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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

 Η ελληνική, η ευρωπαϊκή αλλά και η παγκόσμια οικονομία μαστίζονται τα τελευταία 

χρόνια από μια από τις μεγαλύτερες κρίσεις των τελευταίων δεκαετιών. Η χώρα μας προσπαθεί να 

αντιμετωπίσει την κρίση, η οποία έχει δημιουργήσει μεγάλη καταστροφή στην βιομηχανία, στην 

ανάπτυξη και γενικότερα στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές της παγκόσμιας οικονομίας. Ένα 

από τα σημαντικότερα εργαλεία για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί το μεγάλο αυτό πρόβλημα 

αποτελεί ο φορολογικός έλεγχος.   

 Ο έλεγχος αυτός διερευνά τα οικονομικά αποτελέσματα των επιχειρήσεων και των ιδιωτών 

και ελέγχει αν έχουν αποδώσει τον αναλογούντα φόρο, ανάλογα με τη φορολογική τους ικανότητα. 

Παίζει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια του κράτους να περιορίσει την φοροδιαφυγή καθώς και 

την παραοικονομία. Η φοροδιαφυγή συνδέεται με την ‹‹ αδήλωτη οικονομία››, ενώ η 

παραοικονομία με την ‹‹ μη καταγεγραμμένη οικονομία››. Επίσης συμβάλλει στην εξάλειψη της 

διαφθοράς, στη διαφύλαξη τω εσόδων του κράτους, στην αποκατάσταση της αξιοπιστίας των 

φορολογικών αρχών και την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης προς αυτές.   

 Επομένως, κρίθηκε απαραίτητη η παρούσα εργασία να παρουσιάσει τον κλάδο της 

Ελεγκτικής σαν επιστήμη αλλά και να τονίσει την σημαντικότητά της στην αξιόπιστη και 

αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών, της φοροδιαφυγής, της 

παραοικονομίας και γενικότερα του οικονομικού εγκλήματος. Επίσης, το πόσο απαραίτητη είναι 

η ύπαρξη εξειδικευμένων επαγγελματιών ελεγκτών, που ελέγχουν την εφαρμογή των διεθνών 

κανόνων Λογιστικού και Ελεγκτικού δικαίου καθώς και την εφαρμογή των διεθνών Προτύπου 

Ελέγχου, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες Δικλείδες Διασφάλισης Ποιότητας της Ελεγκτικής 

διαδικασίας στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. 
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 Η αξιοπιστία, η μακροχρόνια πείρα, το υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων και κυρίως 

ο επαγγελματισμός,  η ακεραιότητα και το ήθος των ελεγκτών αποτελούν απαραίτητες 

προϋποθέσεις για τη σωστή διεκπεραίωση και διευθέτηση των ελεγκτικών εργασιών. 

 

     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

    Ελεγκτική επιστήμη 

 

 Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται αναφορά σχετικά με το εννοιολογικό πλαίσιο της ελεγκτικής 

επιστήμης, αναφέρονται τα θέματα που εξετάζει καθώς και ο σκοπός της επιστήμης στην 

καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος. 

 

 

1.1  Ορισμός Επιστήμης- Αντικείμενο 

 

 Ελεγκτική είναι ο κλάδος της οικονομικής επιστήμης που ασχολείται με τη διατύπωση 

αρχών και κανόνων που αφορούν τη διεξαγωγή οικονομικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί στοχεύουν 

στην εξακρίβωση και επαλήθευση της αξιοπιστίας και της σημαντικότητας των 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών που παρέχει η Λογιστική.    

 Αυτοί που ζητούν συνήθως λογιστικές πληροφορίες είναι οι διοικούντες και διευθύνοντες 

της οικονομικής μονάδας, έχοντας την ευθύνη της, οι μέτοχοι και επενδυτές που ενδιαφέρονται 

για να τοποθετήσουν κεφάλαια με σκοπό το κέρδος, οι προμηθευτές- πιστωτές που ενδιαφέρονται 

για αποπληρωμή των απαιτήσεων τους, οι πελάτες που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν ή να 

συνεχίσουν να έχουν συναλλαγές με τη οικονομική μονάδα καθώς και το προσωπικό που 

ενδιαφέρεται να εξασφαλίσει την απασχόλησή του. Εκτός από τις παραπάνω κατηγορίες 

ενδιαφερόμενων, λογιστικές πληροφορίες επιθυμούν να αποκτήσουν οι ανταγωνιστές για να 
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διαπιστώσουν την πορεία του κύκλου των εργασιών των αντιπάλων τους, η κεντρική εξουσία και 

τοπική εξουσία, τα εργατικά συνδικάτα και διάφορες επαγγελματικές οργανώσεις για την 

υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους, το κοινό που ενημερώνεται για τις οικονομικές καταστάσεις 

καθώς και διάφοροι χρηματοοικονομικοί αναλυτές, ερευνητές και σύμβουλοι που μελετούν τις 

οικονομικές καταστάσεις για την έρευνά τους. 

 Αυτοί αντιθέτως που προσφέρουν λογιστικές πληροφορίες είναι οι οικονομικές υπηρεσίες 

μιας εταιρείας στα πλαίσια ενός καλά οργανωμένου λογιστικού συστήματος, το οποίο αποτελείται 

από αναλυτικά και συγκεντρωτικά ημερολόγια, αναλυτικά καθολικά, γενικό καθολικό, ισοζύγια, 

λογιστικές καταστάσεις και βοηθητικά λογιστικά βιβλία. 

 Σύμφωνα με τον Δήμου (2000) η ελεγκτική επιστήμη καθορίζει το σύνολο των αρχών που 

αποσκοπούν στο συστηματικό προσδιορισμό του είδους, της έκτασης, του τρόπου διενέργειας του 

ελέγχου των ενεργειών και ιδιαίτερα των διαχειριστικών, των αρμόδιων οργάνων των οικονομικών 

μονάδων για την πρόληψη λαθών ή καταχρήσεων ή για την εξακρίβωση της ορθότητας, της 

νομιμότητας και της σκοπιμότητας αυτών. 

 Η Ελεγκτική σαν επιστήμη δεν ενδιαφέρεται για την νομική μορφή των ελεγχόμενων 

μονάδων, ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα. Επίσης δεν ενδιαφέρεται για το αντικείμενο της 

εκμετάλλευσης, ο κερδοσκοπικός ή μη χαρακτήρας των εταιρειών- οργανισμών, διότι οι τεχνικές 

και οι μεθοδολογίες είναι ίδιες. Ο μόνος και αποκλειστικός σκοπός της Ελεγκτικής είναι να βρίσκει 

αν εφαρμόζονται οι συστηματικοί έλεγχοι και αν επισημαίνονται τα λάθη ή οι ανακρίβειες που 

μπορεί να περιέχουν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις.     

 Η Ελεγκτική είναι επιστήμη, γιατί μέσα από τη διερεύνηση παρέχει συνεχώς καινούργια 

γνώση αλλά και μια είδους τεχνική, γιατί σε συνδυασμό με την παραγόμενη επιστημονική γνώση 

μπορεί να ικανοποιήσει και να διεκπεραιώσει τις ανάγκες του ελέγχου. 

 Ο Τσιμάρας (1956) ορίζει την Ελεγκτική ως « το σύνολο των αρχών και ενεργειών δια των 

οποίων- απορρεουσών από βαθειάν γνώσιν της Οικονομικής των Εκμεταλλεύσεων 

(Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του Δικαίου (Εμπορικού, Αστικού, Φορολογικού) 

διενεργείται η εξέλεγξις (Verification) εμπορικών βιβλίων, οικονομικών καταστάσεων, 
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λογιστικών και συναφών στοιχείων προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και συναγωγήν 

ήτιολογημένων συμπερασμάτων σχετικών προς οικονομικήν τινα διαχείρισιν». 

 Κατά τον Mattingly ( 1964), αντικείμενο της Ελεγκτικής είναι «η εξέταση των βιβλίων 

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

ακρίβεια και νομιμότητα των εν αυτοίς εγγράφων, η ζήτησις των απαιτούμενων πληροφοριών, ως 

και η διενέργεια δοκιμαστικών επαληθεύσεων, πασών των εργασιών τούτων διεξαγόμενων εις 

τοιαύτην… ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της ακρίβειας και αλήθειας των άνω βιβλίων και των 

βάσει τούτων συνταχθεισών οικονομικών καταστάσεων». 

 Σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Λογιστικής ( American Accounting Association), η 

Ελεγκτική είναι ‹‹μια συστηματική διαδικασία αντικειμενικής συγκέντρωσης και αξιολόγησης 

ελεγκτικών τεκμηρίων, που αφορούν σε πιστοποιήσεις οικονομικών ενεργειών και γεγονότων, με 

σκοπό την εξακρίβωση του βαθμού ανταπόκρισης μεταξύ αυτών των πιστοποιήσεων και των 

προκαθορισμένων κριτηρίων, για την γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων σε ενδιαφερόμενους 

χρήστες››. 

 Το αντικείμενο λοιπόν της Ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των επιχειρήσεων με στόχο την 

πρόληψη και αποκάλυψη ακούσιων ή εκούσιων λογιστικών λαθών και οικονομικών ατασθαλιών, 

καθώς και την πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια συστηματικού ελέγχου και ανάλογων 

δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών δεδομένων, της πιστοληπτικής 

ικανότητας, καθώς και της ορθής εφαρμογής των κείμενων φορολογικών διατάξεων (Άρθρο 82 

παρ.5 ν.2238/94 όπως προστέθηκε με το άρθρο 21 παρ.10 εδάφ (β), ω.3943/11). 

Αναλυτικότερα, οι βασικοί σκοποί του ελέγχου είναι οι εξής1: 

• Εντοπισμός και πρόληψη ηθελημένων ή αθέλητων λογιστικών λαθών, 

• Διερεύνηση, αποκάλυψη και καταστολή ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων ως προς τις 

διαδικασίες, 

• Έγκριση, ανάλυση και σχολιασμός της ακρίβειας και πιστότητας των διαφόρων 

οικονομικών καταστάσεων στο σύνολό τους, 
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• Αξιολόγηση της σύνταξης και της παράθεσης επιμέρους σημείων των οικονομικών 

καταστάσεων, τα οποία αποτελούν ενδιαφέροντα στοιχεία για την πορεία και τις τάσεις 

που υπάρχουν στην επιχείρηση, 

• Πιστοποίηση της επάρκειας ή ανεπάρκειας της διαχρονικής κατάρτισης των κάθε είδους 

αριθμοδεικτών για την εξαγωγή των χρήσιμων συμπερασμάτων, 

1 Νεγκάκης Ι. Χρήστος –Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης, (2013), Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου  

 

• Υπογράμμιση των ατελειών και καθορισμός των αδυναμιών στο όλο κύκλωμα της 

επιχειρηματικής και διαχειριστικής απεικόνισης, 

• Στάθμιση των πιθανοτήτων ικανοποίησης των κάθε λογής απαιτήσεων της επιχείρησης για 

να υπολογιστούν οι πιθανές επισφάλειες και να γίνει ο σχηματισμός των σωστών 

προβλέψεων. 

 Ο ελεγκτής πρέπει να ακολουθεί κανόνες, αρχές και ενέργειες κατά την άσκηση των 

ελεγκτικών του καθηκόντων στις ελεγχόμενες εταιρείες- πελάτες που συντάσσουν ετήσιες 

χρηματοοικονομικές ή και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις είτε υποχρεωτικά είτε 

προαιρετικά. 

 

1.2  Κατηγορίες Eλέγχου 

 

      Τα είδη του ελέγχου εξαρτώνται και από διάφορους παράγοντες ( Meigs W, Larsen j., 

Meigs R. , 1984). Μπορούμε επομένως να διακρίνουμε τους εξής: 

• Εσωτερικός και εξωτερικός έλεγχος, 

• Ειδικός και γενικός έλεγχος 

• Προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος 
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• Μόνιμος- διαρκής, τακτικός- περιοδικός, έκτακτος και περιστασιακός έλεγχος 

 Επίσης, ανάλογα με την μέθοδο που ακολουθείται κατά τη διαδικασία των ελέγχων, 

υπάρχουν και οριζόντιοι και οι κάθετοι έλεγχοι. 

 Υπάρχει περίπτωση οι παραπάνω μορφές ελέγχου να συμβαδίζουν. Για παράδειγμα ένας 

εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι μόνιμος- διαρκής αλλά και να είναι και γενικός- 

λειτουργικός, να επεκτείνεται δηλαδή σε ολόκληρο το πεδίο της συγκεκριμένης περιόδου. 

Επίσης ένας εσωτερικός έλεγχος μπορεί να είναι και προληπτικός, εφόσον διεξάγεται κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της πράξης για αποκάλυψη  ακούσιων ή εκούσιων σφαλμάτων. 

 

1.3 Η Εξέλιξη Του Περιεχομένου Της Ελεγκτικής 

 

  Η αρχική έννοια του όρου ελεγκτής (auditor) ήταν ο ακροατής – αυτός που παρακολουθεί, 

«αυτός που ακούει», προκειμένου να εκφράσει γνώμη ο ελεγκτής για την ορθότητα της σωστής 

διαχείρισης των λογαριασμών. Επίσης την περίοδο αυτή ο έλεγχος ήταν λεπτομερής, κάλυπτε 

ποσοστό περίπου 100% των ελεγχόμενων λογαριασμών. Ήταν κυρίως έλεγχος για την αποκάλυψη 

της απάτης και η αναγνώριση της σημασίας εσωτερικού ελέγχου ήταν μηδαμινή. 

 Τον 20ο αιώνα αντικειμενικός σκοπός της συνηθισμένης έρευνας των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων που κάνει ένας ανεξάρτητος ελεγκτής είναι να εκφράσει τη γνώμη του ως προς την 

ειλικρίνεια με την οποία αυτές παρουσιάζουν τη χρηματοοικονομική θέση, τα αποτελέσματα 

χρήσεως και τις μεταβολές της χρηματοοικονομικής θέσεως, σύμφωνα με τις γενικά παραδεκτές 

αρχές της λογιστικής. Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και αναπτύσσεται και ο εσωτερικός 

έλεγχος. 

 

1.4 Σκοπός Της Ελεγκτικής Επιστήμης 

 Απώτερος σκοπός της Ελεγκτικής είναι δηλαδή να γίνεται τακτικός και συστηματικός 

έλεγχος στις επιχειρήσεις με στόχο την πρόληψη και αποκάλυψη ακούσιων ή εκούσιων 



12 

 

λογιστικών λαθών. Να υπάρξει επίσης πιστοποίηση, ύστερα από διενέργεια συστηματικού 

ελέγχου και ανάλογων δοκιμαστικών επαληθεύσεων, της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων με βάσει πάντα τις αρχές της Λογιστικής. 

 Εκτός όμως από τον ιδιωτικό τομέα η ελεγκτική επιστήμη ασχολείται με την 

καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος και στο Δημόσιο τομέα. Προσπαθεί να ανιχνεύσει 

το φοροδιαφυγή, την απάτη, το χρηματισμό και κάθε είδος παράνομης δραστηριότητας που σκοπό 

έχει το οικονομικό όφελος κάποιου εις βάρος κάποιου άλλου.  
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

     Οικονομικό έγκλημα 

 

 Σ΄ αυτό το κεφάλαιο θα γίνει μεγαλύτερη ανάλυση σχετικά με τον όρο του οικονομικού 

εγκλήματος, θα γίνει αναφορά στις μορφές του καθώς και στην εξάπλωσή του στον ιδιωτικό και 

Δημόσιο τομέα. 

 

2.1 Οικονομικό Έγκλημα- Έννοια- Περίπτωση Λευκού Κολάρου- Τρόποι 

Αντιμετώπισης 

 

 Το οικονομικό έγκλημα περιλαμβάνει μια ευρεία κατηγορία αδικημάτων που βρίσκονται 

σε άμεση συνάρτηση με το χρήμα ενώ η νομοθετική του ρύθμιση περιλαμβάνεται, εκτός από τον 

ποινικό κώδικα και σε ποινικούς νόμους. Τα νομοθετήματα αυτά αφορούν τον ανταγωνισμό, το 

απόρρητο, τη διαφορά, τη δωροδοκία, τις εταιρείες, τους καταχραστές του Δημοσίου, το 

λαθρεμπόριο, τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, το περιβάλλον, την 

πνευματική ιδιοκτησία, τα προσωπικά δεδομένα, τα φορολογικά αδικήματα, τα χρέη προς το 

Δημόσιο και τις χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

 Επίσης, ορίζεται ως το σύνολο μιας αθέμιτης δραστηριότητας, η οποία τελείται μέσω των 

επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα την απειλή ή βλάβη της καλής λειτουργίας της οικονομίας. 

 Ο αμερικανός κοινωνιολόγος Edwin Sutherland (1940) έθεσε για πρώτη φορά στις 

εργασίες το θέμα της εγκληματικότητας του ¨λευκού κολάρου¨, την εγκληματικότητα των 

ανθρώπων με λευκό κολάρο και καθαρό πουκάμισο, που λόγω της οικονομικής και κοινωνικής 

τους θέσης, εκμεταλλεύονταν και παραβίαζαν τους κανόνες των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 

τους. Η ζημιά που προκαλούσαν στην κοινωνία τους λόγω αυτών των παραβιάσεων ήταν τεράστια. 
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Ο Sutherland ανέπτυξε την έννοια του οικονομικού εγκλήματος,  βάσει στοιχείων- κριτηρίων 

προσωποπαγών, που αναφέρονταν στον δράστη και περιλάμβαναν τις αθέμιτες δραστηριότητες 

των επιχειρηματιών. Όριζε ότι τα εγκλήματα του λευκού κολάρου είναι δυσκολότερα ανιχνεύσιμα 

από τα κοινά ανιχνεύσιμα ποινικά εγκλήματα, λόγω του ότι αφορούν οικονομικές απάτες και δεν 

οδηγούν σε βίαιες πράξεις ή δεν θέτουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές . 

  Ο Μαρξιστής Αμερικανός κοινωνιολόγος C.Wright Mills ( 1951) και Καθηγητής της 

Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια είχε γράψει στο ομώνυμο βιβλίο του ότι από 

τη στιγμή που τα μέλη της μεγάλης κοινωνικής τάξης «του λευκού κολάρου» εντάσσονται 

παραγωγικά στο οικονομικό σύστημα καταλήγουν να χάνουν όχι μόνο τον χρόνο και την ενέργεια 

για τα οποία και θα πάρουν στο δεκαπενθήμερο ή το μήνα την αμοιβή τους αλλά και πολλά από 

τα προσωπικά τους χαρακτηριστικά όπως το χαμόγελο και την  ευγένειά τους τα οποία οφείλουν 

να προσφέρουν στον «πελάτη» ως κομμάτι του συμβολαίου εργασίας που συνυπογράφουν με τον 

εργοδότη τους (υπό τις ευλογίες της Εθνικής Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών). 

 Σύμφωνα με σχετικές μελέτες τα άτομα που έχουν διαπράξει κάποιας μορφής εγκλήματος 

λευκού κολάρου υπερβαίνουν σε ποσοστό το 50%. Τα άτομα που διαπράττουν τα συγκεκριμένα 

εγκλήματα έχουν λάβει την απόφαση τους μετά από ώριμη σκέψη, έχουν υπολογίσει τα αρνητικά 

και τα θετικά της κάθε τους πράξη καθώς και τον βαθμό επικινδυνότητας. Λειτουργούν δηλαδή με 

πλήρη συναίσθηση και γνώση για το τι είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Η πράξη τους στηρίζεται 

σε μια ορθολογική λήψη απόφασης. Επίσης, στο πλαίσιο εκτέλεσης της πράξης, εκμεταλλεύονται 

και καταχρώνται την εμπιστοσύνη των άλλων (προϊστάμενων, υφισταμένων, συναδέλφων, 

προμηθευτών, πελατών, συνεργατών), για να οργανώσουν με μεθοδικό και αποτελεσματικό τρόπο 

την υπεξαίρεση, την απάτη και την απιστία. 

 Για παράδειγμα, η σύλληψη ενός λαθρεμπόρου τσιγάρων που διακινεί ποσότητες λαθραίων 

τσιγάρων, επανειλημμένα και με μεθοδικό τρόπο, μπορεί να θεωρηθεί ως μια εγκληματική και 

αξιόποινη συμπεριφορά η οποία πρέπει να τιμωρηθεί τόσο ποινικά (π.χ. φυλάκιση), όσο και 

διοικητικά (π.χ. χρηματικό πρόστιμο, κατάσχεση περιουσίας). Η σύλληψη για πώληση λαθραίων 

τσιγάρων σε μια λαϊκή αγορά, μπορεί να θεωρηθεί ως μια αποκλίνουσα συμπεριφορά, η οποία 

μπορεί να «τακτοποιηθεί» μέσω ενός  μικρού   χρηματικού προστίμου και μιας προσπάθειας 

πειθούς του παραβάτη, ώστε να μην επαναλάβει την πράξη του και να προσπαθήσει να βρει 
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νόμιμους τρόπους επιβίωσης και ένταξης στην αγορά εργασίας. Δυστυχώς όμως το δικαστικό 

σύστημα επιλέγει μόνο την επιβολή χρηματικού προστίμου, και αδιαφορεί για την εκπαιδευτική 

διαδικασία, με αποτέλεσμα να μην συντελείται η μάθηση και η αλλαγή της συμπεριφοράς του κάθε 

παραβάτη. 

 Τις τελευταίες δεκαετίες σημειώθηκε αύξηση του αριθμού των λευκών κολάρων και των 

μη βίαιων εγκλημάτων σε όλο τον κόσμο (Kane and Wall, 2005). Οι εγκληματίες που διαπράττουν 

αυτές τις παράνομες πράξεις έχουν γίνει πιο εξελιγμένοι, με προσέγγιση πιο στρατηγική και 

διεξάγονται πιο σχολαστικά. Ενώ το έγκλημα περιστατικών είναι σοβαρό πρόβλημα και έχει 

βαθιές δυσμενείς οικονομικές επιπτώσεις σε άτομα, κοινότητες, ιδιωτικές εταιρείες και 

κυβερνητικές υπηρεσίες, οι καταδικασθέντες για αυτά τα εγκλήματα τείνουν να λαμβάνουν 

σχετικά μικρότερες ποινές σε σύγκριση με εκείνους που καταδικάζονται για παρόμοιες 

εγκληματικές πράξεις (US Sentencing Commission, 2005 ). Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που 

μπορεί να συνέβαλαν στην αύξηση των εγκληματικών ενεργειών σε όλο τον κόσμο. Η παγκόσμια 

οικονομική ύφεση έχει αναγκάσει πολλούς να αναζητήσουν ανορθόδοξα και επικίνδυνα μέσα για 

τη δημιουργία εσόδων.  

 Ο πρωταρχικός στόχος είναι να εξεταστούν παράγοντες που έχουν οδηγήσει σε αύξηση 

των εγκλημάτων από το λευκό κολάρο. Ιστορικά, το έγκλημα του λευκού περιλαίμιου θεωρείται 

ως μη βίαιο και σε πολλές περιπτώσεις έγκλημα χωρίς θύμα. Είναι σαφές ότι το έγκλημα του 

λευκού κολάρου έχει σοβαρές κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις. Είναι επίσης 

σαφές ότι το έγκλημα από το λευκό κολάρο είναι σε άνοδο και, για διάφορους λόγους, είναι πολύ 

πιο δύσκολο να εντοπιστεί και να αποτραπεί. Αυτά τα εγκλήματα κοστίζουν κυβερνήσεις, πολίτες, 

μεγάλες επιχειρήσεις και μικρές επιχειρήσεις πάνω από 10 τρισεκατομμύρια δολάρια ετησίως 

παγκοσμίως (Millennium Project, 2008). Είναι επίσης σαφές ότι με την τρέχουσα παγκόσμια 

οικονομική ύφεση ο αριθμός των εγκλημάτων από το λευκό κολάρο θα συνεχίσει να αυξάνεται. 

Ως εκ τούτου, θα πρέπει να υπάρξουν βιώσιμες, αποδοτικές από πλευράς κόστους δράσεις, ιδίως 

από την κυβέρνηση, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση του εγκλήματος λευκού 

κολάρου σε παγκόσμιο επίπεδο. 

 Ο Elgie McFayden (2010), μέσα από την έρευνα του, θέλοντας να τονίσει την ευθύνη των 

κυβερνήσεων σε όλο τον κόσμο, για να μπορούν να αντιμετωπίσουν το συνεχώς αυξανόμενο 
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πρόβλημα του εγκλήματος του λευκού κολάρου, ανέπτυξε και ανέλυσε τα εξής στοιχεία που θα 

μπορούσαν να ενισχύσουν την προσπάθεια για την καταπολέμηση του εγκλήματος του λευκού 

κολάρου: 

1) Προσδιορισμός της Απειλής: Οι Κυβερνήσεις πρέπει πρώτα να προσδιορίσουν το αδίκημα του 

εγκλήματος λευκού κολάρου που υπάρχει στα χρηματοοικονομικά τους συστήματα. Ουσιαστικά, 

οι κυβερνήσεις πρέπει να καθορίσουν την έκταση στην οποία το έγκλημα του λευκού κολάρου 

εκμεταλλεύεται τις τράπεζες και τα διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για οικονομικό όφελος. 

Ανάλογα με το πόσο διαδεδομένο είναι το πρόβλημα, μπορεί να υπάρξουν σοβαρές αρνητικές 

επιπτώσεις - επιπτώσεις στην περιφερειακή και εθνική χρηματοπιστωτική και δημοσιονομική 

οικονομική ανάπτυξη. Αυτό θα μπορούσε ασφαλώς να αποσταθεροποιήσει τις χρηματοπιστωτικές 

αγορές και να αποτρέψει διεθνείς επενδύσεις. Αυτό με τη σειρά του οδηγεί σε μείωση της 

απασχόλησης και κατ’ επέκταση σε αύξηση της ανεργίας. Επίσης μειώνει τα έσοδα που 

παράγονται για κοινωνικά προγράμματα και διάφορα άλλα επενδυτικά έργα. 

2) Κατανοήστε το περιβάλλον του εγκλήματος του λευκού κολάρου: Οι κυβερνήσεις πρέπει να 

γνωρίζουν το περιβάλλον που υπάρχει «χαλαρή πολιτική». Ουσιαστικά, οι εγκληματίες λευκού 

περιλαίμιου λειτουργούν σε περιοχές του κόσμου όπου αισθάνονται περισσότερο άνετοι να 

πετύχουν τον στόχο τους. Εάν για παράδειγμα στην Ασία, όπου δεν υπάρχει η ανίχνευση, η 

αποτροπή και η δίωξη κατά των εγκλημάτων του λευκού περιλαίμιου, οι εγκληματίες θα μπορούν 

να εφαρμόσουν επιθετικά και αποτελεσματικά το εμπόριο τους. Επομένως, πρέπει οι κυβερνήσεις 

να εξετάσουν και να κατανοήσουν καλύτερα το περιβάλλον τους, τις πολιτικές τους καθώς και 

τους νόμους που υπάρχουν για την αντιμετώπιση και αποφυγή μελλοντικών εγκληματικών 

δραστηριοτήτων. 

3) Υιοθετήστε αυστηρές κυρώσεις: Εάν κάποιος έχει καταδικαστεί για εγκλήματα λευκού 

περιλαίμιου με ποινή φυλάκισης, μπορεί με το παράδειγμά του να αποτρέψει πολλούς από αυτούς 

που εμπλέκονται σε αυτές τις παράνομες πράξεις.  Υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες που πρέπει 

να εξεταστούν με αυτό. Όταν κάποιος είναι ένοχος για έγκλημα μπορεί η προσβολή και η ντροπή 

που νιώθει ο ίδιος αλλά και η οικογένεια του, απέναντι στην κοινωνία να είναι τόσο μεγάλη που 

να τον βοηθήσει ώστε να σταματήσει τις εγκληματικές δραστηριότητες και να αλλάξει στάση ζωής.  
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4) Ενίσχυση Συστημάτων Ασφαλείας Υπολογιστών: Οι Κυβερνήσεις πρέπει τουλάχιστον να 

επιδιώξουν να έχουν τα ασφαλή ηλεκτρονικά συστήματα. Αυτό πρέπει επίσης να συμβαίνει σε 

εταιρείες και ιδιώτες που συνεργάζονται με ή για λογαριασμό της Κυβέρνησης. Όσοι 

συνεργάζονται με τις κυβερνήσεις υποχρεούνται να αναφέρουν άμεσα, όταν οι υπολογιστές τους 

έχουν καταστραφεί ή όταν αντιλαμβάνονται ότι εμπιστευτικές πληροφορίες ενδέχεται να έχουν 

διακυβευτεί. Η μεγαλύτερη απειλή σ΄ αυτόν τον τομέα μπορεί να είναι όταν ιδιωτικοί εργολάβοι 

κατεβάζουν ευαίσθητα, εμπιστευτικά δεδομένα ή μυστικές πληροφορίες σε φορητούς υπολογιστές 

με ξεπερασμένο λογισμικό ασφαλείας. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες μεταφέρονται στο σπίτι και 

προσφέρεται πρόσβαση στο διαδίκτυο από μια τοποθεσία εκτός των ασφαλών περιβάλλοντος του 

οργανισμού. Αυτοί οι υπολογιστές είναι απαραίτητο να έχουν πρόσβαση στο κυβερνητικό 

σύστημα ηλεκτρονικών υπολογιστών καθημερινά με το λογισμικό ασφαλείας τους, το οποίο 

ενημερώνεται αυτόματα, όταν είναι απαραίτητο. 

5) Ενίσχυση Συστημάτων Ελέγχου Εργαζομένων: Οι Κυβερνήσεις πρέπει να κάνουν καλύτερη 

δουλειά σχετικά με την ανίχνευση σωστών, καταρτιζόμενων μελλοντικών υπαλλήλων. Αυτό 

πρέπει να απαιτείται από τις μεγάλες εταιρείες, ιδιαίτερα εκείνες τις επιχειρήσεις που 

συνεργάζονται με την κυβέρνηση. 

6) Εκπαιδεύστε το κοινό: Έρευνες έχουν δείξει ότι η κοινωνία αντιλαμβάνεται γενικά το έγκλημα 

του λευκού κολάρου και την εγκληματική δραστηριότητα του ως μη απειλητικές δραστηριότητες. 

Το πρόβλημα είναι ότι το έγκλημα του λευκού κολάρου έχει πολύ πιο επιζήμιο αντίκτυπο 

οικονομικά και κοινωνικά τα τελευταία χρόνια.  

7) Διεθνές πρωτόκολλο αναφοράς: Οι κυβερνήσεις πρέπει να ανταλλάσσουν πληροφορίες με τη 

Διεθνής Κοινότητα. Αυτή η προσέγγιση για την αντιμετώπιση του εγκλήματος του λευκού 

περιλαίμιου θα γίνει όταν μπορέσουν να περιορίσουν τους εγκληματίες του λευκού κολάρου και 

τις εγκληματικές οργανώσεις να κινούνται ελεύθερα. Δεν μπορεί να εξαλείψει την ικανότητά τους 

να λειτουργούν σε διάφορες περιοχές του κόσμου, ωστόσο, θα δημιουργήσει σίγουρα μια πιο 

περιοριστική δράση με αυστηρότερες ποινές και νομικές κυρώσεις σε περίπτωση που κάποιος 

ανιχνευθεί.  

8) Υιοθέτηση των βέλτιστων λογιστικών πρακτικών: Οι κυβερνήσεις πρέπει να υιοθετήσουν 

σύγχρονες και ασφαλείς λογιστικές πρακτικές για τα χρηματοπιστωτικά συστήματά τους. Θα ήταν 
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πολύ αποτελεσματικό, όσες οργανώσεις- εταιρείες μπορούν να αντέξουν οικονομικά, να 

προσλάβουν πιστοποιημένους λογιστές. Οι λογιστές μπορούν με τη σωστή εργασία και με τη 

σοβαρότητα του επαγγέλματος τους, να δυσκολέψουν τους «απατεώνες» υπαλλήλους να 

εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των οικονομικών και γενικών οργανωτικών λογιστικών 

συστημάτων.  

9) Απαιτείται πολλαπλή επαλήθευση για τις νομισματικές μεταφορές: Συχνά, το έγκλημα του 

λευκού  κολάρου κορυφώνεται με τη μεταφορά κεφαλαίων από το ένα λογαριασμό στο άλλο. Σε 

πολλές περιπτώσεις η μεταφορά χρημάτων είναι πλασματική και καθίσταται δυνατή από ένα 

άτομο που εργάζεται μέσα σε ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα. Το πρόβλημα αυτό θα μειωθεί 

σημαντικά μόνο και όταν υπάρχουν ικανά άτομα που μπορούν να επαληθεύουν τη νομιμότητα 

κάθε αιτήματος μεταφοράς σε όλα τα επίπεδα, σε δημόσιους, ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς 

οργανισμούς. 

10) Παρακολούθηση της δραστηριότητας των καταδικασθέντων εγκληματιών: Σε ορισμένες 

χώρες το ζήτημα της ιδιωτικής ζωής και των ατομικών δικαιωμάτων μπορεί να γίνει μια αστική 

ανησυχία. Σε περιπτώσεις όπου αυτή η δραστηριότητα εκτελείται από την υπηρεσία επιβολής του 

νόμου που ήδη έχει τεθεί σε ισχύ, δίνεται η δυνατότητα στους ανθρώπους να ασχοληθούν με άλλες 

δραστηριότητες. Το όφελος αυτής της ενέργειας είναι ότι οι εγκληματίες του λευκού περιλαίμιου 

θα δυσκολευτούν να συνεχίσουν να εφαρμόζουν το εμπόριο τους. 

11) Απαγόρευση ίδρυσης των εταιρειών: Σε περιπτώσεις όπου οι επιχειρήσεις ασκούν παράνομες 

δραστηριότητες, θα πρέπει οι κυβερνήσεις να είναι διατεθειμένες να τους απαγορεύσουν να 

κάνουν επιχειρήσεις στη χώρα τους. Οι φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες πρέπει να έχουν την 

υποστήριξη της Διεθνούς Κοινότητας. 

12) Υποχρεωτικοί έλεγχοι: Όλοι οι κυβερνητικοί οργανισμοί ή οργανισμοί που ασκούν 

επιχειρηματική δραστηριότητα με την κυβέρνηση, απαιτείται να υποβάλλονται σε τυχαίους 

ελέγχους που διεξάγονται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές. Αυτό θα επιτύχει και θα 

επιφέρει σημαντικά αποτελέσματα, γιατί δεν θα μπορούν εύκολα να  « κινούνται» κεφάλαια 

παρανόμως και οι εγκληματίες λευκού κολλάρου δεν θα έχουν τη δυνατότητα να παρανομήσουν 

εύκολα. 
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13) Μίσθωση τοπικών πολιτών: Οι κυβερνήσεις, ιδίως στις φτωχές και αναπτυσσόμενες χώρες, 

πρέπει να απαιτούν από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη χώρα τους να εκπαιδεύουν και 

να προσλαμβάνουν τοπικούς πολίτες όποτε είναι δυνατόν, δίνοντας τους την ευκαιρία να 

αναπτυχθούν και να δραστηριοποιηθούν στην τοπική κοινωνία με όφελος φορολογικής μείωσης 

και αύξηση εσόδων. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα των πολιτών να χρησιμοποιούν 

εγκληματικές ενέργειες. 

 

2.2 Έννοια Της Απάτης, Της Διαφθοράς, Της Κλοπής Και Της Χειραγώγησης 

  

 Ο όρος οικονομικό έγκλημα μπορεί να αναφέρεται σε κάθε μη-βίαιο έγκλημα που προκαλεί 

οικονομική ζημία, ακόμα και αν οι ζημίες αυτές δεν είναι εμφανείς ή αντιληπτές. Λαμβάνοντας δε 

υπόψη το γεγονός ότι η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη και η ανάπτυξη του διαδικτύου προσφέρει 

νέες ευκαιρίες για τη διάπραξη τέτοιων εγκλημάτων, οποιοσδήποτε κατάλογος οικονομικού και 

χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα εγκληματικών πράξεων δεν μπορεί να θεωρείται πλήρης. Τα 

εγκλήματα όπως απάτες, υπεξαιρέσεις, φοροδιαφυγή, ξέπλυμα χρήματος, δωροδοκία και 

διαφθορά, δεν είναι εύκολα ανιχνεύσιμα και συνήθως δεν καταγράφονται λόγω των σοβαρών 

οικονομικών παρενεργειών τους. Η παραδοχή αυτή εξηγεί την αδυναμία προσδιορισμού ή 

εκτίμησης της συνολικής έκτασης και της απειλής αυτών των φαινομένων που απειλούν τόσο τον 

ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. 

 Σύνηθες παράδειγμα αποτελεί η μη έκδοση των αποδείξεων ή τιμολογίων κατά την πώληση 

αγαθών, που δίνει μεγάλο όφελος προς τον καταναλωτή χωρίς να του προκαλεί καμία ζημία. 

Αντιθέτως, μπορεί να επωφεληθεί και κάποια έκπτωση στην αγορά του προϊόντος. Ο ίδιος συναινεί 

για αυτή την ‹‹ παράβαση››, έχοντας πάντα στο νου του ότι φταίει το Κράτος, το σύστημα και η 

πολιτική για αυτή του την συμπεριφορά. 

 Παρόλα αυτά, σε διεθνές επίπεδο καταγράφεται μία σειρά προσπαθειών για 

ευαισθητοποίηση ιδιωτών και επιχειρήσεων στα οικονομικά εγκλήματα και κυρίως στην 

αντιμετώπιση της απάτης. Παγκόσμια έρευνα του ελεγκτικού οίκου Price Warehouse 

Coopers (Global Economic Survey) αποκάλυψε ότι παρά την επιμέλεια των ρυθμιστών και των 



20 

 

επενδύσεων των εταιριών σε ελεγκτικούς μηχανισμούς, η απάτη παραμένει ένα από τα πιο σοβαρά 

οικονομικά προβλήματα παγκοσμίως. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι η 

πραγματική έκταση του οικονομικού εγκλήματος και των σχετιζόμενων με αυτό οικονομικών και 

μη-οικονομικών ζημιών παραμένει απροσδιόριστη και χωρίς ορατά σημάδια υποχώρησης. Σε 

πολλές χώρες μάλιστα σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις έχει πέσει θύμα οικονομικού εγκλήματος.  

 Τέλος, ως προς τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των οικονομικών εγκλημάτων, οι 

επιχειρήσεις οφείλουν πέρα από τους εσωτερικούς ελέγχους, να οικοδομήσουν ένα σύστημα 

εποπτείας και μία σχέση εμπιστοσύνης με τους υπαλλήλους τους, δίνοντας κίνητρα για χρηστή 

διαγωγή και συμμόρφωση και να προσδιορίσουν τις κυρώσεις για τους ενδεχόμενους δράστες 

ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχουν. 

 Οι βασικότερες κατηγορίες του οικονομικού εγκλήματος είναι η απάτη, η διαφθορά, η 

κλοπή και η χειραγώγηση.  

 Ως απάτη ορίζεται συνήθως μια παραπλανητική πράξη με σκοπό μια δυσανάλογη ωφέλεια. 

Με νομική ορολογία ορίζεται ως ένα ποινικό αδίκημα κατά το οποίο κάποιος αποσπά ξένη 

περιουσία για να ωφεληθεί ο ίδιος ή τρίτοι Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με παράσταση ψευδών 

γεγονότων ως αληθινών, με αθέμιτη απόκρυψη αληθινών γεγονότων καθώς και με  αθέμιτη 

παρασιώπηση αληθινών γεγονότων.  

 Συνήθως την απάτη συνοδεύουν πλαστά δικαιολογητικά, αλλοιωμένα λογιστικά βιβλία, 

δημιουργία εικονικών συναλλαγών ή παρουσίαση ξένων στοιχείων ως στοιχέιων της επιχείρησης.  

  

 Η απάτη ρυθμίζεται στο άρθρο 386 ΠΚ και τιμωρείται ως πλημμέλημα ή ως κακούργημα. 

 Ως διαφθορά ορίζεται το λάδωμα, ο χρηματισμός, η δωροδοκία, ο εκβιασμός και η 

κατάχρηση. Είναι δηλαδή η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό το προσωπικό όφελος. 

 Ως κλοπή ορίζεται η αφαίρεση ξένου κινητού πράγματος από την κατοχή άλλου με σκοπό 

την παράνομη ιδιοποίηση. Αποτελεί έγκλημα και τιμωρείται ως πλημμέλημα από τον Ποινικό 

Κώδικα στα άρθρα 372 ΠΚ επ. 
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 Ως χειραγώγηση ορίζεται το ξέπλυμα χρήματος, το ηλεκτρονικό έγκλημα, το παράνομο 

στοίχημα καθώς και η οποιαδήποτε διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών.  

 

2.3 Διαφθορά Στις Ελληνικές Επιχειρήσεις- Περιπτώσεις Διαφθοράς  

Στην Ελλάδα 

 

 Στον ιδιωτικό τομέα ο ορισμός του οικονομικού εγκλήματος ορίζεται ως το σύνολο της 

αθέμιτης δραστηριότητας, που τελείται μέσω των επιχειρήσεων και έχει ως αποτέλεσμα την απειλή 

ή βλάβη της καλής και συστηματικής λειτουργίας της οικονομίας. Η παραποίηση των οικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης με σκοπό εσκεμμένη αλλοίωση ή παράλειψη ποσών αποτελεί 

μορφή οικονομικού εγκλήματος. 

Γνωστές  ελληνικές υποθέσεις επιχειρήσεων οικονομικού εγκλήματος 

 Δυστυχώς στη χώρα μας υπήρχαν περιπτώσεις επιχειρήσεων- τραπεζών που έχουν 

διαπράξει οικονομικό έγκλημα. Παρακάτω αναφέρονται μερικές:    

 

ETBA Finance 

 Η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης Α.Ε. (ETBA) ιδρύθηκε το 1964 ως μια 

κρατική τράπεζα με σκοπό τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας με την ενίσχυση και 

προώθηση δραστηριοτήτων σε κάθε τομέα της ελληνικής οικονομίας. 

 Κύριος σκοπός της ΕΤΒΑ Finance (θυγατρική της ΕΤΒΑ) ήταν η εκκαθάριση 

επιχειρήσεων που είχαν δυσκολίες ή προβλήματα.  Αναλάμβανε δηλαδή τη διαχείριση των 

διαθεσίμων των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της, τα οποία επενδύονταν σε προθεσμιακές 

καταθέσεις ή σε συμφωνίες επαναγοράς. Τα διαθέσιμα των επιχειρήσεων του χαρτοφυλακίου της 

ΕΤΒΑ Finance διατηρούνταν σ΄ έναν ενιαίο λογαριασμό με τα διαθέσιμα της ίδιας της Τράπεζας. 

Το εισόδημα από τους αναλογούντες χρεωστικούς φόρους καταθέτονταν σε δυο διαφορετικούς 



22 

 

λογαριασμούς. Ο ένας ήταν για τις εταιρείες που βρισκόταν υπό εκκαθάριση και ο δεύτερος για 

την ETBA Finance. Η κατανομή του εισοδήματος από τους τόκους στους λογαριασμούς αυτούς 

δεν ήταν ανάλογη, με αποτέλεσμα το κέρδος που προέκυπτε να είναι μεγαλύτερο, σε σχέση με 

αυτό που θα αποκτούσαν αν επένδυαν σε δυο διαφορετικούς λογαριασμούς.  

 Τα επενδυθέντα κεφάλαια την τετραετία 1993- 1997 σε συμφωνίες επαναγοράς, ανήλθαν 

σε τεράστια ποσά με ακόμα μεγαλύτερα ποσά τόκων, λόγω των υψηλών επιτοκίων που ίσχυαν 

τότε στη χώρα μας. Παρόλο αυτά η όλη διαδικασία χαρακτηρίστηκε από έλλειψη διαφάνειας. Για 

την επίβλεψη του ζητήματος η ETBA Finance προέβη σε σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία 

όμως από άτομα που εκτελούσαν τις παραπάνω ενέργειες με τρόπο νόμιμο, βοηθώντας στην 

υπεξαίρεση.  

Τράπεζα Κρήτης  

 Το σκάνδαλο της Τράπεζας Κρήτης είναι γνωστό και ως σκάνδαλο Κοσκωτά. Το έτος 1979 

ο κ. Κοσκωτάς άρχισε να εργάζεται στο οικονομικό τμήμα της Τράπεζας Κρήτης. Μόλις δυο 

χρόνια αργότερα ανέλαβε τη θέση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Λογιστικής. 

Λόγω της θέσης του είχε την αρμοδιότητα και ταυτόχρονα την ευθύνη να μεταφέρει χρήματα στην 

Ελλάδα και στο εξωτερικό ως νόμιμος αντιπρόσωπος της Τράπεζας. Έτσι άρχισε και την 

κατάχρηση μεγάλων χρηματικών ποσών από τα αποθεματικά της Τράπεζας, φτάνοντας σε μικρό 

χρονικό διάστημα να έχει αποκτήσει το 95% των μετοχών της Τράπεζας, με τα λεφτά της ίδιας της 

Τράπεζας.  

Ασπίς Πρόνοια  

 Η ασφαλιστική εταιρεία « Ασπίς Πρόνοια» ιδρύθηκε το 1944. Το 1990 άρχισε η δόμηση 

του Ομίλου « ΑΣΠΙΣ» και το έτος 1994 εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών της Αθήνας μέσω 

εξαγοράς συγκεκριμένης εταιρείας.  

 Από το έτος 2000 η ασφαλιστική εταιρεία δεν επένδυε σε μερίδια τα συμβόλαια « ASPIS 

BOND», με σκοπό την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών, των δανειακών υποχρεώσεων καθώς 

και κάποιων ταμειακών ελλειμμάτων της ίδιας της εταιρείας. Όταν διαπιστώθηκε το γεγονός από 

τους ασφαλισμένους ότι δεν γινόταν άμεση καταβολή των προϊόντων των ασφαλιστηρίων 

συμβολαίων, προχώρησαν σε καταγγελίες.  
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 Η εταιρεία πραγματοποίησε αναδρομικές αλλαγές στον Ισολογισμό του 2000, ύστερα από 

μείωση κατά 6,9 δισ. δρχ. της αξίας του χαρτοφυλακίου του «εσωτερικού μεταβλητού κεφαλαίου», 

λόγω της υποτίμησης της αξίας των επενδύσεων. Επίσης, αποφάσισε να συμπεριλάβει το 

παραπάνω ποσό στο ποσό των αποθεμάτων, ύψους 41  δισ. δρχ. και να το μηδενίσει, χωρίς να το 

εμφανίσει στους Ισολογισμούς των επόμενων ετών. Την ίδια χρονιά, προώθησε δυο νέα 

επενδυτικά προϊόντα ζωής, το «ΑΣΠΙΣ PLUS» και το «ΔΚ», τα οποία πρόσφεραν το αρχικά 

επενδυμένο κεφάλαιο, προσαυξημένο με επιτόκιο που ανέρχονταν σε 4%. Το πιστοποιητικό 

φερεγγυότητας του έτους έκδοσης δόθηκε στην ασφαλιστική εταιρεία στο τέλος του επόμενου 

χρόνου.   

Ipirotiki Software and Publications A.E. 

 Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών εταιρεία «Ipirotiki Software and Publications 

A.E» δραστηριοποιούνταν ως εκδοτική εταιρεία αλλά και ως εταιρεία δημιουργίας λογισμικού. 

Στελέχη της εταιρείας από το Φεβρουάριο 2004 έως τον Απρίλιο 2005, πραγματοποιούσαν 

διάφορες συναλλαγές με τρεις χρηματιστηριακές εταιρείες. Σκοπός τους ήταν να χειραγωγήσουν 

την τιμή της μετοχής μέσω της συστηματικής αγοράς και πώλησης, λίγο πριν λήξει η συνεδρίαση 

του χρηματιστηρίου αλλά και διαμέσου των συναλλαγών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών.  

 Έπειτα από την αυτοκτονία του βασικού μετόχου της εταιρείας, η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς ξεκίνησε το έτος 2005 έρευνα, η οποία οδήγησε στην αναστολή της 

διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρείας.  
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2.4 Διαφθορά Γενικότερα Στο Δημόσιο 

 

 Η διαφθορά στον δημόσιο τομέα εκτός από τεράστια οικονομική ζημία που αποφέρει στο 

κράτος, δημιουργεί δυσλειτουργία και γραφειοκρατική αναποτελεσματικότητα του κρατικού 

μηχανισμού. Σ΄ αυτό συντελούν επίσης η αναξιόπιστη και μη αξιοκρατική επιλογή του 

προσωπικού των δημοσίων οργανισμών, κυρίως των διευθυντικών θέσεων, η ανεπαρκής 

εκπαιδευτική μόρφωση αλλά επίσης και η γενικότερη αδιαφορία των υπαλλήλων για σωστή και 

ολοκληρωμένη εκτέλεση του καθημερινού τους καθήκοντος. 

 Ο πόλεμος κατά της διαφθοράς αντιμετωπίζει τεράστια εμπόδια, όπως κρατική κάλυψη και 

γενικότερα απροθυμία των αρμόδιων οργάνων για αποτελεσματική δράση. Απαιτείται πολιτική 

βούληση και τεχνογνωσία για να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για την καταπολέμηση 

της διαφθοράς. Για να μπορέσουν να δημιουργηθούν κατάλληλες συνθήκες θα πρέπει να θεσπισθεί 

το κατάλληλο σύστημα ελέγχου της δημόσιας διοίκησης. 

 Οι στόχοι οι οποίοι είναι απαραίτητοι για την καταπολέμηση της διαφθοράς είναι η 

πρόληψη, η καταστολή των φαινομένων και γενικότερη εκπαίδευση των πολιτών. 

 Τα μέτρα πρέπει να αποσκοπούν στην αναβάθμιση των υπηρεσιών, στην απλοποίηση των 

διοικητικών διαδικασιών, στη μείωση της γραφειοκρατικής διαδικασίας και στη διαφάνεια της 

δράσης των κρατικών οργάνων με την αξιοκρατική επιλογή- αξιολόγηση προσωπικού. Όσον 

αφορά για την καταστολή των φαινομένων πρέπει να λειτουργήσουν οι ελεγκτικοί και 

κατασταλτικοί μηχανισμοί. Επίσης πρέπει η ίδια η κοινωνία να αλλάξει, να αποφεύγεται η 

παθητική ανοχή των φαινομένων της διαφθοράς. Ο κάθε πολίτης ατομικά θα χρειαστεί να 

συνειδητοποιήσει ότι η δική του καθημερινότητα δυσκολεύει όταν ο ίδιος δεν προσπαθεί να 

αλλάξει τον τρόπο σκέψης και λειτουργίας του. 

 Η ευθύνη του κράτους είναι τεράστια. Χρειάζονται δραστικά και αποτελεσματικά μέτρα 

βάσει ενός στρατηγικού προγράμματος δράσης για να μπορέσουν να λυθούν τα τεράστια και 

σοβαρά προβλήματα που δημιουργεί στη χώρα μας αλλά σε κάθε κράτος ξεχωριστά η διαφθορά 

και η παραοικονομία. 
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 Η διεθνής κοινότητα έχει διαπιστώσει ότι τα φαινόμενα της διαφθοράς και κακοδιοίκησης 

είναι δυνατόν να καταπολεμηθούν μόνο στο πλαίσιο ενός στρατηγικού προγράμματος δράσης, του 

οποίου ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και η παρακολούθηση αποτελεί ευθύνη του κράτους. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού τα κράτη και η Ελλάδα έχουν συνάψει διάφορες διεθνείς συμβάσεις. 

Σημαντικές περιπτώσεις διαφθοράς στο Δημόσιο τομέα στη χώρα μας αποτελούν οι: 

• Η υπόθεση Siemens 

• Η υπόθεση των ομολόγων 

• Η υπόθεση της αγοράς των οπλικών συστημάτων  

• Η υπόθεση Ζαχόπουλου  

• Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών  

 

2.5 Διαφθορά Και Το Οικονομικό Έγκλημα Μπορούν Να Ελεγχθούν Στις 

Αναπτυσσόμενες Οικονομίες?  

 

 Ένα βασικό ερώτημα που μπορεί να κάνει κάποιος είναι κατά πόσο η διαφθορά και το 

οικονομικό έγκλημα μπορούν να ελεγχθούν στις αναπτυσσόμενες οικονομίες και αν το κόστος 

αυτό μπορεί να δικαιολογηθεί( Salifu Adam, 2008). O Salifu εξετάζει επίσης τις επιπτώσεις της 

διαφθοράς στην ανάπτυξη αναπτυσσόμενων οικονομιών. Τα θέματα που είναι σημαντικά να 

απαντηθούν είναι οι αιτίες, οι επιπτώσεις, οι έλεγχοι και το κόστος του ελέγχου του οικονομικού 

εγκλήματος και της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. Παρέχει μια κριτική ανάλυση της 

συζήτησης για τη διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Καταλήγει γενικά στο συμπέρασμα ότι κανένα ενιαίο όργανο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τον έλεγχο της διαφθοράς και του οικονομικού εγκλήματος και ότι οι προσπάθειες για τον έλεγχο 

αυτών των φαινομένων πρέπει να προέρχονται από πολλαπλά μέτωπα. Ο καλύτερος τρόπος 

αντιμετώπισης της διαφθοράς στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι ο έλεγχος ανά τομέα και οι 

προσπάθειες για την εξάλειψη της διαφθοράς δεν είναι καθόλου επιτυχημένες στις 

αναπτυσσόμενες χώρες, ούτε καν στις ανεπτυγμένες χώρες.  Στις αναπτυσσόμενες χώρες 

χρειάζεται να υιοθετήσουν μέτρα που να ταιριάζουν καλύτερα στις τοπικές τους συνθήκες για την 
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ίδρυση γραφείων/ θεσμών κατά της διαφθοράς, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τη φύση του 

οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς.  

 Οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες, θα πρέπει να 

επανεξετάσουν τόσο τα τοπικά όσο και τα διεθνή εργαλεία για το συνδυασμό του οικονομικού 

εγκλήματος και της διαφθοράς, ώστε να διασφαλιστεί η ανάπτυξη. Έχει προκύψει μεγάλη ανάγκη 

μιας παγκόσμιας προσπάθειας για τη καταπολέμηση της διαφθοράς και του οικονομικού 

εγκλήματος, λόγω ακριβώς της αυξανόμενης φύσης του εγκλήματος χωρίς σύνορα σε αυτήν την 

εποχή της τεχνολογίας της πληροφορικής. 

 Τα τελευταία χρόνια, το οικονομικό έγκλημα και η διαφθορά έχουν καταστεί ζητήματα 

μεγάλης οικονομικής και πολιτικής σημασίας σε πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως στις 

αναπτυσσόμενες οικονομίες. Όπως αντιλαμβάνεται ο Robinson (1998), ενώ η διαφθορά αποτελεί 

χαρακτηριστικό όλων των κοινωνιών σε διάφορους βαθμούς, αποτελεί ιδιαίτερη μέριμνα για τις 

αναπτυσσόμενες χώρες, διότι υπονομεύει την οικονομική ανάπτυξη, αποθαρρύνει τις ξένες 

επενδύσεις και μειώνει τους διαθέσιμους πόρους για υποδομές. Μπορεί επίσης να υπονομεύσει 

τους πολιτικούς θεσμούς αποδυναμώνοντας τη νομιμότητα και την υπευθυνότητα των 

κυβερνήσεων ( Johnston, 1997). 

 Ο διεθνής δείκτης αντίληψης διαφθοράς (ΔΤ), ο επιθετικός παρατηρητής κατά της 

διαφθοράς, κατατάσσει το 70% των 133 χωρών κάτω από το μέσο όρο και το 90% όλων των 

αναπτυσσόμενων χωρών στο δείγμα βαθμολογεί λιγότερο από το μέσο όρο . Αλλά η διαδεδομένη 

διαφθορά φαίνεται να αποτελεί συχνό χαρακτηριστικό τόσο των πλούσιων όσο και των φτωχών 

χωρών. Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι υπάρχει αυξημένη εκλογική δημοτικότητα των 

πολιτικών κομμάτων που έχουν δεσμευτεί να καταπολεμήσουν τη διαφθορά και να ξεκινήσουν 

εκστρατείες κατά της διαφθοράς υψηλού επιπέδου από κυβερνήσεις διαφόρων ιδεολογιών ( 

Robinson, 1998). Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η διαφθορά έχει μεγάλο κόστος για την οικονομική 

ανάπτυξη. Σε όλες τις χώρες, υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις ότι τα υψηλότερα επίπεδα διαφθοράς 

συνδέονται με χαμηλότερη ανάπτυξη και χαμηλότερα επίπεδα κατά κεφαλήν εισοδήματος 

(Kaufmann, 1999). 

 Ο Grabosky (2001) υποστηρίζει ότι το οικονομικό έγκλημα είναι από τις πιο δαπανηρές 

από όλες τις εγκληματικές δραστηριότητες και γενικά αναφέρεται στο οικονομικό έγκλημα ως 
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απάτη στις διάφορες εκδηλώσεις του. Υπάρχουν πολλές σημαντικές μορφές οικονομικού 

εγκλήματος που αντιμετωπίζει σήμερα η κοινωνία, ειδικά στις αναπτυσσόμενες οικονομίες. 

Ακολουθούν κατηγορίες οικονομικού εγκλήματος, αν και δεν αλληλοαποκλείονται. 

Περιλαμβάνουν ασφαλιστική απάτη, απάτη εις βάρος των κυβερνήσεων, της απάτης σε βάρος των 

εργοδοτών, της απάτης σε βάρος των καταναλωτών, την απάτη τηλεμάρκετιγκ, απάτη εις βάρος 

των μετόχων και των επενδυτών, απάτη συνταξιοδότησης, η δωροδοκία και η διαφθορά, το 

ξέπλυμα χρήματος, απάτη τηλεπικοινωνιών, απάτες πιστωτικών καρτών, βιομηχανική 

κατασκοπεία, κλοπή της πνευματικής ιδιοκτησίας , πλαστογράφηση, απάτη επιχειρηματικών 

ευκαιριών και απάτη ηλεκτρονικής μεταφοράς κεφαλαίων( Grabosky, 2001, σελ. 147-51). Ένας 

από τους τρόπους με τους οποίους διαφέρουν τα οικονομικά εγκλήματα από τα συμβατικά 

εγκλήματα είναι ότι η ανίχνευση και τη διερεύνηση των εγκλημάτων αυτών ήταν, και εξακολουθεί 

να είναι, η ανησυχία από ένα ευρύ φάσμα των ρυθμιστικών αρχών (Grabosky, 2001). 

 Λαμβάνοντας κανείς υπόψη την ποικιλομορφία του οικονομικού εγκλήματος, φαίνεται 

λογικό να υποτεθεί ότι δεν θα αρκεί κανένας θεσμός πρόληψης ή ελέγχου. Για παράδειγμα, μόνο 

ο νόμος ή η αστυνομία δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο οικονομικό έγκλημα. Ο Grabosky 

(2001, σελ. 153) υιοθετεί αυτό το επιχείρημα υποδεικνύοντας ότι κάθε ξεχωριστό είδος 

οικονομικού εγκλήματος αντιμετωπίζεται καλύτερα με συνδυασμό αντιμέτρων. Εάν, για 

παράδειγμα, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί κανένας θεσμός για τον έλεγχο της διαφθοράς, πώς 

μπορούν να αντιμετωπίσουν οι αναπτυσσόμενες οικονομίες με περιορισμένους πόρους; Είναι 

ενδιαφέρον ότι ένα κοινό νήμα που τρέχει μέσω των περισσότερων, αν όχι όλων, των τύπων 

οικονομικού εγκλήματος που αναφέρονται παραπάνω είναι ότι διευκολύνεται σε μεγάλο βαθμό 

από τις εξελίξεις στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Σημαίνει ότι πρέπει να 

"τραβήξουμε το βύσμα και το καλώδιο δικτύου" στους υπολογιστές μας; Η απάντηση είναι "όχι". 

Πράγματι, εάν η ανθρωπότητα απορρίψει όλες τις τεχνολογίες λόγω των δυνατοτήτων τους για 

κατάχρηση, θα απορρίπτουμε τον τροχό ( Grabosky, 2001). Παρόλο που θα ήταν ενδιαφέρον να 

προσδιοριστεί με ακρίβεια το κόστος του οικονομικού εγκλήματος, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για 

τους οποίους οι προσπάθειες εκτίμησης είναι βέβαιο ότι θα είναι μάταιες. Πρώτον, τα αδικήματα 

που διαπράττονται με τη μεγαλύτερη επιδεξιότητα δεν εντοπίζονται ακόμη και από τα θύματα. 

Δεύτερον, τα οικονομικά εγκλήματα θέτουν σε κίνδυνο τις βασικές διαπροσωπικές σχέσεις, την 
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οικονομική ανάπτυξη και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ακόμη και τη σταθερότητα των κυβερνήσεων 

(Grabosky, 2001, σελ. 146). 

 Η διαφθορά δεν είναι ένα νέο φαινόμενο. Είναι μια αρχαία πρακτική που έχει εντοπιστεί 

από τους προ-βιβλικούς χρόνους. Περίπου 2.000 χρόνια πριν, ο Kautilya, πρωθυπουργός Ινδικού 

Βασιλείου, είχε ήδη γράψει ένα βιβλίο, Arthashastra, το οποίο συζήτησε τη διαφθορά. Ο Σαίξπηρ 

έδωσε διακεκριμένο ρόλο στη διαφθορά σε μερικά από τα έργα του. Και το Αμερικανικό Σύνταγμα 

έκανε δωροδοκία και προδοσία τα δύο ρητά αναφερόμενα εγκλήματα που θα μπορούσαν να 

δικαιολογήσουν την εκδίωξη ενός Αμερικανού Προέδρου. Ωστόσο, ο βαθμός προσοχής που 

δόθηκε στη διαφθορά τα τελευταία χρόνια είναι πρωτοφανής (Tanzi, 2002, σελ. 21). 

 Η διαφθορά έχει οριστεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, από τους οποίους κανείς δεν 

έχει κάποια πτυχή. Ενώ ο ορισμός της διαφθοράς μπορεί να αμφισβητηθεί από τους μελετητές και 

υπάρχει διαφωνία σχετικά με τα αίτια της διαφθοράς, κανείς δεν αμφισβητεί ότι η διαφθορά πρέπει 

να ελεγχθεί. Ωστόσο, ο πιο δημοφιλής και απλούστερος ορισμός της διαφθοράς είναι αυτός που 

παρέχεται από την Παγκόσμια Τράπεζα. Ορίζει τη διαφθορά ως την κατάχρηση της δημόσιας 

εξουσίας για ιδιωτικό όφελος. Από τον ορισμό αυτό συμπεραίνει κανείς ότι η διαφθορά δεν 

υπάρχει στις δραστηριότητες του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως, αυτό το φαινόμενο υπάρχει σαφώς 

τόσο στις μικρές όσο και στις μεγάλες ιδιωτικές επιχειρήσεις, για παράδειγμα, στην προμήθεια ή 

ακόμα και στη μίσθωση (Tanzi, 2002, σελ. 24). Υπάρχει επίσης στις ιδιωτικές δραστηριότητες που 

ρυθμίζονται από την κυβέρνηση. Μερικές φορές, η κατάχρηση της δημόσιας εξουσίας δεν είναι 

απαραίτητα για το ιδιωτικό όφελος του ατόμου αλλά προς όφελος του κόμματος, της τάξης, της 

φυλής, των φίλων, της οικογένειας κ.λ.π.. Σε πολλές χώρες, ορισμένα από τα έσοδα της διαφθοράς 

πηγαίνουν για τη χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων των πολιτικών κομμάτων  (Tanzi, 2002, 

σελ. 25). 

 Η διαφθορά έχει επίσης οριστεί παρόμοια με την κατάχρηση του δημόσιου γραφείου για 

προσωπικό κέρδος (Klitgaard et al., 2000). Η κατάχρηση δημόσιων ρόλων και πόρων ή η χρήση 

παράνομων μορφών πολιτικής επιρροής από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς (Johnston, 1997, σελ. 

62). Στο σύστημα δικαιοσύνης ορίζεται γενικά ως η χρήση της δημόσιας εξουσίας για προσωπικό 

όφελος που έχει ως αποτέλεσμα την άσκοπη παροχή δικαστικών υπηρεσιών και τη νομική 

προστασία των πολιτών (Pepys, 2005, σελ. 13). Συνήθως, το δικαστικό σύστημα περιλαμβάνει 
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τους δικαστές, τους εισαγγελείς, την αστυνομία, τους δημόσιους υπερασπιστές, τον ιδιωτικό 

δικηγορικό σύλλογο, το προσωπικό του δικαστηρίου και τους φορείς επιβολής δικαστικών 

αποφάσεων, όπως τα ποινικά ιδρύματα (Pepys, 2005). Οι διάφορες πτυχές του προβλήματος συχνά 

επισημαίνονται με διαφορετικούς ορισμούς ανάλογα με το αντικείμενο της έρευνας. 

 Σε αντίθεση με τη λαϊκή αντίληψη ότι η διαφθορά και το οικονομικό έγκλημα είναι 

αρνητικές πρακτικές, υπάρχει ένα σκέλος της θεωρητικής λογοτεχνίας που υποστηρίζει ότι η 

διαφθορά μπορεί να διαδραματίσει θετικό ρόλο στη διαδικασία ανάπτυξης. Οι Leff (1964) και 

Huntington (1968) τονίζουν ότι η διαφθορά μπορεί να επιτρέψει στους επιχειρηματίες να 

ασχοληθούν με εκτεταμένες γραφειοκρατικές διαδικασίες, παρακάμπτοντας ορισμένες από τις 

αρνητικές επιπτώσεις της γραφειοκρατίας. Αυτή η έννοια της διαφθοράς και της οικονομικής 

εγκληματικότητας αποδίδεται περαιτέρω από το Lui (1985), ο οποίος χρησιμοποιεί έναν τρόπο 

που θέτει σε κίνδυνο την ισορροπία, υποδηλώνοντας ότι η διαφθορά επιτρέπει την αναδιάταξη της 

ουράς με τρόπο που να αποδίδει αποτελεσματικά την κατανομή του χρόνου. Ποιος χρόνος είναι 

πολύτιμος για να κινηθεί το μέτωπο της γραμμής? Και οι Beck και Maher (1986) υποδηλώνουν 

ότι η διαφθορά μπορεί να χρησιμεύσει για να εξασφαλιστεί, ότι τα έργα απονέμονται στις πιο 

αποδοτικές επιχειρήσεις, οι οποίες αποκομίζουν τα μέγιστα από την πληρωμή δωροδοκίας. 
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     ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

   Ρόλος εσωτερικού- εσωτερικού ελεγκτή 

  Στο κεφάλαιο αυτό θα αναλύσουμε την σημαντική προσφορά και το ρόλο του ορκωτού 

ελεγκτή- λογιστή στην καταπολέμηση της διαφθοράς, της απάτης και γενικότερα του οικονομικού 

εγκλήματος.  

 

3.1 Βασικές Αρχές Ενός Ελεγκτή 

  

Οι βασικές αρχές ενός ελεγκτή για να μπορέσει να ολοκληρώσει σωστά και δίκαια 

το έργο που του έχουν αναθέσει είναι οι παρακάτω2 

 

• Ακεραιότητα( Integrity): Ο ελεγκτής πρέπει να είναι έντιμος και ειλικρινής σε όλες τις 

επαγγελματικές του σχέσεις. 

• Αντικειμενικότητα( Objectivity): Ο ελεγκτής δεν μπορεί να επιτρέπει η προκατάληψη, 

σύγκρουση συμφερόντων, ή η αδικαιολόγητη επιρροή άλλων, να υπερισχύουν της 

επαγγελματικής κρίσης του. 

• Επαγγελματική ικανότητα και Δέουσα Προσοχή(Professional Competence and Due Care): 

Ο ελεγκτής έχει καθήκον να διατηρεί την επαγγελματική του γνώση και δεξιότητα στο 

επίπεδο, το οποίο να διασφαλίζει ότι η ελεγχόμενη οικονομική μονάδα λαμβάνει 

ικανοποιητικές επαγγελματικές υπηρεσίες βάσει των τρεχουσών εξελίξεων της πρακτικής, 

της νομοθεσίας και των τεχνικών. Ο ελεγκτής πρέπει να ενεργεί με επιμέλεια και σύμφωνα 

με τα τεχνικά  και επαγγελματικά πρότυπα που ισχύουν, όταν παρέχει επαγγελματικές 

υπηρεσίες. 
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• Εχεμύθεια( Confidentiality): Ο ελεγκτής πρέπει να τηρεί το απόρρητο της πληροφόρησης 

που αποκτάται ως αποτέλεσμα επαγγελματικών σχέσεων και δεν πρέπει να αποκαλύπτει 

ουδέποτε οποιαδήποτε πληροφορία σε τρίτα μέρη χωρίς κατάλληλη και ειδική 

εξουσιοδότηση. 

• Επαγγελματική Συμπεριφορά( Professional Behavior): Ο ελεγκτής πρέπει να 

συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς και πρέπει να αποφεύγει κάθε 

πράξη που δυσφημεί το επάγγελμα. 

 

3.2 Μελέτη Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Controls) –Ενημέρωση 

Ελεγκτή 

 

  Γίνεται με τη λήψη στοιχείων για τη λογιστική οργάνωση της εταιρίας, το λογιστικό 

σχέδιο, την τήρηση των βιβλίων, την ακολουθούμενη μεθοδολογία (π.χ. αποτίμηση), τους τρόπους 

διασφάλισης προσωπικού & περιουσιακών στοιχείων και το οργανόγραμμα.  Η ενημέρωση γίνεται 

επίσης με μελέτη φακέλων προηγουμένων ετών, υποβολή ερωτήσεων στους αρμόδιους, τη μελέτη 

εγχειριδίου εσωτερικού ελέγχου, την προσωπική επιθεώρηση, την σύνταξη διαγραμμάτων ροής 

και την επισκόπηση διαδικασιών. 

 

3.3 Εσωτερικός Έλεγχος- Νομοθετικό Πλαίσιο- Ο Ρόλος Του Εσωτερικού 

 Ελεγκτή- Εργαλεία Για Τη Εφαρμογή Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Εσωτερικός Έλεγχος 

 

 «Ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική και συμβουλευτική  

2Νεγκάκης Ι. Χρήστος –Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης, (2013), Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου 
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δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις λειτουργίες ενός οργανισμού. 

Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους σκοπούς του, υιοθετώντας μια συστηματική, 

επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής 

διακυβέρνησης». 

 Στη χώρα μας ο εσωτερικός έλεγχος άρχισε να εμφανίζεται προς τα τέλη του 1970 και στις 

αρχές του 1980. Το 1985 ιδρύεται με απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών το « Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών» (Ε.Ι.Ε.Ε.), που είναι το πλέον αρμόδιο συλλογικό όργανο που 

εκφράζει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα.   

 Ο εσωτερικός έλεγχος λόγω της δυναμικής του που τον διακρίνει, είναι μια αναγκαία 

συνθήκη για το πέρασμα μιας εταιρείας από τον παραδοσιακό στο σύγχρονο μοντέλο διοίκησης. 

 

Νομοθετικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελεγκτή 

 

 Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που έχουν την έδρα τους στην Ελλάδα είναι υποχρεωμένα 

να διαθέτουν μηχανισμούς εσωτερικού ελέγχου, κατάλληλες διοικητικές και λογιστικές 

διαδικασίες με σκοπό να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τον κίνδυνο. Οι μηχανισμοί είναι 

απαραίτητο να αντικατοπτρίζουν την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του 

χρηματοπιστωτικού ιδρύματος καθώς και να καλύπτουν τις υποχρεώσεις των επενδυτικών 

υπηρεσιών.  

 Στα καθήκοντα της επιτροπής ελέγχου ( ν. 3965/11) είναι η παρακολούθηση της πορείας 

του διαχειριστικού ελέγχου των ατομικών και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων καθώς 

και η αξιολόγηση της απόδοσης των εκτελεστικών μελών του Δ.Σ., με αρχή την υλοποίηση του 

επιχειρησιακού σχεδίου και την κατάθεση των σχετικών πορισμάτων στα αρμόδια Υπουργεία.  
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Ρόλος Εσωτερικού Ελεγκτή   

 Ως εσωτερικός ελεγκτής ορίζεται ένας υπάλληλος μιας επιχείρησης ο οποίος διενεργεί 

ελέγχους στην ίδια την επιχείρηση. Οι αρμοδιότητες των εσωτερικών ελεγκτών διαφέρουν από 

επιχείρηση σε επιχείρηση. Είναι πιθανόν να περιορίζονται σε ελέγχους εσωτερικών οδηγιών και 

κανονισμών ή να επεκτείνονται σε λειτουργικούς και διαχειριστικούς ελέγχους των διαφόρων 

τμημάτων της επιχείρησης για να ενημερώνουν τη διοίκηση για τυχόν λάθη( ηθελημένα ή μη). Για 

την σωστή και αποτελεσματική εργασία ενός εσωτερικού ελεγκτή, είναι απαραίτητο ο ελεγκτής 

να μην επηρεάζεται από εσωτερικούς- εξωτερικούς παράγοντες. 

 Τα στελέχη τα οποία απαρτίζουν το σώμα των εσωτερικών ελέγχων είναι κυρίως 

προϊστάμενοι διαφόρων τμημάτων της επιχείρησης. Οι προϊστάμενοι είναι απαραίτητο να έχουν 

μακροχρόνια πείρα, υψηλό επίπεδο εξειδικευμένων γνώσεων και κυρίως ακεραιότητα και ήθος για 

τη σωστή διεκπεραίωση και διευθέτηση των ελεγκτικών εργασιών. 

 Τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή και λειτουργία ενός συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου, είναι τα εξής: 

• Επιβεβαιώνεται ότι τα συστήματα και οι διαδικασίες που εφαρμόζονται γενικά και ειδικά 

είναι ικανοποιητικά, 

• Υιοθετούνται βελτιώσεις στα συστήματα και στις διαδικασίες, οι οποίες αποτρέπουν 

προβλήματα και προστατεύουν τους εργαζόμενους από καταλογισμούς ευθυνών, 

• Περιορίζεται η γραφειοκρατική εργασία 

• Εισπράττονται διαφυγόντα κέρδη 

• Εντοπίζονται έγκαιρα προβλήματα, πριν υποπέσουν στην αντίληψη τρίτων 

• Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στη χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών, οι οποίες 

αποδεικνύονται ωφέλιμες 

• Εντοπίζονται ευκαιρίες για αυτοματοποίηση διαδικασιών 
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• Εφαρμόζονται ιδέες με σκοπό την κατάργηση ακριβών, χρονοβόρων και 

αναποτελεσματικών διαδικασιών 

• Αποφεύγονται άσκοπες δαπάνες 

• Καλλιεργείται εμπιστοσύνη στα συστήματα επεξεργασίας πληροφοριών που χρησιμοποιεί 

η εταιρεία 

• Εντοπίζονται παρεκκλίσεις από τις προδιαγραφές και τις προσδοκίες της διοίκησης της 

εταιρείας 

• Ελέγχονται οικονομικά και διοικητικά προβλήματα της εταιρείας και αντιμετωπίζονται με 

αντικειμενικό τρόπο 

• Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των επενδυτών/ μετόχων της εταιρείας 

• Ενισχύεται η διαφάνεια και η ομαλή λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς       

 

Εργαλεία Για Την Πραγματοποίηση Του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Συστήματα ERP (Enterprise Resource Planning) 

 Τα συστήματα ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού ενσωματώνουν εσωτερικές και 

εξωτερικές πληροφορίες διαχείρισης σε έναν ολόκληρο οργανισμό 

συνδυάζοντας χρηματοδότηση/λογιστική, κατασκευή, πωλήσεις και υπηρεσίες, διαχείριση 

πελατειακών σχέσεων κτλ. Τα συστήματα ERP αυτοματοποιούν αυτές τις δραστηριότητες με μια 

ολοκληρωμένη εφαρμογή λογισμικού. Ο σκοπός τους είναι να διευκολύνουν τη ροή 

των πληροφοριών μεταξύ όλων των επιχειρησιακών λειτουργιών μέσα στα όρια της οργάνωσης 

και να καταφέρουν τις συνδέσεις προς τα έξω με τα ενδιαφερόμενα μέρη. 

 Τα συστήματα ERP μπορούν να εκτελεστούν σε μια ποικιλία υλικού και 

διαμορφώσεις δικτύου που απασχολούν συνήθως μια βάση δεδομένων ως αποθήκη για 

πληροφορίες. 

https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Πληροφορίες_διαχείρισης&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Χρηματοδότηση&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Λογιστική
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Διαχείριση_πελατειακών_σχέσεων&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=Διαχείριση_πελατειακών_σχέσεων&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/Λογισμικό
https://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφορία
https://el.wikipedia.org/wiki/Υλικό
https://el.wikipedia.org/wiki/Δίκτυο_υπολογιστών
https://el.wikipedia.org/wiki/Βάση_δεδομένων
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Τα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι τα εξής: 

• Μείωση του διοικητικού κόστους 

• Μείωση της επένδυσης 

• Μείωση των αδρανών χρόνων παραγωγής 

• Ορθολογικότερα μεγέθη παραγγελιών και παραγωγής 

• Αποτελεσματικότερος Συντονισμός 

 

3.4  Εξωτερικός Έλεγχος- Νομοθετικό Πλαίσιο- Ο Ρόλος Του Εξωτερικού  

Ελεγκτή 

 

 Εξωτερικός Έλεγχος 

 

 Ο εξωτερικός έλεγχος διενεργείται στο λογιστικό σύστημα μιας μονάδας καθώς και σε 

άλλα οργανωτικά συστήματα, τα οποία επηρεάζουν εμμέσως την αποτελεσματικότητα του 

λογιστικού συστήματος. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ελεγκτικών standards αλλά και άλλων 

μεθόδων που μπορεί να κρίνει ο εξωτερικός ελεγκτής ως αναγκαίες.   

  Η ανάγκη διενέργειας ελέγχου από πρόσωπα εκτός εταιρείας δεν είναι θέμα που αφορά 

μόνο την ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.). Σε κάθε περίπτωση διαχείρισης κεφαλαίων γεννάται η ανάγκη 

ελέγχου.  

 Η ελληνική νομοθεσία θεσμοθέτησε κανόνες για τον έλεγχο των διαδικασιών και της 

εφαρμογής αυτών από τα στελέχη της εταιρείας, με σκοπό να αποφευχθούν ενέργειες, οι οποίες 

θα έβλαπταν τα άτομα που εισέφεραν τα χρήματά τους στην εταιρεία καθώς και τρίτους που 

συνδέονται άμεσα ή έμμεσα μ΄ αυτήν. 
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Νομοθετικό Πλαίσιο Εξωτερικού Ελέγχου 

 

 Με νομοθετική διάταξη (Ν.1969/91, άρθ.41, παρ. 1 και 75) ιδρύθηκε το Σώμα Ορκωτών 

Ελεγκτών Λογιστών( ΣΟΕΛ) απελευθερώνοντας το επάγγελμα του ελεγκτή- λογιστή. Σκοπός των 

νόμιμων ελεγκτών είναι η άσκηση του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης των ιδιωτικών ή 

δημόσιων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως νομικής μορφής ( Νεγκάκης, Ταχυνάκης, σελ.85). 

 Σημαντική νομοθετική ρύθμιση θεωρείται η δυνατότητα που παρέχεται στους ελεγκτές        

( άρθρο 2, ν.3693/2008) να ιδρύουν ελεγκτικές εταιρείες- γραφεία, όταν ισχύουν τα παρακάτω:  

α) τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν ελέγχους έχουν την ιδιότητα του ελεγκτή 

β) η πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου της ελεγκτικής εταιρείας αποτελείται από φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα που έχουν επαγγελματική άδεια   

γ) η πλειοψηφία των μελών της διοίκησης της εταιρείας αποτελείται από φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα που έχουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και  

δ) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα διαθέτουν επαγγελματική εντιμότητα   

 

Ο ρόλος του εξωτερικού ελεγκτή 

 

 Ένας εξωτερικός ελεγκτής είναι υπεύθυνος στο να ελέγχει την ορθότητα των οικονομικών 

καταστάσεων μιας επιχείρησης, δεν ανήκει όμως στο προσωπικό της επιχείρησης αυτής. Για να 

προσληφθεί ένας ελεγκτής σαν εξωτερικός ελεγκτής χρειάζεται να έχει γνώσεις της Λογιστικής 

και Οικονομικής Επιστήμης, της Ελεγκτικής, του Δικαίου καθώς και άλλων κλάδων που διέπουν 

την οργάνωση και λειτουργία των οικονομικών μονάδων και να υπάγεται επίσης στο Σώμα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών ( Σ.Ο.Ε.Λ.). Κάθε μέλος του Σ.Ο.Ε.Λ. πρέπει να ασκεί το ελεγκτικό 

έργο με αντικειμενικότητα και ανεξαρτησία από κάθε είδους επιρροή του ελεγχόμενου ( ΦΕΚ 
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364Β/07.05.1997, Κανονισμός επαγγελματικής δεοντολογίας των μελών του Σ.Ο.Ε.Λ., άρθρο 4, 

παρ. 1) 

 Ο εξωτερικός ελεγκτής για να είναι αντικειμενικός, δίκαιος και αποτελεσματικός είναι 

απαραίτητο να απέχει από προσωπικές γνωριμίες και σχέσεις με το ανθρώπινο δυναμικό της 

επιχείρησης που ελέγχει. 

 Σύμφωνα με τον Levitt ( 2000), η ανεξαρτησία είναι η ουσία της υπόθεσης στο ελεγκτικό 

επάγγελμα, το βασικό στοιχείο που δίνει αξία στη δουλειά του εξωτερικού ελεγκτή. Είναι μια 

βασική προϋπόθεση έτσι ώστε οι τίμιες και αποτελεσματικές αγορές να συνεχίζουν να λειτουργούν 

και κατ΄ επέκταση να υφίστανται.  Η χρήση των ελεγκτικών υπηρεσιών από εξωτερικό ελεγκτή 

γίνεται, είτε επειδή το προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία της χώρας, είτε επειδή το επιθυμεί η 

διοίκηση ή οι μέτοχοι της επιχείρησης. 

  

3.5 Ευθύνη Ορκωτού Ελεγκτή Σε Πιθανές Παραποιήσεις Στοιχείων Σε   

Ελληνικές Επιχειρήσεις   

 

 Το Διεθνές Πρότυπο Ελέγχου (315) αναφέρεται στην ευθύνη του ελεγκτή να εντοπίσει και 

να εκτιμήσει τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές καταστάσεις, μέσω της 

κατανόησης της οικονομικής μονάδας και του περιβάλλοντός της, περιλαμβανομένων των 

εσωτερικών δικλίδων της. 

 

Η Ευθύνη Των Ορκωτών Λογιστών 

 Στη σημερινή κοινωνία η ‹‹ακριβοδίκαιη›› γνώμη του ελεγκτή  λογιστή συμβάλλει στην 

προστασία ενός αριθμού κοινωνικών ομάδων, όπως είναι οι μέτοχοι μιας επιχείρησης, οι 

εργαζόμενοι, οι τράπεζες οι προμηθευτές, οι πιστωτές αλλά και η ίδια η πολιτεία. 
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 Αρκετά άτομα επηρεάζονται άμεσα από το έργο των ορκωτών ελεγκτών- λογιστών, 

γεγονός που καθιστά την ελεγκτική εργασία ανεξάρτητη και συνεπή. Το έργο της επομένως 

συμβάλλει στην ενίσχυση της θέσης των επιχειρήσεων, στην ορθολογική κατανομή των πόρων, 

στην ανάπτυξη υγειών εταιρειών, νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Επομένως είναι πολύ σημαντική 

η έννοια της «Ευθύνης», που φέρουν οι ορκωτοί ελεγκτές λογιστές απέναντι στις παραπάνω 

κοινωνικές ομάδες καθώς και στα συμφέροντα της καθεμίας. 

Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών μπορεί να διακριθεί σε ηθική και νομική 

ευθύνη. Όσον αφορά την νομική ευθύνη όλο και τακτικότερα γίνεται λόγος για τα όρια ευθύνης 

των ελεγκτών και κατ’ επέκταση των ελεγκτικών εταιρειών. Οι τέσσερις παγκοσμίως μεγαλύτερες 

ελεγκτικές εταιρείες, DELOITTE, ERNST & YOUNG, PRICE WATER HOUSE COOPERS και 

KPMG, προσπαθούν να περιορίσουν το χρηματικό ποσό που είναι αναγκασμένες να καταβάλλουν, 

αν θεωρηθούν υπόλογες για συμμετοχή τους σε εταιρικό σκάνδαλο. 

Στην Ελλάδα η επαγγελματική συμπεριφορά των ορκωτών λογιστών, προβλέπει βάσει 

νόμου μια σειρά από προληπτικές απαγορεύσεις, οδηγίες και κυρώσεις (Άρθρο 15,20-22 Π.Δ. 

226/92). Η προσωπική συμπεριφορά και η ηθική των όσων ασκούν το επάγγελμα δεν είναι δυνατόν 

να προβλεφθεί και να ορισθεί πλήρως στους κώδικες, αλλά εξαρτάται από την ακεραιότητα του 

χαρακτήρα και το ήθος του επαγγελματία. Επιπλέον, το ρυθμιστικό πλαίσιο για αστική, πειθαρχική 

και ποινική ευθύνη των ορκωτών λογιστών έναντι των ελεγχόμενων εταιρειών ρυθμίζεται από των 

Ν. 2190/1920,Ν.Δ. 3329/1955 και το Π.Δ. 226/1992. Η ζημιά που μπορεί να προκαλέσει σε 

μετόχους ή σε τρίτους στην επιχείρηση εξαιτίας παραλήψεων, αμέλειας ή μη ύπαρξης εχεμύθειας 

αποτελούν σοβαρές αιτίες καταλογισμού ευθυνών στους ελεγκτές. 

Στις ΗΠΑ τα φαινόμενα οικονομικής απάτης ολοένα και πληθαίνουν. Για το λόγο αυτό οι  

εταιρείες ορκωτών- λογιστών είναι υποχρεωμένες να αναζητήσουν τρόπους προστασίας από τις 

εξοντωτικές ποινές. Οι νεοεισερχόμενοι επιστήμονες στον τομέα της ελεγκτικής καθώς και οι 

χρήστες των οικονομικών καταστάσεων χρειάζεται να γνωρίζουν τις πειθαρχικές ευθύνες που τους 

βαραίνουν σε περίπτωση παραπτώματος. 
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  Η Ηθική Ευθύνη Του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

 

 Ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής, έχει αναλάβει να εκτελέσει κάποια συγκεκριμένη ανάγκη 

του κοινωνικού συνόλου. Η ευθύνη με τη οποία είναι επιφορτισμένος τον επιβαρύνει νομικά αλλά 

και ηθικά απέναντι στην κοινωνία.  Για το λόγο αυτό το ίδιο το σώμα των ορκωτών ελεγκτών- 

λογιστών επιβάλλει ευθύνη με τη μορφή ενός επαγγελματικού κώδικα συμπεριφοράς, προς τους 

πελάτες αλλά και ως προς τα μέλη που ανήκουν στο ίδιο το σώμα. 

  Η ύπαρξη ενός ενεργού επαγγελματικού κώδικα είναι αναγκαία διότι οι νομικά 

θεσμοθετημένες ευθύνες δεν είναι ικανές να περιγράψουν και να διαμορφώσουν τις πρέπουσες 

συμπεριφορές σ’ όλες τις εκφάνσεις του επαγγέλματος. Τα όσα επιβάλλει ο κώδικας συμπεριφοράς 

είναι η αναγνώριση της κοινωνικής ευθύνης του επαγγέλματος σ’ όλους όσους εξασκούν το 

επάγγελμα. Μέσα από τον εν λόγω κώδικα οριοθετείται η συμπεριφορά των ορκωτών λογιστών, 

προστατεύεται το ίδιο το επάγγελμα, αφού επενδύει στην περεταίρω ανάπτυξή του, με την 

στελέχωση ατόμων, τα οποία διαθέτουν τα απαραίτητα χαρακτηριστικά προσόντα. Επομένως, 

γίνεται κατανοητό ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα έχει συγκεκριμένους κοινωνικούς στόχους, 

δηλώνοντας ότι μπορεί να εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις υποχρεώσεις του προς 

το κοινωνικό σύνολο. Άλλωστε, το ίδιο το κοινωνικό σύνολο έχει την ανάγκη να εμπιστευτεί τον 

ορκωτό λογιστή- ελεγκτή ως προς τις ικανότητές του σχετικά με την ολοκλήρωση του έργου που 

έχει αναλάβει. Έτσι λοιπόν το επάγγελμα βαραίνει αυτόν που το εξασκεί με συνέπεια προσωπική 

και ηθική. Η προσωπική ηθική του ορκωτού ελεγκτή αποτελεί εγγύηση που συντελεί στην 

ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των διάφορων κοινωνικών ομάδων, οι οποίες 

χρησιμοποιούν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, που έχουν γνωμοδοτηθεί και φέρουν την 

υπογραφή των ορκωτών ελεγκτών. 

 Αν και δεν υπάρχει μέχρι τώρα ένα γενικός κώδικας κοινωνικής επαγγελματικής 

συμπεριφοράς και ευθύνης που να μπορεί εφαρμόζεται σ’ όλες τις περιπτώσεις άσκησης του 

επαγγέλματος, υπάρχουν όμως πρότυπα που έχουν ορισθεί χάρη στη μακροχρόνια άσκηση του 

θεσμού και στη συσσωρευμένη πείρα των όσων ασκούν το επάγγελμα. Έτσι μπορούν να 

αντιμετωπιστούν οι καινούργιες καταστάσεις και τα δεδομένα που προκύπτουν. 
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Για τους ορκωτούς λογιστές- ελεγκτές χαρακτηριστικό παράδειγμα χρήσης κώδικα 

επαγγελματικής συμπεριφοράς αποτελεί ο κώδικας του Σώματος Ορκωτών Λογιστών Η.Π.Α. 

(Code of professional Ethics by the American Institute of Certified Publicac Countants). Οι 

εσωτερικοί ελεγκτές στις Η.Π.Α έχουν τον δικό τους κώδικα επαγγελματικής ευθύνης και 

συμπεριφοράς υπό τη εποπτεία του Institute of Internal Auditors των Η.Π.Α.. Οι κώδικες αυτοί 

αναφέρονται σ’ ένα συγκεκριμένο τρόπο συμπεριφοράς και αντιμετώπισης διαφόρων 

επαγγελματικών ζητημάτων. O ελεγκτής καλείται προς την κοινωνία και προς τους πελάτες του 

να είναι αντικειμενικός, εχέμυθος, δίκαιος και ικανός να μπορεί να εξυπηρετεί όσους τον 

εμπιστεύονται. Έτσι, ο κάθε ορκωτός λογιστής- ελεγκτής χρειάζεται να διαμορφώνει την 

προσωπικότητά του βάσει των προτύπων που ορίζουν οι κώδικες. 

 

Η Νομική Ευθύνη Του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή 

 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ: Ο ελεγκτής που αναλαμβάνει τον έλεγχο μια επιχείρησης, 

αναλαμβάνει ταυτόχρονα και την ευθύνη να εκτελεί την συμφωνηθείσα σύμβαση κατά τον τρόπο 

που ορίζεται από την επαγγελματική του ιδιότητα. Από τη διατύπωση του Ν. 2190/1920 προκύπτει 

ότι η ευθύνη των ορκωτών είναι ατομική και όχι συλλογική, έστω και αν ο έλεγχος γίνεται από 

δύο ή περισσότερους ελεγκτές. Η ευθύνη παρ’ όλα αυτά ορίζεται στον ελεγκτή μόνο αν 

διαπιστωθεί παράβαση καθήκοντος, αδίκημα αλλά και ζημία. Ακόμα η ευθύνη του ελεγκτή είναι 

δικαιοπρακτική γιατί απορρέει από τη συμβατική του σχέση με την εταιρεία που ελέγχει, αφού 

έχει αναλάβει την υποχρέωση να διεξάγει με επαγγελματική ακεραιότητα τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων. 

 O ελεγκτής φέρει ευθύνη για την ελεγκτική του εργασία και μετά την υποβολή του 

πιστοποιητικού ελέγχου στη διοίκηση της εταιρείας. Επομένως, αν εκ των υστέρων διαπιστωθεί 

ότι η οικονομική κατάσταση της εταιρείας δεν ήταν αυτή που απεικονιζόταν αρχικά στις 

οικονομικές καταστάσεις, μπορεί να τροποποιηθεί το πιστοποιητικό του ελέγχου, με την 

δημοσίευση της τροποποίησης σε μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδες και  προς ενημέρωση του 

επενδυτικού κοινού. 
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 Η ευθύνη που βαραίνει τον ορκωτό ελεγκτή προς αποζημίωση, δεν μπορεί να είναι 

ανώτερη του πενταπλάσιου του συνόλου των εκάστοτε ετήσιων αποδοχών του Προέδρου του 

Αρείου Πάγου ή του συνόλου των αμοιβών του ευθυνόμενου ορκωτού ελεγκτή κατά την 

προηγούμενη διαχειριστική περίοδο. Το ανώτατο όριο του ποσού προς αποζημίωση, θα μπορούσε 

να χαρακτηριστεί σχετικά χαμηλό αν συγκριθεί με τα υψηλά οικονομικά συμφέροντα που 

διακυβεύονται. Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα ο ελεγκτής ευθύνεται για την αποζημίωση τρίτων, 

μετόχων, πιστωτών ή επενδυτών των οποίων τα συμφέροντα έβλαψε με πράξεις του ή παραλήψεις 

του. Γι’ αυτό τόσο οι ελεγκτικές εταιρείες όσο και οι ελεγκτές υποχρεούνται να έχουν ασφαλιστική 

κάλυψη για ευθύνη οποιουδήποτε ζημιωθέντος φυσικού προσώπου. 

 

Πειθαρχική Ευθύνη Του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 

 

Η πειθαρχική ευθύνη στοιχειοθετείται για όλα τα μέλη του σώματος ορκωτών λογιστών. Αν 

κάποιος ελεγκτής υποπέσει σε πειθαρχικό παράπτωμα παραπέμπεται με απόφαση του εποπτικού 

συμβουλίου στο τριμελές πειθαρχικό συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ.  

 

Ποινική Ευθύνη Του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή 

 

 Η ποινική ευθύνη οριοθετείται από τον Ν.2190/1920, όταν αυτός παραβαίνει το καθήκον 

της μη παράνομης θεώρησης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων, της εχεμύθειας και της μη 

δήλωσής του περί κολλήματός του για διορισμό του ως ελεγκτής. Υποχρέωση του ορκωτού 

ελεγκτή είναι να τηρεί εχεμύθεια για όσα στοιχεία γνωρίζει κατά τη διενέργεια του έργου του τόσο 

αυτός, όσο και το λοιπό προσωπικό που απασχολεί. 
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3.6 Η Ευθύνη Των Ορκωτών Λογιστών Στα Κράτη Μέλη Της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

 

Η ευθύνη των ορκωτών ελεγκτών λογιστών είναι ένα ζήτημα που βαραίνει το έργο τους. 

Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες κάποιες εταιρείες ελέγχου, ενοχοποιήθηκαν εξαιτίας των 

οικονομικών απωλειών που σημειώθηκαν στις ελεγχόμενες απ’ αυτές εταιρείες, λόγω των 

δυσανάλογων ποσών που έλαβαν σχετικά με την άσκηση του ελέγχου που πραγματοποίησαν. Στις 

περιπτώσεις αυτές όμως, υφίσταται οι ελεγκτές να έχουν ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης με 

αποτέλεσμα εύκολα μπορεί κανείς να στραφεί εναντίον αυτού που καλύπτεται από ασφάλεια. 

   Σε κάθε κράτος– μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης συναντάται διαφορετικό καθεστώς 

σχετικά με το όριο της χρηματικής κάλυψης που οφείλει να πληρώσει ο ελεγκτής για τις ζημιές 

που προκάλεσε. Τον τελευταίο καιρό επιδιώκεται η εύρεση ενός καθεστώτος κάλυψης των ζημιών, 

το οποίο να είναι ικανοποιητικό αλλά και δίκαιο, αφού θα υποχρεώνει τους ελεγκτές και τα 

διευθυντικά στελέχη να έχουν επαγγελματική ασφάλιση. Ο περιορισμός της ευθύνης του ορκωτού 

ελεγκτή δεν θεωρείται αναγκαίος. Και αυτό γιατί ο υποχρεωτικός έλεγχος επιβάλλεται από την 

πολιτεία για λόγους δημοσίου συμφέροντος. Θα ήταν λογικό να περιοριστεί η ευθύνη του ορκωτή 

ελεγκτή σε κάλυψη ζημιών ίσης χρηματικής αξίας με τη σοβαρότητα της αμέλειας- παράβασής 

του. 

Αν και σε κοινωνικό επίπεδο είναι δύσκολο να ληφθούν κοινά μέτρα επειδή υπάρχουν 

μεγάλες διαφορές μεταξύ των νομικών παραδόσεων των κρατών, παρόλο αυτό θα ήταν σκόπιμο 

να διαπιστωθούν τα αρνητικά αποτελέσματα της ύπαρξης διαφορετικών ρυθμίσεων σχετικά με την 

ευθύνη του ελεγκτή. Έτσι, οι συνέπειες που προκύπτουν κάθε φορά από τη διαφοροποίηση της 

νομοθεσίας θα μπορούν να δικαιολογούν τη λήψη μέτρων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 

προς την κοινή νομοθεσία. 
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3.7 Προσδιορισμός Της ευθύνης των Ελεγκτών Διεθνώς 

 

   Σε διεθνές επίπεδο η ευθύνη που βαραίνει τους ορκωτούς ελεγκτές σχετικά με την 

ποιότητα των ελεγκτικών τους διεργασιών είναι ιδιαίτερα σημαντική και μπορεί να διακριθεί σε 

αστική ευθύνη, ποινική και πειθαρχική ευθύνη. Στις αναπτυγμένες οικονομίες του κόσμου η πιο 

σημαντική είναι η αστική ευθύνη, δηλαδή η ευθύνη που δικαιολογεί αποζημίωση σε περίπτωση 

πλημμελούς ελέγχου από μέρους του ελεγκτή. 

Η σύνδεση του ελεγκτή με τον πελάτη του, δηλαδή με το νομικό πρόσωπο της ελεγχόμενης 

εταιρείας, αντικατοπτρίζει την ευθύνη του σχετικά με την έκφραση γνώμης ως προς την ορθότητα 

των οικονομικών καταστάσεων. Πρακτικά όμως, η έκθεση του ελεγκτή επί των 

χρηματοοικονομικών οικονομικών καταστάσεων μπορεί να  χρησιμοποιηθεί νομίμως και από 

άλλα πρόσωπα όπως μετόχους, πιστωτές, ομολογιούχους, δανειστές, προμηθευτές, τράπεζες, 

εργαζομένους, πελάτες και τέλος από το ίδιο το κράτος. Επειδή, λοιπόν στο σημείο αυτό ανακύπτει 

εύλογα το ερώτημα ποια ευθύνη έχει ο ελεγκτής απέναντι στα πρόσωπα που προαναφέρθηκαν, η 

απάντηση προέρχεται από τους νομικούς κανόνες κάθε χώρας ξεχωριστά, διότι παρατηρούνται 

σημαντικές διαφοροποιήσεις από χώρα σε χώρα. 

Η ποινική ευθύνη του ελεγκτή διαφέρει από χώρα σε χώρα και ορίζεται από την ισχύουσα 

νομοθεσία του κράτους, βασιζόμενη στο ποινικό τους δίκαιο. Ο νόμος Sarbanes-Oxley προβλέπει 

βαριές ποινικές ευθύνες, σε περιπτώσεις μη φύλαξης-καταστροφής των φύλλων ελέγχου και των 

εταιρικών εγγράφων. Επίσης διενεργείται και έρευνα από τις δικαστικές αρχές.  Ο Νόμος 

περιλαμβάνει ένα σύνολο μέτρων που θέτουν τις βάσεις για τη νομοθετική προσέγγιση της 

αποτελεσματικής εταιρικής διακυβέρνησης. Τα μέτρα αυτά αφορούν τα πρότυπα λειτουργίας των 

εταιρικών επιτροπών ελέγχου, τις συνθήκες που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία και την καλύτερη 

εποπτεία των ελεγκτών, την πιστοποίηση της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων από 

ανώτατα διευθυντικά στελέχη των εταιριών, την απαγόρευση της χορήγησης εταιρικών δανείων 

σε διευθυντές και ανώτατα στελέχη, και τις προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τη βελτίωση της 

εταιρικής χρηματοοικονομικής λογιστικής καθώς και την αύξηση των γνωστοποιήσεων της 

εταιρείας, όσον αφορά την οικονομική της κατάσταση. 
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Αναφορικά με την πειθαρχική ευθύνη των ελεγκτών και την άσκηση πειθαρχικού ελέγχου 

αρμόδιες είναι οι επαγγελματικές ενώσεις των Ορκωτών Ελεγκτών. Το ύψος όμως, των εταιρικών 

σκανδάλων που συγκλόνισαν την παγκόσμια οικονομία τα τελευταία χρόνια οδήγησαν στην 

ουσιαστικότερη διαμόρφωση της εποπτείας του λογιστικού επαγγέλματος αναθέτοντας 

ταυτόχρονα την άσκησή της σε ανεξάρτητες αρχές. 
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      ΚΕΦΆΛΑΙΟ 4 

     Ελεγκτές Δημοσίου 

 Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αναφορά σχετικά με το ρόλο και τη σημαντική προσφορά των 

δημόσιων ελεγκτών στον έλεγχο κατά του οικονομικού εγκλήματος στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα.  

 

4.1  Κώδικας Δεοντολογίας Της IFAC Για Επαγγελματίες Ελεγκτές- Ειδικοί 

Ελεγκτές Δημόσιας Διοίκησης   

 

 Η Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC), όπως αυτή ορίζεται στο καταστατικό της, 

είναι ‹‹για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, η IFAC θα συνεχίσει να ενδυναμώνει το 

παγκόσμιο ελεγκτικό επάγγελμα, με τη δημιουργία και προώθηση της εφαρμογής υψηλής 

ποιότητας επαγγελματικών προτύπων, προαγωγής της διεθνούς σύγκλισης αυτών των προτύπων 

και με τη διατύπωση ευθέως θέσεων σε θέματα δημοσίου συμφέροντος››. 

 Εκτός από τους εσωτερικούς και νόμιμους ( εξωτερικούς ή ορκωτούς) ελεγκτές, υπάρχουν 

και κάποιες άλλες ομάδες ελεγκτών. Στην κατηγορία αυτοί ανήκουν οι φορολογικοί ελεγκτές, το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το Συμβούλιο Επιθεώρησης Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης και η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων. Όλοι αυτοί οι ελεγκτές ασχολούνται με 

την εξέταση της ορθότητας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων από τον ιδιωτικό ή δημόσιο 

τομέα. 

 Ο φορολογικός έλεγχος πραγματοποιείται από φορολογικούς ελεγκτές που αποσκοπούν 

στον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης και στον επανέλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων 

των φορολογούμενων. Επομένως σκοπός του φορολογικού ελέγχου είναι να εξεταστούν τα 

τηρούμενα βιβλία της ελεγχόμενης εταιρείας και να επιβεβαιωθεί η ορθή λογιστική καταχώρηση  
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βάσει των νόμιμων παραστατικών στοιχείων εξαιτίας πιθανών ελλείψεων. Επίσης να καθοριστεί 

το λογιστικό αποτέλεσμα ( κέρδος ή ζημία) στον Ισολογισμό της εταιρείας  και να ελεγχθεί αν 

έχουν εκπληρωθεί οι απαιτούμενες φορολογικές υποχρεώσεις της εταιρείας. 

 Ο φορολογικός ελεγκτής κατά τη διενέργεια του φορολογικού έλεγχου έχει τα εξής 

δικαιώματα 3: 

• Να ελέγχει κάθε εργάσιμη ημέρα, τα βιβλία και τα στοιχεία, τα οποία επιβάλλονται από 

τον Κ.Β.Σ. 

• Να επαληθεύσει το υπόλοιπο του βιβλίου ταμείου, των αποθεμάτων, των πρώτων υλών και 

των εμπορευμάτων, καθώς και των λοιπών περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

• Να προβεί στην κατάσχεση ανεπίσημων βιβλίων, εγγράφων ή οποιοδήποτε άλλου εντύπου 

που μπορεί να θεωρηθεί ύποπτο για την απόκρυψη φορολογικών στοιχειών 

  Η έκθεση του φορολογικού ελέγχου αξίζει να σημειωθεί ότι αποτελεί δημόσιο έγγραφο 

ιδιαίτερης σημασίας και συντάσσεται από τον ελεγκτή μετά το τέλος του φορολογικού ελέγχου. 

Πρέπει γι΄ αυτόν το λόγο να είναι πλήρης, σαφής και αιτιολογημένη. Τα αποτελέσματα της πρέπει 

να είναι πειστικά και αδιάβλητα  ( Καζαντζής, 2006).     

 Για να μπορεί να πραγματοποιήσει σωστό και αποτελεσματικό έλεγχο ένας ελεγκτής 

χρειάζεται να είναι γνώστης της ισχύουσας φορολογικής νομοθεσίας. Επίσης να έχει την 

απαραίτητη λογιστική κατάρτιση και επαρκής εξειδίκευση στα οικονομικά. Να είναι 

παρατηρητικός, ακέραιος χαρακτήρας, μεθοδικός και ικανός στη χρήση του γραπτού αλλά και 

προφορικού λόγου.  

 

 

3 Καζαντζής Χρήστος (2006),  Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος 
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4.2 Ελεγκτικό Συνέδριο 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο προτείνει νομοθετικά και διοικητικά μέτρα, για να μπορέσει να 

βελτιωθεί και να εκσυγχρονιστεί η δημοσιονομική οργάνωση και διαχείριση.  Συστήθηκε με το  

άρθρο 98 του Συντάγματος (όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ΄ 

Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων και το άρθρο 15 του π.δ.774/80) και έχει τις εξής ευθύνες4: 

 

• Τον έλεγχο των δαπανών του Κράτους, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή άλλων 

νομικών προσώπων ή ΔΕΚΟ (άρθρα 85 ν.1892/90, 77 ν. 1943/91), καθώς και τη σύνταξη 

και υποβολή της ετήσιας έκθεσης προς τη Βουλή των Ελλήνων για τον απολογισμό του 

κράτους( άρθρο 79, παρ. 7 του Συντάγματος) 

• Τον έλεγχο συμβάσεων μεγάλης οικονομικής αξίας στο Δημόσιο ή σε δημόσιους φορείς ή 

Ν.Π.Δ.Δ. 

• Τον έλεγχο των λογαριασμών των δημοσίων υπολόγων των Οργανισμών Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης ή άλλων νομικών προσώπων 

• Τη γνωμοδότηση για νομοσχέδια που έχουν αντικείμενο συντάξεις ή αναγνώριση 

υπηρεσίας για την παροχή δικαιώματος σύνταξης ( Άρθρο 73, παρ. 2 του Συντάγματος). 

Την εκδίκαση διαφορών σχετικά με την απονομή των συντάξεων, τον έλεγχο των 

λογαριασμών, των ενστάσεων κατά πράξεων ή παραλείψεων του Υπουργού 

Οικονομικών, αναφορικά με την απονομή ή την πληρωμή συντάξεων. 

• Την εκδίκαση υποθέσεων που αναφέρονται στην ευθύνη πολιτικών ή στρατιωτικών 

δημοσίων υπαλλήλων, υπαλλήλων των ΟΤΑ και Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε ζημία που 

προκλήθηκε σε βάρος του Κράτους, στους ΟΤΑ ή Ν.Π.Δ.Δ. από δόλο ή αμέλεια. 

• Τον έλεγχο της πολυθεσίας( ν. 1256/ 82) και την επίλυση αμφισβητήσεων που αφορούν 

την συμπλήρωση της 35ετίας των δημοσίων υπαλλήλων( άρθρο 1 ν.1232/82) 
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• Τον έλεγχο του «Ειδικού Λογαριασμού Εγγυήσεων Γεωργικών Προϊόντων»   ( άρθρο 78 

ν. 4055/12) 

 

 Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί τον δικαστικό έλεγχο της δημόσιας διαχείρισης και της 

διαχείρισης των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ. Ο έλεγχος αυτός γίνεται βάσει των αρχών και διαδικασιών του 

λογιστικού και διαχειριστικού ελέγχου. Όλα τα αποτελέσματα που προέρχονται από τον δικαστικό 

έλεγχο καταγράφονται και η παρουσίασή τους γίνεται στην ετήσια έκθεση. Σ΄ αυτήν βέβαια 

φαίνονται τυχόν παραλείψεις, αδυναμίες ή πιθανές παραβάσεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 

Καθοριστικός στόχος της έκθεσης είναι η μη επανάληψη των λαθών, η αποφυγή διασπάθισης των 

χρηματικών πόρων του Δημοσίου και τέλος η περιφρούρηση του δημοσίου χρήματος. 

 

4.3 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους 

 

 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (ΓΛΚ) έχει μακρόχρονη προσφορά και βαρυσήμαντο 

ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η αναγκαιότητα μιας εποπτικής αρχής 

των οικονομικών λογαριασμών του Δημοσίου προέκυψε λίγα μόλις χρόνια μετά την ίδρυση του 

Ελληνικού Κράτους. Με Βασιλικό Διάταγμα της 6ης (18ης) Οκτωβρίου του 1842, από την 17η 

Σεπτεμβρίου του ιδίου έτους «Συσταίνεται ἐντὸς τῆς ‘Ημετέρας ἑπὶ τῶν Οἰκονομικῶν 

Γραμματείας (αργότερα μετονομάστηκε σε «Υπουργείο»), Γενικὸν Λογιστήριον ὑπὸ τὰς ἀμέσους 

διαταγὰς τοῦ προϊσταμένου αὐτῆς». Έκτοτε η διοικητική διάθρωση και λειτουργία των υπηρεσιών 

του ΓΛΚ έχει υποστεί πολλαπλές και σημαντικότατες μεταβολές, απηχώντας κάθε φορά τις 

ανάγκες επικαιροποίησης των αρμοδιοτήτων τους, αλλά και της εκάστοτε επικρατούσας 

αντίληψης αναφορικά με την οργανωτική δομή της υπηρεσίας προς εξυπηρέτηση του δημοσίου 

συμφέροντος. Εξ αυτών ξεχωρίζει η ουσιαστική αναδιοργάνωση που προωθήθηκε στις αρχές του 

20ου αιώνα (914/1917), όπου το σύνολο του προσωπικού του Λογιστηρίου διαιρέθηκε σε δύο  

4 Ελεγκτικό Συνέδριο, Ετήσια Οικονομικού Έτους 2009, Αθήνα 2011 
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κλάδους (Διοικητικό και Λογιστικό), παρεμβαίνοντας στην αναδιάταξη παλαιών και δημιουργία 

νέων διευθύνσεων. 

 Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους κάνει προληπτικό έλεγχο για τη νομιμότητα και 

πληρότητα των ενταλμάτων πληρωμής δαπανών από διάφορες δημόσιες υπηρεσίες. Το Υπουργείο 

Οικονομικών είναι αρμόδιο για τη σωστή και αποτελεσματική διεκπεραίωση των εργασιών των 

ελεγκτών του Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ασχολείται αναλυτικότερα με5 : 

• Κατάρτιση Προϋπολογισμού, Απολογισμού και Ισολογισμού του Κράτους 

• Παρακολούθηση της εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού και έλεγχος των δημοσίων 

δαπανών 

• Έκδοση κανονιστικών πράξεων των δαπανών που προκύπτουν 

• Δημοσιονομικό Έλεγχο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την Ε.Ε. 

• Έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, ΔΕΚΟ, ΝΠΙΔ και ΝΠΔΔ που 

επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την Ε.Ε. ή άλλους 

διεθνείς οργανισμούς   

• Σύναψη δανείων και εξυπηρέτηση των δανειακών υποχρεώσεων της Κυβέρνησης 

• Συντονισμό των χρηματικών εκροών από τον κεντρικό λογαριασμό του Δημοσίου, τήρηση 

των χρηματικών αποθεμάτων για την αποπληρωμή των δαπανών και διαχείριση των 

διαθεσίμων του Δημοσίου 

• Ρύθμιση, έλεγχος και έγκριση των συντάξεων του Δημοσίου 

• Κατάρτιση και εφαρμογή των μισθολογικών διατάξεων για τους υπαλλήλους του 

Δημοσίου, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας 

5 Νεγκάκης Ι. Χρήστος –Ταχυνάκης Δ. Παναγιώτης, (2013), Σύγχρονα θέματα Ελεγκτικής και εσωτερικού ελέγχου  
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Στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ανήκει η Διεύθυνση Σχεδιασμού και Αξιολόγησης Ελέγχων 

(ΕΔΕΛ) που είναι ανεξάρτητη ελεγκτική αρχή. Η ΕΔΕΛ είναι αρμόδια για τη σωστή λειτουργία 

του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και για τη τήρηση των αρχών της χρηστής 

δημοσιονομικής διαχείρισης. 

 

4.4 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης 

 

 Ο θεσμός του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) καθιερώθηκε με τον 

Ν.3074/2002 σε συμμόρφωση με τις διεθνείς δεσμεύσεις της χώρας για τη θέσπιση επιτελικού 

συντονιστικού οργάνου της δράσης των Σωμάτων των Υπηρεσιών Επιθεώρησης και Ελέγχου της 

δημόσιας διοίκησης. 

 Σκοπός του ΓΕΔΔ είναι να διασφαλίσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της 

διοίκησης, να παρακολουθεί και να αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών σωμάτων της δημόσιας 

Διοίκησης και τέλος να εντοπίζει τα φαινόμενα της διαφθοράς και κακοδιοίκησης. 

 Για να μπορέσει να επιτευχθεί ο σκοπός αυτός ο νομοθέτης παρέχει στον Γενικό 

Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, τα εξής6: 

• Εντολή διενέργειας επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών από το Σ.Ε.Ε.Δ.Δ. και τα 

ιδιαίτερα σώματα και τις υπηρεσίες επιθεώρησης και ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

• Παρακολούθηση της δράσης των ελεγκτικών σωμάτων, της πορείας των 

διενεργούμενων ελέγχων, με υποχρέωση ενημέρωσής του, για τις εκθέσεις και τα 

πορίσματα επιθεώρησης και ελέγχου 

• Αξιολόγηση του έργου των σωμάτων επιθεώρησης και ελέγχου με βάση σχετικό 

προεδρικό διάταγμα 

• Διεξαγωγή ελέγχων, επανελέγχων, επιθεωρήσεων και ερευνών στο δημόσιο τομέα 

6Άρθρο 2 ν.3074/02. 
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4.5 Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων 

 

 Η Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) υπάγεται στο Υπουργείο Οικονομικών. Το 

ανθρώπινο δυναμικό που εργάζεται στην ΥΠΕΕ, αποτελείται από ανθρώπους με υψηλό 

μορφωτικό επίπεδο, μεγάλη επαγγελματική εμπειρία και κυρίως ήθος, ικανότητα συνεργασίας και 

επαγγελματικό ζήλο. Η υπηρεσία ασχολείται με την αποκάλυψη και καταπολέμηση εστιών 

οικονομικού εγκλήματος, φοροδιαφυγής, λαθρεμπορίας, τον έλεγχο κινήσεως κεφαλαίων,  την 

ορθή εφαρμογή διατάξεων που σχετίζονται με τις εθνικές και κοινοτικές επιδοτήσεις και 

επιχορηγήσεις καθώς και αυτές που αναφέρονται στην προστασία της δημόσιας περιουσίας. 

Σκοπός ( άρθρο 1 π.δ.85/05) της ΥΠΕΕ είναι η πρόληψη παραβάσεων και παράνομων πράξεων, η 

δίωξη των υπευθύνων και τέλος η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου. 

Η ΥΠΕΕ ασχολείται με τα εξής7: 

• Ερευνά, εντοπίζει και καταστέλλει τις οικονομικές παραβάσεις, απάτες, παράνομες πράξεις 

και παρατυπίες, παραβάσεις που σχετίζονται με προμήθειες, επιχορηγήσεις και 

επιδοτήσεις, παράνομες οικονομικές συναλλαγές- απάτες σε βάρος των συμφερόντων του 

Ελληνικού Δημοσίου 

• Ασκεί προληπτικό έλεγχο εφαρμογής της φορολογικής νομοθεσίας, εξετάζει και ελέγχει 

τους παρακρατούμενους φόρους, κυρίως του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας ( ΦΠΑ), ασκεί 

έλεγχο στις εισαγωγές και εξαγωγές, στον εφοδιασμό και διάθεση προϊόντων που 

υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ) και γενικότερα ασκεί έλεγχο εφαρμογής 

της τελωνειακής νομοθεσίας. 

• Ερευνά τις παράνομες συναλλαγές, απάτες και δραστηριότητες που διενεργούνται με τη 

χρήση του διαδικτύου, των ηλεκτρονικών μέσων και γενικότερα της νέας τεχνολογίας 

• Ελέγχει τα μεταφορικά μέσα, τα καταστήματα, τις αποθήκες αγαθών 

• Μεριμνά για την πρόληψη, δίωξη και καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης 

ναρκωτικών ουσιών, όπλων, εκρηκτικών, τοξικών, αρχαιοτήτων και πολιτιστικών αγαθών 
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• Ερευνά έγγραφα, χώρες που δεν ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης 

του ελεγχόμενου, σε περίπτωση που υπάρχουν πιθανές οικονομικές παραβάσεις, ύστερα 

από την συναίνεση του ελεγχόμενου ή την άδεια του εισαγγελέα 

• Μπορεί να κατασχέσει λογιστικά βιβλία, έγγραφα, αγαθά και μεταφορικά μέσα όταν κριθεί 

απαραίτητο 

• Δεσμεύει τραπεζικούς λογαριασμούς και διάφορα περιουσιακά στοιχεία 

• Προβαίνει σε ελέγχους για την πρόληψη και δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, 

προμήθειες, χρηματοδοτήσεις, τυχερά παιχνίδια και δάνεια, δικαιώματα πνευματικής 

ιδιοκτησίας, παραχάραξη νομισμάτων, τίτλων και αξιών του Δημοσίου, παράνομες 

χρηματοπιστωτικές- τραπεζικές συναλλαγές, παρατυπίες και παράνομες οικονομικές 

δραστηριότητες 

• Επανελέγχει τις υποθέσεις για τη νομιμότητα και τη διασφάλιση των αποτελεσμάτων των 

ελέγχων 

 

4.6 Η Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας Και Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ)  

 

 Η Οικονομική Αστυνομία και η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος αναλαμβάνουν πλέον 

τον έλεγχο της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας που διενεργούσαν ως σήμερα οι ελεγκτικοί 

μηχανισμοί του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΣΕΠΕ.  

  Τα έγγραφα, βιβλία, πιστοποιητικά και πάσης φύσεως άδειες, καθώς και κάθε στοιχείο 

που με οποιαδήποτε διάταξη νόμου ή υπουργικής απόφασης προβλέπεται ως υποχρεωτικά 

επιδεικνυόμενο στα ελεγκτικά όργανα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και ΣΕΠΕ, επιδεικνύονται υποχρεωτικά 

και στους αξιωματικούς της Υπηρεσίας Οικονομικής  Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού 

Εγκλήματος (ΥΠΟΑΔΗΕ) στο πλαίσιο των ελέγχων που θα ενεργούνται σύμφωνα με τη διάταξη  

7 Νεγκάκης Ι. Χρήστος  (2012), Λογιστική εταιριών- Θεωρία και πράξη, 2η έκδοση 
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της παραγράφου 1 του άρθρου αυτού. 

 Τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα της ΥΠΟΑΔΗΕ, ύστερα από τη διενέργεια του ελέγχου της 

παραγράφου 1 του άρθρου αυτού, είναι υποχρεωμένα να συντάξουν και να υποβάλουν τη σχετική 

έκθεση με τα αποτελέσματα του ελέγχου.  

             Με κοινή απόφαση των υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης, Πρόνοιας, 

Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζεται και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την 

εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού. Επίσης καθορίζονται ο τρόπος ενημέρωσης, η 

διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριακών στοιχείων, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της εργασιακής και ασφαλιστικής νομοθεσίας μεταξύ της Υπηρεσίας Οικονομικής 

Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και των υπουργείων Εργασίας, Κοινωνικής 

Ασφάλισης και Πρόνοιας. 

 Η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (ΥΠΟΑ), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 

4249/2014, έχει ως αποστολή της την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων 

και κυρίως όσων τελέστηκαν σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου και της 

εθνικής οικονομίας γενικότερα. Επίσης σε όπου εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του 

οργανωμένου  εγκλήματος, με την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της 

ανασφάλιστης εργασίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.  

 Στο πλαίσιο εκπλήρωσης της αποστολής της, παρακολουθεί, μελετά, αναλύει, αξιολογεί 

και αξιοποιεί, σημαντικά, ειδικά ή ιδιαίτερου ενδιαφέροντος οικονομικά γεγονότα και κινήσεις, 

τόσο στο εσωτερικό όσο και σε διεθνές περιβάλλον και επιλαμβάνεται σε υποθέσεις αρμοδιότητάς 

της, συνεργαζόμενη προς τούτο, τόσο σε πληροφοριακό όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο, με 

συναρμόδιες Υπηρεσίες, Αρχές και Φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.  
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4.7 Ελληνικές Ελεγκτικές Εταιρείες 

 

 Βάσει των στοιχείων Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για το έτος 

2016, οι ενεργές ελληνικές ελεγκτικές εταιρείες είναι 45. Μια από τις πιο αξιόλογες και 

επιτυχημένες εταιρείες είναι η  GRANT THORNTON Α.Ε. Ορκωτών Ελεγκτών και συμβούλων 

επιχειρήσεων. Ανήκει στην GRANT THORNTON INTERNATIONAL LTD Ηνωμένο Βασίλειο 

με ημερομηνία ίδρυσης 1926. Αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες και ταχύτερα αναπτυσσόμενες 

εταιρείες Ορκωτών Ελεγκτών στον τομέα της παροχής συμβουλευτικών και ελεγκτικών 

υπηρεσιών, με ετήσιο τζίρο 4,8 δις $ ,με παρουσία σε 140 χώρες και περισσότερα από 47.000 

στελέχη παγκοσμίως. 

 Τα στελέχη της εταιρείας εργάζονται καθημερινά με επιχειρήσεις εισηγμένες, μη 

εισηγμένες και εταιρείες δημοσίου τομέα, οι οποίες επιλέγουν την Grant Thornton για την 

τεχνογνωσία, την κλαδική εμπειρία αλλά και το διαφορετικό τρόπο συνεργασίας. 

 Η προσέγγιση του ελέγχου της εταιρείας περιλαμβάνει την κατανόηση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν. 

Κυριότερος στόχος αποτελεί η παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, μέσω της 

απελευθέρωσης των δυνατοτήτων για ανάπτυξη. 

Οι υπηρεσίες οι οποίες προσφέρονται είναι οι εξής8: 

• Υπηρεσίες Τακτικού Ελέγχου 

• Υπηρεσίες Φορολογικού Ελέγχου 

• IFRS Reporting 

• Forensic & Investigation Services 

 

8Grant Thornton (2009), Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς- IFRS, τομ. Γ, Αθήνα 
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 Επίσης, η Grant Thornton παρέχει και λοιπές Υπηρεσίες Διασφάλισης, όπως εργασίες 

εκτέλεσης προσυμφωνημένων διαδικασιών, επισκόπηση ενδιάμεσων οικονομικών καταστάσεων 

και λοιπούς ελέγχους και πιστοποιήσεις. 

 Η εταιρεία Grant Thornton, ως εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών, παρέχει υπηρεσίες 

υποχρεωτικού φορολογικού ελέγχου. 

 Ο φορολογικός έλεγχος, όπως αυτός προβλέπεται από το άρθρο 65Α του ν. 4174/2013, 

αφορά τις ανώνυμες εταιρείες, τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και τα υποκαταστήματα 

αλλοδαπών επιχειρήσεων, των οποίων οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις ελέγχονται 

υποχρεωτικά, βάσει γενικών ή ειδικών διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας, από Νόμιμους 

Ελεγκτές και ελεγκτικά γραφεία που είναι εγγεγραμμένα στο δημόσιο Μητρώο του ν. 

3693/2008(Φ.Ε.Κ. 174 Α’). 

 Στα πλαίσια της εργασίας η εταιρεία συμμορφώνεται με κανόνες δεοντολογίας, ενώ 

σχεδιάζεται και διενεργείται η εργασία με σκοπό την απόκτηση διασφάλισης για τα υπό εξέταση 

φορολογικά αντικείμενα από κάθε άποψη. 

 Η εταιρεία Grant Thornton εφαρμόζει στην Ελλάδα το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας 

που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου BSEN ISO 9001: 2008 στο τομέα ‹‹ 

Παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών››. Η πιστοποίηση δόθηκε από 

τον φορέα Πιστοποίησης Lloyd’ s Register Quality Assurance, επικυρώνει την υψηλή επίδοση των 

ποιοτικών, παρεχόμενων υπηρεσιών της Grant Thornton και αποδεικνύει το διαρκή 

προσανατολισμό της εταιρείας στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

 Τέλος, η εταιρεία πιστοποιήθηκε και με το πρότυπο ISO/IEC 27001:2013 από τον οίκο 

Lloyd’ s Register. Η πιστοποίηση αυτή, αφορά το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών 

της εταιρείας. Αποτελεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο με το οποίο οι επιχειρήσεις και οι 

οργανισμοί πιστοποιούν τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών, καλύπτοντας έτσι 

ένα ευρύτερο πλαίσιο σχεδιασμού, υλοποίησης, διαχείρισης αλλά και λειτουργίας διαδικασιών 

ασφάλειας πληροφοριών. 
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4.8 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ) 

 

 Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ιδρύθηκε το 1985 στην Αθήνα και σήμερα 

είναι ο μοναδικός διαπιστευμένος επαγγελματικός φορέας στην Ελλάδα, του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών των Η.Π.Α.(IAA) καθώς και συνδεδεμένο μέλος αυτού. Στα πλαίσια της 

συνεργασίας τους ανταλλάσσονται εμπειρία και τεχνογνωσία για εξειδικευμένα θέματα 

εσωτερικού ελέγχου. Αναπτύσσονται προβληματισμοί και χαράσσονται στρατηγικές σχετικά με 

την εξέλιξη του επαγγέλματος του Εσωτερικού Ελεγκτή και την εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών 

του επαγγέλματος ανά τον κόσμο. 

 Αριθμεί σήμερα περισσότερα από 650 ενεργά μέλη σε όλη την Ελλάδα, ενώ πολλά από 

αυτά έχουν πιστοποιηθεί επίσημα ως Εσωτερικοί Ελεγκτές και απασχολούνται σε επιχειρήσεις και 

οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

 

4.9 FAFT 

 

 O FATF (Financial Action Task Force) είναι ο κύριος φορέας δημιουργίας κανόνων 

διεθνούς δικαίου κατά του ξεπλύματος του βρώμικου χρήματος. Πρόκειται για φορέα, που 

υποστηρίζεται γραμματειακά από τον ΟΟΣΑ, και συστάθηκε το 1989 από τους αρχηγούς των 

κρατών μελών του G7. Σκοπός της FATF είναι η εισαγωγή διεθνών προτύπων, η εξασφάλιση 

διεθνούς δράσης και η εισαγωγή στο νομικό πλαίσιο των κρατών μελών των μέτρων για την 

καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 Η οργάνωση της ομάδας χρηματοοικονομικής δράσης (FATF) το 1989, επέδειξε επιμέλεια 

κατά την αξιολόγηση των κανονισμών, κανόνων και διαδικασιών για την καταπολέμηση της 

νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)(Johnson, 2008). Προκειμένου να 

δοθεί καθοδήγηση σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες 
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δραστηριότητες, η FATF ανέπτυξε, το 1990, ένα σύνολο σαράντα συστάσεων που παρείχαν ένα 

πλήρες σύνολο αντιμέτρων για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Οι συστάσεις καλύπτουν το 

σύστημα ποινικής δικαιοσύνης  καθώς και την επιβολή του νόμου, το χρηματοπιστωτικό σύστημα 

και τις ρυθμίσεις του και τη διεθνή συνεργασία. Αναγνωρίζονται ως τα παγκόσμια πρότυπα στην 

AML και πολλές χώρες έχουν αναλάβει δέσμευση για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εφαρμόζοντας τις σαράντα συστάσεις. Οι συστάσεις 

αναθεωρήθηκαν αργότερα το 1996 και επαναθεωρήθηκαν το 2003 για να αντιμετωπίσουν τις νέες 

τάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (FATF, 2003). Σε συνεδρίαση 

ολομέλειας της FATF τον Οκτώβριο του 2001, η FATF επεκτείνει την αποστολή της στην 

καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης 

ήταν να καταρτιστούν νέα διεθνή πρότυπα και να σχεδιαστούν οκτώ ειδικές συστάσεις έτσι ώστε 

να αρνούνται την πρόσβαση των τρομοκρατών και των υποστηρικτών τους στο παγκόσμιο 

χρηματοπιστωτικό σύστημα. Μια ακόμα ειδική σύσταση προστέθηκε τον Οκτώβριο του 2004 

(FATF,2004). 

 Προκειμένου να εκτιμηθεί η συμμόρφωση με τις σαράντα συστάσεις και τις εννέα ειδικές 

συστάσεις, η FATF χρησιμοποιεί διαδικασίες αυτοαξιολόγησης και αμοιβαίας αξιολόγησης. 

Αυτές οι δύο συμπληρωματικές διαδικασίες διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στην παρακολούθηση 

της προόδου που σημειώνουν οι κυβερνήσεις των κρατών μελών στην εφαρμογή των συστάσεων 

της FATF. Η άσκηση αυτοαξιολόγησης της FATF διεξάγεται κάθε χρόνο με τις χώρες μέλη να 

απαντούν σε ένα τυποποιημένο ερωτηματολόγιο. Από τις παρεχόμενες πληροφορίες, η FATF είναι 

σε θέση να αξιολογήσει το βαθμό στον οποίο τα μέλη της πιστεύουν ότι έχουν εφαρμόσει τις 

συστάσεις της.  

 Η αμοιβαία αξιολόγηση που διεξάγεται βασίζεται σε πληροφορίες και παρατηρήσεις που 

έγιναν κατά τη διάρκεια επίσκεψης από μια μικρή ομάδα επιλεγμένων εμπειρογνωμόνων από τους 

τομείς νομικών, οικονομικών και επιβολής του νόμου άλλων χωρών μελών. Σκοπός της επίσκεψης 

είναι να εκτιμηθεί σε ποιο βαθμό το μέλος έχει βελτιώσει την ΚΑΠ του και να αντιμετωπίσει τα 

συστήματα χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και να επισημάνει τομείς ανησυχίας που δεν 

πληρούν τα πρότυπα της FATF. Η μη συμμόρφωση αντιμετωπίζεται αρχικά με την άσκηση πίεσης 

από ομότιμους, αλλά εάν αυτό δεν είναι αποτελεσματικό, η FATF μπορεί να απαιτήσει πιο 

αυστηρή επίβλεψη από τα μέλη της για όλες τις επιχειρηματικές σχέσεις και συναλλαγές με 
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πρόσωπα, εταιρείες και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα από την NC μέλος. Αν αυτό εξακολουθεί να 

μην έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα, η συμμετοχή της FATF στην παραβατική χώρα μπορεί να 

διακοπεί. Μέχρι το 2004, ολοκληρώθηκαν δύο κύκλοι αμοιβαίων αξιολογήσεων. 

 Ο τρίτος γύρος αμοιβαίων αξιολογήσεων της FATF ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2005. Ο 

κύκλος αυτός αξιολογήσεων βασίζεται στην έκδοση του 2004 των σαράντα συστάσεων και των 

εννέα ειδικών συστάσεων CFT (40 + 9). Ο τρίτος γύρος έχει σχεδιαστεί ειδικά για να εκτιμήσει 

εάν οι αναγκαίοι νόμοι, κανονισμοί και διαδικασίες που απαιτούνται βάσει των ενημερωμένων 

προτύπων έχουν εφαρμοστεί πλήρως και αποτελεσματικά από τις χώρες μέλη. Σε αντίθεση με 

προηγούμενες αμοιβαίες αξιολογήσεις, οι αξιολογήσεις τρίτου γύρου διατίθενται στον ιστότοπο 

της FATF. Αυτό αποσκοπεί στην προώθηση της διαφάνειας και της συνεργασίας μεταξύ των 

μελών της FATF και των παρατηρητών. Επίσης  παρέχει την ευκαιρία να εξεταστούν τα επίπεδα 

συμμόρφωσης μεταξύ των μελών της FATF. Έως τον Ιούλιο του 2007 αξιολογήθηκαν 16 χώρες 

μέλη της FATF: Τουρκία, Δανία, Σουηδία, Ισλανδία, Ιταλία, Ιρλανδία, Ισπανία, ΗΠΑ, Νορβηγία, 

Πορτογαλία, Ελβετία, Βέλγιο, Αυστραλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα και την Κίνα. Αυτά τα 

μέλη αποτελούν τη βάση για την αξιολόγηση των επιπέδων συμμόρφωσης σε όλες τις συστάσεις 

40 + 9. Η προσδοκία είναι ότι τα επίπεδα συμμόρφωσης θα μειωθούν, ενώ τα μέλη θα εκτιμήσουν 

τον καλύτερο τρόπο εφαρμογής των συστάσεων της FATF, θα αντιμετωπίσουν τις απαραίτητες 

αλλαγές στη νομοθεσία τους και θα σχεδιάσουν διαδικασίες για την αποτελεσματική εφαρμογή 

τους. 

 Στο τμήμα 2, εξετάζονται οι τρίτες αμοιβαίες αξιολογήσεις των συστάσεων 40 + 9 και 

συγκρίνονται τα επίπεδα συμμόρφωσης των 16 χωρών που αναφέρονται παραπάνω. Τα επίπεδα 

συμμόρφωσης πριν και μετά το 2003 συγκρίνονται στο τμήμα 3. Οι αυτο-αξιολογήσεις 

χρησιμοποιούνται για να μετρηθούν τα επίπεδα συμμόρφωσης πριν από το 2003 και οι αμοιβαίες 

αξιολογήσεις τρίτου γύρου παρέχουν λεπτομέρειες για τη συμμόρφωση μετά το 2003. Οι συνέπειες 

των ευρημάτων εξετάζονται στο τμήμα 4. 

 Η FATF πραγματοποίησε σημαντικές αλλαγές στις σαράντα συστάσεις όταν τις ενημέρωσε 

το 2003. Οι δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχουν 

αλλάξει και οι τάσεις δείχνουν μεγαλύτερη χρήση του μη χρηματοπιστωτικού τομέα. 
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 Διοργανώθηκε το δεύτερο Φόρουμ FinTech και RegTech στις 9 και 10 Οκτωβρίου 2017 

στο Βερολίνο, υπό την προεδρία του Προέδρου της FATF, κ. Santiago Otamendi (Αργεντινή). Στη 

συνάντηση, που φιλοξένησε η Γερμανία, συμμετείχαν πάνω από 150 συμμετέχοντες από τους 

τομείς FinTech και RegTech, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, μέλη της FATF, συνεργάτες και 

παρατηρητές. Η επικοινωνία με την κοινότητα FinTech και RegTech εξακολουθεί να αποτελεί μία 

από τις προτεραιότητες της FATF το 2017-2018 υπό την Προεδρία της Αργεντινής. Το φόρουμ 

αυτό αποσκοπεί στην παροχή μιας πλατφόρμας εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ του δημόσιου 

και του ιδιωτικού τομέα που θα συμβάλει στην ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού 

συστήματος και θα στηρίξει την καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη, ενώ παράλληλα θα 

διαχειρίζεται τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 

χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

 Η στενή δέσμευση μεταξύ κυβερνήσεων και του ιδιωτικού τομέα σχετικά με τις 

χρηματοοικονομικές καινοτομίες είναι σημαντική για την προώθηση μιας κοινής αντίληψης 

σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, τον προσδιορισμό σχετικών θεμάτων και τη διευκόλυνση της 

συνεργασίας για την αντιμετώπιση οποιωνδήποτε ανησυχιών ή προκλήσεων, όπως προκύπτουν. Η 

FATF εξακολουθεί να συνεργάζεται ενεργά με τις εταιρείες FinTech και RegTech και έχει 

αναπτύξει σε σύντομο χρονικό διάστημα μια εποικοδομητική συνεργασία με τον κλάδο και έχει 

συμμετάσχει σε χρήσιμο διάλογο για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο ισχύουν 

οι υποχρεώσεις για τις νέες τεχνολογίες, προϊόντων, υπηρεσιών και άλλων οικονομικών 

καινοτομιών. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

  

 Μετά την ολοκλήρωση της παρούσας εργασίας θα ήταν σκόπιμο να αναφερθούμε στις  

ιδιαιτερότητες του οικονομικού εγκλήματος σε σχέση με το κοινό ποινικό έγκλημα που 

δημιουργούν δυσκολίες στην αντιμετώπισή του από την πλευρά των διωκτικών αρχών. Οι 

δυσκολίες αυτές οφείλονται στις πολυάριθμες εκφάνσεις του οικονομικού εγκλήματος και στην 

«άυλη» κίνηση του μέσω οικονομικών, χρηματιστηριακών, τραπεζικών και λοιπών συναλλαγών. 

Σε πολλές περιπτώσεις εμπλέκονται κρατικοί υπάλληλοι, διοικητικά στελέχη μεγάλων εταιρειών, 

δικαστικά και πολιτικά πρόσωπα, το οποίο έχει σαν αποτέλεσμα την εμφάνιση ελλειμμάτων στην 

πολιτική βούληση και δράση. 

 

Σε αυτό το σημείο να τονίσουμε για μια ακόμα φορά τη σημαντική προσφορά της 

Ελεγκτικής επιστήμης και συγκεκριμένα των ορκωτών λογιστών- ελεγκτών. Ο ελεγκτής 

προσφέρει τις υπηρεσίες του στο κοινωνικό σύνολο και υποχρέωσή του είναι να εκτελεί ορθά και 

αποτελεσματικά το έργο του. Οφείλει να διαθέτει γνώση του αντικειμένου, πολυετή εμπειρία, 

επάρκεια και ανεξαρτησία ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει όσο το δυνατόν καλύτερα στις 

προσδοκίες των εταιριών αλλά και των υπόλοιπων ενδιαφερομένων. Οι κύριες αιτίες στις οποίες 

οφείλεται η λογιστική απάτη, είναι η δυσκολία ανίχνευσης των παραποιημένων οικονομικών 

καταστάσεων, η ανεξαρτησία του ελεγκτή αλλά και η απουσία σημαντικής τιμωρίας. Δηλαδή η μη 

αποκάλυψη της απάτης μπορεί να οφείλεται σε αναποτελεσματικό έργο του ελεγκτή αλλά και σε 

εσκεμμένη απόκρυψη που κρύβει δόλο.  

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί το σημαντικότερο εργαλείο που έχει ο ελεγκτής για την 

ανίχνευση απάτης. Ένας ισχυρός, τακτικός εσωτερικός έλεγχος συνεργαζόμενος σωστά με τον 

εξωτερικό ελεγκτή δεν αφήνει περιθώρια λαθών και απάτης. Επομένως είναι στην ικανότητα και 

στην αποκλειστική θέληση του ελεγκτή να αποκαλύψει οποιαδήποτε παραποίηση. Η εμπιστοσύνη 

προς το ελεγκτικό επάγγελμα έχει κλονισθεί και ίσως μία συνεχής αναπροσαρμογή των νόμων και 

των ελεγκτικών προτύπων θα μπορούσε να την αποκαταστήσει. 
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 Ο καθορισμός αυστηρότερων ποινών θα μπορούσε να δράσει κατασταλτικά όσον αφορά 

την λογιστική απάτη. Μία αύξηση των ποινών θα οδηγούσε σίγουρα σε πιο προσεχτικούς 

ελέγχους. Απαραίτητη προϋπόθεση βέβαια είναι η ύπαρξη σοβαρών ελαφρυντικών στην 

περίπτωση όπου είναι αμφίβολη η εκούσια συμμετοχή του ελεγκτή. 

 

Τέλος, αποτελεί και προσωπική ευθύνη του καθενός μας ξεχωριστά αλλά και όλων μαζί να 

είμαστε δίκαιοι, αντικειμενικοί και να μην προσπαθούμε να λειτουργούμε μόνο για τα δικά μας 

συμφέροντα καταπατώντας τα δικαιώματα των άλλων. Για ένα μπορέσουμε να ελπίζουμε σε ένα 

καλύτερο αύριο στην χώρα μας για το μέλλον των παιδιών μας.  
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