό έλεγχο στην καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της 

απασχόλησης. Οι εν λόγω έλεγχοι ήταν η κύρια μέθοδος ανίχνευσης σε μόλις 3% των 

αναφερόμενων περιπτώσεων απάτης που αναφέρθηκαν. Η μελέτη που 

πραγματοποιήθηκε καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι 

χρησιμεύουν ως ζωτικής σημασίας ρόλο στην διακυβέρνηση του οργανισμού, αλλά τα 

στοιχεία δείχνουν ότι δεν πρέπει να βασίζονται στον κύριο μηχανισμό καταπολέμησης 

της απάτης των οργανισμών. Ενώ ο ελεγκτής μπορεί να είναι σε θέση να εντοπίσει 

πιθανές ευκαιρίες για διαπραχθείσα απάτη, είναι δύσκολο για τον ελεγκτή να 

προσδιορίσει τυχόν ανακρίβειες σε τομείς κρίσης, όπως εάν οι λογιστικές εκτιμήσεις, 

οφείλονται σε απάτη ή σφάλμα. Ωστόσο, εξαιτίας των ειδικών γνώσεων τους, οι 

εξωτερικοί ελεγκτές είναι συχνά σε θέση να παράσχουν χρήσιμες προοπτικές όσον 

αφορά τις βέλτιστες πρακτικές στον τομέα της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και 

των ελέγχων, συμπεριλαμβανομένου του μετριασμού των κινδύνων απάτης. 

 

4.6 Εμπειρική έρευνα για δόλια οικονομική έκθεση - στοιχεία από την 

Κροατία 

Προκειμένου να συγκεντρωθούν πληροφορίες σχετικά με τη δόλια οικονομική 

πληροφόρηση στις κροατικές εταιρείες, διεξήχθη έρευνα ερωτηματολογίου . Το δείγμα 

της μελέτης περιλάμβανε εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι κλήθηκαν να παράσχουν 

πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε μεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις, γνωστές σε αυτούς. Κατά συνέπεια, οι ερωτηθέντες παρείχαν 

στοιχεία για κοινές δόλιες οικονομικές τεχνικές και ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά 

του δράστη της απάτης. Επιπλέον, οι ερωτηθέντες αξιολόγησαν πόσο συχνά 
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αντιμετωπίζουν περιστάσεις που υποδεικνύουν τη δυνατότητα απάτης. Στο πλαίσιο της 

έρευνας, οι εξωτερικοί ελεγκτές αξιολόγησαν επίσης, σύμφωνα με τη γνώμη και την 

επαγγελματική πείρα τους, την αποτελεσματικότητα ορισμένων ειδικών μέτρων για την 

πρόληψη της απάτης. Το επίκεντρο της έρευνας ήταν η δόλια χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση και οι παραπλανητικές πράξεις που διέπραξαν οι υπάλληλοι της 

εταιρείας στην οποία είχε σημειωθεί η απάτη. 

ΕΜΠΕΙΡΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήχθη, οι πιο κοινές τεχνικές που 

χρησιμοποιήθηκαν για την απάτη περιλάμβαναν ανάρμοστες τεχνικές για υπερβολική 

υπερεκτίμηση περιουσιακών στοιχείων και ακατάλληλες τεχνικές για υποτιμημένες 

υποχρεώσεις. Κυρίως, τα περιουσιακά στοιχεία υπερεκτιμούνται με την καταγραφή 

πλασματικών περιουσιακών στοιχείων ή περιουσιακών στοιχείων που δεν ανήκουν 

στον οργανισμό. Οι πιο συνηθισμένες τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν για την 

υποεκτίμηση των εξόδων περιλάμβαναν την μη καταγραφή των δαπανών, την μη 

καταγραφή είσπραξης απαιτήσεων καθώς και την αποτυχία καταγραφής των εξόδων 

του οργανισμού ενώ η πιο συνηθισμένη τεχνική που χρησιμοποιήθηκε για την 

υπερεκτίμηση των δαπανών συνεπάγεται ακατάλληλη αναγνώριση του κόστους. 

Προκειμένου να μειωθούν τα έσοδα, οι εταιρείες δεν καταγράφουν έσοδα στο τέλος 

του έτους. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των ερευνών, οι εταιρείες συχνά επιταχύνουν 

την αναγνώριση εσόδων, καταγράφουν πλασματικά έσοδα προκειμένου να αυξήσουν 

το οικονομικό αποτέλεσμα στο τέλος της οικονομικής χρήσης. Όσον αφορά την 

υπεξαίρεση στοιχείων ενεργητικού, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι η κλοπή των 

αποθεμάτων ήταν συχνότερη από την κλοπή μακροπρόθεσμων περιουσιακών 

στοιχείων ή μετρητών. Στην τελευταία ομάδα ερωτήσεων, οι ερωτηθέντες έδωσαν 

πληροφορίες σχετικά με τις περιπτώσεις απάτης που διαπράχθηκαν σε επιχειρήσεις 

μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Μετά την εξάλειψη των ελλιπών ερωτηματολογίων και 

εκείνων που δεν πληρούσαν τα καθορισμένα κριτήρια, ο τελικός αριθμός των 

ερωτηματολογίων που υποβλήθηκαν σε επεξεργασία ήταν 13.  Από τους 13 

εντοπισθέντες δράστες απάτης, οι 8 διαπράχθηκαν με δόλια χρηματοοικονομική 

αναφορά και 5 με υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Έξι περιπτώσεις απάτης 

σημειώθηκαν σε μεσαίου μεγέθους και 7 σε μεγάλους επιχειρηματικούς οργανισμούς. 

Έντεκα απάτες διαπράχθηκαν από άτομα υψηλότερου βαθμού, ενώ μια απάτη 

εκτελέστηκε από έναν άτομο με χαμηλότερο ιεραρχικό βαθμό στον οργανισμό. Από 

την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σημειώθηκε ότι οι περισσότεροι δράστες απάτης 
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είχαν πανεπιστημιακό δίπλωμα, ορισμένοι κατείχαν  και μεταπτυχιακούς τίτλους 

γεγονός που υποδηλώνει ότι τα άτομα είχαν την ικανότητα και το κατάλληλο γνωσιακό 

υπόβαθρο ώστε να πραγματοποιήσουν την απάτη.  Στις περισσότερες περιπτώσεις, η 

απάτη διαπράχθηκε σε συνεργασία με ένα πρόσωπο εντός της εταιρείας. Σε επτά 

περιπτώσεις, η απάτη αποκαλύφθηκε από ανεξάρτητους ελεγκτές και σε 4 από τους 

υπαλλήλους της εταιρείας. Ωστόσο το παράδοξο είναι ότι μετά την ανακάλυψη της 

απάτης δεν έγιναν κυρώσεις στα άτομα που τις διέπραξαν. Οι εξωτερικοί ελεγκτές 

αξιολόγησαν επίσης, σύμφωνα με τη γνώμη και την επαγγελματική τους πείρα, την 

αποτελεσματικότητα ορισμένων ειδικών μέτρων για την πρόληψη της απάτης. Οι 

ερωτηθέντες συμφώνησαν γενικά ότι η θέσπιση κατάλληλου αριθμού εσωτερικών 

ελέγχων στην εταιρεία έχει σημαντικό αντίκτυπο στην πρόληψη της απάτης. Σύμφωνα 

με τη μελέτη, οι ελεγκτές πιστεύουν ότι τα πιο αποτελεσματικά μέτρα για την πρόληψη 

της απάτης είναι οι αιφνίδιοι εσωτερικοί έλεγχοι  και οι καταρτίσεις των διευθυντικών 

στελεχών και των εργαζομένων αναφορικά με την απάτη. 

Τα περίφημα οικονομικά σκάνδαλα του 21ου αιώνα απέδωσαν επίσης την 

ευθύνη για την ανάπτυξη των οικονομικών απατών στους οικονομικούς ελεγκτές. 

Συχνά, υπήρξαν  μέρος των απατών, για οικονομικούς λόγους. Το συμφέρον των 

ελεγκτών (συμπεριλαμβανομένων των μεγάλων ελεγκτικών εταιρειών) ήταν να 

συνεχίσουν τις συμβατικές σχέσεις με τις εταιρείες που διατίθενται σε κίνδυνο απάτης, 

προκειμένου να αποκτήσουν οικονομικά οφέλη, όπως οι αμοιβές ελέγχου, αλλά πιο 

συχνά ως αμοιβές εκτός ελέγχου (για συμβουλευτικές υπηρεσίες), πιο σημαντικές από 

τις πρώτες. Η έρευνα προτείνει μια ανάλυση σχετικά με την επίδραση των επιπέδων 

των ελεγκτικών και των μη ελεγκτικών αμοιβών που καταβάλλει μια ελεγχόμενη 

εταιρεία σε  συγκεκριμένο ελεγκτή με τον οποίο συνεργάζεται σε σχέση με τον κίνδυνο 

απάτης. Για την αξιολόγηση του κινδύνου απάτης, χρησιμοποιήθηκαν προηγμένες 

στατιστικές μέθοδοι ανάλυσης δεδομένων για δείγμα εταιρειών που διέπραξαν και 

εταιρειών οι οποίες δεν διέπραξαν απάτη,  οι οποίες ήταν εισηγμένες στο 

Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE), μεταξύ 2001 και 2002. 

2. H ευθύνη του ελεγκτή όσον αφορά χρηματοοικονομική απάτη 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα (ISA) (IFAC, 2009) ισχυρίζονται ότι ο κύριος 

στόχος του  ελεγκτή είναι να εκφράσει μια αντικειμενική, επαγγελματική και 

ανεξάρτητη γνώμη σχετικά με την ακρίβεια των οικονομικών καταστάσεων και να μην 

εντοπίσει οικονομικές απάτες. Στηριζόμενος στο ISA 240, ο οικονομικός ελεγκτής 
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πρέπει να εξασφαλίσει, κατά την αποστολή του, ότι ο κίνδυνος απάτης δεν έχει 

καθορίσει σημαντικές παραποιήσεις των οικονομικών καταστάσεων που θα επηρέαζαν 

τον έλεγχο (IFAC, 2009). Το ίδιο πρότυπο ορίζει τη χρηματοοικονομική απάτη ως 

ενέργεια που επιδιώκεται από ένα ή περισσότερα άτομα που ανήκουν στο ηγετικό 

προσωπικό ή σε πρόσωπα επιφορτισμένα με τη διακυβέρνηση, υπάλληλοι ή τρίτα 

μέρη, εναντίον άλλων προσώπων, τα οποία χρησιμοποιούν παρασπονδίες για να 

αποκτήσουν αθέμιτο ή παράνομο πλεονέκτημα (IFAC, 2009). Από το σύνολο των 

οικονομικών απατών, το ISA 240 αποτυπώνει δύο τύπους, απάτη κατά τις οικονομικές 

καταστάσεις της εταιρείας και υπεξαίρεση περιουσιακών στοιχείων. Για τους δύο 

τύπους απάτης, ο ελεγκτής διαθέτει μια σειρά οικονομικών και μη 

χρηματοοικονομικών δεικτών, κόκκινες σημαίες, οι οποίες, όπως αναλύονται, θα 

τονίζουν την παρουσία ή την απουσία κινδύνου απάτης. 

2.1. Οι παράγοντες προσδιορισμού του κινδύνου απάτης 

Ο Cressey (1953) ισχυρίζεται ότι οι καθοριστικοί παράγοντες της απάτης θα 

μπορούσαν να συντεθούν σε ένα τρίγωνο απάτης (που έχει υποτεθεί και από το ISA 

240), που καθορίζεται από ευκαιρίες, πιέσεις και εξορθολογισμό. Με δεδομένο αυτό 

το τρίγωνο, ο Albrecht (2009) θεωρεί ότι κάθε παράγοντας μπορεί να αναλυθεί από μια 

διπλή προοπτική (αυτή του ατόμου που διαπράττει την απάτη και εκείνη του 

περιβάλλοντος της επιχείρησης που διαπράχθηκε απάτη) και μπορεί να 

ποσοτικοποιηθεί βασιζόμενη σε συγκεκριμένες κλίμακες έντασης. Κατά κύριο λόγο , 

μέσω των μελετών των Hollingerκαι Clarck (Hayesetal., 2005) εξετάζεται η επίδραση 

του πεδίου δραστηριότητας και του συστήματος εσωτερικού ελέγχου στον κίνδυνο 

απάτης. Άλλες μελέτες όπως αυτές των Lenaretal. (2008), Bernardi (2009) και 

Jayalakshmyetal. (2005) υπογραμμίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο του ελεγκτή στην 

πρόληψη και την ανίχνευση απάτης, δεδομένων των όρων του σεβασμού όλων των 

απαιτήσεων ηθικής και ποιότητας κατά την εκτέλεση του οικονομικού ελέγχου. 

4.7 . Η επιρροή των ελεγκτικών και μη ελεγκτικών αμοιβών στον 

κίνδυνο απάτης 

Ξεκινώντας από μια σειρά θεωριών όπως η Θεωρία αξιοπιστίας δανεισμού 

(Hayesetal., 2005), η Θεωρία εμπνευσμένης εμπιστοσύνης (LimpergInstitute, 1985) 

κ.α. μπορεί να δικαιολογηθεί η αναγκαιότητα του οικονομικού ελέγχου για τη 

διασφάλιση της ακρίβειας των δημοσιευμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και 
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της υποστήριξης των συμφερόντων όλων των ενδιαφερομένων, καθώς και της αμοιβής 

των ελεγκτικών υπηρεσιών με βάση τις ελεγκτικές αμοιβές. Όσον αφορά τις μη 

ελεγκτικές υπηρεσίες, η Ahadiat (2011) υποστηρίζει ότι πρόκειται για συμβουλευτικές 

υπηρεσίες που παρέχονται από τις ελεγκτικές εταιρείες στον τομέα της φορολογίας, 

της διαχείρισης, της αναλογιστικής, της διεθνούς πολιτικής, της διαχείρισης 

ανθρώπινων πόρων, των χρηματοπιστωτικών επενδύσεων και πολλών άλλων. Ένα από 

τα πλέον πολυσυζητημένα θέματα στον τομέα του οικονομικού ελέγχου είναι τα δύο 

είδη υπηρεσιών (ελεγκτικών και μη ελεγκτικών) προς όφελος του ίδιου πελάτη από τον 

ελεγκτή. Ο Wine (2011) θεωρεί το γεγονός αυτό ως ασυμβίβαστο, με αντίκτυπο στην 

ανεξαρτησία του ελεγκτή και στην ποιότητα της αποστολής ελέγχου. 

4.7.1. Έξοδα ελέγχου και κινδύνου απάτης 

Παρόλο που ανταμείβουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο οικονομικός ελεγκτής 

στο πλαίσιο της αποστολής του, οι ελεγκτικές αμοιβές απειλούν τη συμμόρφωση με τις 

θεμελιώδεις αρχές ηθικής ανεξαρτησίας, αντικειμενικότητας και επαγγελματισμού 

Wines (2011). Ο Hoitash(2007) ωστόσο θεωρεί ότι το επίπεδο των ελεγκτικών αμοιβών 

δεν χρειάζεται να εξαρτάται από το ενδιαφέρον του ελεγκτή να διατηρεί τη συμβατική 

σχέση με τον πελάτη, αλλά να συσχετίζεται με την πολυπλοκότητα και την ποιότητα 

της παρεχόμενης αποστολής ελέγχου. Έτσι, (Cobbin 2002) ισχυρίζεται ότι υψηλό 

επίπεδο ελεγκτικών αμοιβών μπορεί να προκληθεί από υψηλό επίπεδο κινδύνου που 

συνδέεται με την ελεγχόμενη εταιρεία, το οποίο θα αντισταθμίσει έναν πρόσθετο όγκο 

εργασίας ή πιθανό πρόσθετο κόστος του ελεγκτή που δημιουργείται από τις 

ενδεχόμενες διαφορές. Οι Jensen και Meckling (1976) θεωρούν ότι οι ελεγκτικές 

αμοιβές είναι το κόστος του ελέγχου, το οποίο υποστηρίζεται από τους μετόχους της 

εταιρίας  για την εποπτεία των οικονομικών καταστάσεων και την εχεμύθεια του 

ελεγκτή. Στην περίπτωση αυτή, οι ελεγκτές πρέπει να επαληθεύσουν τη δραστηριότητα 

προκειμένου να αξιολογήσουν εάν ενεργούν για την εταιρεία και το συμφέρον των 

μετόχων. Έτσι, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι ένα κατάλληλο επίπεδο 

ελεγκτικών αμοιβών θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση του κινδύνου απάτης. 

4.7.2. Μη ελεγκτικές αμοιβές και κίνδυνος απάτης 

Οι Bigus και Zimmermann (2008) θεωρούν ότι ένα υψηλό επίπεδο των μη 

ελεγκτικών αμοιβών μπορεί να επισημάνει την έλλειψη ανεξαρτησίας του οικονομικού 

ελεγκτή. Ωστόσο μία ελεγκτική γνώμη η οποία συμβαδίζει με τα ενδιαφέροντα της 

διοίκησης θα καθόριζε τη συνέχιση των συμβατικών σχέσεων με τους ελεγκτές (σε 
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επίπεδο ελέγχων) και την υπογραφή μελλοντικών νέων συμβάσεων παροχής 

συμβουλών. Με βάση αυτή την πρακτική, οι Tsui και Dhaliwal (2006) υποστηρίζουν 

ότι ένα υψηλό επίπεδο των μη ελεγκτικών αμοιβών μπορεί να έχει αντίθετα 

αποτελέσματα στην εμπιστοσύνη των επενδυτών. Μια σειρά μελετών, μεταξύ αυτών 

των Hillison και Kennelly (1988), αποδεικνύουν ότι, για να προσελκύσουν πελάτες, οι 

εταιρείες καθορίζουν χαμηλότερες ελεγκτικές αμοιβές που θα ανακτήσουν μέσω 

υψηλότερων μη ελεγκτικών αμοιβών. Αυτή η μεταφορά κόστους υπογραμμίζει μια 

αντίστροφη σχέση μεταξύ των δύο τύπων αμοιβών, στο πλαίσιο των ανταγωνιστικών 

πιέσεων που ασκούνται στο επίπεδο της αγοράς ασφαλιστικών και ελεγκτικών 

υπηρεσιών. Επιπλέον, με βάση αυτές τις πιέσεις, η έκθεση δεν θα είναι επίσης 

αντικειμενική, εάν το ποσό των χρημάτων που σχετίζεται με τις μη ελεγκτικές αμοιβές 

που εισπράττεται από συγκεκριμένο πελάτη είναι σημαντικό σε σύγκριση με τα 

εισπραχθέντα ποσά για τις ελεγκτικές υπηρεσίες. Σε αυτή την περίπτωση, κάποιος 

μπορεί να μιλήσει για απώλεια της ανεξαρτησίας του ελεγκτή από τον ελεγχόμενο 

πελάτη, με σημαντικό αντίκτυπο στην εγγύηση της εγκυρότητας των οικονομικών 

καταστάσεων. 

4.7.3. Μεθοδολογία έρευνας 

Μέσω μιας θετικιστικής προσέγγισης, η έρευνα παραθέτει μια ανάλυση της 

επίδρασης των ελεγκτικών και των μη ελεγκτικών αμοιβών των μεγάλων ελεγκτικών 

εταιρειών που είναι μέλη του Big 4 για την εμφάνιση του κινδύνου απάτης στις 

εταιρείες-πελάτες. Έτσι, προτείνουμε να δοκιμάσουμε και να επικυρώσουμε την 

ακόλουθη υπόθεση στην έρευνα: 

H1: Ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας του πελάτη, η αύξηση του επιπέδου 

των ελεγκτικών αμοιβών κατά τη διάρκεια της παρούσας χρήσης προκαλεί τη μείωση 

του κινδύνου απάτης στο επίπεδο του ελεγχόμενου πελάτη κατά την επόμενη χρήση, 

υπό τη διατήρηση του ίδιου ελεγκτή. 

  Η2. Ανάλογα με το πεδίο δραστηριότητας του πελάτη, η αύξηση του επιπέδου 

των μη ελεγκτικών αμοιβών κατά τη διάρκεια της τρέχουσας χρήσης προκαλεί αύξηση 

του κινδύνου απάτης στο επίπεδο του ελεγμένου πελάτη, κατά την τρέχουσα χρήση, 

υπό τη διατήρηση του ίδιου ελεγκτή. 

Στο πλαίσιο της έρευνας, ο πληθυσμός που μελετάται εκπροσωπείται από τις 

εταιρείες που είναι εισηγμένες στο NYSE. Από αυτόν τον πληθυσμό εξετάσαμε όλες 
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τις εταιρείες που υπήρξαν θύματα οικονομικών απάτων μεταξύ 2001 και 2002, πριν και 

μετά τον Νόμο Sarbanes-Oxley του 2002 (κανονιστικό έγγραφο που υιοθετήθηκε από 

τις ΗΠΑ για την προστασία των επενδυτών). Σύμφωνα με τον κατάλογο που πρότεινε 

ο Ketz (2003), 225 περιπτώσεις οικονομικής απάτης των εταιρειών που είναι 

εισηγμένες στο NYSE καταχωρήθηκαν το 2002 και 125 περιπτώσεις το 2001. Ανάλογα 

με τον τομέα δραστηριότητας, από τις 78 εταιρείες που αναλύθηκαν, το 50% 

προέρχονται από τον βιομηχανικό τομέα, το 12,8% από τον τομέα του εμπορίου και το 

37,2% από τον τομέα των υπηρεσιών.  

4.7.4 Συμπεράσματα 

 Έχει τονιστεί η σημασία των ελεγκτικών και των μη ελεγκτικών αμοιβών για 

την πρόβλεψη του κινδύνου απάτης. Σε αυτό το πλαίσιο, η έρευνα υπογραμμίζει ότι 

περισσότερα έξοδα σχεδιασμένα να επιτηρήσουν τη δραστηριότητα της διοίκησης, 

όπως οι ελεγκτικές αμοιβές, οδηγούν όχι μόνο στην αληθινή αναφορά της εικόνας της 

εταιρείας, αλλά και στην πρόληψη της εμφάνισης κινδύνου απάτης τόσο στις 

τρέχουσες όσο και στις μελλοντικές χρήσεις. Παράλληλα, η αύξηση των μη ελεγκτικών 

αμοιβών έχει αρνητική επίδραση στην ανεξαρτησία των ελεγκτών. Σε αυτή την 

περίπτωση , η έκφραση ευνοϊκής γνώμης για τους διαχειριστές (οι οποίοι είναι 

υπεύθυνοι για τη διοίκηση), εξαρτάται από τη διατήρηση των συμβατικών σχέσεων 

κατά τη διενέργεια μη ελεγκτικών υπηρεσιών και έμμεσα από την αμοιβή τους. Έτσι, 

οδηγούν στην εμφάνιση σημαντικών παραποιήσεων στις οικονομικές καταστάσεις, 

που προκαλούνται επίσης από οικονομική απάτη. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΣΚΑΝΔΑΛΑ 

5.1 Εισαγωγή 

 Το παρόν κεφάλαιο αφορά μελέτη περίπτωσης των εταιρειών Enron, 

WorldCom, Ασπίς Πρόνοια, Lehman Brothers,    

5.2 Το σκάνδαλο της ENRON 

Το σκάνδαλο της Enron είναι οικονομικό σκάνδαλο που αναδείχθηκε το 2001 

και αφορούσε την ενεργειακή εταιρεία Enron και την ελεγκτική Arthur Andersen.. 

Η ENRON έφερε αρχικά την επωνυμία «Northern Gas Company»  και  

ιδρύθηκε  στην Omaha της  Νεμπράσκα  το 1930.   H Northern αποσκοπούσε στην 

πώληση φυσικού αερίου στους     καταναλωτές     προκειμένου να το χρησιμοποιούν 

για   τη θέρμανση του σπιτιού τους.  Επειδή όμως σημειώθηκαν κάποια περιστατικά 

«εκρήξεων» σε  σπίτια  από  διαρροή  φυσικού  αερίου τα οποία έλαβαν το φως της 

δημοσιότητας, πολλοί υποψήφιοι πελάτες της Nothern αποτράπηκαν από την αγορά 

και χρήση του φυσικού αερίου. Λόγω όμως της εξαπλωνόμενης οικονομικής κρίσης 

και της αύξησης στις τιμές του πετρελαίου οι καταναλωτές στράφηκαν στο φυσικό 

αέριο καθώς αποτελούσε μία λύση με χαμηλό σχετικά κόστος. 

Η  Nothern μετατράπηκε σταδιακά σε κολοσσό εξαγοράζοντας  δεκάδες  

μικρότερους ανταγωνιστές της, γεγονός που την κατέστησε τον μεγαλύτερο 

προμηθευτή φυσικού αερίου στις  ΗΠΑ.  Το  1947  οι μετοχές της Nothern εισήχθησαν 

στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης προσφέροντάς της μεγαλύτερη πρόσβαση στις 

εγχώριες κεφαλαιαγορές και τη  χρηματοδότηση που χρειαζόταν για να συνεχίσει τη 

στρατηγική «ανάπτυξη μέσω εξαγορών». Κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’70, η 

Northern έγινε ο κύριος επενδυτής στην  κατασκευή του  αγωγού  της  Αλάσκα,  

προσφέροντας στην Northern την δυνατότητα να  εκμεταλλευτεί  τα  πλούσια  

κοιτάσματα  φυσικού  αερίου  που  είχε αποκτήσει  στον  Καναδά.  Το  1980,  η Northern 

μετονομάζεται  σε InterNorth,Inc και επέκτεινε το αντικείμενο των δραστηριοτήτων 

της σε πηγές πετρελαίου, χημικά, εξόρυξη κάρβουνου και εμπόριο καυσίμων, 

διατηρώντας ωστόσο ως βασική δραστηριότητα την παροχή φυσικού  αερίου.  Το 1985, 

η Inter North αγόρασε την Houston Natural Gas Company, ελέγχοντας μετά την 

εξαγορά ένα δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου συνολικού μήκους 40.000 μιλίων γεγονός 
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που την κατέστησε τη μεγαλύτερη εταιρία φυσικού αερίου στις ΗΠΑ ενώ το  1986,  η 

Inter North μετονομάστηκε  σε Enron. 

O Kenneth Lay, πρώην πρόεδρος της Houston Natural Gas, αναδείχθηκε 

κορυφαίο στέλεχος της καινούργιας εταιρίας, συνεχίζοντας την στρατηγική της 

επιθετικής ανάπτυξης ενώ προσέλαβε ως στέλεχος τον Jeffrey Skilling, προκειμένου 

να διερευνήσει και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. 

Το  1995,  η Enron εισήχθη  στην  ευρωπαϊκή  αγορά  ενέργειας ενώ το 1999 

προώθησε τον χαρακτηρισμό της ως   εταιρία  "νέας  οικονομίας" προωθώντας  την 

Enron Online. Το 2000, τα μικτά κέρδη που εμφάνισε η  εταιρία ανέρχονταν σε 101 

δισεκατομμύρια δολάρια. Η εταιρία επεκτάθηκε περαιτέρω προσφέροντας μία ευρεία 

γκάμα χρηματοοικονομικών εργαλείων σε πελάτες, σχεδιασμένα να τους 

προστατεύσουν από κινδύνους ,  όπως  για  παράδειγμα  τις  αλλαγές  στα επιτόκια.  Ο  

όγκος  αυτών  των  συναλλαγών  ξεπέρασε  σε  μεγάλο  βαθμό  αυτών  των συμβολαίων 

φυσικού αερίου ενώ στα τέλη  της  δεκαετίας  του  1990,  η Enron πραγματοποίησε  

συναλλαγές  με «εταιρίες ειδικού σκοπού» (Special Purpose Entities-SPE’s) των 

οποίων τα λογιστικά αποτελέσματα  ήταν  αμφίβολα.   

Το χρονικό αυτό διάστημα  πολλές  εταιρίες  έκαναν χρήση των  λογιστικών 

οδηγιών για  τις SPE’s προς όφελός τους,  ώστε  να  μεταφέρουν  τεράστια  ποσά  από  

τις  υποχρεώσεις  τους  σε εταιρίες που δεν συμπεριλαμβάνονταν στον ενοποιημένο 

ισολογισμό τους. ΗEnron εκμεταλλευόμενη τις λογιστικές αυτές οδηγίες ίδρυσε  

εκατοντάδες SPE’s, φροντίζοντας ώστε  κάποιος τρίτος να επενδύσει το απαιτούμενο 

ελάχιστο 3% του κεφαλαίου και έπειτα πουλούσε στοιχεία του ενεργητικού της στην 

SPE. Η SPE στην συνέχεια θα χρηματοδοτούσε την  αγορά  αυτών  των  στοιχείων  με  

δάνεια  που  είχαν  ως εγγυητή την Enron. Σημαντική παρατυπία προκαλούσε επίσης 

το γεγονός  ότι  η Enron συχνά  πουλούσε  στοιχεία  του  ενεργητικού  της  στις SPE’s 

σε υπερβολικά  υψηλές  τιμές,  κατασκευάζοντας με αυτό τον τρόπο υπέρογκα  

πλασματικά  κέρδη  τα οποία εμφάνιζε στις οικονομικές τις καταστάσεις. Ο Kenneth 

Lay και  ο Jeffrey Skilling είχαν ανάγκη για επιπλέον κεφάλαια  προκειμένου να 

μετατραπεί η Enron σε  μια  καθιερωμένη εταιρία  παροχής  φυσικού  αερίου  στις 

βιομηχανίες ενέργειας, και αυτό αποτέλεσε το κύριο κίνητρο τους για την αλόγιστη 

χρήση των SPE’s . Καίριας σημασίας ήταν η διατήρηση της πιστοληπτικής ικανότητας 

της εταιρείας προκειμένου να μπορεί να συνάψει νέες συμβάσεις δανείων, με 

αποτέλεσμα οι οικονομικές καταστάσεις που δημοσίευε κάθε χρήση να  εμφανίζουν 
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εντυπωσιακά αποτελέσματα προκειμένου να δελεάσουν τους δανειστές. Η διατήρηση 

της χρηματιστηριακής τιμής της Enron σε υψηλά επίπεδα αποτέλεσε ένα ακόμα 

κίνητρο για την ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων. Όσον αφορά τα 

χρηματοοικονομικά εργαλεία που δημιούργησε η Enron για να μειώσει τους κινδύνους 

σχετικά με το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, τα αποκαλούμενα Raptors, αυτά κάλυπταν 

δυνητικές ζημιές της εταιρείας εφόσον η τιμή της μετοχής της παρέμενε σε καλά 

επίπεδα καθώς επίσης και το χρέος της.  Η εταιρία  χρησιμοποιώντας τους λογιστικούς 

κανόνες για  λογαριασμούς  με  μεγάλα  δάνεια  από εταιρίες  της Wall Street απέκρυψε  

χρέη  3,9  δισ. δολαρίων  στο  χρονικό  διάστημα  από  το  1992  έως  το  2001.  Έπειτα 

από μια σειρά αποκαλύψεων που αφορούσαν αμφιλεγόμενες λογιστικές πρακτικές που 

διενεργήθηκαν κατά τη δεκαετία του 1990, η Enron βρέθηκε στο χείλος της χρεοκοπίας 

το Νοέμβριο του 2001.  Η Enron για  το  τρίτο  τετράμηνο  του  2001  κατέγραψε  ζημίες  

ύψους  618  εκ. δολαρίων  και  μείωση  1,2  δισ.  δολαρίων  στα  ίδια  κεφάλαια.  Τα  

νέα  για  τα αποτελέσματα της Enron οδήγησαν σε ραγδαία μείωση της τιμής της 

μετοχής της. Καθώς το σκάνδαλο αποκαλυπτόταν, οι μετοχές της Enron σημείωσαν 

κατακόρυφη πτώση από τα $90.00 ανά μετοχή σε λιγότερο από 50¢ ανά μετοχή.  Το 

Νοέμβριο  του  ίδιου  έτους ακολούθησε  μια  ανακοίνωση  της  εταιρίας  σχετικά  με  

τη χρηματοοικονομική  της  θέση,  που  οδήγησε  σε  ακόμα  μεγαλύτερη  μείωση  την  

τιμή της μετοχής. Η Enron δήλωσε υπερβολικά κέρδη τα προηγούμενα τέσσερα έτη, 

της τάξεως  των  586  εκ.  δολαρίων  και  όφειλε  μέχρι  και  3  δισ.  δολάρια  που  δεν  

είχε καταγράψει. Λίγο  αργότερα,  εμφανίστηκαν  στην  εταιρία  ορισμένοι "σωτήρες" 

για  να σπείρουν ελπίδες διάσωσης της κατάστασης. Οι εταιρίες Dynegyκαι Chevro 

Texaco σχεδόν  έσωσαν,  τότε,  την  εταιρία  από  τη  χρεοκοπία,  όταν  ανακοίνωσαν  

μια συμφωνία  αγοράς της  εταιρίας  αντί  8  δισ.  δολαρίων  σε  μετρητά  και  μετοχές. 

Δυστυχώς  όμως  αργότερα,  έπειτα  από  αξιολόγηση  της  φερεγγυότητας  της  

εταιρίας και την υποβάθμισή της σε μικρότερη κατηγορία απέσυραν την πρότασή τους. 

Η Enron προσπάθησε  ανεπιτυχώς  να  εμποδίσει  την  υποβίβαση  αυτή  κηρύσσοντας 

τελικά πτώχευση στις 2 Δεκεμβρίου του 2001.  Η ανακοίνωση της χρεοκοπίας οδήγησε 

την τιμή της μετοχής να πέσει στα 0,40 δολάρια. Λίγο αργότερα, ο  δείκτης NYSE 

ανέστειλε  τις  συναλλαγές  για  τις  μετοχές  της Enron και ξεκίνησε  διαδικασία  για  

τον  τυπικό  τους  αποκλεισμό. 

Εκείνη  την  περίοδο αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πτώχευση στην ιστορία των 

ΗΠΑ και στέρησε τη δουλειά σε 4.000 υπαλλήλους. Γενικότερα,  η Enron ήταν  μια  

επιχείρηση  που  επιδίωκε  τα  κέρδη  χωρίς  να υπολογίζει τα όρια. Κι ενώ η εταιρεία 
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συγκαταλεγόταν μεταξύ των bluechip, αυτή η απρόσμενη εξέλιξη είχε μεγάλο 

αντίκτυπο στην αγορά. Η βουτιά της Enron σημειώθηκε μετά από την αποκάλυψη ότι 

πολλά από τα κέρδη και τα έσοδα ήταν αποτέλεσμα συμφωνιών με οντότητες ειδικού 

σκοπού, εταιρίες περιορισμένης ευθύνης που ήλεγχε. Απόρροια των ανωτέρω ήταν 

πολλά από τα χρέη και οι απώλειες της εταιρείας να μην εμφανιστούν στις οικονομικές 

της καταστάσεις. Επιπροσθέτως, το σκάνδαλο προκάλεσε τη διάλυση της Arthur 

Andersen, η οποία αποτελούσε μέχρι εκείνη την περίοδο μία εκ των πέντε κορυφαίων 

ελεγκτικών εταιριών. Ιδιαίτερα ζημιωμένα βγήκαν τα μέλη ποικίλων ομάδων 

ενδιαφερομένων, όπως μέτοχοι, κράτος, πιστωτές, εργαζόμενοι κ.α 

Ο ρόλος της ελεγκτικής εταιρίας στην υπόθεση Enron 

Η Arthur Andersen, μια  από  τις  μεγαλύτερες  παγκοσμίως  επιχειρήσεις  

παροχής ελεγκτικών  και  συμβουλευτικών  υπηρεσιών,  συνέδεσε  το όνομά της με τα 

λογιστικά σκάνδαλα  που ξέσπασαν στις ΗΠΑ, σε βαθμό που έγινε συνώνυμη  με  την  

εταιρική  διαφθορά,  την  αναξιοπιστία  και  την  εξαπάτηση  των επενδυτών. 

Η  Andersen ιδρύθηκε  αρχικά  με  την  επωνυμία Andersen, Delaney&Co.  το 

1913   από   τον Arthur Andersen,   καθηγητή   λογιστικής   στο Πανεπιστήμιο 

Northwestern του  Σικάγο.  Η  εταιρία,  αν  και  από  την  αρχή  απέκτησε  καλή  φήμη, 

γρήγορα  απέκτησε φήμη  για  τη  σκληρή  της  στάση  απέναντι  στους  πελάτες  της 

κατά τον έλεγχο των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, απαιτώντας διαφάνεια, 

γεγονός που υπήρξε καθοριστικός παράγοντας για άμεση επιτυχία της εταιρίας και την 

αξιοπιστία της απέναντι στο επενδυτικό κοινό. 

Η  ελεγκτική  εταιρία της  Enron, η  Arthur Andersen είχε  σημαντικό  μερίδιο 

ευθύνης για την κατάληξη της εταιρίας, γεγονός το οποίο συνέβαλε και στην δική της 

κατάρρευση. Υπεύθυνη   των   λογιστικών   της   για   12   έτη,   είχε   εγκρίνει   τα 

αποτελέσματα της περιόδου 1997-2001, όταν η Enron είχε "φουσκώσει" τα κέρδη της 

κατά  600  εκατ.  δολάρια. Αν  και  ήταν  γνωστό  πως  η Enron ήταν  ένας  υψηλού 

κινδύνου  πελάτης και  ενώ  η  ελεγκτική  εταιρία  είχε  ήδη  εντοπίσει  στα  βιβλία  της 

εταιρίας  προβλήματα  της  τάξης  των  51  εκ.  δολαρίων  τελικά  αποφάσισε  να  τα 

παραβλέψει  χωρίς  να  τα  διορθώσει.  Επίσης,  πρότεινε  στην  ελεγχόμενη  εταιρία  

να προβεί  σε  ρυθμίσεις  που  θα  μείωναν  το  ετήσιο  εισόδημα  κατά  50%  περίπου  

και συγκεκριμένα  από  105  σε  54  εκ.  δολάρια.  Παρά  το  ότι  η Enron δεν  προχώρησε  

σε υλοποίηση  αυτών  των  προτάσεων,  η  ελεγκτική  υπέγραψε  για  την  ορθότητα  

και αξιοπιστία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρίας. 
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Ο  επιχειρηματικός  κόσμος  υποστήριζε  πως  η  ελεγκτική  εταιρία  δεν  ήταν  

σε  θέση να αντισταθεί στην Enron λόγω των υψηλών αποδοχών που λάμβανε από αυτή  

για τις ελεγκτικές και διοικητικές υπηρεσίες που της παρείχε. Συγκεκριμένα, το 2000,  

η Enron ανέφερε πως πλήρωσε συνολικά την ελεγκτική εταιρία 52 εκατ. δολάρια και 

συγκεκριμένα  25  εκατ.  δολάρια  για  τον  έλεγχο  των  χρηματοοικονομικών  της  

καταστάσεων  και  27  εκατ.  δολάρια  για  παροχή  συμβουλευτικών  υπηρεσιών.  Η  

ελεγκτική εταιρία παρείχε και υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, κάτι που αποτελούσε 

κοινή πρακτική για το ελεγκτικό επάγγελμα, πριν από τη θέσπιση των κανόνων του 

Sarbanes-OxleyAct99.Η  σχέση  συνεργασίας  μεταξύ  των  δύο  εταιριών  είχε  

αναπτυχθεί  σε  τέτοιο βαθμό, ώστε  οι  εργαζόμενοι  των  δύο  εταιριών  δεν  μπορούσαν  

πια  να  ξεχωρίσουν ποιος   εργάζεται   και   σε   ποια επιχείρηση,   καθόσον στην   

πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι κινούνταν μεταξύ των επιχειρήσεων. Τον Ιανουάριο 

του 2002 το Κογκρέσο ανακαλύπτει ότι, λίγες ημέρες πριν η Enron καταθέσει αίτηση 

πτώχευσης, η Andersen είχε διατάξει την καταστροφή  χιλιάδων  εγγράφων  που  

σχετίζονταν  με  τον  οικονομικό  έλεγχο  του ενεργειακού  κολοσσού,  ρίχνοντας  στο 

σκοτάδι  τις  έρευνες  για  τη  μεγαλύτερη εταιρική  χρεοκοπία  της  χώρας. Αργότερα, 

τον  ίδιο  μήνα, ομοσπονδιακό  δικαστήριο απαγγέλλει κατηγορίες εναντίον της 

λογιστικής εταιρίας για παρεμπόδιση του έργου της δικαιοσύνης. Η είδηση της 

προσπάθειας καταστροφής των εγγράφων πυροδότησε ένα κύμα κριτικής  ενάντια  

στην Andersen.  Επιπλέον συνέβη το εξής παράδοξο με τα  διοικητικά στελέχη της 

Enron να κατηγορούν την Andersen. Ο Kenneth Lay στις 17 Ιανουαρίου του  2002,  

εξέδωσε  δελτίο  τύπου  με  το  οποίο  η Enron απέλυε  την Andersen από ελεγκτική 

της εταιρία. Η  αποκάλυψη  του  ρόλου  που  έπαιξε  στην  απόκρυψη  σημαντικών  

στοιχείων για τις λογιστικές μεθόδους της Enron στοίχισε στην Andersen πελάτες και 

τζίρο, ενώ παράλληλα  ακυρώθηκε  το  σχέδιο  εξαγοράς  της  από  την  Delloitte & 

Touche.  Το Μάρτιο  παραιτείται  ο  πρόεδρός της, Joseph Bernardino και  ένα  μήνα  

αργότερα ανακοινώνεται  η  απόλυση  7.000  υπαλλήλων  ή  το  25%  περίπου  του  

προσωπικού της. Ανεξαρτήτως της δικαστικής έκβασης ως προς το ρόλο της εταιρείας 

στις δημιουργικές πρακτικές της Enron, η φήμη της Arthur Andersen επλήγη 

ανεπανόρθωτα. Από τους 28.000 υπαλλήλους της στις ΗΠΑ και 85.000 διεθνώς, η 

εταιρεία απασχολεί μόλις 200 στην έδρα της στο Σικάγο, προσπαθώντας να 

αντιμετωπίσει τις αγωγές από όσους θίχτηκαν από την ελλιπή πληροφόρηση των 

στοιχείων της Enron. Η άλλοτε μία εκ των μεγάλων πέντε ελεγκτικών εταιριών, με 

διεθνή φήμη και κύρος, άφησε πίσω της τέσσερις μεγάλες ελεγκτικές. 
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Μετά την ανακοίνωση αυτών των απολύσεων, αξιωματούχοι του Υπουργείου 

Δικαιοσύνης  των  ΗΠΑ  αποκάλυψαν  πως  ο David Duncan, πρώην  συνεργάτης  της 

Enron και  υπεύθυνος  για  τον  έλεγχο,  παραδέχτηκε  την  ενοχή  του  για  παρεμπόδιση 

της  δικαιοσύνης  και  συμφώνησε  να  καταθέσει  εναντίον  της  πρώην  εταιρίας  του.  

Η παραδοχή του Duncan σήμανε και το τέλος της Andersen. Κατά  τη  διάρκεια  των  

επόμενων  μηνών  και  χρόνων,  πολλά  στελέχη  της Enron, αντιμετώπισαν  

κακουργηματικές  διώξεις  από  τη  δικαιοσύνη,  μεταξύ  αυτών και οι Kenneth Lay, 

Jeffrey Skillingκαι Andrew Fastow (οικονομικός διευθυντής της Enron). Αμερικανικό 

ομοσπονδιακό δικαστήριο αποφασίζει ότι η Andersen κατέστρεψε εσκεμμένα τα 

έγγραφα που σχετίζονταν με τα οικονομικά στοιχεία της Enron, της επιβάλλει πρόστιμο 

500.000 δολαρίων, το μεγαλύτερο που έχει επιβληθεί ποτέ σε εταιρεία λογιστών, και 

τη θέτει σε καθεστώς επιτήρησης για πέντε χρόνια. Στις 31 Μαΐου του 2005 το ανώτατο 

δικαστήριο των ΗΠΑ ομόφωνα απέρριψε την καταδίκη για συνωμοσία που επιβλήθηκε 

στην Andersen τον Ιούνιο του 2002. Η απόφαση  του  ανώτατου  δικαστηρίου  να  

απορρίψει  την  καταδίκη  της Andersen για συνωμοσία  ήταν  μικρή  παρηγοριά  για  

τους  πάνω  από  20.000  συνεργάτες  και υπαλλήλους που έχασαν τη δουλειά τους 

όταν η ελεγκτική εταιρία εξαναγκάστηκε να κλείσει  μετά  την  καταδίκη  αυτή 

εκατοντάδων πρώην συνεργατών της Andersen.Ο εφιάλτης της Enron δημιούργησε 

ευρύτατο εσωτερικό προβληματισμό για το  λογιστικό –ελεγκτικό επάγγελμα  και  η  

δημόσια  κατακραυγή  προκάλεσε  την ανάγκη  για  την  ενδυνάμωση  των  λειτουργιών  

του  ελέγχου  και  τη  βελτίωση  των λογιστικών  και  οικονομικών  μεθόδων  

απεικόνισης.  Ο θάνατος της Andersen έφερε στην επιφάνεια το ρόλο των λογιστικών 

εταιρειών στη δημιουργία της «φούσκας» της WallStreet το 1999-2000, καθώς και τις 

συνέπειες της διαπλοκής των ρόλων του ελεγκτή και του συμβούλου, καθώς εκτός από 

ελεγκτικές υπηρεσίες η εταιρεία προσέφερε στην Enron και συμβουλευτικές 

υπηρεσίες. Δηλαδή η ίδια η εταιρεία που υποτίθεται ότι έλεγχε την αξιοπιστία των 

βιβλίων της, παράλληλα τη συμβούλευε πώς θα φανεί περισσότερο ελκυστική στους 

επενδυτές, χρησιμοποιώντας, όπως αποδείχθηκε, όχι και τόσο θεμιτά μέσα. Οι  

νομοθετικές  και  ρυθμιστικές  αρχές  γρήγορα  αποκρίθηκαν  σε  αυτή  την  ανάγκη  

για  αναμορφώσεις.  Λίγο  μετά  τη διάλυση  της Enron,  το FASB επέβαλε  

αυστηρότερες  λογιστικές  και  οικονομικές οδηγίες για την απεικόνιση των SPE’s.Η  

μεγαλύτερη αλλαγή στο ελεγκτικό επάγγελμα από το  σκάνδαλο  της Enron ήταν  η  

δημιουργία  μιας  νέας  ομοσπονδιακής  αρχής,  του Public Companies Accounting 

Oversight Board, που  θα  επέβλεπε  τη  διαδικασία δημιουργίας κανόνων για το 

επάγγελμα του Εξωτερικού Ελεγκτή. 
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5.3 Το σκάνδαλο της WorldCom 

Η World.com έχει  γίνει  ευρέως  γνωστή  ως  η  πρωταγωνίστρια  της  

μεγαλύτερης χρεοκοπίας  στην  ιστορία  της  Αμερικής.  Αποτελούσε  την  δεύτερη 

μεγαλύτερη εταιρεία  υπεραστικών  κλήσεων  στην  Αμερική  όπως  επίσης  και  μία  

από  τις επιχειρήσεις που ενίσχυσαν την έκρηξη στον τηλεπικοινωνιακό τομέα την 

δεκαετία του  ́90. 

Ιστορική εξέλιξη της εταιρείας 

1983: Οι επιχειρηματίες Μάρεϊ Γουάλντομ και Γουίλιαμ Ρέκτορ σχεδιάζουν τη 

δημιουργία εταιρείας παροχής υπεραστικών υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας χαμηλού 

κόστους (Long-Distance Discount Service, LDDS). 

1985: O Μπέρναρντ Εμπερς, επενδυτής της νεοσύστατης εταιρείας, αναλαμβάνει 

καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της LDDS. 

1989: H LDDS μετατρέπεται σε εισηγμένη εταιρεία μέσω της εξαγοράς της Advantage 

Companies Inc. 

1992/1998: H LDDS εξαγοράζει και ενοποιεί τις δυνάμεις της με τις εταιρείες: 

Advanced Telecommunications Corp., Resurgens Communications Group Inc., 

Metromedia Communications Corp., IDB Communications Group Inc., Williams 

Telecommunications Group Inc., MFS Commυnications Company Inc., UUNet 

Technologies Inc., MCI Communications Corp., Brooks Fiber Properties Inc. και 

CompuServe Corp.  Με την εξαγορά της Williams Telecommunications Group Inc., 

αντί 2,5 δισ. δολαρίων μετονομάζεται σε WorldCom Inc. 

2000: Οι αμερικανικές και ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές απαγορεύουν τη συγχώνευση 

της WorldCom με τη Sprint.. 

11 Μαρτίου 2002: H αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απαιτεί από τη WorldCom 

λεπτομερείς πληροφορίες για τις μεθόδους της λογιστικής, όπως και για τη χορήγηση 

δανείων σε υψηλόβαθμα στελέχη. 

30 Απριλίου 2002: O διευθύνων σύμβουλος της WorldCom, Μπέρναρντ Εμπερς, 

υποβάλλει την παραίτησή του λόγω της κατάρρευσης της τιμής της μετοχής της και 

της απόφασης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς να προχωρήσει σε εξονυχιστική έρευνα 
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για τη χορήγηση προσωπικών δανείων του από την εταιρεία. O αντιπρόεδρος της 

εταιρείας, Τζον Σίντμορ, αναλαμβάνει τη διοίκηση. 

10 Μαΐου 2002: H Standard & Poor's υποβαθμίζει την πιστοληπτική ικανότητα της 

WorldCom. 

13 Μαΐου 2002: H Standard & Poor's εξαιρεί τη WorldCom από τον δείκτη S&P 300. 

15 Μαΐου 2002: H WorldCom ανακοινώνει ότι θα εξαντλήσει τραπεζικές πιστώσεις, 

ύψους 2,65 δισ. δολαρίων, ενώ θα διαπραγματευτεί νέο δάνειο 5 δισ. δολαρίων. 

25 Ιουνίου 2002: H διοίκηση της WorldCom απολύει τον οικονομικό διευθυντή της, 

αφού αποκαλύπτει την εφαρμογή αμφιλεγόμενης λογιστικής πρακτικής και 

ανακοινώνει την κατάργηση 17.000 θέσεων εργασίας. 

Το χρονικό του σκανδάλου 

Ένα από τα μεγαλύτερα λογιστικά σκάνδαλα στην επιχειρηματική ιστορία των 

Ηνωμένων Πολιτειών ξέσπασε όταν η WorldCom παραδέχθηκε ότι εσωτερικός έλεγχος 

στην επιχείρηση αποκάλυψε την παραποίηση των αποτελεσμάτων της χρήσεως τα 

πέντε τελευταία τρίμηνα, με την κατά άνω των 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων 

υπερβολή της κερδοφορίας της. 

Όπως ανακοίνωσε η WorldCom, σε εσωτερικό λογιστικό έλεγχο ανακαλύφθηκε 

ότι επιπλέον κέρδη 3,3 δισ. δολαρίων είχαν καταγραφεί κατά λάθος στα βιβλία της από 

το 1999 ως και το πρώτο τρίμηνο του 2002. Έως χθες, είχαν γίνει γνωστές μόνο οι 

δαπάνες ύψους 3,85 δισ. δολαρίων που είχε ανακοινώσει η εταιρεία ότι είχε 

καταγράψει λανθασμένα ως μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές επενδύσεις, 

συγκαλύπτοντας ζημίες που ξεκίνησαν από το 2001. 

H WorldCom, στις λογιστικές καταστάσεις της οποίας ήδη διενεργούνταν 

έρευνες από τις αμερικανικές αρχές, προσπαθούσε να αναδιαρθρώσει το ύψους 30 

δισεκατομμυρίων δολαρίων χρέος της. H δανειοληπτική ικανότητά της είχε 

υποβαθμισθεί στην κατώτερη δυνατόν κατηγορία τον προηγούμενο από τις 

αποκαλύψεις μήνα, ενώ πριν ακόμη από την αποκάλυψη του σκανδάλου, η 

χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας είχε συρρικνωθεί από τις αρχές του έτους κατά 

94%.  Έκβαση αυτού του γεγονότος ήταν η κατακόρυφη πτώση της μετοχής της 

Worl.com από τα 64 δολάρια στα 20 σεντς. Στα τέλη του Ιουνίου του 2002 

ανακοινώθηκε η απόλυση του οικονομικού της  διευθυντή Scot Salivan ο  οποίος  ήταν  
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υπεύθυνος  για  την  απόκρυψη  των αποτελεσμάτων του 2001 και του πρώτου τριμήνου 

του 2002, δηλαδή συνολικό ύψος δαπανών 3,9 δις δολάρια. Η   απάτη   αυτή   

χαρακτηρίστηκε   από   την   Αμερικάνικη   Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς  ως  

«πρωτοφανούς  μεγέθους»,  ενώ  παράλληλα  είχε  ξεκινήσει  η έρευνα  των  λογιστικών  

πρακτικών  της  εταιρείας  από το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης. Τον Αύγουστο του 2002 

το F.B.I. συνέλαβε τους Scot Salivan και David Mayers για την  διαφθορά  και  

παρουσίαση  ψευδών  οικονομικών  στοιχείων  του  Ισολογισμού. 

Μετά την αποκάλυψη της απάτης η εταιρεία οδηγήθηκε σε επανέκδοση των 

αποτελεσμάτων της για το πεντάμηνο της παραποίησης. Αν δεν λαμβάνονταν υπόψη οι 

κρυφές δαπάνες, τότε η εταιρεία θα σημείωνε κέρδη 1,4δις δολάρια το 2001 και 130 

εκατ. δολάρια το πρώτο τρίμηνο του 2002. Η πορεία όμως προς την χρεοκοπία ήταν 

πλέον δεδομένη καθώς τα χρέη της εταιρείας υπερέβαιναν τα 30 δις δολάρια και η 

προσπάθειά της για ανεύρεση νέων κεφαλαίων δεν απέφερε καρπούς. Μετά την 

ανακοίνωση του σκανδάλου της Enron και την ανάληψη μέρους της ευθύνης από την 

ελεγκτική εταιρεία Arthur Andersen ήρθε στο φως και η περίπτωση της World.com για 

να καταστρέψει τελείως την φήμη και υπόληψη της ελεγκτικής εταιρείας, καθώς αυτή 

ήταν η υπεύθυνη για τον έλεγχο των λογιστικών βιβλίων της World.com. Παρά την 

άρνηση της Arthur Andersen για ανάμειξη στην παραποίηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων ,η συνενοχή της θεωρείται βέβαιη. 

Οι  λογιστικές  μέθοδοι  που  χρησιμοποίησε  η World.com μεταξύ  1999  και 

2002 για να ωραιοποιήσει τα βιβλία της ήταν οι ακόλουθες: 

•Το  λογιστήριο  της  εταιρείας  δήλωνε  πλημμελώς  τις  γραμμές  κόστους, δηλαδή  τα  

έξοδα  διασύνδεσης  με  τις  άλλες  εταιρείες  τηλεπικοινωνιών,  με κεφαλαιοποίηση  

των  συγκεκριμένων  δαπανών  στον  Ισολογισμό  και  όχι  με την αναγνώρισή τους ως 

έξοδο, 

•Διόγκωνε  τα  έσοδά  της  μέσω  της  χρησιμοποίησης πλαστογραφημένων  λογιστικών 

εγγραφών 

Οι βασικότερες ομάδες που επλήγησαν από την υπόθεση World.com όπως και 

στην περίπτωση της Enron ήταν οι επενδυτές κεφαλαίων αλλά κυριότερα οι 

εργαζόμενοί της. Το 28% του συνόλου του προσωπικού της απολύθηκε (17.000 θέσεις 

εργασίας). Τελικά η World.com αδυνατώντας να μειώσει το υπέρογκο χρέος που την 

βάρυνε ύψους 41 δις δολαρίων περίπου κηρύττει πτώχευση. Όπως κατατέθηκε στην 
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αίτηση προστασίας έναντι των πιστωτών της το ενεργητικό της άγγιζε τα 107 δις 

δολάρια, ποσό που ξεπερνούσε κατά πολύ αυτό της περίπτωσης Enron, και έτσι η 

World.com παρέμεινε στην ιστορία ως η μεγαλύτερη χρεοκοπία. 
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5.4 Το σκάνδαλο της ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ 

Η    περίπτωση    της    εταιρίας    «ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ» αποτελεί σημαντικό 

ασφαλιστικό  σκάνδαλο. Το  χρονικό  της «Ασπίς   Πρόνοια» ξεκινάει   πριν   από 70 

περίπου  χρόνια, με το έτος 1944 να αποτελεί μια ημερομηνία σταθμό για την εταιρία 

καθώς υλοποιήθηκε η ίδρυσή της. 

Τα  αποτελέσματα  της  ανάκλησης  της  άδειας  της «Ασπίς Πρόνοια» ήταν 

ιδιαίτερα   αισθητά,   καθώς   η   εταιρία   απασχολούσε   ένα   σημαντικό αριθμό 

εργαζομένων  που  υπολογιζόταν  κοντά  στους  1000  υπαλλήλους.  Εκτός  αυτού,  η 

εταιρία  είχε  πάνω  από  ένα  εκατομμύριο  ασφάλειες,  εκ  των  οποίων  οι  160.000 

αποτελούσαν συμβόλαια ζωής. Κατά  τα  τέλη  Ιανουαρίου  του  2010,  η  εταιρεία 

«Baker Tilly   Hellas» προχώρησε στην εκκαθάριση της «Ασπίς Πρόνοια».  Κατά την 

διάρκεια της πορείας εκκαθάρισης, ο οίκος Baker Tilly συνέταξε μια 20σέλιδη έκθεση 

στην οποία χαρακτήρισαν τις λογιστικές πρακτικές της ΑΣΠΙΣ ως «σημαντική 

λογιστική αταξία» και «ανορθόδοξες εγγραφές»  . 

Οι δύο ορκωτοί λογιστές στην 20σέλιδη έκθεση που έχουν συντάξει για 

λογαριασμό των δύο Εποπτών που διενεργούν την εκκαθάριση στην Ασπίς Πρόνοια 

ανέφεραν «ποσά κονδυλίων που μεταφέρονται διαδοχικά σε άσχετους λογαριασμούς, 

γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δυσχερές και χρονοβόρο το έργο της εξακρίβωσης της 

ειλικρίνειας του περιεχομένου των λογαριασμών της εταιρείας». 

Χαρακτηριστική είναι η διαδρομή 7,1 εκατ. ευρώ, που όπως σημείωσαν οι 

ελεγκτές, μεταφέρθηκαν από τον λογαριασμό «χρεώστες ασφαλίστρων» σε άσχετο 

λογαριασμό της Aspis Holding και από εκεί σε άσχετους λογαριασμούς της Aspis 

Μεσιτείας Ασφαλιστών και στη συνέχεια σε χρέωση του λογαριασμού «προβλέψεις 

επισφαλειών». Με αυτόν τον τρόπο, καταλήγουν «έμμεσα μια απαίτηση της εταιρείας 

Ασπίς Πρόνοια έκλεισε στα αποτελέσματα χρήσης και εξαφανίστηκε με την αιτιολογία 

της ανεπίδεκτης είσπραξης». 

Η πρακτική αυτή που χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τη διοίκηση της 

εταιρείας, φέρνει στην επιφάνεια όλες τις λογιστικές ατασθαλίες και τις μεταφορές 

ποσών μεταξύ των εταιρειών του ομίλου, στην προσπάθεια του βασικού μετόχου είτε 

να προσποριστεί χρήματα της εταιρείας είτε να καλύψει τρύπες συγγενών εταιρειών. 
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Ενδεικτικές είναι και οι απαιτήσεις ύψους 56,1 εκατ. ευρώ και οι υποχρεώσεις ύψους 

71,9 εκατ. ευρώ από και προς τις εταιρείες Ασπίς Capital, Aspis Ομιλος Εταιρειών, 

Aspis Holding Public, Fewsley Holdings, Leda, Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ, οι οποίες όπως 

επισημαίνεται στην έκθεση «γίνονται χωρίς να υπάρχουν ουσιαστικά πραγματικές 

εμπορικές συναλλαγές». 

Διαπιστώθηκε επίσης ότι είχαν εκδοθεί 56 επενδυτικά ασφαλιστήρια 

συμβόλαια συνολικού ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, τα οποία αν και έχουν χαρακτηριστεί 

εισπραχθέντα δεν έγινε εισροή χρημάτων. Σύμφωνα με την εκτίμηση του ελεγκτικού 

οίκου «αφορούσε ατομικές υποχρεώσεις του βασικού μετόχου της εταιρείας, που 

μετατράπηκαν σε υποχρεώσεις της εταιρείας». 

Αντίστοιχα διαπιστώνεται ότι υπάρχει σημαντικός αριθμός ζημιών που ενώ 

φαίνονται ως εξοφλημένες, δεν έχει απεικονιστεί στα βιβλία της εταιρείας σχετική 

πληρωμή, ενώ για 3.000 ασφαλιστήρια συμβόλαια αποδεικνύεται ότι οι ασφαλισμένοι 

κατέβαλαν μικρότερο εφάπαξ ποσό από αυτό που αναφερόταν στο συμβόλαιο. Άλλοι 

2.500 φάκελοι ζημιών ελέγχονται ως προς τον προσδιορισμό του ύψους τους και άλλοι 

3.700 φάκελοι ομαδικών ασφαλιστηρίων ζωής, ελέγχονται ως προς την ορθότητά των 

χρεώσεων των νοσοκομείων και των συνεργατών. 

Ο μακρύς κατάλογος των «ανορθόδοξων προσαρμογών» περιλαμβάνει επίσης 

αναλήψεις μετρητών ύψους 5,1 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες που δεν εμφανίζονται στα 

βιβλία της εταιρείας, καταθέσεις 1,4 εκατ. ευρώ που επίσης δεν εμφανίζονται στα 

βιβλία, αντίστοιχες πιστώσεις 2,1 εκατ. ευρώ, 6,4 εκατ. ευρώ αναλήψεις καθώς και 9,2 

εκατ. ευρώ καταθέσεις, που όμως σημειώνουν οι ελεγκτές είναι «αδιερεύνητες». 

Σημαντικό ρόλο διαδραμάτισαν οι πλημμελείς έλεγχοι των εποπτικών αρχών, 

καθώς  η  εταιρία  λάμβανε  πιστοποιητικά  φερεγγυότητας  από  το  ελληνικό  κράτος. 

Χαρακτηριστικό  μάλιστα  ήταν  το  γεγονός  ότι  τον  Ιούνιο  του  2008  η  

πιστοληπτική ικανότητα  της  εταιρίας  βαθμολογήθηκε  με  Β+  από  τον  διεθνή  οίκο 

Fitch,  ενώ  δύο μήνες αργότερα η ΕΠ.Ε.Ι.Α. έλαβε την απόφαση να παγώσει τα 

περιουσιακά στοιχεία του  ομίλου  ΑΣΠΙΣ. 

Ταυτόχρονα,  ο  οίκος  αξιολόγησης Fitch προχώρησε  σε υποβάθμιση της 

πιστοληπτικής ικανότητας της εταιρίας, στην κατηγορία CCC, λόγω του ότι δεν διέθετε 

πλέον επαρκείς πληροφορίες. 
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Η  κατάρρευση  του  Ομίλου  ΑΣΠΙΣ,  κολοσσού  στην  ελληνική  ασφαλιστική 

αγορά, είχε σημαντικές επιπτώσεις όχι μόνο για τον κλάδο των ασφαλίσεων αλλά και 

για  τους  εκατοντάδες  εργαζομένους  της  εταιρίας «ΑΣΠΙΣ  ΠΡΟΝΟΙΑ που  έμειναν 

άνεργοι  και  τα  1,2  εκατομμύρια  συμβόλαια  που  δεν  μπόρεσαν  να  αποζημιωθούν  

ζημιώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες ασφαλισμένους.  Εναντίον του Προέδρου και 

Διευθύνοντα Συμβούλου ασκήθηκε ποινική δίωξη σε  βαθμό  κακουργήματος  για  

απάτη  και  νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομη δραστηριότητα και εκδόθηκε 

ένταλμα σύλληψης. 
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5.5 Το σκάνδαλο της Lehman Brothers 

H Lehman Brothers ήταν από τους μεγαλύτερους αγοραστές «τοξικού χρέους»- 

δηλαδή τιτλοποιημένων δανείων προς αφερέγγυους δανειολήπτες (subprime loans) 

κατά την περίοδο της «φούσκας» στην αμερικανική αγορά στέγης. Όταν αυτή έσπασε, 

αναγκάστηκε να αποκαλύψει τις τεράστιες ζημίες της. Ο τότε υπουργός Οικονομικών, 

Χανκ Πόλσον, σε μία συνάντηση με τα κορυφαία στελέχη της Wall Street, προσπάθησε 

το 2008 να βρει αγοραστή της. Κανείς δεν ανταποκρίθηκε, με αποτέλεσμα μία 

χρεοκοπία 691 δισ. δολαρίων- τη μεγαλύτερη στην ιστορία των ΗΠΑ- με ισχυρότατους 

τριγμούς παγκοσμίως. Ήταν το γεγονός, που πυροδότησε την παγκόσμια 

χρηματοπιστωτική κρίση. 

Η Lehman Brothers ιδιαίτερα  από  το  1990  ταυτίστηκε  με  τις  αγορές 

παραγώγων. Αν και η επενδυτική τράπεζα αποκόμιζε πολλά κέρδη λόγω παραγώγων, 

ήταν αντιμέτωπη με πολλούς μη διαχειρίσιμους κινδύνους. Η  εταιρία  παρουσίασε  

σημαντική  οικονομική  ανάπτυξη  και  παράλληλα δραστηριοποιήθηκε στην αγορά 

στεγαστικών δανείων RMBS (Residential Mortgage Backed Securities).  Πρόκειται  

για  ομολογίες  που  διασφαλίζονται  με  υποθήκες  σε κατοικίες,    δηλαδή    τα    

εισοδήματα    ή    οι δόσεις    ενυπόθηκων    ακινήτων χρησιμοποιούνται  για  την  

εξόφληση  των  ομολογιών.  Το  ύψος  των RMBS το  2006 ξεπέρασε  στις  Η.Π.Α.  τα  

200  τρισ.  δολάρια  και  είχαν  ως  κάλυψη  τα credit default swaps.  Η  αυξανόμενη  

ζήτηση  για RMBS οδήγησε  στην  επέκταση  δανείων  προς ιδιώτες   χωρίς   

πιστοληπτική   ικανότητα.   Όσο  όμως   αυξάνονταν  οι   τιμές   των κατοικιών,  από  

το  1995-2005,  ο  κίνδυνος  αθέτησης  στις  υποθήκες  κατοικιών  δεν δημιουργούσε  

ανησυχίες.  Μετά  από  την  κορύφωση  των  τιμών  κατοικίας,  το  2006, άρχισε η 

κάθοδος και το 2008 η μείωση άγγιξε το 50%. Αυτό είχε άμεση συνέπεια τα RMBS να  

μην  πωλούνται  σε  οποιαδήποτε  τιμή.  Η  κατάσταση  βρίσκει  τη Lehman Brothers 

να κατέχει ενυπόθηκους τίτλους ύψους 90 δισ. δολαρίων.   

Προκειμένου να ωραιοποιήσει τα αποτελέσματά της, η Lehman χρησιμοποιεί  

τα Repos105 με αποτέλεσμα   οι   οικονομικές της  καταστάσεις   να   είναι   ουσιωδώς 

παραπλανητικές.  Επρόκειτο  για  λογιστικό  τέχνασμα,  για  την  απόκρυψη  χρεών 

δισεκατομμυρίων  δολαρίων  με  την  προσωρινή  μεταφορά  τους  εκτός  ισολογισμού, 

στο τέλος κάθε τριμήνου. Στελέχη της Lehman συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να 

χρησιμοποιήσουν  τα Repos105 εντάσσοντάς  τα  στα  λογιστικά  πρότυπα,  για  την 

εμφάνιση των οικονομικών στοιχείων όλων των επιχειρήσεων, με στόχο τη διαφάνεια 
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των  ισολογισμών  και  την  προστασία  του  κοινού. Προκειμένου τα Repos105 να 

εμφανίζονται ως καθόλα νόμιμες συναλλαγές, η τράπεζα έκανε χρήση του προτύπου 

SFAS140 προς όφελός της,. Με αυτόν τον τρόπο  μειώθηκε  ο  καθαρός  δείκτης  

μόχλευσης  της  εταιρίας.  Τα Repos 105 χαρακτηρίστηκαν από τον ελεγκτή της 

Lehman ως "λογιστικά κίνητρα" με σκοπό να βελτιώσουν αφενός  τις  οικονομικές  

καταστάσεις  της εταιρίας και αφετέρου τον  καθαρό  δείκτη μόχλευσης.  Στις  15  

Σεπτεμβρίου  2008,  η Lehman Brothers,  με  ενεργητικό  700  δισ. δολαρίων,  κήρυξε  

πτώχευση.   

Ευθύνη των ελεγκτών 

Η  έκθεση  πτώχευσης εκτάσεως 2.200 σελίδων  δημοσιεύθηκε  την  άνοιξη  

του 2010. 

Η αγορά   των   συμβάσεων   αντιστάθμισης πιστωτικού  κινδύνου  (CDS)  ήταν  

ένας  από  τους  σοβαρότερους  παράγοντες  που συνέβαλαν  στην πτώση της  εταιρίας,  

καθώς  η  Lehman  Brothers  είχε καθοριστικά ενεργό ρόλο στην εν λόγω αγορά. 

Η σημαντικότερη όμως αιτία, που  οδήγησε  τη  Lehman  Brothers  στην 

κατάρρευση,  είναι  η σκόπιμη  διαστρέβλωση  των  δεδομένων  των  οικονομικών  της 

καταστάσεων. 

Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα   ότι τα στελέχη της Lehman με λογιστικά  

τεχνάσματα  κάλυπταν  την  πραγματική  οικονομική  θέση  της  εταιρίας. Επίσης 

εμπλέκει  και  επιρρίπτει  ευθύνες  και  στην  ελεγκτική  εταιρία, Ernst& Young, που 

ασκούσε τον έλεγχο στην Lehman από το 1994 ως το 2008 και στην οποία 

καταβάλλονταν υψηλά χρηματικά ποσά. Σημειώνεται πως για τον  έλεγχο  του  2007  

κατεβλήθη  στην  ελεγκτική  εταιρία  το  ποσό  των  29,5  εκ. δολαρίων για παροχή 

ελεγκτικών και φορολογικών υπηρεσιών. Οι ελεγκτές της Ernst&Young 

εθελοτυφλούσαν εσκεμμένα σε  αυτές  τις «τεχνικές  ωραιοποίησης» του  ισολογισμού, 

οι οποίες κυρίως  εστίαζαν στην  χρήση του  «Repos105»,  το  οποίο  η  Lehman  

Brothers  δεν αποκάλυψε, παρά το γεγονός ότι οι ελεγκτές είχαν γνώση επί του θέματος. 

Μέσα σε 6 μήνες, οι συνέπειες  της  πτώχευσης  δημιούργησαν  τη  μεγάλη  

ύφεση  που  εξανέμισε  10  τρισ. δολάρια  από  τον  πλούτο  των  επενδυτών  των  

χρηματιστηρίων  και  βύθισε  σε  ύφεση την παγκόσμια οικονομία. Προκειμένου να 

αποφευχθεί η πτώχευση, μόνον η αμερικανική κυβέρνηση ήταν σε θέση να τείνει χείρα 

βοηθείας στη Lehman. Οι πελάτες και οι δανειοδότες της τράπεζας την εγκατέλειπαν 
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φοβούμενοι ότι θα δήλωνε αδυναμία πληρωμών. Η ανάκτηση εμπιστοσύνης σε αυτήν 

θα επιτυγχάνεται μόνο με την στήριξη του Υπουργείου Οικονομικών. Το υπουργείο  

Οικονομικών δήλωσε ότι αδυνατούσε να προβεί σε «επενδύσεις» και ότι δεν είχαν 

επιλογή λόγω της ισχύουσας νομοθεσίας. . Η Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να 

χορηγήσει δανεισμό, μόνον όμως εφόσον η τράπεζα θα ήταν σε θέση να της παράσχει 

ικανές εγγυήσεις. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 

Όπως αναλύθηκε εκτενέστερα παραπάνω η Ελεγκτική είναι ο κλάδος της 

Λογιστικής που είναι υπεύθυνος για το σύνολο των αρχών και των κανόνων που έχουν 

θεσμοθετηθεί και στοχεύουν στο να προσδιορίσουν τον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων 

που ακολουθούν οι ελεγκτές καθώς και τις διαδικασίες ελέγχου που θα ακολουθήσουν 

προκειμένου να ελέγξουν τις οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών. Ο έλεγχος που 

διενεργούν οι ελεγκτές έχει ως στόχο να εξακριβώσει τον ορθότητα και την αξιοπιστία 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Ωστόσο, τα ελεγκτικά σκάνδαλα που 

διαδραματίζονται στην οικονομία και τα οποία έχουν δει το φως της δημοσιότητας 

αυξάνονται ολοένα και περισσότερο λόγω του πλούτου που καλούνται να 

διαχειριστούν οι εταιρείες και χρήζουν με τον τρόπο αυτό ακόμα πιο επιτακτική την 

ανάγκη ύπαρξης των ελεγκτών για τον έλεγχο της αξιοπιστίας των καταστάσεων 

αυτών.  

 Οι σωστά δομημένες και οργανωμένες εταιρίες διαθέτουν σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Ένα καλά οργανωμένο, δομημένο και αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου είναι ικανό να βοηθήσει σε μεγάλο βαθμό τον οργανισμό ώστε να καταρτίσει 

τις οικονομικές του καταστάσεις ορθά και σύμφωνα με τις ισχύουσες λογιστικές αρχές 

και πρότυπα που ισχύουν. Ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι 

ικανό να ανιχνεύσει την απάτη που τυχών μπορεί να έχει διαπράξει κάποιο μέλος ενός 

οργανισμού, όταν το έργο του βασίζεται στην αντικειμενικότητα και στην ανεξαρτησία 

του ελεγκτή. Οι έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα 

ότι ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί έναν ακρογωνιαίο λίθο σε έναν οργανισμό και είναι 

ικανός να εντοπίσει απάτες και να καταφέρει να τις διαχειριστεί αρκεί να μπορεί να 

δρα με αντικειμενικότητα και ανεπηρέαστος από την Διοίκηση της ελεγχόμενης 

εταιρείας.  

 Ωστόσο, η ανίχνευση της απάτης δεν είναι ο πρωταρχικός σκοπός του 

εσωτερικού ελεγκτή αλλά κατά κύριο λόγο είναι μέλημα του εξωτερικού ελεγκτή. Ο 

σκοπός του εξωτερικού ελεγκτή είναι μέσα από τον έλεγχο που θα διενεργήσει και την 

τελική έκθεση ελέγχου που θα δημοσιεύσει να καταφέρει να διασφαλίσει την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων της ελεγχόμενης εταιρείας. Έχει λοιπόν ως 

στόχο να εκφράσει γνώμη επί των οικονομικών καταστάσεων για τον τρόπο που έχουν 

καταρτισθεί, εάν είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη ανακρίβειες και λάθη. Ο εξωτερικός 
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ελεγκτής θα πρέπει να λειτουργεί πάντα ακολουθώντας πιστά τους κανόνες 

Δεοντολογίας που έχουν θεσμοθετηθεί δηλαδή να λειτουργεί πάντα με 

αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία. Σε πολλές περιπτώσεις απάτες που έχουν γίνει 

γνωστές και έχουν αναλυθεί παραπάνω καταδεικνύουν πως οι εξωτερικοί ελεγκτές που 

είχαν αναλάβει τον έλεγχο των Εταιρειών αυτών  δεν λειτούργησαν με βάση τους 

κώδικες Δεοντολογίας. 

Ωστόσο, ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον εντοπισμό της απάτης αλλά και 

την αποτροπή της είναι η ανεξαρτησία του εξωτερικού ελεγκτή απέναντι από την 

ελεγχόμενη εταιρεία. Έχουν γίνει γνωστές αρκετές περιπτώσεις απάτης γεγονός που 

αποδεικνύει ότι η απάτη υπήρχε και θα συνεχίσει να υπάρχει λόγω του βασικότερου 

στόχου που έχουν όλες οι Εταιρίες αυτό της μεγιστοποίησης των κερδών τους. Κρίνεται 

λοιπόν ακόμα πιο επιτακτική η ανάγκη ύπαρξης ενός καλά οργανωμένου συστήματος 

ελέγχου το οποίο θα λειτουργεί σωστά, με ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα 

προκειμένου να περιοριστεί σε μεγάλο βαθμό η ύπαρξη του φαινομένου αυτού. Στις 

μέρες μας λόγω του ασταθούς οικονομικού περιβάλλοντος και κυρίως λόγω του 

συνεχώς μεταβαλλόμενου φορολογικού συστήματος που επικρατεί το οποίο έχει ως 

στόχο την αύξηση των φορολογικών συντελεστών των εταιριών ως αντιστάθμισμα των 

διαφυγόντων κρατικών κερδών από φαινόμενα φοροδιαφυγής,  οι εταιρείες 

προσπαθούν να βρουν νέες λύσεις προκειμένου να καταφέρουν να επιβιώσουν αλλά 

και να συνεχίσουν να μεγιστοποιούν τα κέρδη τους, οι οποίες τις περισσότερες φορές 

δεν είναι νόμιμες και σύμφωνες με τις αρχές τις λογιστικής. Η παραποίηση και η 

ωραιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων από τη μεριά των εταιριών έχει οδηγήσει 

τους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων να αμφισβητούν αναφορικά με την 

αξιοπιστία και την ορθότητά τους. Στο σημείο αυτό κρίνεται απαραίτητη η ύπαρξη των 

ελεγκτών. Οι ελεγκτές λοιπόν πρέπει να έχουν ως στόχο το έργο τους να είναι 

αντικειμενικό και η έκθεση ελέγχου που θα παραδώσουν  στο πέρας του ελέγχου τους 

να είναι αξιόπιστη ώστε να μπορούν να την εμπιστευτούν οι χρήστες των οικονομικών 

καταστάσεων.  

Στην παρούσα εργασία έγινε μία προσπάθεια προκειμένου να αναλυθεί η έννοια 

της απάτης, να τονιστεί ο ρόλος των ελεγκτών τόσο των εσωτερικών, όσο και των 

εξωτερικών στην ανίχνευση και στην αντιμετώπισή της αλλά και να αναλυθούν τα 

εταιρικά σκάνδαλα τα οποία έχουν γίνει γνωστά και έχουν συγκλονίσει την οικονομία. 

Παρόλα αυτά η συγκεκριμένη εργασία είναι μία αρχή προκειμένου να γίνουν 

περαιτέρω αναλύσεις γύρω από το θέμα της αλλοίωσης των οικονομικών 
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καταστάσεων, με αναφορά σε περισσότερα εταιρικά σκάνδαλα τα οποία είναι σε 

εξέλιξη και με έρευνες που θα έχουν ως στόχο να διαπιστώσουν την ουσιαστική ύπαρξη 

των ελεγκτών στην αντιμετώπιση της απάτης αλλά κυρίως στην ανίχνευσή της.   
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