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Δςσαπιζηίερ 

 

 

Επραξηζηώ ζεξκά ηνπο θαζεγεηέο κνπ, ηνλ θν Γεώξγην Μπνρώξε θαη ηνλ θν Γηάλλε 

Θαλόπνπιν γηα ηελ ππνκνλή ηνπο θαη ηελ παξαθίλεζε πνπ κνπ παξείραλ, αθόκα θαη 

όηαλ πίζηεςα όηη δελ ζα ηα θαηαθέξσ. 

 

Γηα ην ρξόλν θαη ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνπο ειεγθηέο ινγηζηέο, 

πνπ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηεκαηνιόγηα ηεο έξεπλάο καο. Ξερσξηζηέο επραξηζηίεο αξ-

κόδνπλ ζηνπο κεηαπηπρηαθνύο ζπκθνηηεηέο κνπ θαη ηώξα πηα ειεγθηέο ινγηζηέο, ηελ 

θα Καηεξίλα Γεξνληάθε θαη ηνλ θν Αλδξέα Καηζαβό, πνπ κε βνήζεζαλ κε ηελ 

πξνώζεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ. 

 

Επίζεο επραξηζηώ ηνπο θαζεγεηέο κνπ, ηνλ θν Φξήζην Καδαληδή, ηνλ θν Θόδσξν 

Καηζαλέβα θαη ηνλ θν Λεσλίδα Φπηήξε γηα ηηο πνιύηηκεο ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο 

ηνπο, ράξε ζηηο νπνίεο πήξε απηή ε εξγαζία ηελ ηειηθή ηεο κνξθή. 

 

Τέινο ρξσζηώ πνιύ πεξηζζόηεξα από επγλσκνζύλε ζηε κάλα κνπ Ειεπζεξία, πνπ κε 

ηα πεξηνξηζκέλα ηεο νηθνλνκηθά κέζα θαη ηελ αγάπε ηεο δε ζηακάηεζε πνηέ λα ζηε-

ξίδεη ηηο ζπνπδέο θαη ηε δηαβίσζή κνπ. 
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ςσνά σπηζιμοποιούμενερ ζςνηομογπαθίερ 

 

ACFE = Association of Certified Fraud Examiners = Έλσζε Δηαπηζηεπκέλσλ Ειε-

γθηώλ θαηά ηεο Απάηεο 

AICPA = American Institute of Certified Public Accountants = Ακεξηθάληθν Ιλζηη-

ηνύην Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ 

CEO = Chief Executive Officer = Γεληθόο Δηεπζπληήο 

CFO = Chief Financial Officer = Οηθνλνκηθόο Δηεπζπληήο 

COSO = Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

CPI = Corruption Perceptions Index = Δείθηεο Αληηιήςεσο ηεο Δηαθζνξάο ηνπ ΜΚΟ 

Transparency International 

CSR = Corporate Social Responsibility = Εηαηξηθή Κνηλσληθή Επζύλε 

IFAC = International Federation of Accountants = Δηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηώλ 

ISAs = International Standards on Auditing = Δηεζλή Ειεγθηηθά Πξόηππα 

SRΙ = Socially Responsible Investment = Κνηλσληθά Υπεύζπλε Επέλδπζε 

SOX = Sarbanes-Oxley Act = Ο ακεξηθάληθνο λόκνο γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο ινγη-

ζηηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ 2002 

SP = Senior Partner = Οξθσηόο Ειεγθηήο ζηελ αλώηαηε ηεξαξρηθά βαζκίδα ειεγθηη-

θήο εηαηξείαο 

SPEs = Special Purpose Entities = ζπγαηξηθέο “εηδηθνύ ζθνπνύ” πνπ δελ εκθαλίδν-

ληαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηεο κεηξηθήο 

ΓΔΚ = Δηαρείξηζε Επηρεηξεκαηηθώλ Κηλδύλσλ 

ΙΔΟΔΛ = Ίδξπκα Εθπαίδεπζεο ηνπ ΣΟΕΛ 

ΜΚΟ = Με Κπβεξλεηηθόο Οξγαληζκόο 

ΟΔΛ = Σώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ Λνγηζηώλ 

ΤΠΔΔ = Υπεξεζία Εηδηθώλ Ειέγρσλ (πξώελ Σώκα Δίσμεο Οηθνλνκηθνύ Εγθιήκα-

ηνο – ΣΔΟΕ) 
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Λέξειρ Κλειδιά 

 

 

 Ανεξαπηηζία 

 Ανηικειμενικόηηηα 

 Απάηη & ηπόποι ανηιμεηώπιζηρ 

 Απεηή 

 Αςηοδιακςβέπνηζη & αςηοπεπιοπιζμόρ ηυν ελεγκηών 

 Επισειπημαηική & επαγγελμαηική δεονηολογία για λογιζηέρ 

 Επγαλεία λήτηρ αποθάζευν 

 Δημόζιο ζςμθέπον 

 Δια βίος επαγγελμαηική εκπαίδεςζη 

 Εηαιπική διακςβέπνηζη 

 Εηαιπική κοινυνική εςθύνη & ζηπαηηγική θιλανθπυπία 

 Εσεμύθεια 

 Ηθική θιλοζοθία 

 Κοινυνικά ςπεύθςνερ επενδύζειρ 
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Ειζαγυγή 

 

Καζεκεξηλά νη ινγηζηέο αληηκεησπίδνπλ ακέηξεηα εζηθά δηιήκκαηα ηα νπνία δνθηκά-

δνπλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο ζπλείδεζε θαη επζπθξηζία. Τα δηιήκκαηα απηά ηα αληη-

κεησπίδνπλ άζρεηα από ην αλ εξγάδνληαη σο δηεπζύλνληεο ή δηνηθεηηθνί ππάιιεινη, 

θνζηνιόγνη – εθηηκεηέο, νξθσηνί ειεγθηέο ή θνξνηέρλεο. 

 

Σην δεύηεξν θεθάιαην απηήο ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πξό-

ζθαησλ επηζηεκνληθώλ άξζξσλ (2006-2008), πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη ν αλαγλώ-

ζηεο κηα πξώηε ηδέα ησλ ζεκάησλ πνπ ελδεηθηηθά παξαηίζεληαη σο ιέμεηο-θιεηδηά πην 

πάλσ. Μέξνο ηεο ζύγρξνλεο αξζξνγξαθίαο δείρλεη όηη ηα παλεπηζηήκηα δελ παξέρνπλ 

ηηο δεμηόηεηεο πνπ ρξεηάδνληαη νη λένη πηπρηνύρνη ινγηζηέο, γηα λα αληηκεησπίζνπλ ηηο 

ζπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ ηνπ πξαγκαηηθνύ επηρεηξεκαηηθνύ θόζκνπ. Με ηελ εξγα-

ζία απηή απνπεηξάηαη ε ζπλεηζθνξά ζηελ θάιπςε ηνπ παξαηεξνύκελνπ ειιείκκαηνο 

δενληνινγηθήο ζθέςεο. 

 

Γηα ην ζθνπό απηό: 

 Δμεηάδνληαη θξηηηθά ζην ηξίην θεθάιαην νη αδπλακίεο θαη ηα πιενλεθηήκαηα ησλ 

θπξηνηέξσλ θηινζνθηθώλ ζέζεσλ πεξί εζηθήο, πξνθεηκέλνπ λα ζπληεζνύλ ζην 

παξάξηεκά ηνπ σο εξγαιεία ιήςεο πξόηππσλ εζηθώλ απνθάζεσλ. 

 Παξνπζηάδνληαη ζην ηέηαξην θεθάιαην ην πεξηερόκελν θαη ε ζπνπδαηόηεηα ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο εζηθήο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ ινγηζηώλ. Ι-

δηαίηεξε βαξύηεηα απνδίδεηαη ζηηο αμίεο θαη ζηνπο θαλόλεο θαζηεξσκέλσλ Κσδί-

θσλ Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο, όπσο ηεο International Federation of Accountants 

(IFAC) θαη ηνπ American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). 

 Σην πέκπην θεθάιαην, πνπ αζρνιείηαη κε ηε δηαθζνξά θαη ηελ απάηε, αλαδεηθλύε-

ηαη ην θνηλσληθό θόζηνο πνπ επηθέξεη ε πεξηθξόλεζε ηεο δενληνινγίαο. Δμεηάδε-

ηαη ηδηαίηεξα ηε ιεγόκελε «δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή» θαη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο 

ηεο, όπσο ην «Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθώλ Κηλδύλσλ» 

ηεο Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO). 

 Σην έθην θεθάιαην κειεηώληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ ζθαλδάισλ ηεο 

αξρήο ηνπ αηώλα καο ζηηο ΗΠΑ (Enron, Arthur Andersen, WorldCom), πνπ έθα-
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λαλ εκθαλή ηελ εζηθή θξίζε πνπ αθόκα πεξλάεη ην επάγγεικα ηνπ ινγηζηή. Δμε-

ηάδεηαη ζηε ζπλέρεηα ε ειιεληθή θαηάζηαζε θαη ππνζηεξίδεηαη όηη θαη ε δηθή καο 

Enron ζα ζπκβεί αλ δελ θάλνπκε θάηη γη’ απηό. 

 Σην έβδνκν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε έξεπλα (survey research) γηα ηηο απόςεηο 

ησλ Διιήλσλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ, ζρεηηθά κε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δενληνιν-

γία. Γηεξεπλάηαη ην πόζν θαιά γλσξίδνπλ νη ειεγθηέο ηε δενληνινγία ηνπ επαγ-

γέικαηόο ηνπο θαη θαηά πόζν είλαη έηνηκνη γηα λα ηελ εθαξκόζνπλ ζηελ πξάμε. 

Σπγθεληξώζεθαλ 89 εξσηεκαηνιόγηα από ηνπο ειεγθηέο ινγηζηέο κεγάιεο πνιπε-

ζληθήο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, πνπ γηα επλόεηνπο ιόγνπο ζα αλαθέξνπκε σο “ΑΒΓ 

ΔΛΔΓΚΤΙΚΗ” θαη νκαδνπνηήζεθαλ νη αληηδξάζεηο ηνπο ζε ππνζεηηθέο πεξηπηώ-

ζεηο εζηθώλ δηιιεκάησλ. Από απηέο επηβεβαηώζεθαλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο ζύγ-

ρξνλεο αξζξνγξαθίαο (θεθ. 1), πνπ ππνδεηθλύνπλ όηη ην θύιν θαη ε εξγαζηαθή 

εκπεηξία επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηώλ ζηε ιήςε εζηθώλ απνθάζε-

σλ. 

 Σην ηειεπηαίν θεθάιαην ζπγθεληξώλνληαη ηα ζπκπεξάζκαηά από όια ηα πξνε-

γνύκελα, έηζη ώζηε λα έρεη ηε δπλαηόηεηα ν αλαγλώζηεο κέζα ζε ιίγεο ζειίδεο λα 

δηακνξθώζεη κηα ζπλνιηθή εηθόλα ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, ηεο επηρεηξεκαηηθήο & 

επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο γηα ινγηζηέο, ηνπ θόζηνπο θαη ηεο αληηκεηώπηζεο 

ηεο απάηεο, ηεο εζηθήο θξίζεο πνπ πεξλά ην ινγηζηηθό επάγγεικα κεηά ηα ινγη-

ζηηθά ζθάλδαια ησλ ΗΠΑ θαη ηηο ζηάζεηο ησλ Διιήλσλ ειεγθηώλ απέλαληη ζηε 

δενληνινγία ηνπο. 

 

Μέζα από όια απηά ζθηαγξαθείηαη ε θνηλσληθή επζύλε ηνπ ινγηζηή, όρη κόλν πξνο 

ηνλ εξγνδόηε θαη ηνπο πειάηεο ηνπ, αιιά θαη ηελ αγνξά, ηνπο ζπλαδέιθνπο θαη ην 

επξύηεξν θνηλσληθό ζύλνιν. Πξόζεζε ηνπ γξάθνληνο δελ είλαη ε επηβνιή ησλ ππν-

θεηκεληθώλ ηνπ αμηνινγηθώλ θξίζεσλ, αιιά κάιινλ ε παξαθίλεζε δεκηνπξγίαο κηαο 

επαγγεικαηηθήο ζπλείδεζεο, ελόο ππεύζπλνπ ηξόπνπ ζθέςεο, πνπ ζα θάλεη πην πηζα-

λή ηελ εθδήισζε εζηθήο ζπκπεξηθνξάο θαη ηε ιήςε πην εζηθώλ απνθάζεσλ, αθν-

ινπζώληαο ηε ζθέςε ηνπ Kant, πνπ αληηκεησπίδεη ηε ινγηθή θαη ηελ εζηθή σο ζπλώ-

λπκεο. Γίλεηαη πξνζπάζεηα επνκέλσο λα ειεγρζνύλ θαη λα πξνηαζνύλ εθείλα ηα εζηθά 

πξόηππα, πνπ αληέρνπλ ζηε βάζαλν ηεο ινγηθήο θαη εθπνξεύνληαη από παλαλζξώπη-

λεο αμίεο, θνηλέο ζρεδόλ ζε θάζε κεγάιε ζξεζθεία ή θνζκηθό ζύζηεκα αξρώλ. 
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Υπελζπκίδεηαη όηη νη ινγηζηέο, αθόκα θαη όηαλ παίξλνπλ απνθάζεηο γηα ινγαξηαζκό 

ησλ επηρεηξήζεσλ, παξακέλνπλ άλζξσπνη, κε αδπλακίεο θαη ειαηηώκαηα, όπσο όινη. 

Πξσηαξρηθά ινηπόλ, γηα λα κπνξέζνπλ λα πεηύρνπλ ηελ εμαηξεηηθή πνηόηεηα ππεξε-

ζηώλ, ηεξώληαο ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο δενληνινγία, ζα πξέπεη λα έρνπλ έληνλε επη-

ζπκία γηα λα ζκηιεύζνπλ έλαλ αγαζό ραξαθηήξα θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Η 

ζεσξία ηεο ινγηζηηθήο εζηθήο κπνξεί λα δηδαρηεί ζηελ αίζνπζα, όπσο θάζε άιιν κά-

ζεκα. Ο αθέξαηνο όκσο ινγηζηήο πξέπεη λα έρεη ηελ αλδξεία θαη ηε γελλαηόηεηα λα 

εθαξκόζεη ζηελ πξάμε όζα ε εζηθή πξεζβεύεη. 

 

Σην ζηάδην ησλ ηειηθώλ δηνξζώζεσλ αλαδείρζεθε ην ζθάικα όηη παληνύ αλαθέξν-

ληαη νη όξνη «ινγηζηήο» ή «ειεγθηήο». Κάηη ηέηνην δελ έρεη σο ζηόρν λα πξνθαηαβάι-

ιεη ηνλ αλαγλώζηε αξλεηηθά ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζία γπλαηθώλ ζην ινγηζηηθό θαη 

ζην ειεγθηηθό επάγγεικα. Πξνο απνθπγή παξεξκελεηώλ, ζα πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί 

όηη ε ρξήζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ιέμεσλ έγηλε γηα ηελ νηθνλνκία θαη επκνξθία ηνπ 

θεηκέλνπ. Η ρξήζε ηνπο δελ πεξηιακβάλεη νπνηαδήπνηε δηάθξηζε κε βάζε ην θύιν. 

 

Ο γξάθσλ αλαιακβάλεη πξνζσπηθά ηελ επζύλε γηα θάζε άιιν ελδερόκελν ιάζνο νπ-

ζίαο, γξακκαηηθό, ζπληαθηηθό ή κεηαθξαζηηθό. 

 

Βύξσλαο, Σεπηέκβξεο 2008 

Γεώξγηνο Α. Γνύθαο 

Αζθνύκελνο Οξθσηόο Διεγθηήο Λνγηζηήο 
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Απθπογπαθική Αναζκόπηζη 

 

Σην θεθάιαην απηό αλαζθνπείηαη ε ζύγρξνλε επηζηεκνληθή αξζξνγξαθία, πξνθεηκέ-

λνπ λα απνθηήζεη ν αλαγλώζηεο κηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ ελλνηώλ πάλσ ζηηο 

νπνίεο βαζίδεηαη όιε ε ππόινηπε εξγαζία. Γηα ην ζθνπό απηό παξνπζηάδνληαη ηα ζπ-

κπεξάζκαηα επηιεγκέλσλ άξζξσλ πνπ δεκνζηεύηεθαλ ζε έγθξηηα επηζηεκνληθά πεξη-

νδηθά, όπσο π.ρ. ζηελ Accounting Review θαη ηελ International Journal of Auditing, 

ζην δηάζηεκα 2006 – 2008 θαη αθνξνύλ ηελ επηρεηξεκαηηθή εζηθή θαη ηελ επαγγει-

καηηθή δενληνινγία. 

 

 

2.1 Ηθική Φιλοζοθία 

 

Ο Moore (2007) αλέδεημε ηε ζπνπδαηόηεηα ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ ηεο ζπλέπεηαο θαη 

ηεο νινθιήξσζεο ζε κηα ζεσξία εζηθήο. Τν πξώην ραξαθηεξηζηηθό ζεκαίλεη ηελ α-

πνπζία αληηθάζεσλ. Τν δεύηεξν (νινθιήξσζε) ζεκαίλεη ηελ πξνδηαγξαθή ζπλζεθώλ 

πνπ όηαλ ηθαλνπνηνύληαη αξθνύλ γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα πξάμε “θαιή”, “θαθή”, ή 

“νηηδήπνηε άιιν”. Καηέιεμε όηη ηόζν νη παξαδνζηαθέο (δενληνινγία, ηεινινγία, αξε-

ηή), όζν θαη πην ζύγρξνλεο ζεσξίεο εζηθήο πνπ εμέηαζε πάζρνπλ σο έλα βαζκό από 

αζπλέπεηα ή δελ είλαη νινθιεξσκέλεο. 

 

Η πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο θαη επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ζα ήηαλ άλεπ 

νπζίαο δίρσο ηελ πξνεγνύκελε θαηαλόεζε ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ζεσξηώλ εζη-

θήο. Γηα ην ιόγν απηό ζην ηξίην θεθάιαην αλαζθνπείηαη θξηηηθά ε εζηθή καο θιεξν-

λνκηά, έηζη ώζηε λα παξαηεζνύλ ζηε ζπλέρεηα πξαθηηθά εξγαιεία ιήςεο δενληνινγη-

θά νξζώλ απνθάζεσλ. 
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2.2 Δηαιπική Κοινωνική Δςθύνη, Σηπαηηγική Φιλανθπωπία και 

Υπεύθςνερ Δπενδύζειρ 

 

Γηα λα πξνζδηνξίζεη ην πεξηερόκελν ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο (Corporate 

Social Responsibility - CSR) ν Dahlsrud (2008) ζπγθέληξσζε 37 νξηζκνύο ηεο από ηε 

ζύγρξνλε βηβιηνγξαθία θαη θαηέιεμε όηη αιιειεπηθαιππηόκελνη αλαθέξνληαη ζηηο 

αθόινπζεο δηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο θαηέηαμε αλά ζπνπδαηόηεηα κε βάζε ηνλ αξηζκό 

ησλ ζρεηηθώλ απνηειεζκάησλ ηεο δηαδηθηπαθή κεραλή αλαδήηεζεο Google: 

1. Τελ εζηίαζε ζηηο δηάθνξεο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ, 

2. Τηο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηεο θνηλσλίαο, 

3. Τελ νηθνλνκηθή δηάζηαζε ηεο θνηλσληθήο απόδνζεο, 

4. Τελ εζεινληηθή αλάιεςε ζεηηθώλ δξάζεσλ πνπ δελ επηβάιινληαη από ην λόκν, 

5. Τν θπζηθό πεξηβάιινλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ. 

 

Οη Welford et al. (2007) κειέηεζαλ κε εξσηεκαηνιόγηα ηηο πξνηεξαηόηεηεο ηεο CSR 

ζην Hong Kong, όπσο ηηο αληηιακβάλνληαη ζηειέρε επηρεηξήζεσλ, πεξηβαιινληηθνί 

θαη θνηλσληθνί Με Κπβεξλεηηθνί Οξγαληζκνί, επελδπηέο, παλεπηζηεκηαθνί, αληηπξό-

ζσπνη ησλ Μ.Μ.Δ. θαη ηεο θπβέξλεζεο. Οη θαηαηάμεηο ηεο θάζε νκάδαο δηέθεξαλ, 

αιιά αζξνηζηηθά νη ζεκαληηθόηεξεο δηαζηάζεσλ ηεο CRS είραλ σο εμήο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Οι πποηεπαιόηηηερ ηηρ Δηαιπικήρ Κοινωνικήρ Δςθύνηρ 

Καηάηαξη Δζηίαζη Μέζορ Όπορ 

1 Πεξηβάιινλ 2,147 

2 Υγηεηλή & Αζθάιεηα 2,094 

3 Γηαθπβέξλεζε 1,939 

4 Γηνίθεζε Αλζξώπηλνπ Παξάγνληα 1,853 

5 Γηαθζνξά 1,843 

Πηγή: Welford et al. (2007) (Μ.Ο. 3:απαξαίηεηε, 2:πνιύ ζεκαληηθή, 1:ζεκαληηθή) 

 

Αθξηβώο επεηδή ε θάζε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ έρεη δηαθνξεηηθέο πξνηεξαηόηεηεο, νη 

Porter θαη Kramer (2007) ηζρπξίδνληαη όηη νη πεξηζζόηεξεο ηξέρνπζεο πξσηνβνπιίεο 

CSR είλαη απνθνκκέλεο από νπνηνδήπνηε ζηξαηεγηθό λόεκα γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 
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ηηο αλαιακβάλνπλ, αθνύ ζηελ νπζία απνηεινύλ αληίδξαζε ζε αλαδπόκελεο αθηηβη-

ζηηθέο αηηηάζεηο Με Κπβεξλεηηθώλ Οξγαλώζεσλ θαη όρη έθθξαζε νξγαλσκέλεο πν-

ιηηηθήο. Γηαπηζηώλνπλ επίζεο όηη κεηαμύ ησλ ΜΚΟ θαη ηεο θνηλσλίαο δελ ππάξρεη 

πάληα ζύκπιεπζε απόςεσλ, κε απνηέιεζκα νη πξσηνβνπιίεο CSR πνπ αλαιακβάλν-

ληαη γηα λα θακθζνύλ νη αληηδξάζεηο ησλ αθηηβηζηώλ, ηειηθά λα κελ πξνάγνπλ ηελ 

θνηλσληθή επεκεξία. Σπληζηνύλ ινηπόλ ηελ ελζσκάησζε ηεο CSR ζηελ εηαηξηθή 

ζηξαηεγηθή πξνθεηκέλνπ λα ζρεδηάδνληαη γόληκα απνηειέζκαηα γηα ηελ επηρείξεζε 

θαη ην ζύλνιν ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

Η έξεπλα ησλ Sirsly & Lamertz (2007) γηα ηηο ζπλζήθεο πνπ κπνξνύλ λα πξνζδώ-

ζνπλ βηώζηκν αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα κέζσ ηεο θνηλσληθήο απόδνζεο κηαο επη-

ρείξεζεο επαπμάλεη ηελ παξαπάλσ άπνςε, θάλνληαο ιόγν γηα «αλάγθε θεληξηθόηεηαο 

ηεο CSR ζηηο θαζνδεγεηηθέο αμίεο ησλ επηρεηξήζεσλ». Σπγθεθξηκέλα δηαπίζησζαλ 

όηη γηα λα δεκηνπξγήζεη κηα πξσηνβνπιία εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζύλεο πιενλεθηή-

καηα ζηνλ πξώην νξγαληζκό πνπ ζα ηελ εθαξκόζεη, ζα πξέπεη: 

 λα θαηέρεη θεληξηθή ζέζε ζηε δήισζε απνζηνιήο ηνπ, 

 λα είλαη ζρεδηαζκέλε έηζη ώζηε λα απνθέξεη θαη ζπγθξηκέλα (νηθνλνκηθά) απνηε-

ιέζκαηα θαη 

 λα είλαη πξνζβάζηκε ζηνπο εμσηεξηθνύο ελδηαθεξόκελνπο. 

 

Απηά ηα ζηξαηεγηθά ραξαθηεξηζηηθά δεκηνπξγνύλ βησζηκόηεηα ηεο CSR εζσηεξηθά. 

Γηα λα επηηεπρζεί θαη εμσηεξηθή βησζηκόηεηα βξήθαλ όηη ρξεηάδεηαη επίζεο: 

 ηθαλόηεηα αμηνιόγεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο, 

 δηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη 

 αληαπόθξηζεο ζε θνηλσληθέο αλεζπρίεο. 

 

Η εηαηξηθή θηιαλζξσπία ζπλίζηαηαη ζηε ζπλεξγαηηθή ρξήζε ησλ πόξσλ κηαο εηαηξεί-

αο, πξνθεηκέλνπ λα παξαρζνύλ παξάιιεια κε ηα νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε. Η 

εθαξκνγή ηεο από θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο εμεγείηαη επεηδή ε ζηξαηεγηθή θηιαλ-

ζξσπία κπνξεί λα ακβιύλεη ηηο αληηζηάζεηο ηεο θνηλσλίαο, αθόκα θαη λα δεκηνπξγή-

ζεη ππνζηεξηθηέο. Όπσο θαη κε θάζε άιιε επέλδπζε πόξσλ ινηπόλ, ε θηιαλζξσπία 

δεκηνπξγεί πξόζνδν θαη ην πεηπραίλεη απηό αζθώληαο δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ 
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ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ (management of stakeholders) (Brammer & Millington, 

2006). 

 

Οη Campbell & Slack (2007) ζηεξίδνπλ ηα παξαπάλσ εμεηάδνληαο ηελ πεξίπησζε 

ησλ θαηαζθεπαζηηθώλ ζπλεηαηξηζκώλ ηεο Αγγιίαο: Απμάλνληαο ζηξαηεγηθά ηηο πξν-

ζθνξέο ζε θηιαλζξσπηθά ηδξύκαηα θαη αζιεηηθά ζσκαηεία, καδί κε ηηο επθαηξίεο α-

παζρόιεζεο γηα ηηο ηνπηθέο ηνπο θνηλσλίεο, θέξδηζαλ ζπκπαξαζηάηεο, θαηαθέξλν-

ληαο έηζη κέρξη ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 λα αληηζηαζνύλ ζηηο πηέζεηο πνπ δε-

ηνύζαλ ηε δηάιπζή ηνπο θαη ηε κεηαηξνπή ηνπο ζε απηόλνκεο εηαηξείεο. 

 

Οη Collison et al. (2008) εμέηαζαλ ηελ νηθνλνκηθή απόδνζε ησλ βξεηαληθώλ ρξεκα-

ηηζηεξηαθώλ δεηθηώλ FTSE4Good, νη νπνίνη πεξηιακβάλνπλ εηαηξείεο πνπ επηιέγν-

ληαη κε βάζε πξνθαζνξηζκέλα θξηηήξηα εηαηξηθήο επζύλεο: πεξηβαιινληηθή βησζηκό-

ηεηα, ζρέζεηο κε ηνπο ελδηαθεξνκέλνπο, ζηάζε απέλαληη ζηα αλζξώπηλα δηθαηώκαηα, 

πςειά πξόηππα εξγαζίαο ζε νιόθιεξε ηελ εθνδηαζηηθή ηνπο αιπζίδα, θαη αληίζηαζε 

ζηε δσξνδνθία. Αθόκα θη αλ ε απόδνζε ησλ εηαηξεηώλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ζηνπο 

παξαπάλσ ηνκείο, απνθιείνληαη από ηνπο δείθηεο αλ δξαζηεξηνπνηνύληαη ζηηο αγνξέο 

θαπλνύ, ππξεληθώλ όπισλ, ζπκβαηηθώλ νπιηθώλ ζπζηεκάησλ, ππξεληθώλ ζηαζκώλ 

ελέξγεηαο θαη κε ηελ εμόξπμε θαη επεμεξγαζία νπξαλίνπ. Τα απνηειέζκαηά ηνπο έδεη-

μαλ όηη έλαο επελδπηήο πνπ ζα έθαλε ηνπνζεηήζεηο ηελ πεξίνδν κειέηεο 1996 – 2005 

ζε ραξηνθπιάθηα εηαηξεηώλ πεξηιακβαλνκέλσλ ζηνπο δείθηεο FTSE4Good, ζα είραλ 

εμίζνπ θαιέο απνδόζεηο κε εθείλνπο πνπ ζα επέλδπαλ θαζαξά θαη κόλν κε νηθνλνκη-

θά θξηηήξηα ζε θεθάιαηα αληίζηνηρνπ θηλδύλνπ. 

 

Σπκβαηά κε ηα παξαπάλσ ήηαλ θαη ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Renneboog et al. (2008). 

Οη θνηλσληθά ππεύζπλεο επελδύζεηο (Socially Responsible Investment – SRI) ζηηο 

ΗΠΑ, ην Ηλσκέλν Βαζίιεην θαη αξθεηέο άιιεο ρώξεο θαηλόηαλ λα πζηεξνύλ από 

ηνπο βαζηθνύο δείθηεο ζύγθξηζεο (benchmarks) θαηά −2.2% κε −6.5%. Όηαλ όκσο ηα 

απνηειέζκαηα ησλ ηνπνζεηήζεσλ SRI ζηαζκίζηεθαλ σο πξνο ηνλ θίλδπλν πνπ ζπλε-

πάγνληαη, έηζη ώζηε λα κπνξνύλ λα ζπγθξηζνύλ κε ραξηνθπιάθηα αληίζηνηρνπ θηλδύ-

λνπ, δε βξέζεθε ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή δηαθνξά από ηηο απνδόζεηο ησλ αληίζηνηρσλ 

παξαδνζηαθώλ θεθαιαίσλ. Δπίζεο απέδσζαλ ηηο ρακειόηεξεο απνδόζεηο ησλ SRI 

πξηλ ηελ επίδξαζε ηνπ θηλδύλνπ ζην όηη νη επελδπηέο ηνπο δξνπλ πεξηζζόηεξν ζπλαη-
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ζζεκαηηθά θαη σο εθ ηνύηνπ ηα δηακνξθνύκελα ραξηνθπιάθηα δελ είλαη πάληα θαη ηα 

πην πξνζνδνθόξα. 

 

Τα ζπκπεξάζκαηα απηά εληζρύνληαη θαη από ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ 

δηεμήγαγαλ νη Grace & Klein (2006), αλαθνξηθά κε ηηο επηπηώζεηο ζηα απνηειέζκαηα 

αζθαιηζηηθώλ εηαηξεηώλ πνπ εζεινληηθά ειέγρνληαη θαη πηζηνπνηνύληαη κε ηα εζηθά 

πξόηππα ηνπ θιάδνπ. Απηέο νη επηρεηξήζεηο παξνπζηάδνπλ ζε ζρέζε κε ηηο αληαγσλί-

ζηξηέο ηνπο: 

 4% πςειόηεξε απόδνζε επελδπκέλσλ θεθαιαίσλ (Return On Equity), 

 8% πςειόηεξε απνδνηηθόηεηα ηνπ θόζηνπο (Cost Efficiency) 

 3% πςειόηεξε απνδνηηθόηεηα ησλ εζόδσλ (Revenue Efficiency) 

 27% ρακειόηεξα δηθαζηηθά έμνδα (θαηά Μ.Ο. εμνηθνλόκεζε 217.221 $) 

 88% ρακειόηεξα έμνδα δηεξεπλήζεσλ θαη ζπκβηβαζκώλ (θαηά Μ.Ο. εμνηθνλό-

κεζε 632.602 $) 

 150% ιηγόηεξα δηθαηνινγεκέλα παξάπνλα από πειάηεο 

 

 

2.3 Οι Απαιηούμενερ Γεξιόηηηερ ηων Λογιζηών 

 

Πξόζθαηε κειέηε (Kavanagh et. al, 2008) έδεημε όηη νη επί πηπρίν θνηηεηέο ηεο ινγη-

ζηηθήο ζεσξνύλ ηε δηαξθή κάζεζε, έηζη ώζηε λα παξακέλνπλ ζπλερώο ελήκεξνη γηα 

ηηο ηξέρνπζεο εμειίμεηο, σο ηελ επαγγεικαηηθή δεμηόηεηα κε ηε κεγαιύηεξε πξνηε-

ξαηόηεηα γηα κηα επηηπρεκέλε θαξηέξα. Δπίζεο ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο ζεσξνύλ θαη ηηο 

αθόινπζεο νκάδεο δεμηνηήησλ: 

 πξνζσπηθέο θαη επηθνηλσληαθέο (όπσο ε απηό-ππνθίλεζε, ε πξνζαξκνζηηθόηεηα 

ζηελ αιιαγή, ε επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ε πξνθνξηθή θαη γξαπηή επηθνηλσ-

λία θαη ε ζπλεξγαζία ζε νκάδεο) 

 αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνύ (όπσο ε αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ) 

 θαηαλόεζεο θαη εθηίκεζεο ησλ θαηαζηάζεσλ (όπσο ε ιήςε απνθάζεσλ θαη ε 

θξηηηθή ζθέςε) θαη 

 εγεηηθέο θαη δηαπξνζσπηθέο ηθαλόηεηεο (όπσο ε απηό-θαζνδήγεζε θαη ν ζεβα-

ζκόο απέλαληη ζηελ πνιηηηζκηθή πνηθηιόηεηα ζηνλ εξγαζηαθό ρώξν) 
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Όηαλ νη ίδηνη θνηηεηέο εξσηήζεθαλ αλ πηζηεύνπλ όηη νη παξαπάλσ επαγγεικαηηθέο 

δεμηόηεηεο έρνπλ αλαπηπρζεί αξθεηά σο κέξνο ηνπ πηπρηαθνύ ηνπο πξνγξάκκαηνο, νη 

απαληήζεηο πνπ έδσζαλ ήηαλ κάιινλ αξλεηηθέο. Σπγθεθξηκέλα, ηα κεγαιύηεξα θελά 

κεηαμύ ησλ πξνζδνθηώλ θαη ησλ αληηιήςεσλ ησλ θνηηεηώλ από ηελ εθπαίδεπζή ηνπο 

αθνξνύζαλ ηελ απηό-ππνθίλεζε, ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, ηελ πξνθνξηθή 

επηθνηλσλία, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηε δηαξθή κάζεζε. Αληίζεηα νη κόλεο επηδεμηό-

ηεηεο πνπ πεξίκελαλ νη θνηηεηέο θαη πήξαλ από ηα πξνγξάκκαηά ηνπο ήηαλ νη γλώ-

ζεηο ινγηζηηθήο θαη ε δπλαηόηεηα έξεπλαο. 

 

Από ηε κεξηά ηνπο, νη κειινληηθνί εξγνδόηεο ησλ πηπρηνύρσλ ινγηζηηθήο αμηνινγνύλ 

σο ζεκαληηθόηεξεο δεμηόηεηεο ηελ αλάιπζε θαη επίιπζε πξνβιεκάησλ, ηελ θαηαλόε-

ζε ηεο αγνξάο, ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηνπ θιάδνπ, ηελ εκπεηξία δειαδή ζε πξαγκαηη-

θέο ζπλζήθεο εξγαζίαο θαη θπζηθά ηελ θαηνρή ησλ βαζηθώλ ηνπιάρηζηνλ ινγηζηηθώλ 

γλώζεσλ. Καηά ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζε focus groups δήισζαλ όηη νη λένη απόθνηηνη 

έρνπλ ζνβαξέο ειιείςεηο ζηα παξαπάλσ επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά, κε πην εκθαλή 

ηελ άγλνηα ηεο ζύγρξνλεο επηρεηξεκαηηθήο πξαγκαηηθόηεηαο. Δλώ νη εξγνδόηεο θαηέ-

ηαμαλ ςειά ηελ θαηαλόεζε ηεο αγνξάο, ηνλ επαγγεικαηηζκό σο πξνο ηε δενληνινγία 

θαη ηελ απνθπγή ηεο απάηεο, καδί κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο ινγηζηηθέο γλώζεηο, νη πα-

ξάγνληεο απηνί νύηε θαλ αλαθέξζεθαλ από ηνπο λένπο πηπρηνύρνπο. 

 

Οη Low et al. (2008) δηαπίζησζαλ ηελ αλεπάξθεηα ησλ ακεξηθάληθσλ παλεπηζηεκίσλ 

λα παξάγνπλ απόθνηηνπο ινγηζηηθήο ηθαλνύο λα αληαπεμέιζνπλ ζηε ιήςε πεξίπιν-

θσλ επηρεηξεκαηηθά εζηθώλ απνθάζεσλ. Απηό ην θελό γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθ-

ζεί ζε απηή ηελ εξγαζία πξνηείλνληαο εξγαιεία ιήςεο εζηθώλ απνθάζεσλ ζην πα-

ξάξηεκα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ. 

 

 

2.4 Η Σςμπεπιθοπά Των Λογιζηών & Των Δλεγκηών 

 

Η κεγαιύηεξε πνηλή γηα ηνπο ινγηζηέο πνπ πηάλνληαη λα παξαλνκνύλ δελ είλαη ρξε-

καηηθή, αιιά πξνζσπηθή: ε θαηαβαξάζξσζε ηεο θήκεο θαη ηεο αθεξαηόηεηάο ηνπο, 

πνπ κπνξεί λα ηνπο νδεγήζεη δηα παληόο εθηόο επαγγέικαηνο. Η έξεπλα ησλ Michael 
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et al (2006) έδεημε όηη από ηηο εηαηξείεο πνπ αλαγθάδνληαη λα επελαθαηαζέζνπλ δηνξ-

ζσκέλεο παξειζνύζεο θαηαζηάζεηο, ην 60% βηώλεη ηελ παξαίηεζε ελόο αλσηάηνπ 

δηεπζπληηθνύ ζηειέρνπο κέζα ζε 24 κήλεο από ηελ αλαζεώξεζε. Απηά δε ηα ζηειέρε 

έρνπλ κόλν ηηο κηζέο πηζαλόηεηεο λα ζπλερίζνπλ ηελ θαξηέξα ηνπο από παξόκνηεο ζέ-

ζεηο ζε ζρέζε κε ζπλαδέιθνπο ηνπο πνπ δελ πξνέβεζαλ ζε αλαδεκνζηεύζεηο θαηα-

ζηάζεσλ. 

 

Οη Lin & Fraser (2008) ρξεζηκνπνηώληαο έλα δείγκα 93 ειεγθηώλ ινγηζηώλ από ηελ 

Κίλα θαη ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, εξεύλεζαλ ηελ επίδξαζε ηεο απζηεξόηεηαο ησλ ιν-

γηζηηθώλ πξνηύπσλ, ηεο παξνρή πξόζζεησλ ζπκβνπιεπηηθώλ ππεξεζηώλ, ηεο αξραηό-

ηεηαο ησλ ειεγθηώλ θαη ηεο έληαζεο ηνπ κεηαμύ ηνπο αληαγσληζκνύ ζηελ ηθαλόηεηα 

αληίδξαζήο ηνπο όηαλ δέρνληαη πηέζεηο από ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα. Σηε ζπλέρεηα 

αλήγαγαλ ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηα δύν γθξνππ ειεγθηώλ ζηηο πνιηηηζκηθέο δηαθν-

ξέο ησλ ρσξώλ ηνπο. 

 

Σπκπέξαλαλ όηη νη βξεηαλνί ειεγθηέο ζεσξνύλ όηη νη παξαπάλσ κεηαβιεηέο είλαη ιη-

γόηεξν πηζαλό λα ηνπο θάλνπλ λα ππνθύςνπλ ζηηο πηέζεηο ησλ πειαηώλ ηνπο, ζε ζρέ-

ζε κε ηνπο θηλέδνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο. Δπίζεο, νη θηλέδνη αμηνιόγεζαλ σο ζεκαληη-

θνύο παξάγνληεο ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ αληαγσληζκό, ελώ ζρεδόλ 

αδηαθόξεζαλ γηα ηα ινγηζηηθά πξόηππα θαη ην βαζκό ησλ ειεγθηώλ. Γηα ηνπο βξεηα-

λνύο ηα απνηειέζκαηα ήηαλ αληίζηξνθα. 

 

Ο λόκνο ησλ Sarbanes-Oxley γηα ηελ αλακόξθσζε ηεο ινγηζηηθήο, ηνλ νπνίν παξνπ-

ζηάδνπκε ζην ηέηαξην θεθάιαην, απαγνξεύεη ζηνπο ειεγθηέο ηελ παξνρή ζπκβνπιεπ-

ηηθώλ ππεξεζηώλ πξνο πειάηεο πνπ ειέγρνπλ. Η πξνϋπόζεζε πάλσ ζηελ νπνία βαζί-

δεηαη είλαη όηη γηα ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πξνζιακβάλεη ηνλ ειεγθηή ε δηνί-

θεζε ηνπ πειάηε θαη όρη νη κέηνρνη, επνκέλσο δεκηνπξγνύληαη ζπγθξνύζεηο ζπκθε-

ξόλησλ πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ηνλ ειεγθηή ζηελ εμππεξέηεζε ηεο δηνίθεζεο, αληί 

ησλ ζπκθεξόλησλ ηεο επξύηεξεο θνηλσλίαο. Οη Reckers & Robinson (2007) βξήθαλ 

όκσο όηη ε νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ησλ έκπεηξσλ ειεγθηώλ δελ ππνζθειίδεηαη από 

ηελ παξνρή γεληθά κε-ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ ζηνπο πειάηεο ηνπο. Αληίζεηα κάιηζηα, 

όζν πην έκπεηξνη είλαη νη ειεγθηέο πνπ παξέρνπλ θαη επηπξόζζεηεο ππεξεζίεο, ηείλνπλ 

λα θάλνπλ πην ζπληεξεηηθέο εθηηκήζεηο γηα ηηο πξννπηηθέο ησλ πειαηώλ ηνπο, αθνύ 
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κέζσ απηώλ ησλ ππεξεζηώλ ζπγθεληξώλνπλ πεξηζζόηεξα ηεθκήξηα γηα ηηο ρξεκαην-

νηθνλνκηθέο αδπλακίεο ηνπο. 

 

Οη Lim & Tan (2007) έδεημαλ όηη ε επίδξαζε ησλ ακνηβώλ από κε-ειεγθηηθεο ππεξε-

ζίεο ζηελ πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ εμαξηάηαη από ην βαζκό εμεηδίθεπζεο ηνπ ειεγθηή
*
. 

Οη εμεηδηθεπκέλνη ειεγθηέο θαίλεηαη λα πξνζέρνπλ πεξηζζόηεξν γηα ελδερόκελα 

πιήγκαηα ζηε θήκε ηνπο θαη ηελ έθζεζή ηνπο ζε αγσγέο θαη επηπξόζζεηα επσθεινύ-

ληαη πεξηζζόηεξν από ηε δηάρπζε πιεξνθνξηώλ πνπ ηνπο πξνζθέξνπλ νη κε-

ειεγθηηθέο ππεξεζίεο. Δπνκέλσο θαηέιεμαλ όηη ε πνηόηεηα ηνπ ειέγρνπ ησλ εμεηδη-

θεπκέλσλ ειεγθηώλ νπζηαζηηθά βειηηώλεηαη κε ηελ παξνρή επηπξόζζεησλ κε-

ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ, ελώ ην αληίζεην ζπκβαίλεη κε ηνπο κε-εμεηδηθεπκέλνπο. 

 

Οη Keller et al. (2007), εξεύλεζαλ ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηα εζηθά πξόηπ-

πα ησλ ακεξηθάλσλ θνηηεηώλ ινγηζηηθήο. Δληόπηζαλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο ζηηο εζη-

θέο επηινγέο πνπ ζα έθαλαλ κε βάζε ην εθπαηδεπηηθό ηνπο επίπεδν (πξνπηπρηαθνί θαη 

κεηαπηπρηαθνί), ηε ζξεζθεπηηθή ηνπο πξνζήισζε (religiosity) θαη ηελ εξγαζηαθή 

ηνπο εκπεηξία. Αλ θαη παξαηήξεζαλ δηαθνξέο κε βάζε ην θύιν, απηέο δελ ήηαλ ζηα-

ηηζηηθά ζεκαληηθέο. Δλδηαθέξνλ επίζεο έρεη ην ζπκπέξαζκά ηνπο όηη νη κεηαπηπρηα-

θνί ζξεζθεύνληαη πεξηζζόηεξν από ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο ζην πξώην πηπρίν θαη γε-

ληθά ε ζξεζθεία παίδεη ζεκαληηθό ξόιν όηαλ αληηκεησπίδνπλ εζηθά δηιιήκαηα. 

 

Σηελ έξεπλα πνπ παξνπζηάδεηαη ζην έβδνκν θεθάιαην, ρξεζηκνπνηνύληαη εηθνληθέο 

κειέηεο πεξηπηώζεσλ, γηα λα ζπζρεηηζηνύλ ηηο δηαθνξέο ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ Διιή-

λσλ ειεγθηώλ απέλαληη ζηα ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα κε ηα δεκνγξαθηθά ηνπο 

ζηνηρεία (θύιν, εθπαίδεπζε, εξγαζηαθή εκπεηξία…). 

                                                           
*
 Γεκηνπξγνύληαη νηθνλνκίεο θιίκαθαο όηαλ εμεηδηθεύνληαη νκάδεο ειεγθηώλ ζε ζπγθεθξηκέλνπο ην-

κείο, όπσο π.ρ. ζηνλ ηξαπεδηθό, πνπ ζηελ Διιάδα αθνινπζεί μερσξηζηό ινγηζηηθό ζρέδην. 
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2.5 Ο Δζωηεπικόρ Έλεγσορ & η Δξωηεπίκεςζή ηος 

 

Η κειέηε ησλ Zain et al. (2006) βξήθε όηη νη εζσηεξηθνί ειεγθηέο εθηηκνύλ όηη ε ζπ-

λεηζθνξά ηνπο ζηνλ εμσηεξηθό έιεγρν ζπλαξηάηαη ζεηηθά κε ηελ αλεμαξηεζία, ηελ 

επηδεμηόηεηα θαη ηε δξαζηεξηνπνίεζε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο ζηνλ εζσηεξηθό έ-

ιεγρν, όπσο επίζεο θαη κε ην εύξνο ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, ηελ εκπεηξία ηνπ πξν-

ζσπηθνύ, ηε δηαζεζηκόηεηα θαη ηελ εγγύηεηα κε ηνπο εμσηεξηθνύο ειεγθηέο. 

 

Δηαηξείεο κε πςειό επίπεδν επνπηείαο ηεο εηαηξηθήο ηνπο δηαθπβέξλεζεο από ηελ 

επηηξνπή ειέγρνπ είλαη ιηγόηεξν πηζαλό λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο (outsource) θάπνηεο 

από ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπο ειέγρνπ (Abbott et al, 2007). Οη εηαηξείεο 

όκσο πνπ απνθαζίδνπλ λα αλαζέζνπλ ζε ηξίηνπο ηνλ εζσηεξηθό ηνπο έιεγρν πηζηεύ-

νπλ όηη νη εμσηεξηθνί ηνπο ζπλεξγάηεο έρνπλ πεξηζζόηεξεο ηερληθέο ηθαλόηεηεο από 

ην πξνζσπηθό ηνπο. (Carey et al., 2006) 

 

Οη Coram et. al, (2008) βξήθαλ όηη νη νξγαληζκνί πνπ έρνπλ ιεηηνπξγία εζσηεξηθνύ 

ειέγρνπ είλαη πηζαλόηεξν λα εληνπίζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ θξνύζκαηα απάηεο, ζε 

ζρέζε κε εθείλνπο πνπ δελ έρνπλ. Δπηπξόζζεηα, νη νξγαληζκνί πνπ ζηεξίδνληαη κόλν 

ζε ηξίηνπο (outsourcing) γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν, έρνπλ ιηγόηεξεο πηζαλόηεηεο λα 

εληνπίζνπλ θαη λα αλαθέξνπλ ηελ απάηε, ζπγθξηηηθά κε εθείλνπο πνπ αλαιακβάλνπλ 

ηνπιάρηζηνλ θάπνην κέξνο ηνπ εζσηεξηθνύ ηνπο ειέγρνπ κόλνη ηνπο. 

 

 

2.6 Το «Μαγείπεμα» ηων Βιβλίων 

 

Όπσο επηζεκαίλεηαη ζην πέκπην θεθάιαην, ε απάηε επηθνξηίδεη ηνπο θνξνινγνύκε-

λνπο πνιίηεο κε δπζβάζηαρηα θόζηε θη σο εθ ηνύηνπ δελ πξνζθέξεηαη γηα ςπραγσγία. 

Απηή όκσο δε θαίλεηαη λα είλαη θαη ε άπνςε ηνπ Cummings (2007), ν νπνίνο παξνπ-

ζηάδεη ην ιεγόκελν «καγείξεκα ησ αξηζκώλ» σο πξαγκαηηθή καγεηξηθή ζπληαγή: 

Πξώηα ρξεηάδνληαη θάπνηα πιηθά (έλα εύπηζην άηνκν, έλα αλήζηθν άηνκν, 3 θηιά π-

πνρξεώζεηο, 500 γξ. έμνδα…) θαη κηα κέζνδνο (Αλακηγλύνπκε ην εύπηζην κε ην αλή-

ζηθν άηνκν… Πεξηκέλνπκε λα απνξξνθεζεί ε αλεμαξηεζία από ηελ αιαδνλεία… 

Ψήλνπκε ηνλ νξγαληζκό ζηνπο 250
o
 Κειζίνπ…)! 
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Ηζηθή Φηινσνυία 

 

ε απηφ ην θεθάιαην επηρεηξείηαη ε θξηηηθή εμέηαζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ ζεσξηψλ 

ηεο Ζζηθήο Φηινζνθίαο: ηνπ ρεηηθηζκνχ, ηνπ Δγσηζκνχ, ηνπ Χθειηκηζκνχ, ηνπ Κα-

ληηαληζκνχ, ηεο Αξεηή ζχκθσλα κε ηνλ Αξηζηνηέιε θαη λεφηεξεο ζεσξήζεηο. Μία ηέ-

ηνηα θξηηηθή εμέηαζε ζεσξείηαη απαξαίηεηε πξηλ γίλεη νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε ζηελ 

Λνγηζηηθή Ζζηθή απηή θαζαπηή. Μέζα απφ ηελ θξηηηθή δηεξεχλεζε ηεο Ζζηθήο Φη-

ινζνθίαο δηεξεπλψληαη νη ηδέεο πνπ απνηεινχλ ηελ παγθφζκηα εζηθή θιεξνλνκηά α-

θνχ επί απηψλ ησλ ηδεψλ βαζίδνληαη ηα ζχγρξνλα θηλήκαηα ηεο εηαηξηθήο θνηλσληθήο 

επζχλεο θαη ινγνδνζίαο. Δμάιινπ, ε παξνχζα παξάγξαθνο δελ έρεη σο ζθνπφ ηελ 

δηαηχπσζε κηαο λέαο ζεσξίαο εζηθήο, ζπκβαηήο κε ηε δενληνινγία ησλ ινγηζηψλ. 

Κάηη ηέηνην ππεξβαίλεη ζαθψο ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο εξγαζίαο θαη εθθεχγεη 

ηνπ ζέκαηνο ηεο. Γηα ηηο αλάγθεο ηνπ παξφληνο πνλήκαηνο γίλεηαη παξάζεζε νξηζκέ-

λσλ εξγαιείσλ ιήςεσο εζηθψλ απνθάζεσλ ζε μερσξηζηφ παξάξηεκα ηνπ παξφληνο 

θεθαιαίνπ. 

 

 

3.1 Ηζηθόο Σρετηθησκόο - Υπνθεηκελησκόο 

 

Βαζηθή ηδέα ηνπ εζηθνχ ππνθεηκεληζκνχ απνηειεί ε άπνςε φηη γηα πνιινχο αλζξψ-

πνπο είλαη εζηθφ φ,ηη ηνπο ππαγνξεχεη ε ζπλείδεζή ηνπο λα θάλνπλ. Οη νπαδνί ηνπ 

εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ πηζηεχνπλ φηη αγαζφ, ζσζηφ θαη εζηθφ γηα έλα άηνκν είλαη νηηδή-

πνηε ζεσξεί απηφ ην άηνκν σο αγαζφ, ζσζηφ θαη εζηθφ. 

 

Απηή ε θνζκνζεσξία έρεη βαπηηζηεί «εγωκαλία» (me-ism) ζην κπζηζηφξεκα ηνπ 

Douglas Coupland “Generation X”θαη πεξηγξάθεηαη σο ε πξνζπάζεηα ελφο αηφκνπ, 

ειιείςεη εμνηθείσζεο κε παξαδνζηαθέο ζξεζθεπηηθέο αξρέο, λα επηλνήζεη κηα ζξε-

ζθεία ζηα δηθά ηνπ κέηξα
1
. Ο Friedrich Nietzsche έιεγε νκνίσο ζην έξγν ηνπο «Σάδε 

έθε Εαξαηνχζηξα» φηη ν ππεξάλζξσπνο δεκηνπξγεί ηελ εζηθή ηνπ καθξηά απφ ηα 

δνπινπξεπή ζπζηήκαηα αμηψλ ησλ καδψλ. 

 

Με ηελ απνδνρή απηήο ηεο απφςεσο, δε ζα είρε θαλέλαο λφκνο ηζρχ, θαζψο ν θαζέ-

λαο ζα κπνξνχζε λα δηθαηνινγήζεη νπνηαδήπνηε ζπκπεξηθνξά, απιά δειψλνληαο φηη 
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πηζηεχεη ζηελ εζηθφηεηά ηεο. Πνιχ ελδεηθηηθφ είλαη ην ιεγφκελν «ηεζη ηνπ χπλνπ» 

ζχκθσλα κε ην νπνίν αλ ην άηνκν κπνξεί λα θνηκεζεί άλεηα κεηά απφ κία δχζθνιε 

εζηθή επηινγή, ηφηε έρεη θάλεη ηελ νξζή επηινγή. 

 

Σν εξψηεκα ην νπνίν εχινγα πξνβάιιεηαη είλαη ζρεηηθφ κε ηελ επαηζζεηνπνίεζε ηεο 

ζπλείδεζεο ησλ επαγγεικαηηψλ ινγηζηψλ. Δίλαη ακθίβνιν θαηά πφζνλ επαηζζεην-

πνηεκέλε είλαη ε ζπλείδεζε ηνπο, ψζηε λα απνηειεί αμηφπηζην νδεγφ γηα ηε ιήςε ε-

ζηθψλ απνθάζεσλ. ηελ θαινπξναίξεηε δηαηχπσζε ηνπ εξσηήκαηνο νη νπαδνί ηνπ 

εζηθνχ ζρεηηθηζκνχ ζα απαληνχζαλ θαηαθαηηθά, αιιά θάηη ηέηνην ηειεί ζήκεξα ππφ 

ακθηζβήηεζε. 

 

ε αληίζεζε κε ηνλ Ζζηθφ ρεηηθηζκφ, ε ζεσξία ηνπ “πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ” ζε-

σξείηαη πεξηζζφηεξν δηαδεδνκέλε θαη ιηγφηεξν αθξαία. χκθσλα κε απηήλ, αγαζφ, 

ζσζηφ θαη εζηθφ γηα θάπνηνλ πνιηηηζκφ είλαη φ,ηη ζεσξείηαη αγαζφ, ζσζηφ θαη εζηθφ 

ζε απηφλ ηνλ ίδην ηνλ πνιηηηζκφ. Με βάζε ηα θξηηήξηα ηνπ θάζε ιανχ κπνξεί λα θξη-

ζεί ε εζηθφηεηα ησλ πξάμεσλ κφλν φζσλ αλήθνπλ ζε απηφλ ηνλ ιαφ θαη θαλελφο άι-

ινπ. Οη ππνζηεξηθηέο ηεο ζεσξίαο ηνπ “πνιηηηζκηθνχ ζρεηηθηζκνχ” παξαηεξνχλ φηη 

ζε θάζε ρψξα επηθξαηνχλ δηαθνξεηηθά έζηκα θαη απφ απηφ ζπκπεξαίλνπλ φηη δελ π-

πάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα ζηελ εζηθή, αλεμάξηεηε απφ ην πιαίζην δεδνκέλνπ πν-

ιηηηζκνχ. 

 

Χζηφζν, ην επηρείξεκα απηφ θξίλεηαη σο αλαμηφπηζην θαζψο ε χπαξμε θαη ε ιεηηνπξ-

γία νπνηαζδήπνηε θνηλσλίαο απαηηεί έλα ειάρηζην επίπεδν θνηλά απνδεθηήο εζηθήο. 

Σα κέιε ηνπ ίδηνπ θνηλσληθνχ ηζηνχ δελ είλαη δπλαηφ λα απνδέρνληαη απξνβιεκάηη-

ζηα λα ζθνηψλνληαη κεηαμχ ηνπο ή λα εμαπαηνχλ ην έλα ην άιιν, αθνχ θάηη ηέηνην ζα 

νδεγνχζε ζηελ επηθπιαθηηθφηεηα, ηελ έιιεηςε εκπηζηνζχλεο, ην δηαξθέο αίζζεκα 

θηλδχλνπ θαη ηειηθά ζηε δηάιπζε ηεο θνηλσλίαο. 

 

πλεπψο, εμάγεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ππάξρνπλ θάπνηεο βαζηθέο εζηθέο αμίεο πνπ 

ζπληεξνχλ ηηο θνηλσληθέο δνκέο θαη επνκέλσο ελππάξρνπλ ζε θάζε πνιηηηζκφ. Γηα 

ηνλ Rushworth Kidder, ηνπ Institute for Global Ethics
2
 ηέηνηεο βαζηθέο εζηθέο αμίεο 

είλαη ε αγάπε, ε εηιηθξίλεηα, ε δηθαηνζχλε, ε ειεπζεξία, ε ελφηεηα, ε αλνρή, ε ππεπ-

ζπλφηεηα θαη ν ζεβαζκφο ηεο αλζξψπηλεο δσήο. Ο πξψελ γεληθφο γξακκαηέαο ηνπ 

ΟΖΔ Kofi Annan ζε δηάιεμε πνπ έδσζε γηα ηηο παγθφζκηεο αμίεο
3
 ππνζηήξημε φηη έλ-
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λνηεο φπσο ε εηξήλε, ε ειεπζεξία, ε θνηλσληθή πξφνδνο, νη αξρέο ησλ ίζσλ δηθαησκά-

ησλ θαη ηεο αλζξψπηλεο αμηνπξέπεηαο, πνπ δηαπνηίδνπλ ην θαηαζηαηηθφ ράξηε ηνπ 

ΟΖΔ θαη ηελ Παγθφζκηα Γηαθήξπμε ησλ Αλζξψπηλσλ Γηθαησκάησλ, εμαθνινπζνχλ 

λα είλαη δσληαλέο αθφκα θαη ζήκεξα. Δπίζεο ππελζχκηζε φηη ην 2000, ζηε “Γηαθήξπ-

με ηεο Νέαο Υηιηεηίαο” φια ηα θξάηε πξνζππέγξαςαλ σο «απαξαίηεηεο γηα ηηο δηε-

ζλείο ζρέζεηο» ηηο αμίεο ηεο ειεπζεξίαο, ηεο ηζφηεηαο, ηεο αιιειεγγχεο, ηεο αλεθηηθφ-

ηεηαο, ηνπ ζεβαζκνχ γηα ηε θχζε θαη ηεο θνηλήο επζχλεο. 

 

Πξνο ππνζηήξημε ησλ παξαπάλσ απφςεσλ παξαηίζεηαη ην επφκελν παξάδεηγκα ζχκ-

θσλα κε ην νπνίν απνθαιχπηεηαη ε αδπλακία ηνπ ζρεηηθηζκνχ λα ππνδείμεη ηη ζα 

πξέπεη λα γίλεη φηαλ δεκηνπξγνχληαη εζηθά δηιήκκαηα απφ ηελ επαθή ησλ ιαψλ. 

 

χκθσλα κε ην Γείθηε Γηαθζνξάο 2007
4
, ην νπδάλ έρεη ζνβαξά πξνβιήκαηα εληη-

κφηεηαο, αθνχ θαηαηάζζεηαη 172
ν
 ζε ζχλνιν 179 ρσξψλ. Απφ ηα ηειεπηαία ζηνηρεία 

ηεο Γηεζλνχο Γηαθάλεηαο γηα ην Γείθηε Υξεκαηηζκνχ 2006
5
, νη Απζηξαινί θαη νη 

νπεδνί εμαγσγείο έρνπλ ειάρηζηε πηζαλφηεηα λα πιεξψζνπλ κίδα ζε δεκφζηνπο α-

μησκαηνχρνπο ηνπ νπδάλ, ζε αληίζεζε κε Ρψζνπο θαη Κηλέδνπο, πνπ είλαη ζρεδφλ 

ζίγνπξν φηη ζα πξνζπαζήζνπλ λα ρξεκαηίζνπλ.  

 

Αθνχ γηα ηνπο Απζηξαινχο είλαη αλήζηθν λα δσξίδνπλ ρξήκαηα ζε ππαιιήινπο μέ-

λσλ θξαηψλ, ν πνιηηηζκηθφο ζρεηηθηζκφο επηβάιεη λα ηηκσξνχληαη φζνη Απζηξαινί 

πξνβαίλνπλ ζε ηέηνηεο ελέξγεηεο. Γελ ηζρχεη φκσο ην ίδην θαη γηα ηνπο θαηνίθνπο ηνπ 

νπδάλ! Απηνί ζεσξνχλ απαξαίηεην λα ιακβάλνπλ πξνκήζεηα νη ηεισληαθνί γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ ηνπο εηζαγσγείο εκπνξεπκάησλ ζηε ρψξα ηνπο. Δδψ ινηπφλ ν ζρεηη-

θηζκφο ζπλεγνξεί ψζηε νη νπδαλνί λα δσξνδνθεζνχλ, αθφκα θαη απφ Απζηξαινχο, 

γηα ηελ απξφζθνπηε δηεμαγσγή ηνπ εκπνξίνπ. 

 

Ζ ρεηξφηεξε ζπλέπεηα ηνπ ζρεηηθηζκνχ είλαη φηη απνηξέπεη ηελ εζηθή πξφνδν. ην 

πξνεγνχκελν παξάδεηγκα, είλαη αδχλαηε ε αλακφξθσζε ηεο λννηξνπίαο ησλ νπδα-

λψλ αλ ηζρχεη ν ζρεηηθηζκφο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Απζηξαιφο δελ έρεη ην δηθαίσκα 

λα θαηεγνξήζεη ηνπο νπδαλνχο γηα ρξεκαηηζκφ, θαζψο ηα αμηνινγηθά πξφηππα ηνπ 

απιψο δελ ηζρχνπλ ζηε ρψξα ηνπο. Δπηπιένλ, θάζε νπδαλφο πνπ ζα ραξαθηεξίζεη 

ηελ ζπκπεξηθνξά απηή αληηδενληνινγηθή ζα αληηκεησπηζηεί ν ίδηνο σο αλήζηθνο. Απ-

ηφ δηφηη ζηνλ ζρεηηθηζκφ ζεσξείηαη εζηθφ νηηδήπνηε γίλεηαη απνδεθηφ ζε κηα ζπγθε-
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θξηκέλε θνηλσλία. Ο κφλνο ηξφπνο γηα λα ζηακαηήζεη ν ρξεκαηηζκφο ζα ήηαλ λα ζπ-

λεηδεηνπνηήζεη ε πιεηνλφηεηα ησλ νπδαλψλ πνιηηψλ φηη ν ρξεκαηηζκφο απνηειεί 

κηα αλήζηθε πξάμε. Κάηη ηέηνην φκσο παηάεη ζηελ ακαξησιή πξνυπφζεζε φηη νη κεη-

νλφηεηεο είλαη πάληα αλήζηθεο θαη νη πιεηνλφηεηεο έρνπλ πάληα δίθην. 

 

χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε είλαη εκθαλέο φηη ε ζεσξία ηνπ εζηθνχ ζρε-

ηηθηζκνχ δελ έρεη εθαξκνγή ζηε ινγηζηηθή εζηθή. Όζν πην αλαπηπγκέλε είλαη κηα νη-

θνλνκία, ηφζν πην πεξίπινθεο γίλνληαη νη ππνρξεψζεηο ησλ ινγηζηψλ θαη γηα λα εθ-

πιεξσζνχλ απαηηείηαη ακεξνιεςία, αθεξαηφηεηα θαη ππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκ-

θέξνληνο, άζρεηα λα κηιάκε γηα ηελ Απζηξαιία, ην νπδάλ ή ηελ Διιάδα. 

 

 

3.2 Εγωησκόο 

 

Ο εγσηζκφο, σο ζεσξία ηεο εζηθήο θηινζνθίαο, ππνδηαηξείηαη ζηελ πεξηγξαθηθή ζεσ-

ξία ηνπ “ςπρνινγηθνχ εγσηζκνχ” θαη ζηε δενληνινγία ηνπ “εζηθνχ εγσηζκνχ”. 

 

Ζ ζεσξία ηνπ “ςπρνινγηθνχ εγσηζκνχ” αλαπηχρζεθε απφ ηνλ πνιηηηθφ θηιφζνθν 

Thomas Hobbes (1588-1679) ζην έξγν ηνπ Leviathan (1651) θαη επηρεηξεί λα εξκε-

λεχζεη φιεο ηηο αλζξψπηλεο ελέξγεηεο σο εθδειψζεηο θηιαπηίαο. Ζ ζεσξία ηνπ “εζη-

θνχ εγσηζκνχ” πξνηείλεη σο απφιπην ζηφρν θάζε αηφκνπ ηελ πξναγσγή ησλ ζπκθε-

ξφλησλ ηνπ, δηαβεβαηψλνληαο φηη έηζη ην θαηά Adam Smith (1723-1790) “αφξαην ρέ-

ξη ηνπ αληαγσληζκνχ” απμάλεη αζξνηζηηθά ηελ επεκεξία ηεο θνηλσλίαο. Κακία άιιε 

ππνρξέσζε δελ αλαγλσξίδεηαη απφ απηνχο πνπ λνκίδνπλ φηη ην ζχκπαλ πεξηζηξέθεηαη 

γχξσ ηνπο, εθηφο θαη αλ αλαιακβάλνληαο ηελ απμάλνληαη ηαπηφρξνλα θαη ηα δηθά 

ηνπο θέξδε. Αθφκα θαη ζπκπεξηθνξέο εκθαλψο αιηξνπηζηηθέο απνδίδνληαη ζε ηδηνηε-

ιή ειαηήξηα. Χο θίλεηξν ηνπ εηαηξηθνχ θαηαδφηε π.ρ. ζεσξείηαη ε απνθπγή ηεο θαηε-

γνξίαο γηα ζπλέξγηα, ε ρξεκαηηθή απνδεκίσζε θαη ν ζαπκαζκφο ησλ άιισλ γηα ηε 

γελλαηφηεηα θαη ηελ “θαζαξή ηνπ ζπλείδεζε”. 

 

Πξηλ εμεηαζηνχλ νη ζπλέπεηεο πηνζέηεζεο ηεο εγσηζηηθήο ζεσξίαο σο ηξφπνπ δσήο, 

αμίδεη λα επηζεκαλζεί ε θσκηθνηξαγηθή ζχγρπζε ζηελ νπνία δελ κπνξεί παξά λα βξί-

ζθεηαη ν ζπλεπήο νπαδφο ηεο. Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη φηαλ πεηζηνχλ γηα ηελ νξ-
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ζφηεηα κηαο ηδέαο, πξνζπαζνχλ λα ηελ εθαξκφζνπκε θαη λα ηε δηαδψζνπλ ζε άιινπο. 

Αλ σζηφζν απφ ζήκεξα θάπνηνο αζπαδφηαλ ηνλ εγσηζκφ δε ζα κπνξνχζε λα ηνλ δη-

δάμεη, λα γξάςεη γη’ απηφλ, νχηε θαλ λα παξαδερηεί ζε ηξίηνπο ην πηζηεχσ ηνπ, θαζψο 

θάηη ηέηνην ζα ηνπο έθαλε επηθπιαθηηθνχο απέλαληη ηνπ θαη αλ θαηάθεξλε λα ηνπο 

πξνζειπηίζεη, ζα θνίηαδαλ θαη εθείλνη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπο, ελδερνκέλσο ππνλνκεχ-

νληαο ηα δηθά ηνπ ζπκθέξνληά. Άξα ζα ήηαλ αλήζηθν ζχκθσλα κε ηνλ εγσηζκφ αθφ-

κα θαη λα κηιάεη γη’ απηφλ ν νπαδφο ηνπ!  

 

Πέξα απφ ηελ παξαπάλσ αζπλέπεηα, πνπ παξνπζηάδεηαη πεξηζζφηεξν σο επθπνιφγε-

κα, ε ζχλζεζε ησλ φξσλ «εζηθφο» θαη «εγσηζκφο» κνηάδεη λα είλαη κηα αληίθαζε. Αλ 

φινη έπξαηηαλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν φ,ηη ηνπο ζπκθέξεη, ην πηζαλφηεξν είλαη φηη ε 

θνηλσλία ζα βπζηδφηαλ ζην ράνο θαη ζηελ αλαξρία ή κε ηα ιφγηα ηνπ Hobbes «ζε πφ-

ιεκν φινη ελαληίσλ φισλ». Όπσο θαη κε ηνλ εζηθφ ζρεηηθηζκφ, δελ ζα ππήξρε ηξφπνο 

λα απνθαζίζεη ε θνηλσλία πνηνο έρεη δίθην φηαλ δχν ζπκθέξνληα ζπγθξνχνληαη. Κα-

κία ζχκβαζε ή ππφζρεζε δε ζα είρε αμία φηαλ ζα ζηακαηνχζε λα επλνεί απηφλ πνπ 

ηελ έθαλε. Καλέλαο δε ζα δερφηαλ λα ππνζθάςεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ επεκεξία, απν-

δεκηψλνληαο φζνπο βιάπηεη κε ηηο πξάμεηο ηνπ. Σα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα ησλ άιισλ 

ζα έπξεπε λα παξακεξηζηνχλ κπξνζηά ζηηο εθάζηνηε πξνζσπηθέο επηδηψμεηο θαη ε 

απνλνκή δηθαηνζχλεο καδί κε ηε δεκνθξαηία ζα θαηαληνχζαλ έλλνηεο θελέο πεξηερν-

κέλνπ. Τπφ απηφ ην πξίζκα, ην θιέςηκν εηαηξηθψλ θεθαιαίσλ απφ ηνπο ινγηζηέο ζα 

ήηαλ ππφδεηγκα εζηθήο πξάμεο, παξφιν πνπ θαλείο δε ζα ήζειε λα γίλεη πειάηεο ηνπο 

εμαηηίαο απηήο ηεο ζπκπεξηθνξάο. 

 

Κξηλφκελνο απφ ηα απνηειέζκαηα ηνπ, ν εγσηζκφο ππνζθάπηεη ηελ ίδηα ηνπ ηελ ζεσ-

ξεηηθή εγθπξφηεηα. Χζηφζν, δελ ζα ήηαλ ινγηθφ λα θηάζεη θαλείο ζην άιιν άθξν, 

ζπλάγνληαο φηη νη άλζξσπνη πξέπεη λα ζηακαηήζνπλ λα αγσλίδνληαη γηα ηελ πξνζσ-

πηθή ηνπο πξφνδν. Οη ινγηζηέο νθείινπλ λα πξνηάζζνπλ ην δεκφζην ζπκθέξνλ έλαληη 

ηνπ ηδησηηθνχ, φρη φκσο θαη λα αγλννχλ ην ηδησηηθφ ηνπο ζπκθέξνλ. Δμάιινπ, αλ δελ 

κεξηκλήζνπλ νη ίδηνη γηα απηφ, ηφηε θαλείο άιινο δελ πξφθεηηαη λα ην θάλεη. Όπσο 

παξαηεξνχλ νη ζπγγξαθείο Collins θαη Porras
6
 ζηελ έξεπλα ηνπο Built to Last, «Ζ 

θεξδνθνξία είλαη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ χπαξμε θαη ην κέζν γηα πην ζεκα-

ληηθνχο ζθνπνχο, αιιά δελ απνηειεί απηνζθνπφ ζηηο ηδαληθέο επηρεηξήζεηο. Σα θέξδε 

είλαη ζαλ ην νμπγφλν, ην θαγεηφ, ην λεξφ θαη ην αίκα ηνπ ζψκαηνο. Γελ είλαη ην λφε-

κα ηεο δσήο, αιιά ρσξίο απηά δελ ππάξρεη δσή.» 
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ε αληηζηνηρία κε ηα πξνεγνχκελα, δελ είλαη νξζή ε απφξξηςε θάζε πξάμεσο πνπ γί-

λεηαη κε θεξδνζθνπηθά θίλεηξα. Αο ππνηεζεί π.ρ. φηη κία δηεζλήο εηαηξεία απνξξππα-

ληηθψλ, ζηα πιαίζηα ηεο θνηλσληθήο ηεο επζχλεο, ρξεκαηνδνηεί πξνγξάκκαηα αλαθχ-

θισζεο θαη επαλαρξεζηκνπνίεζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ απφ ηα πξντφληα ηεο. Αλ δελ 

πεξηνξίδεηαη κφλν ζε γπκλαζηηθή δεκνζίσλ ζρέζεσλ, ζα ήηαλ άδηθν λα ππνζηεξηρζεί 

φηη είλαη αζέκηηε ε κείσζε ησλ ζθνππηδηψλ επεηδή πξνθαιεί ζεηηθή θήκε γηα ηελ ε-

ηαηξεία. Απελαληίαο, κπνξεί λα δεκηνπξγεί ζεκαληηθά νθέιε γηα ηελ θνηλσλία. Δμά-

γεηαη ην ζπκπέξαζκα φηη ε επηδίσμε πεξηζζφηεξεο πξνζσπηθήο σθέιεηαο απφ θάζε 

ζπλαιιαγή απνηειεί αλαγθαίν θξηηήξην γηα ηελ ιήςε κηαο εζηθήο απφθαζεο, ζε θα-

κία φκσο πεξίπησζε δελ είλαη θαη ηθαλφ απφ κφλν ηνπ γηα λα ηε δηαζθαιίζεη. 

 

 

3.3 Ωυειηκησκόο Πξάμεωλ & Καλόλωλ 

 

Γηα ηνπο σθειηκηζηέο
7
, ε εζηθή αμία νπνηαζδήπνηε πξάμεο θξίλεηαη απνθιεηζηηθά 

απφ ηα απνηειέζκαηά ηεο. πγθεθξηκέλα, γηα λα αθνινπζεζεί κηα δξάζε, ζα πξέπεη 

λα απνδίδεη ηα κέγηζηα ζεηηθά απνηειέζκαηα ζε φινπο φζνπο επεξεάδνληαη απφ απηή. 

Αληίζηξνθα, αλ αλακέλεηαη κείσζε ηεο επεκεξίαο γηα θάπνηνπο, εζηθή γηα ηνλ σθε-

ιηκηζηή είλαη ε ειαρηζηνπνίεζε απηψλ ησλ αξλεηηθψλ επηπηψζεσλ. 

 

Παξφκνηεο είλαη θαη νη δνμαζίεο ηνπ Βνπδηζκνχ, πνπ απηνπαξνπζηάδνληαη σο “φρε-

κα” γηα ηε κεηάβαζε ζηε ληξβάλα θαη ηελ εμαθάληζε ηνπ αλζξψπηλνπ πφλνπ. Δμάι-

ινπ, ν σθειηκηζκφο ηαπηίδεηαη κε ηνλ εδνληζκφ ηνπ Δπίθνπξνπ (341-270 π.Υ.) θαη 

ηνπ Αξίζηηππνπ (435-360 π.Υ.), ζην φηη αλαγλσξίδεη σο ππέξηαηε αμία ηε ραξά ή ηε 

ρξεζηκφηεηα, φπσο ηελ νλνκάδνπλ ζήκεξα νη νηθνλνκνιφγνη. Ζ δηαθνξνπνίεζή ηνπο 

έγθεηηαη ζην φηη ν εδνληζκφο ζπλαηλεί ζην λα γίλεη νηηδήπνηε επραξηζηεί απηφλ πνπ ην 

θάλεη, ελψ ν σθειηκηζκφο αλαγλσξίδεη σο εζηθή κφλν εθείλε ηελ ελέξγεηα πνπ, ζπ-

γθξηλφκελε κε φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο ηεο, απνθέξεη ηε κεγαιχηεξε σθέιεηα ζην ζχ-

λνιν ηεο θνηλσλίαο. Οη επηθξηηέο ηνπ παξαδνζηαθνχ σθειηκηζκνχ ηζρπξίδνληαη φηη 

έλαο ηέηνηνο θαηά πεξίπησζε ππνινγηζκφο είλαη κε πξαθηηθφο, αληηνηθνλνκηθφο θαη 

νπζηαζηηθά αλεθάξκνζηνο, αθνχ ηα απνηειέζκαηα ηεο θάζε πξάμεο καο δελ είλαη πά-

ληα γλσζηά απφ ηελ αξρή. Άιινη βξίζθνπλ ππεξβνιηθά πεξηνξηζηηθή ηε κνλνκαλία κε 
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ηελ ηθαλνπνίεζε, ζεσξψληαο φηη ππάξρνπλ θαη άιιεο “ελδνγελείο αμίεο” ή θίλεηξα 

αλζξψπηλεο ζπκπεξηθνξάο, φπσο ε γλψζε, ε θηιία θ.α. 

 

Με ηελ πξψηε καηηά γίλεηαη εκθαλέο φηη ν σθειηκηζκφο απνηειεί πξνπνκπφ ησλ ζχγ-

ρξνλσλ ηερληθψλ πεξηνξηζκνχ ηνπ επελδπηηθνχ θηλδχλνπ (εθηηκήζεηο θφζηνπο/ σθέ-

ιεηαο) θαη παξέρεη επηρεηξήκαηα ππέξ ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ επηρεηξήζεσλ. Α-

πνηειεί πξνπνκπφ ηεο εζηθά ππεχζπλεο επηρείξεζεο πνπ δελ αλαιψλεηαη ζηε κεγη-

ζηνπνίεζε ησλ θεξδψλ κφλν ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο, αιιά κεξηκλά γηα ηελ επδαηκνλία 

νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. 

 

Ο Jeremy Bentham πξνζπάζεζε λα πνζνηηθνπνηήζεη ηελ επραξίζηεζε, θαηαζθεπάδν-

ληαο ηνλ “εδνληζηηθφ ινγηζκφ” (hedonic calculus). Πξφθεηηαη γηα κηα ηδέα πνπ ελψ 

απηνχζηα εγθαηαιείθζεθε, εμαθνινπζνχλ λα επηδνχλ ςήγκαηά ηεο ζε ζχγρξνλεο ηε-

ρληθέο φπσο ε δηαρείξηζε ραξηνθπιαθίσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θηλδχλσλ. 

 

Ο Bentham ππνζηήξημε φηη ην άηνκν κπνξεί λα απνθαζίζεη πνηα πξάμε παξάγεη ηε 

κεγαιχηεξε απφιαπζε γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο ζπγθξίλνληαο 7 δηαζηά-

ζεηο ησλ ζπλεπεηψλ ηεο: 

1. Ένταση: Ζ ηζρχο ησλ παξαγφκελσλ ζπλαηζζεκάησλ πφλνπ ή επραξίζηεζεο 

2. Διάρκεια: Πφζν θξαηνχλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

3. Βεβαιότητα: Πφζν ζίγνπξν είλαη φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ απηά ηα ζπλαηζζήκαηα 

4. Εγγύτητα: Πφζν άκεζα ζα γίλνπλ αηζζεηά 

5. Παραγωγικότητα: Αλ ηα αξλεηηθά ζπλαηζζήκαηα ζα πξνθαιέζνπλ σθέιεηεο ζην 

κέιινλ 

6. Καθαρότητα: Αλ ζα ζπλερίζνπλ ζην κέιινλ λα πξνθαινχλ πφλν 

7. Εύρος: Ο αξηζκφο ησλ αηφκσλ πνπ επεξεάδνληαη 

 

Χζηφζν δελ ππάξρεη γεληθά απνδεθηφο ηξφπνο λα ηζρπξηζηεί θαλείο φηη ε ρξεζηκφηε-

ηα ηνπ επελδπηή πνπ θαηαρξάηαη ηελ αγνξά είλαη 5.000 utils, ελψ ν πφλνο πνπ επηθέ-

ξεη ζε φζνπο ράλνπλ ηα ρξήκαηά ηνπο είλαη 30.000 utils θαη ζπγθξίλνληάο ηα λα θα-

ηαιήμεη ζηελ αλεζηθφηεηα ηεο θαηάρξεζεο. ην ζπγθεθξηκέλν παξάδεηγκα, αθφκα 

θαη αλ πεξηνξηδφηαλ ε ρξεζηκφηεηα ζηα επελδπηηθά θέξδε, πνπ πξνζκεηξνχληαη άκε-

ζα, πάιη ην ζπκπέξαζκα είλαη άηνπν. Ο θαηαρξαζηήο ζα θεξδίζεη ηφζα ρξήκαηα φζα 
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ζα ράζνπλ νη ππφινηπνη, ηίκηνη επελδπηέο (zero-sum game) θαη άξα ζα έπξεπε λα ζε-

σξεζεί εζηθά νπδέηεξε ε θαηάρξεζε. 

 

Δθηφο απφ ηηο ζρεηηθέο κε ηε κέηξεζε ακθηζβεηήζεηο, νη επηθξηηέο ηνπ σθειηκηζκνχ 

ηνπ πξνζάπηνπλ αδηαθνξία γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, πνπ νδεγεί ζε θαηάθνξεο 

αδηθίεο. Σν δηθαίσκα ζηελ αλζξψπηλε δσή π.ρ. είλαη αδηαπξαγκάηεπην θαη δελ κπνξεί 

λα αληαιιαρηεί κε νπνηνδήπνηε επίπεδν θνηλσληθήο ρξεζηκφηεηαο. Οκνίσο, κπνξεί 

λα κελ θαηαλέκνληαη ηα βάξε θαη ηα νθέιε δίθαηα ζε φινπο, έζησ θαη αλ ηειηθά πε-

ξηζζφηεξα αγαζά πξνζθέξνληαη ζε πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο. πλεπψο, φζν δειεα-

ζηηθή θαη αλ θαίλεηαη ε αξρή ηεο κέγηζηεο σθέιεηαο, δελ είλαη πάληνηε απαιιαγκέλε 

απφ πξνβιήκαηα. 

 

Μεηέπεηηα ζηνραζηέο απνπεηξάζεθαλ λα βειηηψζνπλ ηνλ σθειηκηζκφ, ππνθαζηζηψ-

ληαο ηνλ θαηά πεξίπησζε ππνινγηζκφ ησλ ζπλεπεηψλ κηαο πξάμεο κε ππαθνή ζε θα-

λφλεο. Ο παξαδνζηαθφο σθειηκηζηήο δε ζα δίζηαδε λα παξαβηάζεη νπνηαδήπνηε εζηθή 

αξρή, αλ ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε πνπ αληηκεηψπηδε, ε παξαβίαζε εμαζθάιηδε 

πεξηζζφηεξε θνηλσληθή σθέιεηα. Αληίζεηα, ν σθειηκηζηήο ησλ θαλφλσλ ζεσξεί φηη ε 

σθέιεηα ηεο θνηλσλίαο κεγηζηνπνηείηαη φηαλ ζεζπίδνληαη θαη αθνινπζνχληαη απαξέ-

γθιηηα θαλφλεο εθπνξεπφκελνη απφ εζηθέο αξρέο. Έηζη ν “σθειηκηζκφο ησλ πξάμεσλ” 

(act utilitarianism), πνπ ήηαλ κηα θαζαξά ηειενινγηθή αληίιεςε, κεηαηξάπεθε ζε “σ-

θειηκηζκφ ησλ θαλφλσλ” (rule utilitarianism), πνπ γηα λα θηάζεη ζηνλ ηειηθφ ζθνπφ 

ρξεζηκνπνηεί ηε δενληνινγία ησλ άθακπησλ εζηθψλ πξνηχπσλ. Ο σθειηκηζκφο ησλ 

θαλφλσλ απνηειεί ηελ βάζε επί ηεο νπνίαο νηθνδνκνχληαη νη λφκνη ηνπ θξάηνπο θαη 

νη επαγγεικαηηθνί θψδηθεο, αθνχ πξνβάιινπλ σο ιφγν χπαξμεο ηνπο ηελ ππεξέηεζε 

ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο. 

 

Χο παξάδεηγκα γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ζπνπδαηφηεηα ησλ θαλφλσλ ζα κπνξνχζε λα 

αλαθεξζεί ε αθφινπζε πεξίπησζε: έζησ φηη έλαο θνξνηέρλεο θαιείηαη λα απνθξχςεη 

έθηαθηα εηζνδήκαηα, πνπ νξηαθά ζα θαηέηαζζαλ ζε αλψηεξε θνξνινγηθή θιίκαθα 

ηνλ κηθξνκεζαίν πειάηε ηνπ. θεθηφκελνο παξαδνζηαθά σθειηκηζηηθά, ζα έπξεπε λα 

κειεηήζεη νηθνλνκνηερληθά ηηο επηπηψζεηο ζηνλ θξαηηθφ πξνυπνινγηζκφ απφ ηελ εί-

ζπξαμε ιηγφηεξσλ θνξνινγηθψλ εζφδσλ θαη αλ σο εκπεηξνγλψκνλαο δηαπίζησλε φηη 

ην έιιεηκκα ηεο θπβέξλεζεο είλαη ακειεηέν κπξνζηά ζηηο επθαηξίεο πνπ δεκηνπξγνχ-

ληαη γηα ηνλ πειάηε ηνπ, ηφηε ζα πξνρσξνχζε ζηελ θαηάζεζε ηεο ςεπδνχο δήισζεο. 
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Ζ απαίηεζε φκσο ζχληαμεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο γηα θάζε απφθαζε ρσξηζηά, 

έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ην βαζηθφ πλεχκα ηνπ σθειηκηζκνχ, πνπ πξνηξέπεη ζε απνδν-

ηηθφηεξε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πφξσλ. Δπίζεο, κηα ηέηνηα ινγηθή παξαβιέπεη ην ελδε-

ρφκελν θφζηνο γηα ην επάγγεικα, αλ γλσζηνπνηεζεί ε εμαπάηεζε. 

 

Ο σθειηκηζηήο απφ ηελ άιιε κεξηά πνπ εθηηκά ηνπο θαλφλεο, πηζηεχεη φηη ην πξνν-

δεπηηθφ θνξνινγηθφ ζχζηεκα κπνξεί λα επηηειέζεη ηνλ αλαδηαλεκεηηθφ ηνπ ξφιν π-

πέξ ησλ αδπλάησλ, κφλν αλ νη δειψζεηο εηζνδήκαηνο απεηθνλίδνπλ δίθαηα θαη αληη-

θεηκεληθά ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ δεινχληα. Δπνκέλσο, ζα αθνινπζήζεη ηνλ 

θαλφλα “νη δειψζεηο πξέπεη πάληα λα ιέλε ηελ αιήζεηα”, έζησ θαη αλ ζίγνληαη ηα 

ζπκθέξνληα ηνπ πειάηε ηνπ, ρσξίο λα θεξδίδεη άκεζα θάπνηνο άιινο. Ζ πξάμε δεί-

ρλεη φηη θαλέλαο ινγηζηήο δελ κπνξεί λα πηζηνπνηεί γηα πάληα φηη 1 + 1 θάλνπλ φζν 

ζέιεη ν πειάηεο, ρσξίο λα ππνζθάςεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ αμηνπηζηία. 

 

Παξά ηαχηα, ν σθειηκηζκφο ησλ θαλφλσλ δε δίλεη ηθαλνπνηεηηθέο ιχζεηο φηαλ δχν 

θαλφλεο είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελνη. Π.ρ. ε γεληθή ππνρξέσζε ελφο εξγαδνκέλνπ 

“λα δηαθπιάηηεη ηα εηαηξηθά κπζηηθά”
8
 κπνξεί λα έξζεη ζε ζχγθξνπζε κε εθείλε πνπ 

ιέεη φηη “ν ειεγθηήο νθείιεη λα απνθαιχπηεη ηηο απάηεο ηεο δηνίθεζεο”. Ο John Stuart 

Mill ζα πξφηεηλε λα δηαιέμεη ν ππάιιεινο έλαλ απφ ηνπο δχν αληηθαηηθνχο θαλφλεο, 

αθνινπζψληαο ην δφγκα ηεο κέγηζηεο σθέιεηαο. Έηζη ζα είρε ρξεζηκνπνηήζεη σο επί-

θαζε ηνπο θαλφλεο, γηα λα αθνινπζήζεη νπζηαζηηθά ηνλ παξαδνζηαθφ σθειηκηζκφ. 

Θα ήηαλ δειαδή ζαλ λα έιεγε φηη νη θαλφλεο πξέπεη λα γίλνληαη γεληθά ζεβαζηνί, αι-

ιά θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ηνπο παξαβαίλεη γηα λα κεγαιψζεη ηελ θνηλσληθή επε-

κεξία. Μηα ηέηνηα αζπλέπεηα αθπξψλεη θαη ηνλ σθειηκηζκφ ησλ θαλφλσλ ζηε ζπλεί-

δεζε ησλ επηθξηηψλ ηνπ. 

 

 

3.4 Η “Κατεγνξεκατηθή Επηταγή” τνπ Kant 

 

Ο Immanuel Kant (1724-1804) ζεψξεζε φηη ε ηθαλνπνίεζε ελφο ηειηθνχ ζθνπνχ, φ-

πνηνο θη αλ είλαη απηφο, δελ έρεη λα θάλεη κε ηελ εζηθή, αιιά κε ηηο επηζπκίεο ηνπ αλ-

ζξψπνπ. Ολφκαζε κάιηζηα «ππνζεηηθέο επηηαγέο» ηα “πξέπεη” πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα λα ππνδείμνπλ ην πψο ζα πξαγκαηνπνηεζεί έλα “ζέισ”. Αλ ζέιεη π.ρ. θάπνηνο λα 
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απνθνηηήζεη απφ ην MBA – TQM ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Πεηξαηψο, πξέπεη λα ζπγγξά-

ςεη κηα επηζηεκνληθά νξζή θαη πξσηφηππε δηπισκαηηθή εξγαζία. Απηφ ην “πξέπεη” 

δελ είλαη νηθνπκεληθφ, δειαδή δε δεζκεχεη θαη φζνπο δελ επηζπκνχλ λα εληαρηνχλ 

ζηελ ππφζεζε (λα απνθηήζνπλ ην πηπρίν). 

 

Αληίζεηα απφ ηηο «ππνζεηηθέο επηηαγέο», νη εζηθέο ππνρξεψζεηο είλαη δηαηππσκέλεο 

θαηεγνξεκαηηθά, δελ επηδέρνληαη ππνθεηκεληθή ζεψξεζε θαη δελ εμαξηψληαη απφ ηελ 

επηζπκία ηνπ αηφκνπ λα εληαρζεί ή φρη ζηελ επηδίσμε νπνηνπδήπνηε ζθνπνχ. Ο ινγη-

ζηήο π.ρ. νθείιεη λα ιέεη ηελ αιήζεηα, άζρεηα απφ ηνλ ηειηθφ ζθνπφ πνπ επηδηψθεη. 

 

Αλ θαη ν Kant ήηαλ βαζηά ζξεζθεπφκελνο, δελ απέδηδε ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο ζε θά-

πνηα αθεξεκέλε Θεία Βνχιεζε. Οκνίσο, δελ απέδηδε ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο ζηε ζπ-

λείδεζε ή φπσο ν David Hume ζην ζπλαίζζεκα. Αληίζεηα, ζεσξνχζε φηη ε πεγή ησλ 

εζηθψλ ππνρξεψζεσλ ήηαλ ε αλζξψπηλε ινγηθή.  

 

Ο Kant νλφκαδε ηηο εζηθέο ππνρξεψζεηο “θαηεγνξεκαηηθή επηηαγή” γηα ηνπο αλζξψ-

πνπο. ε απηφλ ηνλ φξν πεξηέθιεηζε έλλνηεο φπσο ην θαζήθνλ, ε απνζηνιή, ε πξνζ-

δνθψκελε ζπκπεξηθνξά ηνπ αηφκνπ. Ο άλζξσπνο δηαθέξεη απφ ηα ππφινηπα δψα α-

θξηβψο επεηδή κπνξεί λα ζθέθηεηαη ινγηθά θαη λα παξαθάκπηεη ηα θπζηθά ηνπ έλζηη-

θηα ή ηηο θπζηθέο ηνπ θιίζεηο, φηαλ απηά ζπγθξνχνληαη κε ην θαζήθνλ ηνπ. πλεπψο, 

αθνχ νη άλζξσπνη είλαη ηφζν μερσξηζηνί, ζα πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη κε ζεβαζκφ 

θαη αμηνπξέπεηα, σο “ζθνπνί” θαη φρη κφλν σο “κέζα”. 

 

Τπνζηήξημε επίζεο φηη νη εζηθέο επηινγέο πνπ θάλνπκε ζηε δσή καο ππαγνξεχνληαη 

απφ ηελ θαζαξή καο βνχιεζή. Όκσο κε ηνλ φξν “βνχιεζε”, ζηελ πξνθεηκέλε πεξί-

πησζε, δελ ελλνεί επηζπκίεο, νξέμεηο, πάζε, ζπγθηλήζεηο, ζπλαηζζήκαηα, έλζηηθηα ή 

φπνηεο άιιεο, ηέινο πάλησλ, ςπρηθέο αληηδξάζεηο ζπλεζίδνπκε λα απνδίδνπκε κε ηνλ 

φξν απηφ. Γηαθξίλεη δχν κνξθέο βνχιεζεο, ηελ θαζαξή θαη ηελ εκπεηξηθή. Γηα λα 

δνχκε ηε δηαθνξά ηνπο, ν Καλη καο θαιεί λα ζθεθηνχκε ηελ πεξίπησζε δχν παλην-

πσιψλ. Καη νη δχν θξνληίδνπλ λα είλαη έληηκνη, φηαλ δπγίδνπλ ηα εκπνξεχκαηά ηνπο 

γηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Ο έλαο φκσο δπγίδεη ζσζηά, γηαηί έηζη ζέιεη λα απνθηήζεη κε-

γαιχηεξε πειαηεία, ελψ ν άιινο ην θάλεη απηφ, γηαηί ζέιεη απιψο λα είλαη ηίκηνο. 

Μπνξεί νη δχν παληνπψιεο λα θάλνπλ ην ίδην πξάγκα, λα είλαη έληηκνη ζην δχγη, αιιά 

επηδηψθνπλ δηαθνξεηηθά πξάγκαηα. Σν θίλεηξν ηεο βνχιεζεο ηνπ ελφο λα είλαη έληη-
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κνο είλαη ην θέξδνο, θάηη δειαδή πνπ εθηίλεηαη πέξα απφ ηελ αξεηή ηεο εληηκφηεηαο, 

ελψ ην θίλεηξν ηεο εληηκφηεηαο ηνπ άιινπ είλαη ε βνχιεζή ηνπ λα είλαη έληηκνο. 

ηελ πξψηε πεξίπησζε έρνπκε έλα παξάδεηγκα εκπεηξηθήο κνξθήο βνχιεζεο, ελψ 

ζηε δεχηεξε έλα παξάδεηγκα θαζαξήο κνξθήο βνχιεζεο. 

 

ην έξγν ηνπ «Θεκειίσζε ηεο Μεηαθπζηθήο ησλ Ζζψλ» (1785) ν Kant δηαηχπσζε 

ηελ θαηεγνξεκαηηθή επηηαγή
9
 ηνπ σο εμήο: «Πξέπεη λα ζπκπεξηθέξνκαη πάληα, έηζη 

ψζηε λα κπνξψ λα ζέισ επίζεο ην αμίσκά κνπ λα γίλεη έλαο θαζνιηθφο λφκνο». Αμη-

νζεκείσην είλαη ην γεγνλφο φηη ζε φινπο ηνπο πνιηηηζκνχο εληνπίδεηαη κηα παξαιια-

γή ηεο θαηεγνξεκαηηθήο επηηαγήο, πνπ έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη σο “Υξπζφο 

Καλφλαο”: «Μελ θάλεηο ζηνπο άιινπο φ,ηη δε ζα ήζειεο λα ζνπ θάλνπλ» ή «Κάλε 

ζηνπο άιινπο κφλν φηη ζα ήζειεο λα ζνπ θάλνπλ θη απηνί». 

 

Σν δπλαηφ ζεκείν απηνχ ηνπ ζθεπηηθνχ είλαη φηη εκπεξηθιείεη ηα θξηηήξηα: 

 ηεο “θαζνιηθφηεηαο” (universalization): «ηη ζα γηλφηαλ αλ φινη ζπκπεξηθέξνληαλ 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν;» θαη 

 ηεο “αληηζηξεςηκφηεηαο” (reversibility): Μαο πξνηξέπεη λα αθήζνπκε ηε ζέζε 

ηνπ δξάζηε θαη λα πάξνπκε εθείλε ηνπ δέθηε ξσηψληαο «πσο ζα κνπ θαηλφηαλ αλ 

θάπνηνο έθαλε ζε εκέλα απηφ πνπ πάσ λα θάλσ;» 

 

Ο ινγηζηήο πνπ ζα θαηαθέξεη λα ρξεζηκνπνηήζεη απηέο ηηο έλλνηεο απνηειεζκαηηθά 

ζα είλαη ζε ζέζε λα αληαπεμέιζεη ζηα επαγγεικαηηθά ηνπ δηιήκκαηα. Κάζε θνξά πνπ 

ζηα πιαίζηα ησλ θαζεθφλησλ ηνπ έξρεηαη αληηκέησπνο κε θάπνηα ακθηιεγφκελε πξά-

με, είλαη απίζαλν λα ράζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ ή λα δεκηνπξγήζεη ζπγθξνπφ-

κελα ζπκθέξνληα αλ έρεη ελζηεξληζηεί ηελ θαηεγνξεκαηηθή επηηαγή ηνπ Kant. Όπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο, ε θαηεγνξεκαηηθή επηηαγή είλαη ηδηαηηέξσο 

ρξήζηκε φηαλ εμεηάδεηαη ε ζθνπηκφηεηα κηαο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο. Σα βήκαηά γηα 

απηή ηελ απφθαζε είλαη ηα αθφινπζα: 

Kant1: Πξνζδηνξηζκφο ηνπ θαλφλα (αμίσκα) πνπ ζα αθνινπζνχζε ην άηνκν, 

αλ απνθάζηδε λα πξνβεί ζηελ ππφ εμέηαζε πξάμε. 

Kant2: Απφθαζε αλ επηζπκεί απηφο ν θαλφλαο λα αθνινπζείηαη πάληα, απφ 

φινπο. (αλ κπνξεί λα γίλεη “θαζνιηθφο λφκνο” ρσξίο λα νδεγεί ζηελ θαηαζηξνθή) 
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Kant3: Αλ ε απάληεζε ζην πξνεγνχκελν βήκα είλαη θαηαθαηηθή, ε πξάμε εί-

λαη εζηθά απνδεθηή θαη πξέπεη λα γίλεη. Αλ φκσο ε γελίθεπζε ηνπ θαλφλα είλαη ινγη-

θά αδχλαηε, ηφηε ην άηνκν νθείιεη λα απνθχγεη ηελ πξάμε. 

 

ην επφκελν ζρήκα αλαπαξάγεηαη ζρεκαηηθά ε ινγηθή ησλ σθειηκηζηψλ κε θαλφλεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αλαδεηρζεί ε νκνηφηεηά ηεο ζηε δνκή, κε εθείλε ηνπ Kant. Σα βήκα-

ηα 1 θαη 3 είλαη ίδηα θαη ζηηο δχν ζρνιέο ζθέςεο. Σν κφλν πνπ αιιάδεη είλαη ην ελδηά-

κεζν βήκα, ηνπ θξηηεξίνπ κε βάζε ην νπνίν γίλεηαη ε επηινγή. ην “Kant2” ε πξάμε 

ζα γίλεη, αλ πιεξνί ηνλ θαζνιηθφ θαλφλα. ην “Rule-util2” ην άηνκν ζα θάλεη κία 

πξάμε, αλ ππαθνχεη ζηνλ θαλφλα πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ σθέιεηα ηεο θνηλσλίαο. 

 

Μεζνδνινγηθά, αθνχ νη δχν ζεσξίεο κνηάδνπλ ηφζν, αλακέλεηαη λα παξνπζηάδνπλ θαη 

φκνηα πξνβιήκαηα. Με ην επφκελν παξάδεηγκα δεηθλχεηαη φηη νχηε ε θαηεγνξεκαηη-

θή επηηαγή ηνπ Kant επαξθεί φηαλ ην άηνκν αλαγθάδεηαη λα δηαιέμεη αλάκεζα ζε δχν 

ακνηβαίσο απνθιεηφκελεο αγαζέο ζπκπεξηθνξέο. Έζησ φηη έλαο ινγηζηήο πξνηίζεηαη, 

αθνινπζψληαο ηελ αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο, λα δηαγξάςεη επηζθαιή καθξνπξφζε-

ζκα δάλεηα ζε ηξίηνπο, θαζψο είλαη πηα βέβαηνο φηη απηά δε ζα εηζπξαρζνχλ πνηέ. 

Πξηλ πξνβεί ζε απηή ηελ ελέξγεηα φκσο, ελεκεξψλεηαη απφ ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ 

δηεπζπληή φηη ε επηρείξεζε ζα απνηχρεη λα εμαζθαιίζεη επλντθφ ηξαπεδηθφ δαλεηζκφ 

αλ ην ελεξγεηηθφ ηεο κεησζεί θαηά ην πνζφ ησλ επηζθαιψλ δαλείσλ θαη κηα ηέηνηα 

εμέιημε ζα είρε σο άκεζε ζπλέπεηα ηελ απφιπζε ηνπ ινγηζηή. Ζ αλήιηθε θφξε ηνπ 
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φκσο είλαη άηνκν κε εηδηθέο αλάγθεο θαη ε απφιπζε ηνπ παηέξα ηεο ζα εμέζεηε ηελ 

πγεία ηεο ζε ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο, ιφγσ πεξηνξηζκέλνπ νηθνγελεηαθνχ εηζνδήκα-

ηνο. Γχν θαζνιηθνί λφκνη ζπγθξνχνληαη ζηε ζπλείδεζε ηνπ ινγηζηή ζε απηφ ην πα-

ξάδεηγκα: «Πξέπεη λα πξνζηαηεχζσ ηα εμαξηψκελα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο κνπ» θαη 

«Πξέπεη λα πξνζηαηεχζσ ηελ επαγγεικαηηθή κνπ αθεξαηφηεηα». Αλ θάπνηνο επηρεη-

ξήζεη λα δηαιέμεη κεηαμχ ησλ δχν επηινγψλ, αθπξψλεη φιν ην πλεχκα ησλ άθακπησλ 

εζηθψλ θαλφλσλ, αθνχ ζα ζεσξνχζε νπζηαζηηθά έλαλ απφ ηνπο δχν ιηγφηεξν απφιπ-

ην απφ ηνλ άιιν. 

 

 

3.5 Η Κιασηθή Ηζηθή ωο Αξετή 

 

Ζ εγσηζηηθή, ε σθειηκηζηηθή θαη ε δενληνινγηθή ζρνιή πνπ παξαηέζεθαλ κέρξη ηψ-

ξα, εμεηάδνπλ ε θάζε κία απφ ηε ζθνπηά ηεο ηελ εζηθφηεηα ησλ αλζξψπηλσλ πξάμε-

σλ. Απαληνχλ δειαδή ζην «πξέπεη λα θάλσ ηελ Υ πξάμε;». Ζ θιαζηθή ζρνιή ηεο Ζ-

ζηθήο, πνπ μεθίλεζε απφ ηε ζθέςε ηνπ αξραίνπ Έιιελα θηινζφθνπ Αξηζηνηέιε
*
, με-

θεχγεη απφ ηε δηεξεχλεζε ηεο εζηθφηεηαο ησλ πξάμεσλ, επηθεληξψλνληαο ην ελδηα-

θέξνλ ηεο ζηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλζξψπνπ πνπ ζα έθαλε ηελ θάζε πξάμε. Γηεξεπλά 

δειαδή πνηα ζηνηρεία ηνπ ραξαθηήξα θάλνπλ έλαλ άλζξσπν λα θαηαθηήζεη ηελ Αξε-

ηή. ηελ Αξηζηνηειηθή νξνινγία Αξεηή νλνκάδεηαη ε “επαηλεηή έμε”, δειαδή ε ζπ-

λήζεηα πνπ νδεγεί ηνλ άλζξσπν λα γίλεη θαιχηεξνο. Χο ηέηνηεο ζεσξνχζε ν Αξηζην-

ηέιεο ηε θξφλεζε, ηε ζνθία, ηε κεζφηεηα, ηελ αλδξεία, ηε ζσθξνζχλε, ηε γελλαην-

δσξία, ηε δηθαηνζχλε, ηελ επηζηήκε. 

 

Ζ πεξί αξεηήο ζεσξία δελ είλαη άγλσζηε ζηε δηνηθεηηθή επηζηήκε. Κάζε ρξφλν δε-

κνζηεχνληαη κειέηεο πξνζπαζψληαο λα νξηνζεηήζνπλ ηα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ απνηειεζκαηηθψλ εγεηψλ (traits theory of leadership). Γηα παξάδεηγκα, ν Jim 

Collins ζηελ παζίγλσζηε έξεπλά ηνπ “From Good to Great” νλφκαζε “Ζγέηεο 5
νπ

 Δ-

πηπέδνπ” εθείλνπο πνπ ελζαξθψλνπλ ηαπηφρξνλα ηελ πξνζσπηθή ηαπεηλφηεηα θαη ηελ 

επαγγεικαηηθή ζέιεζε γηα επηηπρία. Παξαηήξεζε φηη νη εγέηεο απηνί είλαη θηιφδνμνη 

πξψηα θαη θχξηα γηα ηελ επηρείξεζε θαη δεπηεξεπφλησο γηα ηνλ εαπηφ ηνπο
10

. Πξφ-

                                                 
* 

Ο Αξηζηνηέιεο γελλήζεθε ζην ηάγεηξα ηεο Μαθεδνλίαο ην 384 π.Υ θαη πέζαλε ζηε Υαιθίδα ηεο 

Δχβνηαο ην 323 π.Υ. Ζ Ζζηθή ηνπ θηινζνθία αλαιχεηαη ζηηο πξαγκαηείεο ηνπ Ζζηθά Δπδήκεηα, Ζζηθά 

Νηθνκάρεηα θαη Ζζηθά Μεγάια. 
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ζζεηα, ζηελ ειιεληθή βηβιηνγξαθία ζπλαληάκε θαηαιφγνπο αξεηψλ πνπ δηαρσξίδνπλ 

ηνπο επηηπρεκέλνπο εγέηεο απφ ηνπο γξαθεηνθξάηεο ζπλαδέιθνπο ηνπο, φπσο ηνλ πα-

ξαθάησ πίλαθα
11

. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Σύγθξησε Γλωξησκάτωλ τνπ Ηγέτε θαη τνπ Μάλατδεξ 

ΗΓΕΤΗΣ ΜΑΝΑΤΖΕΡ - ΓΡΑΦΕΘΟΚΡΑΤΗΣ 

Γηαζέζηκνο Αφξαηνο 

Αθξναηήο Οκηιεηήο 

Αληηκεησπίδεη Απνθεχγεη 

Απινπνηεί Πεξηπιέθεη 

Αλεθηηθφο ζηηο δηαθσλίεο Γελ αλέρεηαη δηαθσλίεο 

Δκπηζηεχεηαη Γελ έρεη εκπηζηνζχλε 

Αλαιακβάλεη επζχλεο Φάρλεη γηα εμηιαζηήξηα ζχκαηα 

Αλαγλσξίδεη ηε δνπιεηά ησλ άιισλ Οηθεηνπνηείηαη ηελ δνπιεηά ησλ άιισλ 

Πξνηηκά ζπδεηήζεηο πξφζσπν κε πξφζσπν Πξνηηκά ππνκλήκαηα θαη εθζέζεηο 

ηαζεξφο Αζηαζήο 

Παξαδέρεηαη ηα ιάζε ηνπ Αιάλζαζηνο, θαηεγνξεί ηνπο άιινπο 

Αλνηρηφο Μπζηηθνπαζήο 

Σεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ Γελ ηεξεί ηηο ππνζρέζεηο ηνπ 

Απιφ γξαθείν Πνιπηειέο γξαθείν 

θέθηεηαη θαη ηνπο άιινπο θέθηεηαη κφλν ηνλ εαπηφ ηνπ 

Γίθαηνο Γίθαηνο κφλν ζηνπο αλσηέξνπο ηνπ 

Απνθαζηζηηθφο θαζνδεγεηήο Αλαζέηεη ηηο απνθάζεηο ζε επηηξνπέο 

Κνηλσληθφο Αθνηλψλεηνο – απνκνλσκέλνο 

Απιφο Φαληαζκέλνο 

ΠΗΓΗ: Κατσαιήο, Αλτώλεο (2000), ζει. 116 

 

Οκνίσο, ηα βαζηθά γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα ελφο απνηειεζκαηηθνχ ινγηζηή είλαη 

ε ελζπλείδεηε ππεξέηεζε ηνπ Γεκφζηνπ πκθέξνληνο, ε Αλεμαξηεζία, ε Αληηθεηκε-

ληθφηεηα θαη ε Αθεξαηφηεηα. Απηά θάλνπλ δπλαηή ηελ παξνρή πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ, 

πνπ ζπλεηζθέξνπλ ζηελ θνηλσληθή επεκεξία. Όπσο ιέεη θαη ν θψδηθαο ηνπ AICPA, 

«ε αληαπφδνζε ηεο πίζηεο πνπ ην θνηλφ ηνπο ελαπνζέηεη, ηα κέιε ζα πξέπεη ζπλε-

ρψο λα πξνζπαζνχλ λα επηδεηθλχνπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηειεηφ-

ηεηα».
*
 Έρεη ήδε ππνζηεξηρζεί αξθεηά κε ν δηαρσξηζκφο ηνπ θαηαρξεζηηθνχ πξνζσ-

πηθνχ ζπκθέξνληνο απφ ην πγηέο ίδην φθεινο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ ππεξέηεζε ηνπ 

                                                 
* Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ AICPA, (§II.4, βι. ζει. 178 παξαξηήκαηνο) 
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θνηλνχ θαινχ. Αξθεί εδψ λα ππελζπκηζζεί κφλν φηη ε θνηλσληθά ππεχζπλε ζηάζε ησλ 

ινγηζηψλ απνηειεί επέλδπζε πνπ απνθέξεη πςειφηεξα θέξδε, ιφγσ ηεο εθηίκεζεο 

πνπ δεκηνπξγεί ζην θνηλφ γηα ην επάγγεικα. ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη 

ζε αξθεηφ βάζνο νη αξεηέο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηνπο απνηειεζκαηηθνχο ινγηζηέο, αλα-

ιχνληαο ηνλ Κψδηθα γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηεο Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγη-

ζηψλ. 

 

 

3.6 Ηζηθή Χωξίο Ύβξε 

 

Ζ «Ζζηθή Υσξίο Ύβξε»
12

 (ΖΥΤ) απνηειεί ηε ζεσξία ηνπ James Rachels θαη έρεη σο 

ζθνπφ λα δηνξζψζεη ηα ηξσηά ζεκεία ηνπ σθειηκηζκνχ. Ζ δηφξζσζε απηή γίλεηαη 

κέζα απφ ηελ ζχλζεζε ηνπ σθειηκηζκνχ κε ηνλ ζεβαζκφ πνπ πξνβάιιεη ν Kant γηα 

ηηο επηινγέο ησλ αλζξψπσλ. Απφ ηελ αλάιπζε πνπ πξνεγήζεθε γίλεηαη ζαθέο φηη ε 

ζεσξία πεξί εζηθήο ηνπ αξραίνπ Έιιελα θηινζφθνπ Αξηζηνηέιε είλαη ε πην αληηπξν-

ζσπεπηηθή ζεσξία εζηθήο πνπ πξνζεγγίδεη ηα εηδηθά ζέκαηα ηεο Λνγηζηηθήο Γενλην-

ινγίαο. 

 

Χζηφζν, ζηελ δηάξθεηα ησλ ρξφλσλ ν επηρεηξεκαηηθφο θφζκνο θαη ε δηνηθεηηθή επη-

ζηήκε έρνπλ επεξεαζηεί ζαθψο απφ ηελ αξρή ηεο κέγηζηεο σθέιεηαο θαη φρη απφ ηελ 

ζεσξία ηνπ Αξηζηνηέιε πεξί Ζζηθήο. Απνηέιεζκα απηνχ ήηαλ λα αζθεζεί θξηηηθή 

ζηνλ σθειηκηζκφ ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ θφζκνπ θαη λα πξνθχςεη ε αλάγθε πξνβνιήο 

ηεο ΖΥΤ, ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο αθφινπζεο δχν θαζνδεγεηηθέο αξρέο : 

 

 «Οθείινπκε λα ελεξγνχκε έηζη ψζηε λα πξνάγνπκε ηα ζπκθέξνληα θαζελφο εμί-

ζνπ» θαη 

 «Πξέπεη λα κεηαρεηξηδφκαζηε ηνπο αλζξψπνπο φπσο ηνπο αμίδεη, αλαινγηδφκελνη 

πψο απηνί νη ίδηνη έρνπλ απνθαζίζεη λα ζπκπεξηθέξνληαη». 

 

Οη δχν απηέο αξρέο δελ είλαη αλεμάξηεηεο ε κία απφ ηελ άιιε, αιιά ε δεχηεξε ιεη-

ηνπξγεί κάιινλ σο εμαίξεζε ζηνλ θαλφλα ηεο πξψηεο. Ο ινγηζηήο νθείιεη λα κεξηκλά 

γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ δαλεηζηψλ, ηεο θπβέξλεζεο, ησλ θαηαλαισηψλ, κε ην ίδην 

πάζνο πνπ πξνσζεί ηα ζπκθέξνληα ηνπ εξγνδφηε ηνπ. Αλ φκσο ππνηεζεί φηη απηφο ν 
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εξγνδφηεο απνθαζίδεη λα θαηαρξαζηεί ηελ αγνξά ή λα “μεπιχλεη ρξήκα” απφ παξά-

λνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ηνπ αμίδεη λα θαηαγγειζεί (whistleblowing) απφ ην ινγηζηή. 

Οη δχν αξρέο ζπληηζέκελεο, απνδίδνπλ ην ζεκειηψδε θαλφλα ηεο ΖΥΤ: 

 

«Οθείινπκε λα ελεξγνχκε έηζη ψζηε λα πξνσζνχκε ακεξφιεπηα ηα ζπκθέξνληα θα-

ζελφο εμίζνπ, εθηφο φηαλ ηα άηνκα αμίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο σο απνηέιε-

ζκα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο παξειζνχζαο ζπκπεξηθνξάο.» 
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Τν Ακεξηθάληθν Ιλζηηηνύην Οξθσηώλ Λνγηζηώλ νξίδεη όηη «Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ 

ππνρξεώζεώλ ηνπο σο επαγγεικαηίεο, ηα κέιε πξέπεη λα εμαζθνύλ επαίζζεηε επαγ-

γεικαηηθή θαη εζηθή θξίζε, ζε όιεο ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο»
*
. Απηό ην ηκήκα αζρν-

ιείηαη κε ην πεξηερόκελν ηεο “επαίζζεηεο επαγγεικαηηθήο θαη εζηθήο θξίζεο”, παξα-

ζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα εξγαιεία γηα ηε ιήςε δενληνινγηθώλ απνθάζεσλ θαη ηελ ε-

πίιπζε δηιεκκάησλ. Οη κεζνδνινγίεο απηέο ρηίδνπλ πάλσ ζην ζεσξεηηθό ππόβαζξν 

ηνπ 3
νπ

 θεθαιαίνπ, γη’ απηό θαη ζπλίζηαηαη ε θαιή θαηαλόεζή ηνπ πξηλ πξνζπαζήζεη 

ν αλαγλώζηεο λα ηηο εθαξκόζεη ζηελ πξάμε
†
. 

 

 

3.1’ Η Μέθοδορ Των 5 Επωηήζεων 

 

Όηαλ ν ινγηζηήο ακθηβάιεη αλ ζα πξέπεη λα αλαιάβεη κηα ζπγθεθξηκέλε ελέξγεηα, 

κπνξεί λα θαηαθύγεη ζηε “κέζνδν ησλ 5 εξσηήζεσλ” πνπ δεκηνύξγεζε ν θαζεγεηήο 

Manuel Velasquez ηνπ Santa Clara University
1
. Αλ θαη ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο 

απηήο ηεο ηερληθήο, κεηά ηελ αλαζθόπεζε ηεο εζηθή καο θιεξνλνκηάο, ε ζύλζεζε 

εξσηήζεσλ πνπ αθνινπζεί θαίλεηαη λα είλαη ε πην πιήξεο γηα ηελ αμηνιόγεζε κηαο 

δπλεηηθά αλήζηθεο πξάμεο: 

 

 Δίλαη λόκηκε; (ελδηαθέξνλ γηα ζπκκόξθσζε) 

 Δίλαη ε πην επσθειήο επηινγή ζπγθξηλόκελε κε ηα θόζηε ηεο, γηα εκέλα θαη ηελ 

θνηλσλία, ηόζν ηώξα όζν θαη γηα κέιινλ; (Ωθειηκηζκόο) 

 Δίλαη δίθαηε ή κήπσο παξαβηάδεη ηα δηθαηώκαηα θάπνηνπ; 

(νη άλζξσπνη σο ζθνπνί) 

 Πώο ζα έλησζα αλ δεκνζηεπόηαλ ζηελ πξώηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο πνπ δηαβά-

δνπλ νη ζπγγελείο θαη νη γλσζηνί κνπ; (Αθεξαηόηεηα) 

 Τη πνηόηεηα ραξαθηήξα καξηπξά γηα ην άηνκν πνπ ηε ιακβάλεη; 

(Ηζηθή σο Αξεηή) 

                                                 
*
 Κσδηθόο Δπαγγεικαηηθήο Σπκπεξηθνξάο ηνπ AICPA §I.01, βι. ζει 177 παξαξηήκαηνο 

†
 Η Dr. Catharyn Baird, θαζεγήηξηα ηνπ Regis University, δεκηνύξγεζε έλα παηρλίδη ξόισλ θαη αλά-

πηπμεο εγεηηθώλ ηθαλνηήησλ, κέζσ ηνπ νπνίνπ νη παίρηεο θαινύληαη λα επηιύζνπλ επηρεηξεκαηηθά 

δηιιήκαηα θαη λα αμηνινγήζνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπο κε ηα θξηηήξηα ηεο δενληνινγίαο, ηεο ηεινινγίαο, 

ηεο δηθαηνζύλεο θαη ηεο αξεηήο. Όζνη επηζπκνύλ λα δνθηκάζνπλ ζηελ πξάμε όζα δηάβαζαλ ζην 3
ν
 θε-

θάιαην θαη ζε απηό ην παξάξηεκά ηνπ, κπνξνύλ λα επηζθεθηνύλ ηε ζειίδα www.EthicsGame.com 
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3.2’ Σηπαηηγική Επίλςζηρ Ηθικών Διλημμάηων 

 

Η κεζνδνινγία ηνπ Thomas White πνπ νλνκάζηεθε Σηξαηεγηθή Δπίιπζεο Ηζηθώλ 

Γηιεκκάησλ
2
 ζπλδπάδεη ηελ εμέηαζε ησλ πξαθηηθώλ ζπλεπεηώλ ησλ πξάμεσλ (ηειεν-

ινγία) κε ηελ αμηνιόγεζε ησλ ίδησλ ησλ πξάμεσλ (δενληνινγία).  

 

 

Ανάλςση των 

σςνέπειών

Αξιολόγηση των 

ππάξεων
Λήψη Απόυασηρ

 

 

α. Ανάλςζη ηων Σςνεπειών 

 Πνηνο ζα επεξγεηεζεί από ηηο ππό εμέηαζε ελέξγεηεο; 

 Πνηνο ζα δεκησζεί; 

 Τη είδνπο νθέιε θαη δεκηέο δηαπξαγκαηεύνληαη; Αθνινπζώληαο ηε ζθέςε ηνπ 

John Stuart Mill κπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ ηα παξαγόκελα ζπλαηζζήκαηα πόλνπ θαη 

επραξίζηεζεο ζε ρακειήο θαη πςειήο πνηόηεηαο. Μπνξεί κηα δεκηά “ρακειήο πνηό-

ηεηαο” (π.ρ. ε απηόβνπιε ελεκέξσζε ησλ επελδπηώλ γηα αδπλακία επίηεπμεο ησλ 

ηξερνπζώλ πξνβιέςεσλ) λα είλαη πξνηηκεηέα έλαληη κηαο δεκηάο “πςειήο πνηόηεηαο” 

(όπσο ε αλαθάιπςε από εμσηεξηθνύο ειεγθηέο ινγηζηηθώλ αιρεκεηώλ πξνθεηκέλνπ 

λα επηηεπρζνύλ νη ζηόρνη). 

 Δμέηαζε ησλ παξαπάλσ ηόζν βξαρππξόζεζκα, όζν θαη καθξνπξόζεζκα. 

 

β. Αξιολόγηζη ηων Ππάξεων 

Γηα ηελ θαηάηαμε ησλ ελαιιαθηηθώλ δηαζέζηκσλ δξάζεσλ αλάινγα κε ηε ζπνπδαηό-

ηεηά ηνπο, κπνξνύλ λα ζεζπηζηνύλ σο θξηηήξηα εζηθέο αμίεο. Ο James Fiecer ζην 

ιήκκα “Ethics” ηεο Γηθηπαθήο Δγθπθινπαίδεηαο Φηινζνθίαο
3
 ζπλόςηζε ηηο δενλην-

ινγηθέο αξρέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πην ζπρλά ζηελ εθαξκνζκέλε εζηθή: 

 Ίδιο όθελος: Αλαγλσξίζηε ην εύξνο θαηά ην νπνίν κηα πξάμε παξάγεη επεξγεηηθά 

απνηειέζκαηα γηα ην άηνκν πνπ ηε δηεμάγεη. 

 Δημόζιο όθελος: Αλαγλσξίζηε ην εύξνο θαηά ην νπνίν κηα πξάμε παξάγεη επεξγε-

ηηθά απνηειέζκαηα γηα ηελ θνηλσλία. 
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 Φιλανθρωπία: Βνεζείζηε εθείλνπο πνπ έρνπλ αλάγθε. 

 Παηερναλιζμός: Βνεζήζηε ηνπο άιινπο ζην θπλήγη ησλ ζπκθεξόλησλ ηνπο, όηαλ 

δελ κπνξνύλ λα ην θάλνπλ νη ίδηνη. 

 Ζημία: Με βιάπηεηε ηνπο άιινπο. 

 Ειλικρίνεια: Μελ εμαπαηάηε ηνπο άιινπο. 

 Νομιμόηηηα: Μελ παξαβηάδεηε ην λόκν. 

 Ασηονομία: Αλαγλσξίζηε ηελ ειεπζεξία ηνπ αηόκνπ πάλσ ζηηο πξάμεηο θαη ην ζώ-

κα ηνπ. 

 Δικαιοζύνη: Αλαγλσξίζηε ην δηθαίσκα ηνπ αηόκνπ ζηε δίθαηε απνδεκίσζε γηα 

δεκηά πνπ ηνπ έγηλε θαη ζηε δίθαηε θαηαλνκή ησλ επεξγεηεκάησλ. 

 Δικαιώμαηα: Αλαγλσξίζηε ηα δηθαηώκαηα ηνπ αηόκνπ ζηε δσή, ηελ πιεξνθόξε-

ζε, ηελ ηδησηηθόηεηα, ηελ ειεύζεξε έθθξαζε θαη ηελ αζθάιεηα. 

Η πξνάζπηζε ηνπ ηδίνπ θαη ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο αλήθνπλ ζην πξνεγνύκελν 

βήκα, ηεο εμέηαζεο ησλ απνηειεζκάησλ. Με βάζε ηα ππόινηπα θξηηήξηα κπνξνύλ λα 

πξνθξηζνύλ εθείλεο νη ελέξγεηεο πνπ παξνπζηάδνπλ ηα ιηγόηεξα πξνβιήκαηα. 

 

γ. Λήψη Απόθαζηρ 

Σπλδπάδνληαο ηα επξήκαηα ησλ δύν παξαπάλσ βεκάησλ, πξέπεη λα γίλνληαη πηα εκ-

θαλείο νη ελδεδεηγκέλεο ιύζεηο. Σηελ πξνζπάζεηα απηή κπνξεί λα θαλνύλ ρξήζηκεο νη 

7 δηαζηάζεηο ηνπ εδνληθνύ ινγηζκνύ ηνπ Bentham, πνπ έρνπλ ήδε παξνπζηαζηεί ζην 

ππνθεθάιαην ηνπ Ωθειηκηζκνύ. 

 

 

3.3’ Το Δένηπο Ηθικών Αποθάζεων 

 

Τν American Institute of Certified Public Accountants θαηαζθεύαζε ην δέληξν απν-

θάζεσλ
4
 πνπ απεηθνλίδεηαη ζηελ επόκελε ζειίδα, γηα λα βνεζήζεη ηνπο νξθσηνύο 

ινγηζηέο ζηε ιήςε νξζνινγηθώλ απνθάζεσλ όηαλ έξρνληαη αληηκέησπνη κε θάπνηα 

παξαβίαζε ηνπ Κώδηθα Ηζηθήο:  
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Το Δένηπο Ηθικών Αποθάζεων ηος AICPA 

ΠΗΓΗ: Ethics Decision Tree For CPAs In Government, AICPA 2002 
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Μέιε ηεο Business & Industry Executive Committee (BIEC) πνπ εξγάδνληαη σο ιν-

γηζηέο ζε εηαηξίεο όισλ ησλ κεγεζώλ, ζπλεηζέθεξαλ κε ηηο εκπεηξίεο ηνπο γηα λα ιά-

βεη ην δέληξν ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Οη παξαηεξήζεηο ηνπο ήηαλ: 

 

 Κάληε ην θαιύηεξν πνπ κπνξείηε γηα λα ιπζεί ην ζέκα κέζα ζηνλ νξγαληζκό πνπ 

ππεξεηείηε, είηε αθνξά ην ηκήκα ζαο ζε έλαλ κεγαιύηεξν νξγαληζκό ή ηελ επηρείξε-

ζε ζηελ νιόηεηά ηεο. Τα πεξηζζόηεξα ζέκαηα έρνπλ εύθνιε ιύζε. 

 Να αλαγλσξίδεηε θαη λα είζηε ζπλεπείο σο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο ζαο ζηνλ εμσηε-

ξηθό ειεγθηή ηνπ εξγνδόηε ζαο. Πξέπεη λα είζηε εηιηθξηλήο θαη λα κελ παξαπνηείηε ελ 

γλώζεη ζαο ζηνηρεία ή λα απνηπγράλεηε λα απνθαιύπηεηε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο 

πνπ ζαο δεηνύληαη. 

 Μηα από ηηο πην θνηλέο παξαβηάζεηο ηεο δενληνινγίαο πνπ πξέπεη λα απνθύγεηε, 

έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνηαγή ηεο επηζηεκνληθήο θξίζεο ηνπ ινγηζηή ζηελ άπνςε ηνπ 

εξγνδόηε ηνπ γηα ηνλ ηξόπν παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηώλ. Πνιινί δηζηάδνπλ λα 

αλαθέξνπλ άζρεκα απνηειέζκαηα θαη πνιύ πεξηζζόηεξν λα δηαθσλήζνπλ κε ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπο. (βι. Σεκείν 1 δέληξνπ ζηελ πξνεγνύκελε ζειίδα) 

 Μελ παξαβιέπεηε ηελ πνιηηηθή εζηθήο πνπ ηζρύεη ζηελ επηρείξεζή ζαο. Σε κηθξό-

ηεξεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ρξεηαζηεί λα βαζηζηείηε ζε εμσηεξηθέο πεγέο, θαζώο ε 

πνιηηηθή εζηθήο ελδερνκέλσο λα κελ είλαη πιήξσο αλαπηπγκέλε θαη ηεθκεξησκέλε. 

 Γηαηεξήζηε επαγγεικαηηθό ζθεπηηθηζκό. Όηαλ ιακβάλεηε κηα πηζαλή εμήγεζε γηα 

ην ζέκα πνπ ζαο απαζρνιεί, ζπιινγηζηείηε αλ είλαη ινγηθή. Σηηο ζπδεηήζεηο ζαο κε 

ηνλ άκεζν πξντζηάκελό ζαο, θξαηήζηε κηα επηθύιαμε γηα ην ελδερόκελν απηόο ή θαη 

θάπνην άιιν ζηέιερνο λα απνηεινύλ κέξε ηεο θαηάζηαζεο πνπ παξαηεξήζαηε. Σπλε-

ρίζηε λα ειέγρεηε αλ ην ζέκα εμειίζζεηαη όπσο ζα έπξεπε. (Σεκείν 1 δέληξνπ) 

 Γηαηεξήζηε θαη θπιάμηε αζθαιή ηελ ηεθκεξίσζε κε έγγξαθα θαη αξρεία ηνπ ζέ-

καηνο πνπ ζαο απαζρνιεί –ηηο ζθέςεηο, ηηο απνθάζεηο ζαο θαη ηνπο άιινπο κε ηνπο 

νπνίνπο ην ζπδεηήζαηε – θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα, αθόκα θαη αθνύ απηό έρεη επηιπζεί. 

 Σε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξόηεηα ηεο θαηάζηαζεο, κπνξεί λα ζέιεηε λα ζπκβνπ-

ιεπηείηε αλζξώπνπο πνπ εθηηκάηε, έμσ από ηελ επηρείξεζε. Δπίζεο, ζθεθηείηε αλ 

ρξεηάδεηαη λα έξζεηε ζε επαθή κε δηθεγόξν θαη λα εθζέζεηε ηελ θαηάζηαζε ζε εμσ-

ηεξηθνύο ειεγθηέο ινγηζηέο, λνκηθέο αξρέο, ην ζώκα ησλ επελδπηώλ ή άιινπο ελδηα-

θεξόκελνπο. (Σεκείν 2 δέληξνπ) 
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 Αθόκα θαη αλ είζηε επηηπρήο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε, ίζσο λα ζπλεηδε-

ηνπνηήζεηε όηη ππάξρνπλ θαη άιιεο επηπινθέο πνπ θάλνπλ αδύλαηε ηε ζπλέρηζε ηεο 

εξγαζίαο ζαο ζηελ εηαηξεία. Απέθηεζε ε επηρείξεζε ζύζηεκα εζσηεξηθνύ ειέγρνπ 

θαη δηαδηθαζίεο ηθαλέο λα ειαρηζηνπνηήζνπλ ην ελδερόκελν επαλεκθάληζεο παξόκνη-

νπ δεηήκαηνο; Γεληθόηεξα, ζπληειέζηεθε αιιαγή ζηελ θνπιηνύξα ηεο επηρείξεζεο; 

Αλ όιεο νη απαληήζεηο ζαο είλαη αξλεηηθέο, ζα πξέπεη λα αλαδεηήζεηε εξγαζία αι-

ινύ. (Σεκείν 3 δέληξνπ). 

 

O Κώδηθαο Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Λνγη-

ζηώλ αλαθέξεη ζρεηηθά: «Αλ, αθνύ έρεηε εμαληιήζεη όιεο ηηο ζρεηηθέο πεξηπηώζεηο, 

ην εζηθό δίιεκκα παξακέλεη άιπην, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο ζα πξέπεη, όπνπ είλαη 

δπλαηό, λα αξλείηαη λα παξακέλεη ζπλδεδεκέλνο κε ηελ αηηία πνπ δεκηνπξγεί ην δί-

ιεκκα. Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο κπνξεί λα απνθαζίζεη όηη, ππό ηηο πεξηζηάζεηο εί-

λαη πξέπσλ λα απνζπξζεί από ηελ ειεγθηηθή νκάδα, ή λα παξαηηεζεί ηειείσο από ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν, ηελ εηαηξεία ή ηνλ νξγαληζκό πνπ ηνλ απαζρνιεί». Σην έβδνκν 

θεθάιαην, όπνπ παξνπζηάδεηαη ε κειέηε ησλ αληηιήςεσλ ησλ ειεγθηώλ - ινγηζηώλ 

γηα ηε δενληνινγία ηνπο, ζα εμεηαζηεί κεηαμύ άιισλ θαη πόζν εύθνιν είλαη ζηελ 

πξάμε λα παξαηηεζεί θάπνηνο από ηε δνπιεηά ηνπ. 
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Δπηρεηξεκαηηθή & Λνγηζηηθή Ηζηθή 

 

Μεηά ηελ παξνπζίαζε ηεο ζχγρξνλεο αξζξνγξαθίαο θαη ησλ εξγαιείσλ ιήςεο εζη-

θψλ απνθάζεσλ, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζεσξίεο εζηθήο θηινζνθίαο, ζε απηφ ην θε-

θάιαην κειεηψληαη ηα ζχγρξνλα θηλήκαηα εηαηξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη επαγ-

γεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ ινγηζηψλ. Ιδηαίηεξε δε πξνζνρή αθηεξψλεηαη ζηηο απαη-

ηήζεηο ησλ θαλφλσλ δενληνινγίαο ησλ ινγηζηψλ (IFAC, AICPA) θαη εμεγείηαη γηαηί 

ε πξνζήισζε ζηνπο λφκνπο δελ είλαη αξθεηή. 

 

 

4.1 θνπόο θαη Γηαθξίζεηο ηεο Λνγηζηηθήο 

 

Οη νηθνλνκνιφγνη ιέλε φηη ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο αγνξάο δίλεη θαηά Pareto
*
 άξη-

ζηεο ιχζεηο ζηα ηξία βαζηθά πξνβιήκαηα θάζε θνηλσλίαο, πξνζδηνξίδνληαο: 

 ηηο άξηζηεο πνζφηεηεο αγαζψλ πνπ πξέπεη λα παξαρζνχλ, γηα λα θαιπθζνχλ νη 

απεξηφξηζηεο αλάγθεο ησλ αηφκσλ, 

 ηνλ νηθνλνκηθφηεξν ηξφπν ζπλδπαζκνχ ησλ δηαζέζηκσλ ζπληειεζηψλ γηα απηήλ 

ηελ παξαγσγή, 

 ηνλ άξηζην ηξφπν δηαλνκήο ησλ αγαζψλ κεηαμχ ησλ αηφκσλ ηεο θνηλσλίαο. 

 

Ο ειεχζεξνο αληαγσληζκφο φκσο είλαη κηα ηδαληθή θαηάζηαζε, έλα ζεσξεηηθφ κνληέ-

ιν, ην νπνίν κπνξνχκε κφλν νξηαθά λα πξνζεγγίζνπκε, θαζψο ζηεξίδεηαη ζε έλα 

πιήζνο φρη θαη ηφζν εχθνια εθαξκφζηκσλ πξνυπνζέζεσλ. Μηα απφ απηέο είλαη ε χ-

παξμε πιήξνπο πιεξνθφξεζεο. Γηα λα δνπιέςεη ην ζχζηεκα, ζα πξέπεη νη δηνηθνχ-

ληεο θαη νη επελδπηέο, φπσο επίζεο θαη νη θαηαλαισηέο, ην θξάηνο, θαη θάζε είδνπο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο λα γλσξίδνπλ δσξεάλ ηα πάληα γηα φια ηα θνζηνινγηθά 

θαη δηνηθεηηθά ζέκαηα, φισλ ησλ επηρεηξήζεσλ. Γηαθνξεηηθά ην κνληέιν ηνπ αληα-

γσληζκνχ θαηαξξέεη (market failure). 

 

                                                 
*
 Σν θξηηήξην ηνπ Pareto πξεζβεχεη φηη «κηα κεηαβνιή πνπ νδεγεί ζε βειηίσζε ηεο ζέζεο έζησ θαη 

ελφο αηφκνπ, ρσξίο λα ρεηξνηεξεχεη ηε ζέζε ησλ άιισλ, ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο θνηλσληθήο επεκεξί-

αο». 
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Σν ξφιν ηεο ηφζν απαξαίηεηεο ελεκέξσζεο γηα ηνλ ππάξρνληα πινχην ησλ επηρεηξή-

ζεσλ, ηηο ππνρξεψζεηο, ηε ξεπζηφηεηα, ηηο κεηαβνιέο ζηελ πεξηνπζία ησλ ηδηνθηεηψλ 

ηνπο, ηε δεκηνπξγία θεξδψλ θαη ηε δηάζεζή ηνπο θαηέρεη ε ινγηζηηθή: 

 

«Λνγηζηηθή είλαη ν επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξνρή ρξεκαηννη-

θνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (1) γηα ηελ ελεκέξσζε φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηνπο 

νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο, (2) ηελ ππνβνήζεζε ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (3) θαη ηε δηεπθφιπλζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη θνηλσλη-

θήο ζεκαζίαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ.»
1
 

 

Οιφθιεξν ην ζχζηεκα ηεο ειεχζεξεο νηθνλνκίαο ινηπφλ εμαξηάηαη απφ ην πφζν θαιά 

ζα θάλνπλ νη ινγηζηέο ηε δνπιεηά ηνπο: «Οη ινγηζηέο είλαη νη θχιαθεο ησλ αγνξψλ 

ρξήκαηνο. Υσξίο ηνπο ινγηζηέο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, νη αγνξέο θεθαιαίσλ ζα ήηαλ πνιχ ιηγφηεξν 

απνδνηηθέο, ην θφζηνο θεθαιαίνπ θαηά πνιχ πςειφηεξν θαη ην επίπεδν δσήο καο πην 

ρακειφ.»
2
 

 

Η θάζε νκάδα ελδηαθεξνκέλσλ ρξεζηκνπνηεί ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δηθέο 

ηεο επηδηψμεηο, ηηο νπνίεο ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο νθείιεη λα αλαγλσξίδεη θαη λα 

δηεπθνιχλεη. Γηα ην ζθνπφ απηφ, αιιά θαη γηα εθπαηδεπηηθνχο ιφγνπο, ε επηζηήκε ηεο 

ινγηζηηθήο ππνδηαηξείηαη ζηηο αθφινπζεο ελφηεηεο
3
: 

 Σε Γεληθή ή Υξεκαηννηθνλνκηθή Λνγηζηηθή, ε νπνία επηθεληξψλεηαη ζηε κέηξε-

ζε εηζνδήκαηνο θαη άιισλ ξνψλ, φπσο επίζεο θαη ζηελ εθηίκεζε ηεο ηξέρνπζαο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο κηαο επηρείξεζεο, πξσηίζησο γηα ηελ ηθαλνπνί-

εζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. Σν ραξαθηεξηζκφ 

“γεληθή” ηνλ πήξε επεηδή νη κέζνδνη, ηα πξφηππα θαη νη εθξνέο ηεο (ρξεκαηννηθν-

λνκηθέο θαηαζηάζεηο φπσο π.ρ. ν ηζνινγηζκφο) είλαη πιήξσο ηππνπνηεκέλεο θαη 

βξίζθνπλ εθαξκνγή θαη ζηηο άιιεο θαηεγνξίεο. 

 Σε Γηνηθεηηθή (εζσηεξηθή) Λνγηζηηθή, ηεο νπνίαο νη πιεξνθνξίεο δηεπθνιχλνπλ 

ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη έιεγρν ησλ ιεηηνπξγηψλ κηαο επηρείξεζεο θαη ηε ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ κέζα ζε απηή. Δίλαη ιηγφηεξν ηππνπνηεκέλε απφ ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαη νη ζεκαληηθφηεξεο ελφηεηέο ηεο αθνξνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

πξνυπνινγηζκψλ, ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο θαη ηηο κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο. Λφγσ 
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ηεο ζεκαληηθφηεηαο ηεο θνζηνιφγεζεο, πνιινί ηελ αλαθέξνπλ θαη σο Λνγηζηηθή 

Κφζηνπο. 

 Σε Φνξνινγηθή ή Φνξνηερληθή Λνγηζηηθή
*
 ε νπνία αζρνιείηαη κε ηε θνξνινγηθή 

λνκνζεζία θαη ηηο επηπηψζεηο ηεο ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επη-

ρεηξήζεσλ θαη 

 Σελ Διεγθηηθή κέζσ ηεο νπνίαο επαιεζεχεηαη ε νξζφηεηα θαη ε πιεξφηεηα ησλ 

ινγηζηηθψλ εθζέζεσλ, αλαθαιχπηνληαη ιάζε θαη πξνιακβάλεηαη ε απάηε. πλή-

ζσο ρσξίδεηαη ζε Δμσηεξηθφ Έιεγρν, πνπ δηελεξγείηαη απφ αλεμάξηεηνπο θνξείο 

θαη Δζσηεξηθφ Έιεγρν, απφ ηηο ίδηεο ηηο επηρεηξήζεηο. Σν Institute of Internal Au-

ditors παξέρεη απηφλ ηνλ νξηζκφ: «Ο Δζσηεξηθφο Έιεγρνο είλαη κηα αλεμάξηεηε 

θαη αληηθεηκεληθή δξαζηεξηφηεηα δηαζθάιηζεο θαη ζπκβνπιεπηηθήο, ζρεδηαζκέλε 

ψζηε λα πξνζζέηεη αμία θαη λα βειηηψλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελφο νξγαληζκνχ. Βνε-

ζάεη ηνλ νξγαληζκφ λα επηηχρεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ, θέξνληαο κία ζπζηεκαηηθή θαη 

πεηζαξρεκέλε πξνζέγγηζε ζηελ αμηνιφγεζε θαη βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηε-

ηαο ησλ δηαδηθαζηψλ δηαρείξηζεο θηλδχλσλ, ειέγρνπ θαη δηαθπβέξλεζεο.» 

 

 

4.2 Οη Έλλνηεο ηεο Λνγηζηηθήο Ηζηθήο θαη ηεο Γενληνινγίαο 

 

Σν “Λεμηθφ ηεο Διιεληθήο Γιψζζαο” ηνπ πξψελ πξχηαλε Γ. Μπακπηληψηε, δίδεη 

ηνπο αθφινπζνπο νξηζκνύο ηεο Ηζηθήο: 

1. Κιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηηο αμίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλζξψ-

πηλε ζπκπεξηθνξά, φζνλ αθνξά ζηελ νξζφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα πξάμεσλ, ζηελ 

αγαζφηεηα ή κε θηλήηξσλ θαη ζθνπψλ. 

2. Σν επηζηεκνληθφ, θηινζνθηθφ ζχγγξακκα, ζην νπνίν εμεηάδνληαη ζπζηεκαηηθά νη 

αλζξψπηλεο πξάμεηο κε κεζφδνπο ηνπ παξαπάλσ θιάδνπ. 

3. Κάζε δηδαζθαιία ζξεζθείαο, ηδενινγίαο θ.ιπ., ε νπνία θαζνξίδεη, ζπλήζσο κε ηε 

κνξθή δφγκαηνο, ηη είλαη θαιφ θαη ηη θαθφ, ηη επηηξέπεηαη θαη ηη απαγνξεχεηαη, ηη εί-

λαη ζεκηηφ θαη ηη αλεπίηξεπην. 

4. Σν ζχζηεκα θαλφλσλ ζπκπεξηθνξάο, πνπ θαζνξίδεη κηα επνρή, θνηλσληθή νκάδα 

θ.ιπ. 

                                                 
*
 Ο Ν. 2771/99 επηβάιιεη εθηφο απφ ηηο θνξνινγηθέο δειψζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ, λα ππνγξάθνληαη θαη 

εθείλεο ησλ ειεχζεξσλ επαγγεικαηηψλ απφ θνξνηέρλεο ινγηζηέο. 
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5. Σν ζχλνιν ησλ αξρψλ θαη ησλ αμηψλ πνπ έρεη δηακνξθψζεη θαη ηεξεί έλα πξφζσπν 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ δσή. 

6. Η θαιή ζπκπεξηθνξά, ε ελάξεηε δηαγσγή, ε ρξεζηφηεηα ησλ εζψλ. 

7. Η πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα, ην πνηφλ ηνπ αλζξψπνπ κε βάζε ηα θίλεηξα, ηηο πξά-

μεηο θαη ηηο πεπνηζήζεηο ηνπ. 

 

ην ίδην έξγν νξίδεηαη ε Γενληνινγία σο εμήο: 

1. Γηδαζθαιία ή ππφδεημε ησλ δεφλησλ, δει. ηνπ ηη πξέπεη λα γίλεηαη ή λα ιέγεηαη. 

ΤΝΩΝΤΜΑ: θαζεθνληνινγία 

2. χλνιν θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα θέξεηαη θαλείο. 

Σε ζπκπεξηθνξά θαη ηηο επηηξεπφκελεο κεζφδνπο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηη-

θψλ θαζεθφλησλ. 

 

Με βάζε απηνχο ηνπ νξηζκνχο, κπνξεί λα πξνηαζεί φηη: 

Λνγηζηηθή Ηζηθή είλαη ν εθαξκνζκέλνο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε 

ηε ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ινγηζηή, φζνλ 

αθνξά ζηελ νξζφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξάμεσλ, ζηελ 

αγαζφηεηα ή κε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

Λνγηζηηθή Γενληνινγία είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ν ινγηζηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηη-

θψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

 

χκθσλα κε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ AICPA
*
, εθείλνο πνπ 

αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ινγηζηή, απνδέρεηαη θαη ηηο αθφινπζεο ππνρξεψζεηο: 

 Πξέπεη λα εμαζθεί επαίζζεηε επαγγεικαηηθή θαη εζηθή θξίζε, ζε όιεο ηνπ ηηο δξα-

ζηεξηόηεηεο. 

 Πξέπεη λα ελεξγεί κε ηξόπν πνπ ππεξεηεί ην δεκόζην ζπκθέξνλ, λα ηηκά ηελ εκπη-

ζηνζύλε ηνπ θνηλνύ θαη λα επηδεηθλύεη δέζκεπζε ζηνλ επαγγεικαηηζκό. 

 Πξέπεη λα δηεμάγεη όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο κε ηελ πςειόηεξε αί-

ζζεζε αθεξαηόηεηαο. 

 Πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ, λα είλαη αλεμάξηεηνο ηππηθά θαη νπ-

ζηαζηηθά θαη λα κελ έρεη ζπγθξνπόκελα ζπκθέξνληα. 

                                                 
*
 ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη κεηαθξαζκέλνο ν θψδηθαο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο ηνπ American 

Institute of Certified Public Accountants, ζει. 175-189 
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 Πξέπεη λα αθνινπζεί ηα ηερληθά θαη εζηθά πξόηππα ηνπ επαγγέικαηνο, λα παζρίδεη 

δηαξθώο λα βειηηώλεη ηελ επάξθεηά ηνπ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη λα 

εθπιεξώλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επζύλε ζην έπαθξν ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ. 

 Πξέπεη λα δηεξεπλά αλ ην εύξνο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ πξνζθέξεη παξα-

βηάδνπλ θάπνηα από ηηο Αξρέο ηνπ Κώδηθα. 

 

To Π.Γ. 340/1998 πνπ απνηειεί ηκήκα ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο «Πεξί επαγγέικα-

ηνο ινγηζηή θνξνηέρλε θαη ηεο αδείαο αζθήζεψο ηνπ»
*
 νξίδεη ζην άξζξν 17 φηη «Ο 

ινγηζηήο - θνξνηερληθφο νθείιεη λα επηδεηθλχεη ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα πεξί ηελ 

εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, άιισο επζχλεηαη έλαληη ηνπ εληνιέσο 

ηνπ γηα ηηο θάζε είδνπο θνξνινγηθέο θαη ινηπέο επηβαξχλζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ π-

παηηηφηεηά ηνπ.» 

 

Η Λνγηζηηθή Ηζηθή επνκέλσο επηθεληξψλεηαη ζηελ απηνλφεηε ππνρξέσζε ησλ ινγη-

ζηψλ λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο θαη λα πξνζηαηεχνπλ ηε 

θήκεο ηνπ επαγγέικαηνο, ππεξεηψληαο φινπο ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Με ηα ιφγηα 

ηνπ θαζεγεηή Φηινζνθίαο James Rachels: «Δλζπλείδεηα εζηθά ελεξγεί απηφο πνπ 

ελδηαθέξεηαη ακεξφιεπηα γηα ηα ζπκθέξνληα φισλ φζσλ επεξεάδνληαη απφ ηηο πξά-

μεηο ηνπ, απηφο πνπ πξνζεθηηθά επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα θαη εμεηάδεη ηηο ζπλέπεηέο 

ηνπο, απηφο πνπ απνδέρεηαη αξρέο ζπκπεξηθνξάο κφλν αθνχ ηηο δηεξεπλήζεη θαη πεη-

ζηεί γηα ηελ νξζφηεηά ηνπο, απηφο πνπ είλαη πξφζπκνο λα “αθνχζεη ηε θσλή ηεο ινγη-

θήο” αθφκα θαη αλ θάηη ηέηνην ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αλαζεσξήζεη παιηφηεξεο πε-

πνηζήζεηο ηνπ θαη ηειηθά απηφο πνπ είλαη πξφζπκνο λα ζπκπεξηθεξζεί ζχκθσλα κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο πεξίζθεςήο ηνπ.»
4
 

 

 

4.3 Οη Δλδηαθεξόκελνη γηα ηε Λνγηζηηθή 

 

Η πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη έλαο ινγηζηήο θαη ε θήκε ηνπ επαγγέικα-

ηνο εμαξηψληαη απφ ην βαζκφ πνπ νη ηειηθνί ρξήζηεο ιακβάλνπλ αμηφπηζηεο, αληηθεη-

κεληθέο, έγθαηξεο θαη ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο. «Η θήκε δελ είλαη ηίπνηα πεξηζζφηεξν 

θαη ηίπνηα ιηγφηεξν απφ ηελ απνδνρή θαη ηελ ππνζηήξημε φισλ ησλ θνηλσληθψλ εηαί-

                                                 
*
 ΦΔΚ 228/Α'/6.10.1998 



Κεθάιαην 4  Επηρεηξεκαηηθή & Λνγηζηηθή Ηζηθή 

 49 

ξσλ. Δπνκέλσο, ε θαηαλφεζε ησλ απφςεψλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ θαη ε ηθαλνπνίεζε 

ησλ αλαγθψλ ηνπο απνηειεί ην κνλαδηθφ ηξφπν γηα ηε δεκηνπξγία ηεο θήκεο θαη ηε 

δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ πνπ ειινρεχνπλ.»
5
 Δλδεηθηηθά, κπνξνχλ λα ρσξηζζνχλ νη 

νκάδεο άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ινγηζηή ζε εζσηεξηθνχο θαη ε-

μσηεξηθνχο ρξήζηεο σο εμήο: 

 

Οη εζσηεξηθνί ρξήζηεο απνηεινχληαη απφ: 

 ηνπο δηνηθνχληεο ησλ νξγαληζκψλ ζε θάζε ηεξαξρηθφ επίπεδν, πνπ έρνπλ αλάγθε 

απφ πξαγκαηηθά ζηνηρεία, πξνθεηκέλνπ λα ιάβνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο θαη 

 ηα εξγαηηθά ζσκαηεία, πνπ εμαξηνχλ ηηο δηεθδηθήζεηο ηνπο απφ ηηο πιεξνθνξίεο 

πνπ έρνπλ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ νξγαληζκψλ. 

 

Οη εμσηεξηθνί ρξήζηεο απνηεινχληαη απφ: 

 ηνπο ησξηλνχο θαη ηνπο ελδερφκελνπο κειινληηθνχο κεηφρνπο – ηδηνθηήηεο, πνπ 

ρξεηάδνληαη λα γλσξίδνπλ ηε βησζηκφηεηα ησλ επελδχζεψλ ηνπο, 

 ηνπο ρξεκαηνπηζησηηθνχο νξγαληζκνχο, ηνπο ινηπνχο δαλεηζηέο θαη ηνπο πξνκε-

ζεπηέο, πνπ αμηνινγνχλ ηνλ θίλδπλν παξνρήο θεθαιαίσλ θαη εκπνξηθψλ πηζηψζεσλ 

ζηηο επηρεηξήζεηο*, 

 ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη ηελ θπβέξλεζε, πνπ αζθνχλ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή 

θαη αλαπηπμηαθή πνιηηηθή θαη ελδηαθέξνληαη γηα ηε θνξνδνηηθή ηθαλφηεηα ησλ επη-

ρεηξήζεσλ θαη 

 ηηο επαγγεικαηηθέο ελψζεηο ησλ ινγηζηψλ, πνπ δηαθπιάηηνπλ ην θχξνο ηνπο ειέγ-

ρνληαο ηελ νξζή άζθεζε ηεο ινγηζηηθήο απφ ηα κέιε ηνπο. 

 

Η παξαπάλσ θαηεγνξηνπνίεζε δελ είλαη εμαληιεηηθή, γη’ απηφ ν θάζε ινγηζηήο ζα 

πξέπεη λα δηελεξγεί πιήξε ζηξαηεγηθφ έιεγρν ηνπ εμσηεξηθνχ θαη εζσηεξηθνχ πεξη-

βάιινληνο πξηλ αθφκα απνθαζίζεη αλ πξέπεη λα αλαιάβεη κηα ππνρξέσζε. Η ππέξηα-

ηε δνθηκαζία ζηελ νπνία νθείιεη λα ππνβάιεη ηηο αληηθξνπφκελεο πηέζεηο πνπ ηνπ 

αζθνχληαη απφ ηηο νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξνδηαγξάςακε, είλαη ην Γεκφζην 

πκθέξνλ: «Γηα λα επηιύζνπλ απηέο ηηο ζπγθξνύζεηο, ηα κέιε πξέπεη λα ελεξγνύλ κε 

αθεξαηόηεηα, νδεγνύκελα από ηελ αθόινπζε αξρή: Όηαλ αλαιακβάλνπλ ηελ επζύλε 

                                                 
*
 Παξφιν πνπ ε ινγηζηηθή αζθείηαη θαη ζε κε θεξδνζθνπηθά ηδξχκαηα ή ζπιιφγνπο, έρεη ηε κεγαιχηε-

ξε εθαξκνγή ηεο ζε ηδησηηθέο θαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο. Δπνκέλσο εδψ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη 

«νηθνλνκηθφο νξγαληζκφο» θαη «επηρείξεζε» σο ζπλψλπκνη. 
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ηνπο πξνο ην θνηλό, ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηώλ θαη ησλ εξγνδνηώλ ηνπο ηθαλνπνηνύ-

ληαη κε ηνλ θαιύηεξν δπλαηό ηξόπν.»
*
 Απφ ηηο δηάθνξεο πνιηηηθέο πνπ έρνπλ πξνηαζεί 

γηα ηελ θαιχηεξε αμηνιφγεζε θαη αληηκεηψπηζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ζα παξνπζηά-

ζνπκε ην κνληέιν ηνπ G. Salvage.
6
 

 

χκθσλα κε απηφ, νη νκάδεο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ επηδεηθλχνπλ ρακειή πξννπηηθή 

απεηιήο θαη πςειή ζπλεξγαζίαο (βι. επφκελε ζειίδα, Σχπνο 1), είλαη ζπλεηφ λα ζπκ-

κεηέρνπλ ελεξγά ζηε δνπιεηά ηνπ ινγηζηή, θαζψο θαηά πάζα πηζαλφηεηα ζα ηνλ ππν-

ζηεξίμνπλ. Μηα ηέηνηα νκάδα κπνξεί λα είλαη π.ρ. ε ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ δηνηθεηη-

θνχ ζπκβνπιίνπ, κε ηελ νπνία έρεη θάζε ιφγν λα κνηξαζηεί ηελ επζχλε ηνπ εζσηεξη-

θνχ ειέγρνπ. Αθφκα θη αλ ηνπο αληηιακβάλεηαη ηαπηφρξνλα σο απεηιή θαη ζπλεξγά-

ζηκνπο (Σχπνο 4), ζα πξέπεη λα ζπκπξάμεη ζηηο επηζπκίεο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα 

ηνπο πάξεη κε ην κέξνο ηνπ. Σέηνηα ζρέζε κπνξεί λα έρεη δηακνξθσζεί π.ρ. κε ηνπο 

εμσηεξηθνχο ειεγθηέο ηεο εηαηξείαο. Ο ινγηζηήο πνπ ζα πξνζπαζήζεη λα βάιεη εκπφ-

δηα ζηε δνπιεηά ηνπο, ην κφλν πνπ θάλεη είλαη λα δεκηνπξγεί ππνςίεο, πνπ απφ ακθη-

ηαιαληεπφκελνπο ζα ηνπο κεηαηξέςεη ζε αξλεηηθά πξνζθείκελνπο. Απφ φζνπο αλή-

θνπλ ζηνλ Σχπν 3 ζα πξέπεη λα πξνζηαηεπηεί, θαζψο ελδέρεηαη λα είλαη π.ρ. νη πξσ-

ηεξγάηεο ελφο νηθνλνκηθνχ ζθαλδάινπ. Μηα ηέηνηα πεξίπησζε κπνξεί λα αληηπξνζσ-

πεχεη ν θξπςίλνπο ρξεκαηννηθνλνκηθφο δηεπζπληήο, πνπ κε ην απηνθξαηνξηθφ ζηπι 

δηνίθεζήο ηνπ πηέδεη ηνπο ινγηζηέο λα “καγεηξέςνπλ ηα βηβιία”. Σέινο, ελδηαθεξφκε-

λνη κε ρακειέο πξννπηηθέο ζπλεξγαζίαο θαη απεηιήο ζεσξνχληαη κηθξήο ζεκαζίαο, 

αιιά νη επηδηψμεηο ηνπο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη, γηα λα απνθεπρζεί ε πεξί-

πησζε αηθληδηαζκνχ. Γηα παξάδεηγκα, έλαο παιηφο ζπλεξγάηεο κπνξεί λα θάλεη θα-

ηαγγειίεο ζηελ επηηξνπή θεθαιαηαγνξάο, πηάλνληαο έηζη εμ’ απήλεο ην ινγηζηή πνπ 

δελ αμηνινγεί δηαξθψο ηηο πξνζέζεηο ησλ θνηλσληθψλ εηαίξσλ πξηλ δξάζεη. 

                                                 
*
 Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ American Institute of Certified Public Accountants, 

§ΙΙ.2, (βι. ζει. 178 παξαηήκαηνο) 
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4.4 Η Δπηρεηξεκαηηθή θαη ε Λνγηζηηθή Ηζηθή 

 

Ο Κνξπθαίνο Ρψζνο ινγνηέρλεο Νηνζηνγηέθζθη
*
 ζην αξηζηνχξγεκά ηνπ “Έγθιεκα 

θαη Σηκσξία” (1886) θάλεη εμαξρήο αληηπαζεηηθφ ην ραξαθηήξα ηνπ λεφπινπηνπ Πη-

νηξ Λνπδίλ Πεηξφβηηο, βάδνληαο ηνλ λα ιέεη ηα αθφινπζα: 

«Σνλ αγαπψ ηνλ πιεζίνλ κνπ αιιά ηη βγαίλεη απ’ απηφ; Βγαίλεη πσο πξέπεη λα κνηξά-

ζσ καδί ηνπ ην παιηφ κνπ θφβνληάο ην ζηα δχν, νπφηε ζα κείλνπκε θη νη δχν γπκλνί 

[…]. Έξρεηαη ινηπφλ ε επηζηήκε θαη ζνπ ιέεη: “Αγάπα, πξψηα απ’ ηνπο άιινπο, ηνλ 

εαπηφ ζνπ, γηαηί φια ζε απηφλ ηνλ θφζκν ζηεξίδνληαη ζην αηνκηθφ ζπκθέξνλ. Αγα-

πψληαο κνλάρα ηνλ εαπηφ ζνπ, ζα θάλεηο ηηο δνπιεηέο ζνπ φπσο πξέπεη θαη ζα ζνπ 

κείλεη ην παιηφ ζνπ νιφθιεξν”. Η πνιηηηθή νηθνλνκία πξνζζέηεη πσο φζν πεξηζζφ-

ηεξεο αηνκηθέο επηρεηξήζεηο δεκηνπξγνχληαη ζηελ θνηλσλία, κε άιια ιφγηα, φζν πε-

ξηζζφηεξα νιφθιεξα παιηά βξίζθνληαη ζ’ απηήλ, ηφζν πην ζηέξεα είλαη ηα ζεκέιηά 

                                                 
*
 Fyodor Mikhaylovich Dostoyevsky, Μφζρα 1821 – Αγία Πεηξνχπνιε 1881 
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ηεο […]. πλεπψο, απνθηψληαο έλα αγαζφ απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ εαπηφ κνπ, 

ην απνθηψ ηαπηφρξνλα θαη γηα φινπο ηνπο άιινπο. Κη απ’ απηφ βγαίλεη φηη ν πιεζίνλ 

κνπ παίξλεη απφ κέλα θάηη παξαπάλσ απφ ην κηζφ παιηφ. Κη απηφ, φρη ράξε ζηελ ηδη-

σηηθή θαη αηνκηθή γελλαηνδσξία, αιιά εμαηηίαο ηεο γεληθήο πξνφδνπ.» 

 

Απηή ηελ πνιηηηθή νηθνλνκία ησλ “νιφθιεξσλ παιηψλ” εμέθξαζε ην 1970 ν ηδξπηήο 

ηεο ρνιήο ηνπ Chicago Milton Friedman
*
, φηαλ δεκνζίεπζε ην πεξίθεκν άξζξν ηνπ 

“The Social Responsibility of Business Is to Increase its Profits”, γηα ην νπνίν δελ έ-

ρεη ζηακαηήζεη αθφκα θαη ζήκεξα λα δέρεηαη αληηδξάζεηο. Η βαζηθή ηδέα ηνπ άξζξνπ 

ζπλνςίδεηαη ζηα αθφινπζα δχν απνζπάζκαηα: 

 

«ε κηα ειεχζεξε νηθνλνκία, ζπζηήκαηνο ηδησηηθήο ηδηνθηεζίαο, ην ζηέιερνο κηαο 

αλσλχκνπ εηαηξείαο […] έρεη θαηεπζείαλ επζχλε πξνο ηνπο εξγνδφηεο ηνπ λα δηεμάγεη 

ηηο επηρεηξήζεηο ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπο, ην νπνίν γεληθά ζεκαίλεη λα θάλεη 

φζν πην πνιιά ρξήκαηα είλαη δπλαηφλ, ζπκκνξθνχκελνο ηαπηφρξνλα κε ηνπο βαζη-

θνχο θαλφλεο ηεο θνηλσλίαο, θαη απηνχο πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο λφκνπο θαη απηνχο 

πνπ πεξηέρνληαη ζηα ήζε ηεο θνηλσλίαο.» 

 

«ε κηα ειεχζεξε θνηλσλία ππάξρεη κία θαη κφλν θνηλσληθή εχζελε ησλ επηρεηξήζε-

σλ – λα ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πφξνπο ηνπο θαη λα επηδίδνληαη ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζε αχμεζε ησλ θεξδψλ ηνπο, αξθεί λα ηεξνχλ ηνπο θαλφλεο ηνπ παηρλη-

δηνχ, ην νπνίν ζεκαίλεη δξαζηεξηφηεηεο αλνηθηνχ θαη ειεχζεξνπ αληαγσληζκνχ ρσξίο 

απάηε θαη παξαπνίεζε.»
7
 

 

Η επνρή ηνπ θνληφθζαικνπ laissez-faire πνπ πεξηγξάθεη ν Friedman έρεη πεξάζεη α-

λεπηζηξεπηί. Δμάιινπ θαη ν ίδηνο, έζησ θαη έκκεζα, δέρεηαη σο πεξηνξηζκνχο γηα ηελ 

επηρεηξεκαηηθφηεηα ηνπο λφκνπο, ηα ήζε ηεο θνηλσλίαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ αληα-

γσληζκνχ. Πνιχ πξηλ ηνλ Friedman, ν Adam Smith έγξαθε ζην ηέηαξην θεθάιαην ηνπ 

“Πινχηνπ Σσλ Δζλψλ”: «Κάζε άλζξσπνο, ζην βαζκφ πνπ δελ παξεκβαίλεη ηνπο λφ-

κνπο ηεο δηθαηνζχλεο, είλαη απφιπηα ειεχζεξνο λα θπλεγήζεη ην ζπκθέξνλ ηνπ κε ην 

δηθφ ηνπ ηξφπν, θαη λα θέξεη ηελ επηρείξεζε θαη ην θεθάιαηφ ηνπ ζε αληαγσληζκφ κε 

                                                 
*
 Nobel Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ 1976 γηα ηα επηηεχγκαηά ηνπ ζηα πεδία ηεο αλάιπζεο ηεο θαηαλάισ-

ζεο, ηεο ρξεκαηηθήο ζεσξίαο (monetary theory) θαη ηζηνξίαο θαη ηεο επίδεημεο ηεο πνιππινθφηεηαο 

ηεο ζηαζεξνπνηεηηθήο πνιηηηθήο. 
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εθείλα νπνηνπδήπνηε άιινπ αλζξψπνπ ή νκάδαο αλζξψπσλ». Αθφκα δειαδή θαη ν 

ίδηνο ν παηέξαο ηνπ θαπηηαιηζκνχ, θαίλεηαη λα αληηηίζεηαη ζην κνλνκεξέο θπλήγη ηνπ 

θέξδνπο φηαλ βάιιεηαη απφ απηφ ε αίζζεζε δηθαηνζχλεο ησλ αλζξψπσλ. 

 

ήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε απεκπφιεζε θάπνησλ επθαηξηψλ παξνδηθήο κεγηζηνπνίεζεο 

ηνπ θέξδνπο, πνπ ζα δεκηνπξγνχζαλ θνηλσληθέο πηέζεηο θαη αδηθίεο, φρη κφλν δελ 

κεηψλνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηζψξην, αιιά ηειηθά ζπλεηζθέξνπλ ζε απηφ
8
. Αξθεί 

γηα λα επηβεβαησζεί απηφ ην ζπκπέξαζκα ε αλαδξνκή ζηηο κειέηεο ησλ Collison et al. 

(2008) θαη ησλ Renneboog et al. (2008) πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζην δεχηεξν θεθάιαην, 

νη νπνίνη δηαπίζησζαλ φηη νη ινλδξέδηθνη δείθηεο FTSE4Good θαη νη ακεξηθάληθνη 

Dow Jones Sustainability Index θαη Domini Social Index, πνπ ζηαζκίδνπλ ηηο απνδφ-

ζεηο απνθιεηζηηθά θαη κφλν θνηλσληθά ππεχζπλσλ επηρεηξήζεσλ, αξθεηά ζπρλά βξί-

ζθνληαη πάλσ απφ ηνλ Standard & Poor’s 400. Όπσο φια δείρλνπλ ην γλσζηφ αγγιν-

ζαμνληθφ γλσκηθφ, “The business of business is business” (ε δνπιεηά ησλ επηρεηξή-

ζεσλ είλαη ην επηρεηξείλ) ιέεη κφλν ηε κηζή αιήζεηα. Οη πην απνδνηηθέο επηρεηξήζεηο 

γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο είλαη εθείλεο πνπ δηελεξγνχλ ην επηρεηξείλ κε ηξφπν θνηλσλη-

θά ππεχζπλν (“Ethics is good business”). 

 

Πην ζπγθεθξηκέλα, νη Gompers et al
9
 βξήθαλ ζεηηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηνπ βαζκνχ 

δεκνθξαηηθφηεηαο ζηε δηαθπβέξλεζε ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηα πξαγκαηνπνηεζέληα 

ηνπο θέξδε. Η επέλδπζε ελφο δνιαξίνπ ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1990 ζην “Γηθηαηνξηθφ 

Υαξηνθπιάθην” πνπ θαηαζθεχαζαλ κε επηρεηξήζεηο πνπ πεξηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα 

ησλ θνηλσληθψλ ηνπο εηαίξσλ, ζα είρε θαξπίζεη 3,39 δνιάξηα κέρξη ηελ 31
ε
 Γεθεκ-

βξίνπ 1999. Αληίζεηα, αλ απηφ ην δνιάξην είρε ηνπνζεηεζεί γηα ην ίδην ρξνληθφ δηά-

ζηεκα ζην “Γεκνθξαηηθφ Υαξηνθπιάθην” εηαηξεηψλ πνπ βαζίδνπλ ηηο απνθάζεηο ηεο 

δηνίθεζεο ζηηο απαηηήζεηο φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ, ζα είρε απνθέξεη 7,07 

δνιάξηα. Οη θαηά κέζν φξν απνδφζεηο δειαδή ηνπ Γεκνθξαηηθνχ Υαξηνθπιαθίνπ 

ππεξέβεζαλ εθείλεο ηνπ Γηθηαηνξηθνχ θαηά πάλσ απφ 9% εηεζίσο. 
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ΠΙΝΑΚΑ 3: «Γεκνθξαηηθέο» επηρεηξήζεηο, πνπ ζέβνληαη ηνπο θνηλσλη-

θνύο εηαίξνπο θαη «Γηθηαηνξηθέο», πνπ ηνπο πεξηθξνλνύλ. 

Δημοκρατικό 

Χαρτοφσλάκιο 

Δικτατορικό 

Χαρτοφσλάκιο 

IBM GTE 

Wal-Mart Waste Management 

Du Pont de Nemours General Re 

PepsiCo Limited Inc 

American International Group NCR 

Hewlett Packard K Mart 

Berkshire Hathaway United Telecommunications 

Commonwealth Edison Time Warner 

Texas Utilities Rorer 

ΠΗΓΗ: Gompers et al, 2003 

 

Σν πεξηνδηθφ Business Ethics εθδίδεη εηεζίσο ηε ιίζηα κε ηνπο 100 Καιχηεξνπο Δ-

ηαηξηθνχο Πνιίηεο
10

. Οη βξαβεπζείζεο επηρεηξήζεηο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηελ πξν-

ζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε φηη απαζρνιεί ηελ ηνπηθή ηνπο 

θνηλσλία θαη πεηπραίλνπλ πςειέο επηδφζεηο ζε ζέκαηα δηαθπβέξλεζεο, ζρέζεσλ κε 

ηνπο ππαιιήινπο θαη ζεβαζκνχ ησλ αλζξψπηλσλ δηθαησκάησλ. Γηα παξάδεηγκα, ε 

Green Mountain Coffee Roasters, πνπ είλαη κεηαμχ ησλ 10 θαιχηεξσλ ηα ηειεπηαία 4 

ρξφληα θαη ην 2006 θαηέιαβε ηελ πξψηε ζέζε, ηελ νπνία δηαηήξεζε θαη ην 2007, δηα-

θξίλεηαη γηα ηε «ζρνιαζηηθή ηεο πξνζήισζε ζηελ εηαηξηθή θνηλσληθή επζχλε» θαη 

ζεσξείηαη «πξσηνπφξνο ζην θίλεκα δίθαηνπ εκπνξίνπ», πνπ απνθέξεη πξνλνκηαθέο 

ηηκέο ζηνπο θησρνχο θαιιηεξγεηέο. Απφ ην 1988 έρεη ρνξεγήζεη πάλσ απφ 500.000 

δνιάξηα ζην δηεζλή Με Κεξδνζθνπηθφ Οξγαληζκφ Coffee Kids, ν νπνίνο ζηνρεχεη 

ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ παηδηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, πνπ δνπλ ζε 

θνηλφηεηεο φπνπ παξάγεηαη ν θαθέο. Δπίζεο εληζρχεη νηθνλνκηθά ην πξφγξακκα ειέγ-

ρνπ πνηφηεηαο FomCafe, ην νπνίν βνεζάεη ηνπο αγξφηεο λα έρνπλ πεξηζζφηεξα θέξδε 

απφ ηελ παξαγσγή ηνπο. 
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Πίλαθαο 4: Οη βξαβεπζείζεο επηρεηξήζεηο ηνπ Business Ethics Magazine 

Οι Καλύτεροι Εταιρικοί Πολίτες 2007 

1. Green Mountain Coffee Roasters, Inc. 

2. Advanced Micro Devices, Inc. 

3. NIKE, Inc. 

4. Motorola, Inc. 

5. Intel Corporation 

6. International Business Machines Corporation 

7. Agilent Technologies, Inc. 

8. Timberland Company (The) 

9. Starbucks Corporation 

10. General Mills Incorporated 

ΠΗΓΗ: www.business-ethics.com/whats_new/100best.html 

 

Πίζσ απφ ηηο επηρεηξήζεηο πνπ δεζκεχνπλ ηνπο πφξνπο ηνπο, πξνζπαζψληαο λα είλαη 

“θαινί πνιίηεο”, βξίζθνληαη νη επαγγεικαηίεο ηεο ζπκκφξθσζεο, κηαο βηνκεραλίαο 

πνπ ηνπιάρηζηνλ ζηηο ΗΠΑ βξίζθεηαη ζε άλζηζε. ηηο 22 Απξηιίνπ 2007, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 3
νπ

 Δηήζηνπ Γηεζλνχο πκπνζίνπ Βξαβείσλ Ηζηθήο θαη πκκφξθσζεο 

(3rd Annual International Compliance and Ethics Awards Banquet), ηεο Society of 

Corporate Compliance and Ethics (SCCE)
*
, καδεχηεθαλ πάλσ απφ 400 επαγγεικαηίεο 

γηα λα ηηκήζνπλ ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη νξγαληζκνχο πνπ ζπλεηζέθεξαλ κε ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπο ζηελ ελδπλάκσζε ηνπ ηνκέα. Σα θάησζη βξαβεία απνλεκήζεθαλ: 

 SCCE Compliance and Ethics Award: ηνλ θαζεγεηή Paul E. Fiorelli, δηεπζπληή 

ηνπ Williams College of Business’ Center for Business Ethics & Social Responsibil-

ity, ηνπ Xavier University. ηα εξεπλεηηθά ηνπ ελδηαθέξνληα πεξηιακβάλνληαη ζέκα-

ηα ζπκκφξθσζεο θαη εζηθήο, ερεκχζεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ν ξφινο ησλ εζσηεξη-

θψλ ειεγθηψλ ζε έλα πξφγξακκα ζπκκφξθσζεο. 

 SCCE Compliance and Ethics Award: ην Institute of Internal Auditors, πνπ ην 

παξέιαβε ν πξφεδξφο ηνπ, David A. Richards. Σν ηλζηηηνχην θαη ηα κέιε ηνπ αλα-

γλσξίζηεθαλ θπξίσο γηα ηελ πξνψζεζε παγθνζκίσο ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πξνηχπσλ 

ζπκκφξθσζεο. 

 SCCE International Award: ηνλ Shin Jae Kim Hong, ζχκβνπιν ηεο βξαδηιηάλη-

θεο TozziniFreire Advogados, ζηνπο ηνκείο ησλ εμαγνξψλ θαη ζπγρσλεχζεσλ, εηαη-

ξηθνχ δηθαίνπ θαη δηαρείξηζεο ηεο εηαηξηθήο εηθφλαο. 

                                                 
*
 www.corporatecompliance.org 
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 SCCE Journalism Award: ηνλ Joseph Weber, Αξρηζπληάθηε ηνπ πεξηνδηθνχ 

BUSINESS WEEK, γηα ην άξζξν ηνπ “The New Ethics Enforcers”
*
 πνπ δεκνζηεχηε-

θε ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ 2006. 

 HCCA
†
 Compliance and Ethics Award: ηε Marti Arvin, Τπεχζπλε Δκπηζηεπηη-

θφηεηαο (Privacy Officer) ηνπ University of Louisville, γηα ηελ πξνζθνξά ηεο ζηε 

δηάδνζε ησλ πξνγξακκάησλ ζπκκφξθσζεο ζην ρψξν ηεο πγείαο. 

 HCCB
‡
 Compliance and Ethics Award: ην George Washington University, γηα 

ην κεηαπηπρηαθφ ηνπ πξφγξακκα ζηελ Δηαηξηθή πκκφξθσζε ζην ρψξν ηεο Τγείαο. 

Σν παξέιαβε ν θαζεγεηήο Phyllis Borzi. 

 OCEG
§
 Award: ην Institute of Management Accountants, πνπ ην παξέιαβε ν 

Αληηπξφεδξνο ηνπ Jeffrey Thomson. Σν ηλζηηηνχην αλαγλσξίζηεθε σο παγθφζκηνο 

εγέηεο ζηελ ελδπλάκσζε ησλ δηνηθεηηθψλ ινγηζηψλ θαη άιισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

επαγγεικαηηψλ, πνπ ρεηξίδνληαη ηελ εηαηξηθή απφδνζε. 

 

Γεληθφηεξα, ε Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή (Business Ethics) επηβάιιεη πεξηνξηζκνχο ζην 

θπλήγη ηνπ βξαρππξφζεζκνπ θέξδνπο, πνπ φκσο εγγπνχληαη ηειηθά ηελ επηβίσζε θαη 

ηε καθξνρξφληα επηηπρία ησλ επηρεηξήζεσλ. Οη πεξηνξηζκνί απηνί απνηεινχλ έκπξα-

θηεο απνδείμεηο ηεο θνηλσληθή ηνπο επζχλεο (CSR – Corporate Social Responsibility), 

κηαο κνξθήο δειαδή «απνδεκίσζεο» πξνο ηελ ηνπηθή θαη ηε δηεζλή θνηλφηεηα, πνπ 

απνζθνπεί ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηζζφηεξν βηψζηκνπ θφζκνπ, κέζσ ππεχζπλσλ ε-

πηρεηξεκαηηθψλ πξαθηηθψλ. Δλδεηθηηθά ηα πεδία ελδηαθέξνληνο ηεο CSR πεξηιακβά-

λνπλ ηηο ίζεο επθαηξίεο ζηνπο εξγαδνκέλνπο αλεμάξηεηα απφ ην γέλνο, ην ρξψκα ηνπ 

δέξκαηφο ηνπο, ηηο ζξεζθεπηηθέο ή πνιηηηθέο ηνπο πεπνηζήζεηο, ηηο ζεμνπαιηθέο ηνπο 

πξνηηκήζεηο ή ηελ ελδερφκελε αλαπεξία ηνπο, ηηο εηαηξηθέο θηιαλζξσπίεο θαη ρνξεγί-

εο, ηηο πεξηβαιινληηθέο ππνρξεψζεηο πνπ επηβάινπλ πξφηππα φπσο ην ISO 14001, ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηα θαξηέι, ηελ πγηεηλή θαη αζθάιεηα γηα ηνπο θα-

ηαλαισηέο θαη ηνπο εξγαδφκελνπο, ηε ζεμνπαιηθή παξελφριεζε ζην ρψξν εξγαζίαο 

(λ. 3488/2006), ηελ εθκεηάιιεπζε αλήιηθσλ εξγαηψλ. Σελ Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή 

γεληθφηεξα πεξηγξάθεη ν θηιφζνθνο Robert C. Solomon κε ηα “3c”
11

: compliance, 

contribution, consequences. Αο πνχκε γηα ράξε ηνπ ειιελφθσλνπ αλαγλψζηε φηη εί-

                                                 
*
 www.businessweek.com/magazine/content/06_07/b3971110.htm 

†
 The Health Care Compliance Association (www.hcca-info.org/) 

‡
 The Healthcare Compliance Certification Board 

(www.hcca-info.org/AM/Template.cfm?Section=HCCB_Certification) 
§
 www.oceg.org 
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λαη ηα 3ζ πνπ νθείιεη λα αλαινγίδεηαη ε ζχγρξνλε επηρείξεζε ζε θάζε ηεο δξαζηε-

ξηφηεηα θαη απφθαζε: 

 

 Σπκκόξθσζε κε ηνπο λφκνπο, ηηο θαζηεξσκέλεο εηαηξηθέο πνιηηηθέο, ηηο πξνζδνθί-

εο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε θνηλσληθνχ εηαίξνπ, 

 Σπλεηζθνξά πξνο ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί, 

 Σπλέπεηεο επηβιαβείο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, πνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. 

 

Έζησ ινηπφλ θαη αλ εθιακβάλνληαλ, εζθαικέλα θαη ππνηηκεηηθά, νη ινγηζηέο κφλν 

σο κέιε θεξδνζθνπηθψλ επηρεηξήζεσλ θαη φρη σο επαγγεικαηίεο πνπ αζθνχλ ιεη-

ηνχξγεκα, πάιη ζα έπξεπε λα εμεηαζηεί ε θνηλσληθή ηνπο επζχλε ζηα πιαίζηα απηψλ 

ησλ ειεγθηηθψλ – ινγηζηηθψλ – ζπκβνπιεπηηθψλ επηρεηξήζεσλ. 

 

 

4.5 Οη 5+1 Αξρέο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο 

 

Η Γηεζλήο Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (International Federation of Accountants – IFAC) 

ηδξχζεθε ην 1977, έρεη παξνπζία ζε 123 ρψξεο θαη εθπξνζσπεί πάλσ απφ 2,5 εθ. ιν-

γηζηέο θαη νξθσηνχο ειεγθηέο. Απνζηνιή ηεο είλαη ε εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ζπκθέξνληνο, ε ελδπλάκσζε παγθνζκίσο ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο θαη ε ζπλεη-

ζθνξά ζηελ αλάπηπμε εχξσζησλ δηεζλψλ νηθνλνκηψλ, θαζηεξψλνληαο θαη δηαδίδν-

ληαο ηε ζπκκφξθσζε κε πςειήο πνηφηεηαο επαγγεικαηηθά πξφηππα, πξνάγνληαο δηε-

ζλψο ηε ζχγθιηζε απηψλ ησλ πξνηχπσλ θαη εθθέξνληαο άπνςε ζε δεηήκαηα δεκνζί-

νπ ζπκθέξνληνο, φπνπ ε εηδίθεπζε ηνπ επαγγέικαηνο είλαη ζρεηηθή. 

 

Σα αξκφδηα ζπκβνχιηα ηεο IFAC, αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε θαζηέξσζεο ελφο πα-

γθνζκίσο ελαξκνληζκέλνπ πιαηζίνπ γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ δηαξθψο απμαλφκελσλ 

απαηηήζεσλ απφ ηνπο ινγηζηέο, εθδίδνπλ θαη ελεκεξψλνπλ ζπρλά ηνλ Κψδηθα Ηζηθήο 

γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο, ηα Γηεζλή Διεγθηηθά Πξφηππα (International Standards 

on Auditing - ISAs), ηα Γηεζλή Δθπαηδεπηηθά Πξφηππα, θαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα Γεκνζίνπ Σνκέα. 
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Σν ελδηαθέξνλ απηήο ηεο εξγαζίαο εζηηάδεηαη ζηνλ Κψδηθα Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηί-

εο Λνγηζηέο πνπ θαηάξηηζε ην International Ethics Standards Board for Accountants 

ηεο IFAC, θαη νπζηαζηηθά απνηειεί έλα πξφηππν ζπκκφξθσζεο κε ηηο 5 βαζηθέο αξ-

ρέο ηεο επαγγεικαηηθήο εζηθήο: 

 

Οη 5 Αξρέο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο 

 

ΠΗΓΗ: Handbook of International Auditing, Assurance, and Ethics Pronouncements. Interna-

tional Federation of Accountants, March 2008. 

 

1. Αθεξαηόηεηα 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα είλαη έληηκνο, εηιηθξηλήο, αμηνπξεπήο θαη ππεχ-

ζπλνο ζε φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο θαη επηρεηξεκαηηθέο ηνπ ζρέζεηο. 

 

Ο “αθέξαηνο” άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ δε κέλεη κφλν ζηε ζεσξία, αιιά εθαξκφδεη 

ζηελ θαζεκεξηλή ηνπ πξαθηηθή φιεο ηηο αμίεο πνπ αζπάδεηαη. Δπηδηψθνληαο νη ινγη-

ζηέο ηελ αθεξαηφηεηα έρνπλ ππνρξέσζε απέλαληη ζηνπο πειάηεο ηνπο λα ηνπο παξνπ-

ζηάδνπλ ηίκηα, δίθαηα θαη αλεπεξέαζηα ηελ πξαγκαηηθή εηθφλα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ππνζέζεσλ. Όπσο αλαθέξεη ν Κψδηθαο (§110.2) ζα πξέπεη λα απνθεχγνπλ νη ινγη-

ζηέο νπνηαδήπνηε ζρέζε κε εθζέζεηο θαη πιεξνθνξίεο φηαλ απηέο: 

a. Παξέρνπλ ζεκαληηθά ιαλζαζκέλε ή παξαπιαλεηηθή πιεξνθφξεζε, 

b. Δκπεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο πνπ ππνβάιινληαη απεξίζθεπηα, 

c. Δίλαη παξαπιαλεηηθέο ιφγσ παξάιεςεο ή απφθξπςεο απαξαίηεησλ πιεξνθνξηψλ 
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ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη θάπνηα επηθνηλσλία ησλ ινγηζηψλ έρεη ηνπιάρη-

ζηνλ έλα απφ ηα παξαπάλσ ειαηηψκαηα, έρνπλ ππνρξέσζε λα ππνβάιινπλ λεφηεξε, 

δηνξζσκέλε έθζεζε. 

 

Οη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο ζα πξέπεη λα παξαθνινπζνχλ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη 

ηε δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηφο, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα θξίλνπλ αλ κηα πξάμε 

είλαη παξάλνκε ή ζα κπνξνχζε λα βιάςεη ην θχξνο ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα ηελ απνθχ-

γνπλ. Δπίζεο, ζηα πιαίζηα ηεο αθεξαηφηεηαο ηνπο νη ινγηζηέο, έρνληαο επίγλσζε ηεο 

πξνηεξαηφηεηαο ηνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, νθείινπλ λα ζέβνληαη θαη λα ζπλεηζθέ-

ξνπλ ζηελ εζηθή επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν απαζρνινχληαη. 

Δλψ είλαη ζεκηηφ λα δίλνπλ ζπκβνπιέο σο εηδηθνί, δελ κπνξνχλ λα παξνπζηάδνπλ 

ςεπδείο δηαβεβαηψζεηο θαη παξαπιαλεηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ε θάζε πεξί-

πησζε, ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ γηα ην επάγγεικα θαη ηνπο επαγγεικαηίεο εμαξηά-

ηαη απφ ηελ απνρή ηνπο απφ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ππν-

ζθάςνπλ ηελ Αλεμαξηεζία θαη ηελ πςειή πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

2. Αληηθεηκεληθόηεηα 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο δελ πξέπεη λα επηηξέπεη ηελ παξεκπφδηζε ησλ επαγγεικα-

ηηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ θξίζεσλ απφ πξνθαηάιεςε, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 

άζθεζε ςπρνινγηθήο βίαο απφ ηξίηνπο. 

 

Η Αληηθεηκεληθφηεηα πξνυπνζέηεη ηελ Αλεμαξηεζία θαη ηελ εηιηθξίλεηα ησλ ινγηζηψλ 

θαηά ηελ ζπιινγή, αμηνιφγεζε θαη γλσζηνπνίεζε θάζε πιεξνθνξίαο. Τπνρξενχληαη 

νη ινγηζηέο λα κε δέρνληαη δψξα ή λα ιακβάλνπλ κέξνο ζε δξαζηεξηφηεηεο πνπ επε-

ξεάδνπλ ή πνπ κπνξεί λα ππνηεζεί φηη επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκεληθή ηνπο θξίζε ή 

δεκηνπξγνχλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ. Σέινο ζα πξέπεη λα γλσζηνπνηνχλ φια ηα 

γεγνλφηα ηα νπνία ζε πεξίπησζε κε γλσζηνπνίεζεο, ζα κπνξνχζαλ λα βιάςνπλ ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Η πξνζηαζία ησλ επαίζζεησλ πιεξνθνξηψλ ησλ πειαηψλ θαη 

ησλ ζπλαιιαγψλ ηνπο είλαη εμίζνπ νπζηαζηηθή ππνρξέσζε ηνπ ινγηζηή, ε νπνία φκσο 

πξέπεη λα ππνρσξεί φηαλ εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο δεηνχληαη απφ λφκηκεο θξαηηθέο 

ππεξεζίεο θαη δηθαζηηθνχο ιεηηνπξγνχο. 
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3. Δπαγγεικαηηθή Δπηδεμηόηεηα & Γένπζα Δπηκέιεηα 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο έρεη δηαξθέο θαζήθνλ λα δηαηεξεί ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ 

γλψζε θαη επηδεμηφηεηα, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο επαγγει-

καηηθή ππεξεζίαο πνπ ιακβάλεη ν πειάηεο ή ν εξγνδφηεο ηνπ. Η δηαηήξεζε δε ηεο 

επαγγεικαηηθήο επηδεμηφηεηαο απαηηεί ζπλερή ελεκέξσζε θαη θαηαλφεζε ησλ ηξε-

ρνπζψλ ηερληθψλ, επαγγεικαηηθψλ, επηρεηξεκαηηθψλ θαη λνκνζεηηθψλ εμειίμεσλ. 

 

Η Γένπζα Δπηκέιεηα εκπεξηθιείεη ηελ ππνρξέσζε παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ π-

πεξεζηψλ επηκειψο, ζχκθσλα κε ηα ηζρχνληα ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά πξφηππα, 

νινθιεξσκέλα θαη έγθαηξα. Δπίζεο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη φηη θαη εθείλνη πνπ 

εξγάδνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή ιακβάλνπλ ηελ θαηάιιειε εθ-

παίδεπζε θαη επνπηεία. 

 

4. Δκπηζηεπηηθόηεηα
*
 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα ζέβεηαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ιακβάλεη σο απνηέιεζκα ησλ επαγγεικαηηθψλ θαη επηρεηξεκαηηθψλ ηνπ ζρέζεσλ 

θαη λα κελ ηηο δηαδίδεη ζε ηξίηνπο ρσξίο ηελ θαηάιιειε θαη εηδηθή αξκνδηφηεηα. Δμί-

ζνπ θαιά πξέπεη λα πξνθπιάζζνληαη νη επαίζζεηεο πιεξνθνξίεο ησλ πξνεγνχκελσλ 

ή αθφκα θαη ησλ δπλεηηθψλ εξγνδνηψλ θαη πειαηψλ, κε απηέο ησλ ηξερφλησλ. Δπίζεο 

ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο θέξεη ηελ επζχλε λα δηαζθαιίζεη φηη φζνη εξγάδνληαη γηα 

ινγαξηαζκφ ηνπ ή καδί ηνπ ζέβνληαη νκνίσο ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ επαίζζεησλ 

πιεξνθνξηψλ. 

 

Η εκπηζηεπηηθφηεηα πξέπεη λα δηαηεξείηαη αθφκα θαη πέξα απφ ηα φξηα ηεο δνπιεηάο 

ηνπ, ζην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ ινγηζηή. Απηφο νθείιεη λα είλαη ηδηαίηεξα πξνζε-

θηηθφο γηα ην ελδερφκελν αθνχζηαο δεκνζηνπνίεζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, 

εηδηθά ζε επαγγεικαηηθνχο ζπλεξγάηεο κε ηνπο νπνίνπο έρεη καθξνρξφληεο ζρέζεηο ή 

ζε ζηελά ζπγγεληθά πξφζσπα. Οη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηήζεθαλ σο 

απνηέιεζκα επαγγεικαηηθψλ ή επηρεηξεκαηηθψλ ζρέζεσλ, δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνη-

νχληαη γηα ην πξνζσπηθφ φθεινο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή ή ηξίησλ κεξψλ. 

                                                 
*
 Σν πξψην γλσζηφ θείκελν επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο είλαη “Ο Όξθνο” ηνπ Ιππνθξάηε, ζηνλ νπνίν 

αθφκα θαη ζήκεξα νξθίδνληαη νη Έιιελεο γηαηξνί. ρεηηθά κε ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο αλαθέξεη: 

«Όζα αζθψληαο ην επάγγεικά κνπ ζα δσ ή ζα αθνχζσ –αο είλαη θαη πέξα απφ ην επάγγεικά κνπ, ζηε 

ζπλαλαζηξνθή κνπ κε ηνπο αλζξψπνπο– πνπ δελ ζα πξέπεη πνηέ ζηνπο έμσ λα θνηλνινγεζνχλ, ζα ηα 

ζθεπάδσ κε ηε ζησπή κνπ: κπζηηθά ζα ηα ζεσξψ, πνπ θαλείο δελ πξέπεη γη’ απηά λα κηιά». 
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ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα κελ αξκφδεη ε δηάξξεπζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθν-

ξηψλ αθφκα θαη κέζα ζηελ εηαηξεία πνπ απαζρνιεί ην ινγηζηή. Ωο παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζακε λα αλαθέξνπκε ηηο κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, ζηηο νπνίεο νη ινηπνί ζπ-

λάδειθνη ηνπ ππεχζπλνπ ινγηζηή δελ πξέπεη λα έρνπλ θακία πξφζβαζε, αθνχ θάηη 

ηέηνην ζα νδεγνχζε ζε ζπγθξίζεηο κηζζψλ θαη άζθνπε γθξίληα, πνπ ζα ππνλφκεπε ην 

θιίκα ζπλεξγαζίαο γηα ηελ επίηεπμε θνηλψλ ζηφρσλ. 

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί φηη ε εκπηζηεπηηθφηεηα δελ είλαη δεζκεπηηθή φηαλ ν εξγνδφ-

ηεο ή ν πειάηεο ηνλ νπνίν αθνξνχλ εμνπζηνδνηεί ην ινγηζηή λα γλσζηνπνηήζεη ηηο 

εκπηζηεπηηθέο ηνπ πιεξνθνξίεο, ή φηαλ ν λφκνο επηβάιεη ηε δεκνζίεπζε ηνπο, π.ρ. 

φηαλ δεηνχληαη σο απνδείμεηο θαθνπξγήκαηνο απφ αξκφδην δηθαζηήξην.  

 

5. Δπαγγεικαηηθή πκπεξηθνξά 

Ο επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξέπεη λα πεηζαξρεί ζηνπο ζρεηηθνχο λφκνπο θαη θαλνλη-

ζκνχο θαη λα απνθεχγεη θάζε πξάμε πνπ δπζθεκεί ην επάγγεικα. αλ παξάδεηγκα ζα 

κπνξνχζε λα αλαθεξζεί ε ρξήζε απαγνξεπκέλσλ λαξθσηηθψλ νπζηψλ. Ο επαγγεικα-

ηίαο ινγηζηήο δελ κπνξεί λα ηζρπξηζηεί φηη θάλεη θαθφ κφλν ζηνλ εαπηφ ηνπ, αθνχ 

θάηη ηέηνην ζα έζεηε ππφ ακθηζβήηεζε ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

ηνπ, ηεο εηαηξείαο ηνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

Δηδηθά φηαλ δηαθεκίδνπλ ηνπο εαπηνχο ηνπο, ηηο εηαηξείεο θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπο, 

πξέπεη λα είλαη πνιχ πξνζεθηηθνί νη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο, γηα λα κε δπζθεκίζνπλ 

ην επάγγεικα ζην ζχλνιφ ηνπ. Οθείινπλ λα παξακέλνπλ πάληα εηιηθξηλείο θαη: 

 Να κελ πξνβάινπλ ππεξβνιηθνχο ηζρπξηζκνχο ζρεηηθά κε ηηο ππεξεζίεο πνπ κπν-

ξνχλ λα πξνζθέξνπλ, ηηο εκπεηξίεο ή ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ θαη 

 Να κελ πξνβαίλνπλ ζε ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο ή αηεθκεξίσηεο ζπγθξίζεηο κε ηε 

δνπιεηά άιισλ. 

 

6. Αλεμαξηεζία 

Δηδηθά γηα ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη φζνπο πξνζθέξνπλ ππνζηεξηθηηθέο ή ζπκ-

βνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε πειάηεο, ε αξρή ηεο αλεμαξηεζίαο παίδεη πνιχ ζεκαληηθφ 

ξφιν. Η Αλεμαξηεζία επηβάιεη ζην ινγηζηή λα δξα ακεξφιεπηα θαη δίθαηα, φρη κφλν 
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σο πξνο ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν εξγάδεηαη θαη ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπ, 

αιιά σο πξνο φινπο φζνπο ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαη θάζε άιιν απνηέιεζκα ηεο δνπιεηάο ηνπ. Η αμία απηή είλαη πιένλ εκπεδσκέλε σο 

ν αθξνγσληαίνο ιίζνο ηνπ επαγγεικαηηζκνχ, δεδνκέλνπ φηη ζε θχξην άξζξν ηνπ Jour-

nal of Accountancy πξσηνπαξνπζηάζηεθε ην 1928: «Ο ινγηζηήο νθείιεη λα είλαη α-

πφιπηα ρσξηζκέλνο απφ ρξεκαηννηθνλνκηθή ή άιιε πξννπηηθή απφ ηελ επηηπρία ή 

ηελ απνηπρία κηαο επηρείξεζεο, έηζη ψζηε θαλείο πνηέ λα κε κπνξεί λα ηνλ θαηεγν-

ξήζεη, έζησ θαη άδηθα, δηαηεηλφκελνο ην ελδερφκελν κεξνιεςίαο.»
 12

 

 

Καλέλα άιιν επάγγεικα δελ έρεη ηφζν ςειά απηή ηελ αμία φζν ην ινγηζηηθφ επάγ-

γεικα. Αθφκα θαη νη δηθεγφξνη ή νη γηαηξνί νθείινπλ πξσηαξρηθά λα κεξηκλνχλ γηα 

ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ ηνπο, ελψ ν ινγηζηήο πξέπεη πξσηίζησο λα ππεξεηεί ην 

δεκφζην ζπκθέξνλ. Μφλν αλ είλαη αλεμάξηεηνο έρεη λφεκα λα ηνλ εκπηζηεχνληαη νη 

πειάηεο ηνπ, νη επελδπηέο, νη δαλεηνδφηεο θαη νη θξαηηθέο ππεξεζίεο. Δληνχηνηο, θά-

πνηνη ζπγγξαθείο βιέπνπλ ηελ απφιπηε αλεμαξηεζία σο ελδερφκελε ηξνρνπέδε ζηελ 

νξζνινγηθή δηεμαγσγή ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ θαη σο εθ ηνχηνπ δέρνληαη σο κεξηθφ 

πεξηνξηζκφ ζηελ εθαξκνγή ηεο ηε ζρέζε θφζηνπο/νθέινπο πνπ απηή ζπλεπάγεηαη: 

«Καλέλαο θαλφλαο πνπ απνζθνπεί ζηε δηαζθάιηζε ηεο ειεγθηηθήο αλεμαξηεζίαο δελ 

πξέπεη λα επηθέξεη θφζηε ζηα επεξεαδφκελα κέξε, ηέηνηα ψζηε λα ππεξβαίλνπλ ηα 

πιενλεθηήκαηα απφ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ειέγρσλ»
13

 

 

Η Αλεμαξηεζία ζπλήζσο δηαρσξίδεηαη ζε νπζηαζηηθή θαη θαηλνκεληθή:  

 Οπζηαζηηθή Αλεμαξηεζία (in fact): εθθξάδεη ηελ πνηφηεηα ηνπ ραξαθηήξα πνπ 

επηηξέπεη ζην ινγηζηή λα ιακβάλεη απνθάζεηο κε αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα 

θαη επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ, απνθεχγνληαο παξάιιεια λα ζέηεη σο κνλαδηθφ 

ηνπ ζηφρν ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπκθέξνλ  

 Φαηλνκεληθή Αλεμαξηεζία (in appearance): εθθξάδεη ηελ ειεπζεξία ηνπ επαγγει-

καηία ινγηζηή απφ ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγή-

ζνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ Οπζηαζηηθή ηνπ Αλεμαξηεζία. 

 

ηνλ Καλνληζκφ Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ηνπ ειιεληθνχ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΟΔΛ) αλαθέξεηαη ζρεηηθά κε ηελ Αλεμαξηεζία
*
 φηη θάζε ειε-

                                                 
*
 ην παξάξηεκα παξαηίζεηαη νιφθιεξνο ν Κψδηθαο ηνπ ΟΔΛ, ζηηο ζειίδεο 162-174 
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γθηηθφο θνξέαο θαη θάζε κέινο ηνπ ΟΔΛ νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθφινπζνπο θαλφ-

λεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ: 

 Να κελ παξέρεη ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ 

επηηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. 

 Γελ είλαη αζπκβίβαζηε ε παξνρή ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ 

παξερφκελσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηίδνληαη 

άκεζα κε ην αλαηεζέλ ζ’ απηφλ έξγν. 

 Η παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη 

επεξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή.» 

 

ην ίδην θιίκα κε ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηνπ Διιεληθνχ ψκαηνο θηλείηαη θαη ην 

Πξφηππν Αλεμαξηεζίαο ησλ Διεγθηψλ, πνπ εμέδσζε ην Government Accounting Of-

fice ησλ ΗΠΑ
14

, φπνπ πεξηγξάθνληαη κηα ζεηξά απφ ινγηζηηθέο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 

κπνξεί ή απνθιείεηαη λα πξνζθέξεη παξάιιεια ε ειεγθηηθή εηαηξεία ζηνπο πειάηεο 

ηεο. Σν Πξφηππν ζηεξίδεηαη ζε δχν αξρέο: 

 Οη ειεγθηηθνί νξγαληζκνί δελ πξέπεη λα πξνζθέξνπλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο πνπ 

εκπεξηθιείνπλ ηε δηελέξγεηα δηνηθεηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ή ηε ιήςε δηνηθεηηθψλ α-

πνθάζεσλ θαη 

 Οη ειεγθηηθνί νξγαληζκνί δελ πξέπεη λα ειέγρνπλ ηελ ίδηα ηνπο ηε δνπιεηά ή λα 

παξέρνπλ κε ειεγθηηθέο ππεξεζίεο ζε πεξηπηψζεηο πνπ απηέο έρνπλ θαζνξηζηηθφ 

ξφιν γηα ηελ νπζία ησλ ειέγρσλ. 

 

 

4.6 Οη Απεηιέο πξνο ηελ Δπαγγεικαηηθή Ηζηθή 

 

Οη 5+1 αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πξνεγνπκέλσο, παξέρνπλ έλα ηζρπξφ ζεσξεηηθφ 

πιαίζην επίιπζεο εζηθψλ δηιιεκάησλ, αλαγλψξηζεο, αμηνιφγεζεο θαη απνθπγήο πη-

ζαλψλ απεηιψλ πξνο ηελ επαγγεικαηηθή εζηθή. Ωζηφζν, είλαη ρξήζηκν λα γλσξίδεη ν 

ινγηζηήο ηηο γεληθέο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο ζπλήζσο εκπίπηνπλ νη απεηιέο απηέο. Σα 

παξαδείγκαηα πνπ αθνινπζνχλ αληινχληαη απφ ηνλ Κψδηθα ηεο IFAC θαη δελ είλαη 

εμαληιεηηθά φισλ ησλ πεξηπηψζεσλ, αιιά ν ινγηζηήο πξέπεη λα επηζηξαηεχεη ηελ ε-

παγγεικαηηθή ηνπ θξίζε αλ αληηκεησπίζεη έλα εζηθφ δίιιεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα 

θαηαηαρζεί ζε θάπνηα απφ ηηο αθφινπζεο θαηεγνξηνπνηήζεηο. Αλ πηζηεχεη φηη νη απεη-
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ιέο απηέο είλαη ζεκαληηθέο ζα πξέπεη λα ζθεθηεί αθφκα θαη ην ελδερφκελν παξαίηε-

ζεο, πξνθεηκέλνπ λα δηαθπιάμεη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ. 

 

Ίδην πκθέξνλ 

Οη απεηιέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο κπνξεί λα πξνθχςνπλ σο απνηέιεζκα ησλ νηθνλν-

κηθψλ ή άιισλ ζπκθεξφλησλ ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή ή θάπνηνπ ζηελνχ ζπγγελη-

θνχ ηνπ πξνζψπνπ. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 Η απφθηεζε ρξεκαηηθψλ σθειεηψλ απφ ηνλ πειάηε δηαθνξεηηθψλ απφ ηε λφκηκε 

ακνηβή ηνπ ινγηζηή ή ε απφ θνηλνχ απφθηεζε νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ κε ηνλ 

πειάηε ή κε αληαγσληζηέο ηνπ πειάηε. Οη νξθσηνί ειεγθηέο π.ρ. δελ κπνξνχλ λα 

θαηέρνπλ κεηνρέο ησλ πειαηψλ ηνπο, θαζψο απηφ ζα απνηεινχζε νηθνλνκηθή ε-

μάξηεζε απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ πειαηψλ θαη ζα ππέζθαπηε ηνπιάρηζηνλ ηε 

θαηλνκεληθή ηνπο αλεμαξηεζία. 

 Οκνίσο, νη νξθσηνί δελ κπνξνχλ ζε θακία πεξίπησζε λα πάξνπλ δάλεην απφ πε-

ιάηεο ηνπο, ή αθφκα θαη ηα ζηειέρε ησλ πειαηψλ ηνπο, νχηε είλαη απνδεθηφ λα 

παξέρνπλ λέεο ππεξεζίεο ζε πειάηεο πνπ δελ ηνπο έρνπλ ήδε εμνθιήζεη ηηο πξνε-

γνχκελεο. 

 Η ππεξβνιηθή εμάξηεζε απφ ιίγνπο κεγάινπο πειάηεο. Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο 

π.ρ. νθείινπλ λα δηαθνξνπνηνχλ ην ραξηνθπιάθην ησλ πειαηψλ ηνπο, έηζη ψζηε 

λα κελ δεκηνπξγνχληαη εμαξηήζεηο. 

 Η δπλεηηθή πξφζιεςε ζε έλαλ πειάηε ζην κέιινλ, κπνξεί λα αθπξψζεη ηελ ακε-

ξνιεςία ηνπ ειεγθηή – ινγηζηή ζήκεξα. 

 Απζηεξά απαγνξεχνληαη νη ππφ ζπλζήθε ακνηβέο (contingent fees). Αο ππνζέ-

ζνπκε φηη πξνθεηκέλνπ λα εγγξαθεί κηα αλψλπκε εηαηξεία ζην Υξεκαηηζηήξην 

Αζελψλ δεηά ηελ θνζηνιφγεζε – απνηίκεζή ηεο απφ εηδηθεπκέλν θνζηνιφγν - 

αλαινγηζηή. Δίλαη απηνλφεην φηη απηφο δελ κπνξεί λα ακείβεηαη κε πνζνζηά επί 

ησλ θεξδψλ ηεο δεκφζηαο εγγξαθήο, αθνχ έηζη ζα είρε θίλεηξν λα παξνπζηάζεη 

«θνπζθσκέλν» ελεξγεηηθφ θαη λα ππνηηκήζεη ην παζεηηθφ ηεο. 

 

Πξέπεη λα δηεπθξηληζηεί σζηφζν φηη δελ απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία απφ ην ίδην ζπκθέ-

ξνλ φηαλ ν ινγηζηήο δελ έρεη έιεγρν επί ηνπ ζηνηρείνπ πνπ δεκηνπξγεί ηελ απεηιή. Ο 

νξθσηφο ειεγθηήο κπνξεί λα ειέγμεη π.ρ. ηε ζχλζεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ επελδπηη-

θνχ ραξηνθπιαθίνπ, έηζη ψζηε λα κελ πεξηιακβάλεη κεηνρέο πειαηψλ ηνπ. Γελ ηζρχεη 
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φκσο ην ίδην θαη γηα ακνηβαία θεθάιαηα, επί ηεο ζχλζεζεο ησλ νπνίσλ δελ έρεη πξαγ-

καηηθφ έιεγρν θαη άξα δελ ππνζθάπηεηαη ε αλεμαξηεζία ηνπ αλ απηά πεξηιακβάλνπλ 

ζπκκεηνρέο θαη ζε πειάηεο ηνπ. 

 

Απην-Aλαζθόπεζε (Self-Review) 

Oη απεηιέο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ κηα πξνεγνχκελε επαγγεικαηηθή θξίζε 

επαλαμηνινγείηαη απφ ηνλ ίδην επαγγεικαηία ινγηζηή, πνπ ήηαλ αξρηθά ππεχζπλνο γηα 

ηελ θξίζε απηή. Παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 Η γλσκνδφηεζε επί ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηά-

ζεσλ ελφο πειάηε, φηαλ ν ινγηζηήο έρεη ζπκκεηάζρεη θαη ζηνλ θαηαξηηζκφ ηνπο. 

 Οη νξθσηνί ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο ζε πειάηεο ησλ ν-

πνίσλ ήηαλ νη ίδηνη πξφζθαηα δηεπζπληέο ή γεληθφηεξα ζηειέρε κε επηξξνή. Τ-

πάξρεη ζέκα αζπκβίβαζηνπ θαζψο θάηη ηέηνην ζα κπνξνχζε λα εγείξεη ακθηβνιίεο 

γηα ηελ αλεμαξηεζία ηνπο. 

 Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε θαη πξσηχηεξα, νη ειεγθηέο δελ κπνξνχλ λα πξνζθέ-

ξνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο ζπκβνπιεπηηθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο, ηέηνηεο ψζηε λα 

επεξεάδεηαη ην απνηέιεζκα ηνπ ειέγρνπ ηνπο. 

 

πλεγνξία 

Οη απεηιέο απηέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο πξνσζεί θαη 

ππεξαζπίδεηαη κηα ζέζε ή γλψκε ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε λα ελδέρεηαη λα θακθζεί ε 

κεηέπεηηα αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ. Παξαδείγκαηα: 

 Η πξνψζεζε κεηνρψλ ελφο πειάηε, ηνπ νπνίνπ ν νξθσηφο ινγηζηήο ειέγρεη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Θα κπνξνχζε λα δησρζεί γηα παξαπιάλεζε ηεο αγνξάο 

ν νξθσηφο πνπ εθθέξεη δεκφζηα άπνςε, π.ρ. ζε έλα blog ζην internet γηα ηε κει-

ινληηθή αμία ηεο κεηνρήο πειάηε, ρσξίο λα γλσζηνπνηεί παξάιιεια θαη ηελ επαγ-

γεικαηηθή ηνπο ζρέζε. 

 Η ππεξάζπηζε ελφο πειάηε ζε δηθαζηήξην, φηαλ απηφο δηψθεηαη απφ άιινπο πειά-

ηεο ηνπ ίδηνπ ινγηζηή. 

 

Οηθεηόηεηα 

Δδψ δεκηνπξγνχληαη απεηιέο φηαλ, ιφγσ ζηελήο ζρέζεο, ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο 

γίλεηαη πνιχ επλντθά δηαηηζέκελνο πξνο ηα ζπκθέξνληα ησλ άιισλ. Παξαδείγκαηα: 
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 Ο ειεγθηήο ινγηζηήο έρεη ζηελή ζπγγέλεηα κε δηεπζπληή ή άιιν ζηέιερνο θάπνηνπ 

πειάηε ηνπ, ηθαλφ λα επεξεάζεη ην αληηθείκελν ηνπ ειέγρνπ ηνπ. 

 Ο δηεπζπληήο ή άιιν ζεκαληηθφ ζηέιερνο ηνπ πειάηε είλαη πξψελ partner ηεο ε-

ηαηξείαο νξθσηψλ πνπ πξνζιακβάλεη γηα λα ηνλ ειέγμεη. 

 Η παξνρή δψξσλ, θηινμελίαο ή πξνλνκηαθήο εμππεξέηεζεο απφ ηνλ πειάηε, ε-

θηφο αλ ε αμία ηνπο είλαη εκθαλψο κε ζεκαληηθή. Δπίζεο δεκηνπξγνχληαη απεηιέο 

πξνο ηελ αθεξαηφηεηα ηνπ ειεγθηή φηαλ ηα δψξα έρνπλ θαηεχζπλζε ζηελά ζπγγε-

ληθά ηνπ πξφζσπα, αληί γηα ηνλ ίδην. 

 Η ζπλεξγαζία γηα πνιιά ρξφληα κε ηνλ ίδην νξθσηφ. Σα ππφινηπα κέιε ηεο ειε-

γθηηθήο νκάδαο κπνξεί λα ελαιιάζζνληαη πην αξαηά, αιιά ν νξθσηφο πνπ εθδίδεη 

ην πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ειέγρνπ δελ κπνξεί λα είλαη ν ίδηνο γηα πάλσ απφ 3 κε 5 

ρξφληα. Έρεη ελδηαθέξνλ φηη ζηελ πξάμε νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο δηαηεξνχλ ηνπο 

πειάηεο ηνπο, αλαζέηνληαο φκσο ηελ επζχλε ηνπ ειέγρνπ ζε δηαθνξεηηθφ patner. 

 

Δθθνβηζκόο 

Απηέο νη απεηιέο κπνξεί λα πξνθχςνπλ φηαλ ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο απνηξαπεί 

απφ ην λα ελεξγήζεη αληηθεηκεληθά, ιφγσ απεηιψλ, πξαγκαηηθψλ ή θαη έκκεζσλ. ρε-

ηηθά παξαδείγκαηα απνηεινχλ: 

 Απεηιέο πξνο ηνλ ειεγθηή απφιπζεο ή αληηθαηάζηαζήο ηνπ, αλ δε ζπκθσλήζεη κε 

φζα ζέιεη λα παξνπζηάζεη ν πειάηεο. 

 Η απεηιή θαηάζεζεο αγσγήο π.ρ. γηα απηζηία, αλ δε ζπκθσλεί ν ειεγθηήο κε ηνλ 

πειάηε ηνπ. 

 Η άζθεζε πίεζεο πξνο ηνλ ειεγθηή λα κεηψζεη ην εχξνο ηνπ ειέγρνπ, πξνθεηκέ-

λνπ λα κεησζεί ε ακνηβή ηνπ. 

 

 

4.7 Οη ύγρξνλνη Ρόινη & Τπνρξεώζεηο ησλ Λνγηζηώλ 

 

Απφ ην 1492, φηαλ ν κνλαρφο Luca Pacioli θαηαζθεχαζε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα
*
, 

πνιιά έρνπλ αιιάμεη. Δηδηθά ηα ηειεπηαία ρξφληα, παξάιιεια κε ην θίλεκα αλαγλψ-

ξηζεο ηεο θνηλσληθήο επζχλεο ησλ εηαηξεηψλ, αλαπηχζζνληαη λένη θιάδνη ηεο ινγη-

                                                 
*
 Ο Pacioli ζεσξείηαη ν «Παηέξαο ηεο Λνγηζηηθήο», θαζψο ζην πέκπην βηβιίν ηνπ έξγνπ ηνπ Summa de 

Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, πεξηέγξαςε νιφθιεξν ηνλ ινγηζηηθφ θχθιν, 

ζρεδφλ φπσο ηνλ μέξνπκε ζήκεξα, ζχκθσλα κε ηηο πξαθηηθέο ησλ Βελεηψλ εκπφξσλ ηεο αλαγέλλεζεο. 
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ζηηθήο, φπσο ε Κνηλσληθή Λνγηζηηθή, «ε ζπζηεκαηηθή αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ 

ελφο νξγαληζκνχ ζηηο επεξεαδφκελεο θνηλφηεηεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ, ιακβάλνληαο 

πιεξνθνξίεο απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο σο κέξνο ησλ δεδνκέλσλ πνπ αλαιχνληαη γηα 

ηελ θαηάξηηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ»
15

 θαη ηελ Πξάζηλε Λνγηζηηθή
16

, ε ν-

πνία αλαγλσξίδεη ηα πεξηβαιινληηθά θφζηε ησλ επηρεηξήζεσλ θαη ηα εθρσξεί ζηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηα δεκηνχξγεζαλ, ψζηε λα γίλεηαη επθνιφηεξε ε νξζνινγηθή 

ηνπο δηαρείξηζε. Η πξψηε δειαδή δεκηνπξγεί πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα δηνίθεζεο 

πνπ εζσηεξηθνπνηνχλ ην εμσηεξηθφ θφζηνο θαη ηηο σθέιεηεο ζηελ πνηφηεηα ηεο δσήο 

ησλ ελδηαθεξνκέλσλ απφ ηε δξάζε ησλ επηρεηξήζεσλ, ελψ ε δεχηεξε βνεζάεη ηνπο 

δηνηθνχληεο λα πεξηνξίδνπλ ην θφζηνο θαη λα εληζρχνπλ ηηο εμσηεξηθέο νηθνλνκίεο. 

Ωζηφζν, ζπλίζηαηαη λα αζθείηαη έληνλνο επαγγεικαηηθφο ζθεπηηθηζκφο φηαλ απνηη-

κψληαη ζε ρξεκαηηθέο κνλάδεο αγαζά φπσο π.ρ. ε αλζξψπηλε δσή ή έλα ππνζαιάζζην 

νηθνζχζηεκα. 

 

Η ζχγρξνλε παγθνζκηνπνηεκέλε νηθνλνκία απαηηεί απφ ηνπο λένπο απφθνηηνπο ηεο 

ινγηζηηθήο αθελφο λα δηαηεξήζνπλ ηα παξαδνζηαθά γλσξίζκαηα ηνπ επαγγέικαηνο, 

φπσο π.ρ. ηελ πξνάζπηζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη αθεηέξνπ λα αλαπηχμνπλ 

έλα ηδηαίηεξα επξχ ζεη δεμηνηήησλ, γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηνπο. 

Κάηη ηέηνην βέβαηα πξνυπνζέηεη ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηε δηα βίνπ επαγγεικαηηθή εθ-

παίδεπζε (Cooper, 2002
17

, Howieson, 2003
18

, Jones and Sin, 2003
19

). Αληίζηνηρα θαη 

νη αλά ηνλ θφζκν εηζεγεηέο ηεο ινγηζηηθήο δέρνληαη πηέζεηο γηα λα ζηακαηήζνπλ λα 

επαλαπαχνληαη ζηε δηδαζθαιία ακηγψο ινγηζηηθψλ γλψζεσλ θαη λα ελζσκαηψζνπλ 

ζηα εθπαηδεπηηθά ηνπο πξνγξάκκαηα ηερληθέο αλάπηπμεο λέσλ δεμηνηήησλ, φπσο εί-

λαη ε δηαρείξηζε ηνπ ρξφλνπ, ε βειηίσζε ηεο επηθνηλσλίαο θαη ε εξγαζία ζε νκάδεο 

(Braun, 2004)
20

. Οη Elliott and Jacobson (2002)
21

 κάιηζηα ζεσξνχλ φηη γηα λα βει-

ηηψζνπλ νη ινγηζηέο ηελ αλαιπηηθή ηνπο ζθέςε έρνπλ αλάγθε εθπαίδεπζεο ζε γλσ-

ζηηθνχο ηνκείο φπσο είλαη ε νξγαλσζηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ην ζηξαηεγηθφ manage-

ment. 

 

Ο Howieson (2003)
22

 πξνβιέπεη φηη ζχληνκα ε εζηίαζε ηεο ινγηζηηθήο ζα βξίζθεηαη 

ζηε δηαρείξηζε ηεο γλψζεο. Γηα λα αληεπεμέιζνπλ ινηπφλ ηθαλνπνηεηηθά νη ινγηζηέο 

ζηηο πιεξνθνξηαθέο αλάγθεο ησλ πειαηψλ ηνπο, ελδέρεηαη ζην άκεζν κέιινλ λα πξέ-

πεη λα θαηαλννχλ θαη ηελ ειεθηξνληθή γιψζζα XBRL (eXtensible Business 

Reporting Language), κε ηελ νπνία απινπζηεχεηαη ε ζχγθξηζε θαη αλαθνξά ρξεκα-
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ηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ,
23

 αθνχ κπνξεί λα ηα παξνπζηάδεη ζε νπνηαδήπνηε γιψζ-

ζα, νπνηνδήπνηε λφκηζκα θαη ππφ δηαθνξεηηθά ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Πξνο ην παξφλ 

είλαη ηδηαίηεξα ζπλεηφ γηα θάζε ινγηζηή, πξνθεηκέλνπ λα επηδείμεη σο νθείιεη Γένπζα 

Πξνζνρή (Due Care) θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, λα θαηέρεη: 

 Δπηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκνχ ινγηζηηθψλ θχιισλ, βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη πξν-

γξακκάησλ παξαθνινχζεζεο ηνπ μεπιχκαηνο ρξήκαηνο (Anti-Money Laundering 

monitoring) γηα αλάθηεζε, επεμεξγαζία ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ θαη εληνπη-

ζκφ ελδερφκελεο απάηεο. Δπίζεο νθείινπλ λα αλαπηχμνπλ επηδεμηφηεηα ζην ρεηξηζκφ 

ησλ ειεθηξνληθψλ δηθιείδσλ αζθαιείαο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ (in-

ternal controls), έηζη ψζηε εθηφο απφ ηε ζέζπηζή ηνπο, λα είλαη ζε ζέζε λα εληνπίζνπλ 

θαη ηηο πηζαλέο θαθφβνπιεο παξαθάκςεηο ηνπο (management override). 

 Γλψζεηο ζπζηεκάησλ Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο Πφξσλ (Enterprise Resource 

Planning systems – ERP), ζπζηεκάησλ Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ (En-

terprise Risk Management – ERM) θαη ηαζκηζκέλσλ Καξηψλ Απνηειεζκάησλ (Ba-

lanced Scorecards). 

 Δκπεηξία ζε ζπζηήκαηα ηεθκεξίσζεο εγγξάθσλ, αξρείσλ, ζπλαιιαγψλ θαη άιισλ 

ιεηηνπξγηθψλ δηαδηθαζηψλ, φπσο επίζεο θαη ζε ινγηζκηθά απνηχπσζεο δηαγξακκάησλ 

ξνήο (flowcharting). 

 Σε δπλαηφηεηα λα ζπλεξγάδνληαη ζηελά κε ηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο γηα ηνλ απφ 

θνηλνχ θαζνξηζκφ πξνυπνινγηζκψλ θαη ζηφρσλ γηα ηα projects πνπ πινπνηνχληαη. 

 

Οη γλψζεηο ησλ ινγηζηψλ γηα ηε θνξνινγία, ηηο αγνξέο θεθαιαίσλ θαη ηε ρξεκαηννη-

θνλνκηθή δηνίθεζε, ηνπο επηηξέπνπλ λα αζρνινχληαη πνιιέο θνξέο θαη ζε ζέζεηο 

ζπγγεληθέο κε ηελ θχξηα ηδηφηεηά ηνπο. Πνιινί Οηθνλνκηθνί Γηεπζπληέο (CFOs ή 

Comptrollers) πξνέξρνληαη απεπζείαο απφ ηα ινγηζηηθά ηκήκαηα, ελψ άιινη ινγηζηέο 

παξέρνπλ αλεμάξηεηα ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, δεδνκέλεο ηεο νηθεηφηεηάο ηνπο κε 

ζέκαηα δηαρείξηζεο ρξήκαηνο, ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη ειεγθηηθήο. Άι-

ισζηε, ε πιεξνθνξηθή ηερλνινγία έρεη επεξεάζεη ηφζν ηνλ ηξφπν πνπ εξγάδνληαη, 

ψζηε θάπνηνη λα κηιάλε κέρξη θαη γηα δηαθνξεηηθή ινγηζηηθή απφ απηή πνπ ήμεξαλ νη 

γνλείο καο.
24

 Απφ ηε ζηηγκή πνπ νη κεραληθέο δξαζηεξηφηεηεο θαηαρψξεζεο ζηνηρεί-

σλ θαη παξαγσγήο αλαθνξψλ έρνπλ πιήξσο απηνκαηνπνηεζεί θαη δηεθπεξαηψλνληαη 

απφ ηνπο θαηψηαηνπο ππαιιήινπο, γηα ηνπο ινγηζηέο κέλεη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή α-

λάιπζε θαη εξκελεία, ν ζηξαηεγηθφο ζρεδηαζκφο θαη έιεγρνο, ε ζπκκεηνρή ζε δηα-
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ηκεκαηηθέο νκάδεο, ν εληνπηζκφο ηεο απάηεο θαη ε εθπαίδεπζε. Η αμία ινηπφλ ηνπ 

ινγηζηή, ζχκθσλα κε ηνλ Hunton (2002)
25

, δελ θξίλεηαη πηα απφ ηελ εθαξκνγή απην-

καηνπνηεκέλσλ δηαδηθαζηψλ, αιιά απφ ηελ επίιπζε επηρεηξεκαηηθψλ πξνβιεκάησλ, 

ηελ θξηηηθή θαη ηελ αλαιπηηθή ηνπ ζθέςε. 

 

Η απνδνρή ησλ λέσλ ξφισλ πνπ πεξηγξάθηεθαλ παξαπάλσ δελ είλαη πάληνηε απαι-

ιαγκέλε απφ πξνβιήκαηα, θαζψο ελδέρεηαη λα δεκηνπξγεζνχλ ζπγθξνχζεηο ζπκθε-

ξφλησλ θαη λα θηλδπλεχζεη έηζη ε αθεξαηφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία ηνπ επαγγεικαηία 

ινγηζηή. Έρεη δηαπηζησζεί γηα παξάδεηγκα (Ruddock and Taylor, 2005)
26

 ε ζεηηθή 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ησλ απνδνρψλ ησλ ειεγθηψλ θαη ησλ αλψκαια πςειψλ εζφδσλ 

ησλ πειαηψλ ηνπο, ππνδεηθλχνληαο έηζη κηα κε πγηή ζρέζε εμάξηεζεο, πνπ κπνξεί λα 

παξαθηλεί ηνπο ειεγθηέο λα θάλνπλ πην «ραιαξφ» έιεγρν, γηα λα κε ράζνπλ ηνλ πειά-

ηε. 

 

Δλδεηθηηθή επίζεο ηεο θξίζεο πνπ μεθίλεζε ζηηο αξρέο ηεο ρηιηεηίαο θαη εμαθνινπζεί 

λα ηαιαλίδεη ν επάγγεικα είλαη θαη ε απφθαζε ηνπ CFO Magazine πνπ είρε ζηακαηή-

ζεη απφ ην 2000 ηελ απνλνκή Βξαβείσλ Αξηζηείαο ζε νηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο πνπ 

επηλννχλ πξσηνπνξηαθέο κεζφδνπο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο θαη δεκηνπξγνχλ αμία 

ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο επηρεηξήζεηο ηνπο, θαζψο έγηλε εκθαλήο ε αλεπάξθεηα 

ζηνηρείσλ ηνπ ζεζκνχ. ήκεξα, δχν απφ ηνπο βξαβεπκέλνπο CFOs, o Scott Sullivan
*
 

ηεο WorldCom Inc. θαη ν Mark Swartz ηεο Tyco International Ltd. βξίζθνληαη ζηε 

θπιαθή, έλνρνη θαθνπξγεκάησλ φπσο «ινγηζηηθέο απάηεο», «ζχζηαζε ζπκκνξίαο» 

θαη «λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο ελέξγεηεο» (μέπιπκα ρξήκαηνο)
27

. 

 

Η θαηάξξεπζε ηεο Enron θαη ηεο WorldCom έθαλαλ ην θνηλφ λα ράζεη ηελ εκπηζην-

ζχλε ηνπ ζηελ αγνξά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο ηεο. Γηα λα αλαζηξέςνπλ απηή ηελ θα-

ηάζηαζε, ν δεκνθξαηηθφο γεξνπζηαζηήο Paul Sarbanes θαη ν ξεπνπκπιηθάλνο βνπ-

ιεπηήο Michael Oxley έλσζαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη θαηάθεξαλ ζηηο 30 Ινπιίνπ 2002 

λα ππνγξαθεί ν λφκνο Sarbanes-Oxley Act (SOX)
†
, ν νπνίνο απαηηνχζε άκεζεο κε-

ηαξξπζκίζεηο ζηηο πξαθηηθέο ηεο ινγηζηηθήο θαη ηεο εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο. Οη νξ-

θσηνί ειεγθηέο (εζσηεξηθνί & εμσηεξηθνί) θαζίζηαληαη πιένλ απφ ην SOX απεπζείαο 

                                                 
*
 ην 6

ν
 θεθάιαην, ζην case study γηα ηε WorldCom, παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά νη δεκηνπξγηθέο πξα-

θηηθέο ηνπ θ. Sullivan 
†
 “The Public Company Accounting Reform and Investor Protection Act of 2002” 
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ππφινγνη ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, απφ ηελ νπνία θαη 

ζα πξέπεη λα δηνξίδνληαη θαη φρη απφ ηελ εθηειεζηηθή δηνίθεζε, φπσο ήηαλ ε κέρξη 

ηφηε ζπλήζεο πξαθηηθή. Η αιιαγή απηή απνζθνπεί ζηνλ πεξηνξηζκφ ησλ πηέζεσλ πνπ 

ζα κπνξνχζαλ λα δερηνχλ νη ινγηζηέο απφ ηνλ CEO, θαζψο ηα κέιε ηνπ ζπκβνπιίνπ 

νθείινπλ λα είλαη αλεμάξηεηα απφ ηε δηνίθεζε θαη λα πξναζπίδνπλ ηα ζπκθέξνληα 

ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ γηα ηελ επηρείξεζε. 

 

ε απηφ ην ζεκείν είλαη ζπλεηφ λα επηζεκαλζεί φηη ν SOX δελ είλαη άζρεηνο κε ηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Η Euronext, ε εηαηξεία δειαδή πνπ κέρξη πξφζθαηα είρε 

ηνλ έιεγρν ησλ ρξεκαηηζηεξίσλ ηνπ Παξηζηνχ, ηνπ Άκζηεξληακ, ησλ Βξπμειιψλ θαη 

ηεο Ληζζαβφλαο, εμαγνξάζηεθε έλαληη 7,78 δηζ. επξψ απφ ηε NYSE, ηελ θάηνρν ηνπ 

New York Stock Exchange. Μεηά απφ απηή ηελ εμέιημε θαίλεηαη ηδηαηηέξσο πηζαλφ 

λα ππαρζνχλ γεληθεπκέλα θαη επξσπατθέο επηρεηξήζεηο ζηε δηθαηνδνζία ηνπ SOX. 

Δμάιινπ ήδε ειιεληθέο εηαηξείεο, φπσο ε Δζληθή Σξάπεδα, πνπ ε κεηνρή ηνπο δηα-

πξαγκαηεχεηαη ζην ακεξηθάληθν NYSE, έρνπλ ζπκκνξθσζεί κε φζα πξνβιέπεη ν 

SOX γηα ηε ινγηζηηθή κεηαξξχζκηζε θαη ηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε, θαζψο δηαθνξε-

ηηθά ζα αλαγθάδνληαλ λα απνβιεζνχλ απφ ηε δηαπξαγκάηεπζε, ζχκθσλα κε ην άξ-

ζξν 301. Θα ήηαλ ιάζνο άιισζηε λα παξαβιεθζεί  θαη ε ειιεληθή παξαιιαγή ηνπ 

SOX, δειαδή ν Ν. 3016/2002, πνπ νξίδεη κεηαμχ άιισλ φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο 

δηελεξγείηαη απφ εηδηθή θαη αλεμάξηεηε «Τπεξεζία Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ». (Νφκνο 

πεξί «Δηδηθψλ ζεκάησλ δηνηθήζεσλ θαη ιεηηνπξγίαο Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ έρνπλ 

εηζεγκέλεο κεηνρέο ή άιιεο θηλεηέο αμίεο ηνπο ζε νξγαλσκέλε ρξεκαηηζηεξηαθή αγν-

ξά πνπ ιεηηνπξγεί ζηελ Διιάδα»). 

 

 

4.8 Πεξίιεςε ησλ πνπδαηόηεξσλ Γηαηάμεσλ ηνπ SOX 

 

Με ηηο αθφινπζεο παξαγξάθνπο, ν SOX απνζθνπεί: 

 Να βειηηψζεη ηελ πνηφηεηα θαη ηε δηαθάλεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ 

θαη ησλ ζρεηηθψλ ινγηζηηθψλ ππεξεζηψλ, 

 Να δεκηνπξγήζεη ην Public Company Accounting Oversight Board, 

 Να βειηηψζεη ηε δηαδηθαζία ζέζπηζεο πξνηχπσλ ζηε ινγηζηηθή, 

 Να ελδπλακψζεη ηελ αλεμαξηεζία ησλ ειεγθηηθψλ επηρεηξήζεσλ, 
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 Να απμήζεη ηελ εηαηξηθή επζχλε, 

 Να εληζρχζεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αλεμαξηεζία ησλ αλαιπηψλ, θαη 

 Να εληζρχζεη ηνλ επνπηηθφ ξφιν ηεο Securities and Exchange Commission 

 

101 – 109. Δνκή θαη αξκνδηόηεηεο ηνπ Public Company Accounting Oversight Board 

(PCAOB): Εθδίδεη ππνρξεσηηθά ειεγθηηθά πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο, εζηθήο θαη 

αλεμαξηεζίαο πξνο ρξήζε ζε όιεο ηηο δηαπηζηεπκέλεο εηαηξείεο νξθσηώλ ινγηζηώλ θαη 

δεκόζησλ ειεγθηώλ. 

 

103. Ο ειεγθηήο ηεο εηαηξείαο πξέπεη: 

 λα δηαηεξεί ηα έγγξαθα θαη ηα αξρεία ησλ ειέγρσλ γηα ηνπιάρηζηνλ 7 ρξόληα, 

 λα παξέρεη πηζηνπνηήζεηο ή εγθξηηηθέο αλαζθνπήζεηο δεπηέξνπ κέξνπο θάζε ειεγθηη-

θήο αλαθνξάο, 

 λα πεξηγξάθεη ην εύξνο θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη 

ησλ δηθιείδσλ ειέγρνπ (internal controls) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζηηο ρξεκαηννηθν-

λνκηθέο αλαθνξέο. (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ νπζηαζηηθώλ αδπλακηώλ ηνπ εζσηεξη-

θνύ ειέγρνπ θαη πηζαλέο κε-ζπκκνξθώζεηο) 

 

201. Καλόλεο αλεμαξηεζίαο ηνπ ειεγθηή. Ο αλεμάξηεηνο ειεγθηήο δελ κπνξεί λα δηελεξ-

γεί: ηήξεζε βηβιίσλ, ζρεδίαζε θαη εθαξκνγή ρξεκαηννηθνλνκηθνύ πιεξνθνξηαθνύ ζπ-

ζηήκαηνο, ππεξεζίεο εθηίκεζεο θαη θνζηνιόγεζεο, αζθαιηζηηθέο ππεξεζίεο, ηνλ εζσηε-

ξηθό έιεγρν κέζσ outsourcing, δηνηθεηηθέο αξκνδηόηεηεο, όπσο ε δηνίθεζε αλζξώπηλνπ 

δπλακηθνύ, ρξεκαηηζηεξηαθέο ππεξεζίεο δηαβίβαζεο εληνιώλ, κεζηηείαο θαη αληηπξν-

ζώπεπζεο, λνκηθέο θαη άιιεο κε-ειεγθηηθέο ππεξεζίεο θαη θάζε άιιε ππεξεζία πνπ ην 

PCAOB θξίλεη όηη είλαη αλεπίηξεπηε.  

 

202. Απαηηείηαη πξνέγθξηζε ηεο Ειεγθηηθήο Επηηξνπήο γηα θάζε κε-ειεγθηηθή ππεξεζία 

ησλ εμσηεξηθώλ ινγηζηώλ, εθηόο από ηηο πεξηπηώζεηο πνπ: 

 ε αζξνηζηηθή αμία ηεο ππεξεζίαο δελ είλαη κεγαιύηεξε από ην 5% ησλ ζπλνιηθώλ 

εμόδσλ γηα ειέγρνπο κέζα ζηελ ίδηα ρξήζε, 

 ηε ζηηγκή ηεο ζπκθσλίαο ε ππεξεζία δελ ζεσξνύηαλ άζρεηε κε ηνλ έιεγρν θαη 

 πξηλ ηελ θαηάιεμε ηνπ ειέγρνπ νη ππεξεζίεο απηέο έρνπλ γίλεη δεόλησο γλσζηέο 

ζηελ Ειεγθηηθή Επηηξνπή. 
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Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα δεκνζηνπνηνύλ ηηο ακνηβέο ησλ επηθεθαιήο ινγηζηώλ θαη ηε 

θύζε ησλ κε-ειεγθηηθώλ ππεξεζηώλ. 

 

203. Ελαιιαγή ειεγθηή θάζε 5 ρξόληα, καδί κε ηνλ ππεύζπλν αλαζθόπεζεο ηνπ ειέγρνπ. 

 

204. Ο ειεγθηήο δίλεη αλαθνξά ζηελ Ειεγθηηθή Επηηξνπή ζε εκεξήζηα βάζε γηα: 

 όιεο ηηο θξίζηκεο ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

 όιεο ηηο ελαιιαθηηθέο επεμεξγαζίεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ, πνπ 

ζπδεηνύληαη κε ηε δηνίθεζε, ηηο ζπλέπεηεο ηνπο θαη πνηεο πξνθξίλεη ν ειεγθηήο 

 άιιεο θξίζηκεο γξαπηέο επηθνηλσλίεο κεηαμύ ηνπ ειεγθηή θαη ηεο δηνίθεζεο, καδί κε 

αλαθνξά γηα θάζε εθθξεκνύζα δηαθσλία ζηνλ έιεγρν. 

 

206. Σπγθξνύζεηο ζπκθεξόλησλ. Απαγνξεύεηαη ε πξόζιεςε ειεγθηηθήο εηαηξείαο αλ ν 

Εθηειεζηηθόο Δηεπζπληήο (CEO), ν Φξεκαηννηθνλνκηθόο Δηεπζπληήο (CFO), Ο Δηνηθε-

ηηθόο Λνγηζηήο (CAO) ή ν Controller ζπκκεηείραλ ζε απηή κέρξη θαη 1 ρξόλν πξηλ ηνλ 

έιεγρν. 

 

301. Απαίηεζε δηαγξαθήο από ηε δηαπξαγκάηεπζε ζηα εζληθά ρξεκαηηζηήξηα επηρεηξή-

ζεσλ πνπ δελ ζπκκνξθώλνληαη κε ην SOX. 

 Η ειεγθηηθή επηηξνπή θαζίζηαηαη άκεζα ππεύζπλε γηα ην δηνξηζκό, ηηο ακνηβέο θαη 

ηελ επηηήξεζε ησλ ειεγθηώλ. 

 Οη ειεγθηηθέο επηηξνπέο έρνπλ ηελ αξκνδηόηεηα λα απαζρνινύλ αλεμάξηεηνπο ζπκ-

βνύινπο. Κάζε κέινο ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο πξέπεη λα είλαη ηαπηόρξνλα θαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ θαη λα δηαηεξεί ηελ αλεμαξηεζία ηνπ. 

 Η ειεγθηηθή επηηξνπή πξέπεη λα θαζηεξώζεη δηαδηθαζίεο γηα ηελ ππνδνρή, ηε δηαηή-

ξεζε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ παξαπόλσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ινγηζηηθή, ηνπο εζσ-

ηεξηθνύο ινγηζηηθνύο ειέγρνπο θαη ηηο επηζεσξήζεηο θαη ηελ εκπηζηεπηηθή, αλώλπκε π-

πνβνιή από ηνπο ππαιιήινπο αλεζπρηώλ γηα ακθηζβεηνύκελα ινγηζηηθά ή ειεγθηηθά 

ζέκαηα. 

 

302. Τξηκεληαίεο πηζηνπνηήζεηο από ηε δηνίθεζε. Τα ππνγξάθνληα ζηειέρε πξέπεη: 

 λα ζρεδηάδνπλ θαη λα αμηνινγνύλ ηνπο ειέγρνπο, γηα λα δηαζθαιίδνπλ όηη νη θξίζη-

κεο πιεξνθνξίεο γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο αξκόδηνπο 
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 λα απνθαιύπηνπλ ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή όιεο ηηο ζεκαληηθέο αζηνρίεο ζην ζρεδη-

αζκό ή ζηε ιεηηνπξγία ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ, πνπ ζα κπνξνύζαλ λα επεξεάζνπλ 

αξλεηηθά ηελ ηθαλόηεηα ηεθκεξίσζεο ηεο επεμεξγαζίαο, ηεο ζύλνςεο θαη ηεο αλαθνξάο 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ δεδνκέλσλ. 

 

Οη θξίζηκεο αδπλακίεο πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζηνπο ειεγθηέο. Επηπξόζζεηα θάζε 

απάηε ή θαηάρξεζε, πνπ εκπιέθεη ηε δηνίθεζε ή θάζε άιιν εξγαδόκελν κε ζεκαληηθό 

ξόιν ζηνπο εζσηεξηθνύο ειέγρνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη ζηελ ειεγθηηθή επηηξνπή. 

 

303. Οη ζύκβνπινη θαη ε δηνίθεζε δελ κπνξνύλ λα αζθνύλ αλάξκνζηα επηξξνή ζηελ 

ειεγθηηθή δηαδηθαζία 

 

304. Καηάπησζε ησλ bonus θαη ησλ θεξδώλ ζε πεξίπησζε επαλαδεκνζίεπζεο αλα-

ζθεπαζκέλσλ παιηόηεξσλ θαηαζηάζεσλ 

 

401. Απαίηεζε δεκνζίεπζεο όισλ ησλ εθηόο-ηζνινγηζκνύ ζπλαιιαγώλ. 

Όιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο κεηξήζεηο ζα πξέπεη λα ελαξκνληζηνύλ κε ηηο γεληθά πα-

ξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο. Επίζεο νη θύξηεο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο πνπ απαηηνύληαη γηα 

λα ηελ ελαξκόληζε, όπσο αλαγλσξίδνληαη από ηνπο νξθσηνύο ειεγθηέο, ζα πξέπεη λα 

δεκνζηνπνηνύληαη ζην θνηλό. 

 

402. Οη επηρεηξήζεηο γεληθά δελ κπνξνύλ λα παξέρνπλ πηζηώζεηο ζηνπο δηνηθεηηθνύο 

ζπκβνύινπο, νύηε ζηα εθηειεζηηθά ζηειέρε ηεο δηνίθεζεο. 

 

404. Οη επηρεηξήζεηο πξέπεη λα αμηνινγνύλ θάζε ηξίκελν θαη εηεζίσο ηελ θαηαιιειόηε-

ηα ησλ δηθιείδσλ ειέγρνπ (internal controls) γηα ρξήζε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο αλα-

θνξέο
*
. Υπεύζπλε γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ θαη ησλ 

δηεξγαζηώλ αλαθνξάο θαζίζηαηαη ε εθηειεζηηθή δηνίθεζε, ε νπνία πξέπεη εηεζίσο λα 

θαηαξηίδεη θπιιάδην ζπκπεξαζκάησλ γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ ειέγρσλ. Ο νξ-

θσηόο ειεγθηήο εμεηάδεη θαη πηζηνπνηεί ηελ εγθπξόηεηα ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηεο δηνί-

                                                 
*
 Η Securities & Exchange Commission πξνηείλεη γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηεο απαίηεζεο 404 ηνπ SOX 

πεξί δηθιείδσλ ειέγρνπ, ην Πιαίζην Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ ηεο COSO (βι. θεθ. 5.4). 

Με νδεγίεο πνπ εμέδσζε ην Μάην ηνπ 2007 επέηξεςε ζηηο δηνηθήζεηο λα αλαγλσξίδνπλ κφλν ηνπο ζν-

βαξφηεξνπο θηλδχλνπο, αληί λα δηελεξγνχλ εθηεηακέλνπο ειέγρνπο, κεηψλνληαο έηζη ζεκαληηθά ηα θφ-

ζηε ζπκκφξθσζεο. 
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θεζεο. Η αλαθνξά ηνπ πξέπεη λα δεκνζηεύεηαη. Επίζεο δελ κπνξεί ν νξθσηόο ειεγθηήο 

λα δεκηνπξγεί ηελ ηεθκεξίσζε ησλ εζσηεξηθώλ ειέγρσλ. 

 

406. Κώδηθαο Ηζηθήο. Οη επηρεηξήζεηο ζα πξέπεη λα δεκνζηεύνπλ αλ έρνπλ αλαπηύμεη 

Κώδηθα Ηζηθήο γηα ηα αλώηαηα εθηειεζηηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηειέρε ηεο δηνί-

θεζεο
*
. Αλ δελ ππάξρεη θώδηθαο, πξέπεη ε απνπζία ηνπ λα αηηηνινγείηαη. Απαξαίηεηα ζα 

πξέπεη λα πξνσζεί ηνπιάρηζηνλ ηα αθόινπζα πξόηππα: 

 Εηιηθξηλή θαη εζηθή ζπκπεξηθνξά, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο δηαρείξηζεο πξαγκαηη-

θώλ ή δηαθαηλόκελσλ ζπγθξνπόκελσλ ζπκθεξόλησλ, κεηαμύ ησλ πξνζσπηθώλ θαη ησλ 

επαγγεικαηηθώλ ζρέζεσλ, 

 Πιήξε, δίθαηε, αθξηβήο, έγθαηξε θαη θαηαλνεηή γλσζηνπνίεζε ησλ πεξηνδηθώλ α-

λαθνξώλ θαη θαηαζηάζεσλ θαη 

 Σπκκόξθσζε κε ηνπο ηζρύνληεο λόκνπο ηνπ θξάηνπο θαη θαλόλεο 

Η επηρείξεζε πξέπεη λα δεκνζηνπνηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ηηο αιιαγέο θαη εμαηξέζεηο 

ηνπ Κώδηθα Ηζηθήο ην πνιύ κέζα ζε 5 εξγάζηκεο εκέξεο. 

 

407. Δεκνζηνπνίεζε αλ ε ειεγθηηθή επηηξνπή έρεη έλαλ ηνπιάρηζην εηδήκνλα ζηα ρξε-

καηννηθνλνκηθά θαη αλ όρη, γηαηί δελ έρεη. 

 

409. Δεκνζηεύζεηο πξνο ην θνηλό ζε πξαγκαηηθό ρξόλν. Όιεο νη θξίζηκεο αιιαγέο ζηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθόλα ησλ επηρεηξήζεσλ πξέπεη λα γίλνληαη γλσζηέο ζε κέξνο ό-

πνπ ην θνηλό ζα κπνξεί λα ηηο δεη (π.ρ. ζηελ ηζηνζειίδα ηεο επηρείξεζεο) ην πνιύ κέζα 

ζε δύν εξγάζηκεο κέξεο. 

 

801 – 807. Εηαηξηθέο θαη Πνηληθέο Επζύλεο ζε πεξηπηώζεηο Απάηεο 

 

802. Δηαηήξεζε ησλ ειεγθηηθώλ αξρείσλ γηα 7 έηε από ηελ πεξίνδν ησλ ειέγρσλ. Κα-

λείο δελ κπνξεί λα θαηαζηξέςεη, λα αιινηώζεη ή λα παξαπνηήζεη ηα αξρεία θξαηηθώλ 

ειέγρσλ θαη πεξηπηώζεσλ ρξενθνπίαο. 

 

806. Η επηρείξεζε δελ κπνξεί λα απνιύζεη ή λα παξελνριήζεη ηνπο εηαηξηθνύο θαηαδό-

ηεο (whistleblowers). 

                                                 
*
 ηηο ζειίδεο 202 – 203 ηνπ παξαξηήκαηνο παξαηίζεηαη σο ππφδεηγκα ν “Κψδηθαο Ηζηθήο ηεο 

Citigroup γηα Υξεκαηννηθνλνκηθνχο Δπαγγεικαηίεο 



Κεθάιαην 4  Επηρεηξεκαηηθή & Λνγηζηηθή Ηζηθή 

 75 

 

807. Καλείο δελ κπνξεί λα επηδνζεί ζε ρξεκαηηζηεξηαθέο απάηεο. 

 

901 – 905. Τα εγθιήκαηα ησλ αλώηαησλ ζηειερώλ ηηκσξνύληαη απζηεξόηεξα. 

 

906. Κάζε πεξηνδηθή ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε πξέπεη λα ζπλνδεύεηαη από ππνγε-

γξακκέλε πηζηνπνίεζε ηνπ CEO θαη ηνπ CFO, δηαβεβαηώλνληαο όηη ε θαηάζηαζε ζπκ-

κνξθώλεηαη πιήξσο κε ηνπο ρξεκαηηζηεξηαθνύο λόκνπο. 

 

1101 – 1107. Επζύλεο από Επηρεηξεκαηηθέο Απάηεο. Πξνδηαγξάθνληαη πνηλέο γηα πξά-

μεηο όπσο ε αιινίσζε ησλ αξρείσλ, ε παξαθώιπζε επίζεκσλ δηαδηθαζηώλ, ε ιήςε 

αδηθαηνιόγεηα πςειώλ απνδνρώλ, ε εθδίθεζε θαηά ησλ εηαηξηθώλ θαηαδνηώλ θαη δηά-

θνξεο άιιεο απάηεο θαη θαηαρξήζεηο. 

 

Η Securities and Exchange Commission ζηηο αξρέο Απξηιίνπ 2007 ελέθξηλε έλα 

πιαίζην αιιαγψλ ζην SOX, θάλνληαο πην ειαζηηθέο ηηο απαηηήζεηο ηνπ γηα ηηο κηθξφ-

ηεξεο εηαηξείεο θαη ηνπο αδεηνδνηεκέλνπο ειεγθηέο απφ ην επηκειεηήξην πνπ επηβιέ-

πεη ηε ινγηζηηθή βηνκεραλία
*
. Οη αξρηθέο πξνζπάζεηεο ζπκκφξθσζεο κε ην SOX θφ-

ζηηζαλ ππέξνγθα ζε ζρέζε κε ηηο σθέιεηεο ηνπο, εηδηθά γηα ηηο κηθξφηεξεο εηαηξείεο, 

νη νπνίεο αζθνχζαλ πνιηηηθέο πηέζεηο καδί κε ηηο επηρεηξήζεηο πςειήο ηερλνινγίαο, 

απνζθνπψληαο ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ λφκνπ. Σν λέν πιαίζην αιιαγψλ αλακέλεηαη λα 

κεηψζεη ζεκαληηθά ηα θφζηε ζπκκφξθσζεο, ειαρηζηνπνηψληαο ηε ζπαηάιε, ηηο πεξηη-

ηέο επαλαιήςεηο δηαδηθαζηψλ θαη ηε ζρηδνθξελή θαηαγξαθή ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ. Οη ζπνπδαηφηεξεο ηξνπνπνηήζεηο πξνβιέπνπλ φηη
28

: 

 Ο ζρεδηαζκφο ησλ ειέγρσλ ζα πξνζαξκφδεηαη ζηηο “ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο” θάζε 

επηρείξεζεο θαη 

 Οη ειεγθηέο ζα βαζίδνληαη πεξηζζφηεξν ζηελ θξίζε ηνπο θαη ζα αζθνχλ επαγγει-

καηηθφ ζθεπηηθηζκφ φηαλ εμεηάδνπλ αλ κπνξνχλ λα βαζηζηνχλ ζηε δνπιεηά ησλ πξν-

εγνχκελσλ. 

 

Πξέπεη επίζεο λα δηεπθξηλίζνπκε φηη ε ζπκκφξθσζε κε ην SOX δε ζπλεπάγεηαη κφλν 

θφζηε θαη απμεκέλνπο ειέγρνπο. Έρεη ππνζηεξηρζεί φηη ε θάζε επηρείξεζε ιεηηνπξγεί 

                                                 
*
 (Όπσο ην ειιεληθφ Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην) 
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κε ην ζχζηεκα δηθιείδσλ ειέγρνπ πνπ ηεο αμίδεη. Όζνη θαηαζηξψλνπλ δειαδή έλα 

αμηφπηζην ζχζηεκα εζσηεξηθψλ ειέγρσλ ζχκθσλα κε ηελ §404, αλακέλεηαη λα απν-

θνκίζνπλ πνιιά νθέιε ζε φξνπο απνηειεζκαηηθφηεηαο θαη απνδνηηθφηεηαο. Η Lord 

& Benoit LLC
*
 κειέηεζε ηηο θηλήζεηο ησλ κεηνρψλ 2.481 επηρεηξήζεσλ, πνπ νινθιή-

ξσζαλ δχν έηε επηζεσξήζεσλ ησλ δηθιείδσλ ηνπο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. χκθσλα κε 

απηή, νη δηνηθήζεηο πνπ θαη ηα δχν έηε πηζηνπνίεζαλ ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ειέγρσλ 

ηνπο, είδαλ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ηνπο λα απμάλεηαη θαηά κέζν φξν 28%. Αληίζεηα, 

φζνη ζπκβηβάζηεθαλ κε πξνβιεκαηηθνχο ειέγρνπο, βίσζαλ κεηψζεηο ζηελ ηηκή ησλ 

κεηνρψλ ηνπο θαηά 6%. Σέινο, ε αγνξά αληάκεηςε κε απμήζεηο θαηά 25% ην δεχηεξν 

ρξφλν, φζεο επηρεηξήζεηο δηφξζσζαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ εληφπηζαλ ην πξψην έηνο. 

 

ε πξφζθαηε έξεπλα ηεο Financial Executives International απνδείρηεθε φηη ην 2006 

ηα θφζηε ζπκκφξθσζεο κε ην SOX έπεζαλ θαηά 23% (θαηά κέζν φξν 2,92 εθ. $) ζε 

ζρέζε κε ην 2005 (3,8 εθ. $), θεθαιαηνπνηψληαο ηε δνπιεηά πνπ έγηλε ηα πξνεγνχκε-

λα ρξφληα. Ο επφκελνο πίλαθαο παξνπζηάδεη ηα εληππσζηαθφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο 

έξεπλαο. 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5: Σα Μεησκέλα Κόζηε πκκόξθσζεο κε ηνλ SOX ην 2006 

Υξόλνο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ αθηεξώζεθε 

ζηε ζπκκόξθσζε κε ην SOX 

Καηά κέζν φξν 18.070 ψξεο αλά επηρείξε-

ζε. Μείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 10% 

Υξόλνο ηξίησλ Καηά κέζν φξν 3.382 ψξεο απφ ζπκβνχ-

ινπο θαη άιινπο, εθηφο απφ ηνπο εμσηεξη-

θνχο ειεγθηέο. Μείσζε θαηά 15% 

Ακνηβέο ειεγθηώλ Καηά κέζν φξν 1,2 εθ. $. Μείσζε θαηά 

0,8% 

Αθξίβεηα Σν 46% δήισζε φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

ηνπο θαηαζηάζεηο ήηαλ πην αθξηβείο 

Απάηε Σν 34% δήισζε φηη ν SOX ζπλέβαιε ζηελ 

αλαθάιπςε θαη ηελ απνηξνπή ηεο απάηεο 

ΠΗΓΗ: Financial Executives International (www.fei.org) 

                                                 
*
 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο εηαηξείαο ζην www.section404.org 
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ηελ Διιάδα ηα ζέκαηα εηαηξηθήο δηαθπβέξλεζεο ξπζκίδνληαη απφ ηνλ θσδηθνπνηε-

κέλν λφκν 2190/1920 «Πεξί αλσλχκσλ εηαηξεηψλ». Οη πην πξφζθαηεο αλακνξθψζεηο 

θαη ηξνπνπνηήζεηο πνπ ππέζηε, κε ηελ εηζαγσγή ηνπ λ. 3604/2007 (ΦΔΚ 

189/Α΄/8.8.2007), αθνξνχλ ηα αθφινπζα: 

 Μεηψλεηαη δξαζηηθά ε δηνηθεηηθή παξέκβαζε ζηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Αλψλπκεο Δηαηξείαο. Η Διιάδα ζπκκεηέρεη πιένλ ζηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ 

πνπ έρνπλ θαηαξγήζεη, εδψ θαη δεθαεηίεο, ηε δηνηθεηηθή θεδεκνλία θαη ηελ αζθπ-

θηηθή επνπηεία ηεο αλψλπκεο εηαηξείαο.  

 Δλαξκνλίδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην α) κε ην θνηλνηηθφ δίθαην γεληθφηεξα θαη εηδη-

θφηεξα κε ηελ Οδεγία 2006/68/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζχζηαζε ηεο αλσλχκνπ εηαηξεί-

αο θαη ηε δηαηήξεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ θεθαιαίνπ ηεο θαη νινθιεξψλεηαη ε 

ελαξκφληζε κε ηελ Οδεγία 2003/58/ΔΚ ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο δεκνζηφηεηαο 

θαη β) κε ηελ πξφζθαηε λνκνινγία ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο θαη ησλ ινη-

πψλ δηνηθεηηθψλ δηθαζηεξίσλ.  

 Δηζάγνληαη λένη ζεζκνί, φπσο γηα παξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ηειεδηάζθεςεο ζηηο 

ζπλεδξηάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ θαη ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, πνπ δηεπ-

ξχλνπλ ηηο εηαηξηθέο δπλαηφηεηεο, εθζπγρξνλίδνπλ θαη δηεπθνιχλνπλ ηε ιεηηνπξ-

γία ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ.  

 Δηζάγνληαη ξπζκίζεηο πνπ δηεπθνιχλνπλ ηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ησλ ελδηα-

θεξνκέλσλ ή απινπνηνχλ ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο εηαηξείαο, φπσο γηα πα-

ξάδεηγκα ε δπλαηφηεηα ίδξπζεο κνλνπξφζσπεο αλψλπκεο εηαηξείαο, ε αχμεζε 

ησλ δπλαηνηήησλ έθδνζεο πξνλνκηνχρσλ κεηνρψλ θαη ε αλακφξθσζε ηεο δηαδη-

θαζίαο κείσζεο ηνπ κεηνρηθνχ θεθαιαίνπ.  

 Αλαζεσξνχληαη κείδνλνο ζεκαζίαο δεηήκαηα ηνπ δηθαίνπ ησλ αλσλχκσλ εηαη-

ξεηψλ θαη ξπζκίδνληαη επηκέξνπο δεηήκαηα. Σέηνηα δεηήκαηα, γηα παξάδεηγκα, 

απνηεινχλ ην θαζεζηψο επζχλεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ, θαζψο θαη ην θα-

ζεζηψο αθπξφηεηαο ή αθπξσζίαο ησλ απνθάζεσλ ηεο γεληθήο ζπλέιεπζεο, ηα ν-

πνία αλαζεσξνχληαη, δηεπθξηλίδνληαη θαη εθζπγρξνλίδνληαη.  

 Γηεπξχλνληαη ηα πεξηζψξηα θαηαζηαηηθψλ δηακνξθψζεσλ. Σνχην ζεκαίλεη φηη 

δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο κεηφρνπο λα δηακνξθψλνπλ ειεχζεξα επηκέξνπο ζέ-

καηα ζην θαηαζηαηηθφ ή λα πξνβιέπνπλ δηαθνξεηηθέο ξπζκίζεηο ζην θαηαζηαηηθφ 

απφ νξηζκέλα αλαθεξφκελα ζην λφκν.  
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 Καηαβάιιεηαη κέξηκλα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο ζέζεο ησλ κεηφρσλ. Η ελίζρπζε ηεο 

ζέζεο ησλ κεηφρσλ απνηειεί θίλεηξν επελδχζεσλ θαη δεκηνπξγεί θιίκα εκπηζην-

ζχλεο ζηελ αγνξά. Η ελίζρπζε γίλεηαη κε ζηαζεξά θαη ζηαζκηζκέλα βήκαηα.  

 Πξνβιέπνληαη κεηαβαηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε ζηηο λέεο ξπζκί-

ζεηο, πνπ αθνξνχλ ζηελ ζεκαληηθφηεξε κνξθή ηνπ ζπλεηαηξίδεζζαη ζηελ ρψξα 

καο θαη άξα ζα απνηειέζνπλ έλαλ βαζηθφ ππιψλα αλάπηπμεο ηεο αγνξάο καο θαη 

κάιηζηα βξαρππξφζεζκα. 

 

 

4.9 Ηζηθή θαη Νόκνη 

 

Αθφκα θαη εθείλνη πνπ αληηιακβάλνληαη ηελ αλαγθαηφηεηα πξνζθφιιεζεο ησλ ινγη-

ζηψλ ζηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία, πνιιέο θνξέο ζπγρένπλ ηελ εζηθή κε ην λφ-

κν. Η άπνςε απηή ιέεη φηη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν ινγηζηήο δξα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο 

λνκνζεζίαο, ε πεξαηηέξσ εμέηαζε ηεο εζηθφηεηαο ησλ πξάμεψλ ηνπ δεκηνπξγεί κφλν 

πεξηηηφ θφζηνο. Ίζσο απηφ λα ίζρπε ζε κηα αγγειηθά πιαζκέλε θνηλσλία, φπνπ φινη 

νη λφκνη ζα ήηαλ δίθαηνη θαη ζα αληαλαθινχζαλ εζηθέο αμίεο. Σα πξάγκαηα φκσο εκ-

θαλψο δελ είλαη έηζη. Έλαο ινγηζηήο, ηνλ θαηξφ ηνπ λαδηζκνχ ζηε Γεξκαλία ή ηνπ 

απαξηράηλη ζηε Νφηηα Αθξηθή, ζα αξλνχληαλ λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζε Δ-

βξαίν ή καχξν επηρεηξεκαηία αληίζηνηρα, επηθαινχκελνο κάιηζηα θαη ην ζρεηηθφ λφ-

κν. ήκεξα κηα ηέηνηα ζπκπεξηθνξά κφλν απαξάδεθηε κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί θαη 

νλνκάδεηαη απηζηία πξνο ηνλ πειάηε. Γελ είλαη ινηπφλ πάληα φινη νη λφκνη εζηθνί. 

 

Σν Ιλζηηηνχην Γηεζλνχο Ηζηθήο αληηιακβάλεηαη ηελ εζηθή σο ηελ ππνηαγή ζην κε 

επηβαιιφκελν: «Η ζπκκφξθσζε {κε λφκνπο} είλαη απηφ πνπ αλαγθαδφκαζηε λα θά-

λνπκε, ελψ εζηθή είλαη απηφ πνπ θάλνπκε επεηδή είλαη ζσζηφ. Ο ζθνπφο ηνπο είλαη 

θνηλφο -εμαηξεηηθή ζπκπεξηθνξά- αιιά ε πξννπηηθή ηνπο είλαη δηαθνξεηηθή, εμαλα-

γθαζηηθή ε κία, ζπλεξγαηηθή ε άιιε»
*
. H Lynn Sharp Paine έγξαθε ην 1994 ζην 

Harvard Business Review φηη «ε ζηξαηεγηθή ηεο αθεξαηφηεηαο είλαη πην επξεία, βα-

ζχηεξε θαη πην απαηηεηηθή απφ κηα πξσηνβνπιία ζπκκφξθσζεο κε ηνπο λφκνπο. Πην 

επξεία ζην φηη απνζθνπεί λα δηεπθνιχλεη ηελ ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά. Βαζχηεξε ζην 

φηη ραξάζζεη θαζνδεγεηηθέο αμίεο θαη ππνδείγκαηα ζθέςεο θαη δξάζεο ζην ήζνο θαη 

                                                 
*
 Απφ ηε ζειίδα ηνπ Center for Corporate Ethics (www.ethics-center.com/faq.htm) πνπ αλήθεη ζην 

Institute for Global Ethics (www.globalethics.org). 
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ηα ιεηηνπξγηθά ζπζηήκαηα ησλ νξγαληζκψλ θαη ησλ κειψλ ηνπο. Καη πην απαηηεηηθή 

ζην φηη πξνυπνζέηεη ελεξγή πξνζπάζεηα γηα λα θαζνξηζηνχλ νη επζχλεο θαη νη βιέ-

ςεηο πνπ ζπγθξνηνχλ ηελ εζηθή ππμίδα ελφο νξγαληζκνχ»
29

. 

 

Ο θαζεγεηήο Γηάλλεο Θαλφπνπινο καο πξνηξέπεη λα ζθεθηνχκε «ην εζηθφ πιαίζην 

ζαλ έλα θχθιν θαη ην λνκηθφ πιαίζην ηνπ ίδηνπ ρψξνπ ζαλ έλαλ άιιν θχθιν. Οη θχ-

θινη απηνί κεξηθψο επηθαιχπηνπλ ν έλαο ηνλ άιιν θαη δελ είλαη ησλ ίδησλ δηαζηάζε-

σλ.»
30

 

 

 

 

Ίζσο θάπνηνη λα δηακαξηπξεζνχλ γηα ην κεγάιν θνκκάηη ησλ λφκσλ πνπ αθήλεη ε-

θηφο εζηθήο ην παξαπάλσ δηάγξακκα. Φπζηθά δεκηνπξγήζεθε γηα ιφγνπο επθνιφηε-

ξεο θαηαλφεζεο θαη δελ αληαλαθιά ηε λνκνζεζία θάπνηνο ζπγθεθξηκέλεο ρψξαο. 

Ωζηφζν, πξέπεη λα γίλεη μεθάζαξν φηη δελ απνζθνπνχλ φινη νη λφκνη ζηελ πξνζηαζία 

ηεο εζηθήο ηάμεο, αιιά ππάξρνπλ θαη νη ιεγφκελνη “ηππηθνί”, νη νπνίνη ζε αληίζεζε 

κε ηνπο “νπζηαζηηθνχο”, δε ζεζπίδνπλ θάπνην θαλφλα δηθαίνπ
31

. Σέηνηνο είλαη π.ρ. ν 

λφκνο γηα ηε δηαδηθαζία ςήθηζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

ην θέληξν ηνπ αιιεινθαιππηφκελνπ πξάζηλνπ θνκκαηηνχ, εθεί φπνπ ε εζηθή ζπλα-

ληά ηνπο λφκνπο, βξίζθεηαη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία. Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηη-

θήο πκπεξηθνξάο ηνπ AICPA π.ρ. μεθηλάεη αλαιχνληαο (Ηζηθέο) Αξρέο, φπσο είλαη ε 

Αθεξαηφηεηα, ε Αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε Αλεμαξηεζία, πξνθεηκέλνπ λα απνηειέζνπλ 

απηέο ην πιαίζην ζεκειίσζεο ησλ Καλφλσλ ηνπ. Γηα λα νξίζνπκε επνκέλσο ηνπο θψ-

δηθεο επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο, ζα ιέγακε φηη είλαη έλα ακάιγακα θαλφλσλ θαη 

εζηθψλ αξρψλ, πνπ απνζθνπνχλ «ζηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο 

ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ {…} γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν ηνπ εζηθνχ θαη επαγγει-
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καηηθνχ θχξνπο {…} ησλ κειψλ φζν θαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε {…} 

ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο».
*
 

 

Έρνληαο νξηνζεηήζεη ηηο παξαπάλσ πεξηνρέο, απνκέλεη λα απαληεζεί ηη ελδηαθέξνλ 

παξνπζηάδεη ε κειέηε ηνπ κπιε θνκκαηηνχ. Με άιια ιφγηα, ε θξαηηθή λνκνζεζία, 

πνπ ξπζκίδεη ηα ηερληθά ζέκαηα ηεο ινγηζηηθήο επηζηήκεο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο επη-

ηαγέο ησλ επαγγεικαηηθψλ ελψζεσλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ ινγη-

ζηψλ, γηαηί δελ επαξθνχλ γηα λα δηαζθαιηζηεί ε πνηνηηθή θαη εζηθά νξζή παξνρή ιν-

γηζηηθψλ ππεξεζηψλ; Θα κπνξνχζε λα δνζεί ε αθφινπζε απάληεζε: 

 

 Οη λφκνη δελ πεξηγξάθνπλ πξφηππεο εζηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα θάζε πεξίζηαζε, 

αιιά αληίζεηα απαγνξεχνπλ ηελ ηέιεζε αδηθνπξαμηψλ. Δίλαη εκθαλέο φηη ν εθάζηνηε 

λνκνζέηεο ζα έπξεπε λα θαηέρεη ζετθέο δπλάκεηο γηα λα πξνβιέςεη θάζε δπλαηφ ηξφ-

πν κε ηνλ νπνίν κπνξεί λα παξαθακθζεί ην πλεχκα ηνπ λφκνπ ηνπ. Γη’ απηφ θαη ζπ-

λήζσο νη λφκνη έξρνληαη σο απάληεζε ππαξθηψλ θαηαζηάζεσλ, γηα λα αλαζηξέςνπλ 

γλσζηέο αδηθίεο. Π.ρ. ν λφκνο Sarbanes – Oxley ςεθίζηεθε γηα λα απνθαηαζηαζεί ε 

εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ ζηελ αγνξά θαη ηνπο ζεζκνχο ηεο. Έλα επάγγεικα ηφζν πε-

ξίπινθν θαη κεηαβαιιφκελν φζν απηφ ηνπ ινγηζηή, απφ ην νπνίν εμαξηάηαη ε ιεη-

ηνπξγία νιφθιεξεο ηεο νηθνλνκίαο, δελ κπνξεί λα πεξηκέλεη ηνπο επφκελνπο λφκνπο, 

πνπ έηζη θη αιιηψο απαγνξεχνπλ πξνεγνχκελεο ζπκπεξηθνξέο. Υξεηάδεηαη θαζνδή-

γεζε γηα ηψξα θαη γηα ην κέιινλ, φρη κφλν γηα ην παξειζφλ. 

 

 Όζνλ αθνξά ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, απηνί πξνζθέξνπλ απαξαίηεηεο, αιιά 

φρη θαη ηθαλέο πξνυπνζέζεηο γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα ζπκπεξηθνξά εζηθή. Π.ρ. φηαλ 

ν εμσηεξηθφο ειεγθηήο επηθπξψλεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εηαηξείαο 

πνπ αλήθεη ζε ηέηαξηφ ηνπ μάδεξθν, θαίλεηαη θαηαξρήλ λα κελ παξαβηάδεη ηελ αξρή 

ηεο αλεμαξηεζίαο, ε νπνία απνθιείεη ηνλ έιεγρν απφ «θνληηλνχο ζπγγελείο». Ση γίλε-

ηαη φκσο αλ νη δχν άληξεο κεγάισζαλ καδί ζε θάπνην νξεηλφ ρσξηφ ηεο Κξήηεο θαη 

παξά ηε καθξηλή ηνπο ζπγγέλεηα ηνπο ζπλδέεη καθξφρξνλε θηιία; Τπάξρεη θίλδπλνο 

λα δεκηνπξγεζεί απηφ πνπ νη Ακεξηθάλνη νλνκάδνπλ “paralysis by analysis” ζηνλ ε-

παγγεικαηία ινγηζηή αλ γηα λα αμηνινγήζεη ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε πνπ αληηκε-

                                                 
*
 Καλνληζκφο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο ησλ κειψλ ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ, Γεληθέο 

Αξρέο, §1.1: θνπφο (δείηε ζειίδα 162 παξαξηήκαηνο ζρεηηθά) 
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ησπίδεη πξέπεη λα θαηαθεχγεη δηαξθψο ζε θαλφλεο, ξπζκίζεηο θαη ηηο επεμεγήζεηο 

ηνπο. 

 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ φηη ν ινγηζηήο ζα βξεη πνιχηηκε θαζνδήγεζε ζηνπο λφκνπο θαη 

ηνπο θαλφλεο δενληνινγίαο, αιιά δελ κπνξεί λα βαζηζηεί απνθιεηζηηθά ζε απηνχο. 

Γηα λα απνθχγεη πνιπδάπαλεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο, πνπ πξνθαινχλ βιάβε ζην γφε-

ηξν ηνπ επαγγέικαηνο, έρεη αλάγθε επηβεβαίσζεο ησλ πξάμεψλ ηνπ θαη επίιπζεο ησλ 

δηιεκκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη, ππεξβαίλνληαο ηελ άθξηηε ζπκκφξθσζε κε λφκνπο 

θαη πξνζθεχγνληαο ζε εζηθέο αξρέο θαη αμίεο. Μεηά απφ απηή ηελ αλάιπζε γίλεηαη 

πιένλ αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνεγνχκελνπ θεθαιαίνπ, φπνπ αλαζθνπήζακε 

ηε θηινζνθηθή καο θιεξνλνκηά, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπκε ζηε βάζαλν ηεο Λνγη-

ζηηθήο Ηζηθήο ακθηιεγφκελεο επαγγεικαηηθέο πξάμεηο ησλ ινγηζηψλ, ψζηε λα θαηα-

ιήμνπκε ζηηο πξφηππεο ζπκπεξηθνξέο ηεο Λνγηζηηθήο Γενληνινγίαο. ην επφκελν 

θεθάιαην ζα εμεηαζηεί ε άιιε πιεπξά ηεο δενληνινγίαο, πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ 

απάηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο (fraud). 
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Η Ανηιμεηώπιζη ηηρ Απάηηρ 

 

Μέρξη ηψξα παξνπζηάζηεθε ε επαγγεικαηηθή επζχλε ησλ ινγηζηψλ κέζα απφ θηιν-

ζνθηθά εξγαιεία ιήςεο απνθάζεσλ θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ θσδίθσλ εζηθήο. Σην θε-

θάιαην απηφ αλαδεηθλχεηαη ε ζεκαληηθφηεηα ησλ παξαπάλσ, εμεηάδνληαο ην θνηλσ-

ληθφ θφζηνο πνπ επηθέξεη ε παξαβίαζε ηεο δενληνινγίαο, ε δηαθζνξά θαη ε απάηε. 

Σπγθεθξηκέλα πεξηγξάθνληαη ε θαηάρξεζε ηεο αγνξάο, ε «δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή» 

θαη θνηλνί ηξφπνπο εξγαζηαθήο εμαπάηεζεο. Δπίζεο παξνπζηάδνληαη εξγαιεία αληη-

κεηψπηζεο ηεο απάηεο θαη δηαρείξηζεο επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ, φπσο εθείλα ηεο 

ACFE θαη ηεο COSO. 

 

 

5.1 Η Καηάσπηζη ηηρ Αγοπάρ 

 

Η ςήθηζε ηνπ λφκνπ 3340/10.5.2005 πξνζάξκνζε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ζηελ Ο-

δεγία 2003/6 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηεο θεθαιαηαγνξάο 

απφ θαηαρξεζηηθέο πξάμεηο. Ωο ηέηνηεο λννχληαη πξάμεηο πνπ ζρεηίδεηαη είηε κε εθκε-

ηάιιεπζε εκπηζηεπηηθήο πιεξνθφξεζεο είηε κε ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο. 

 

Γηα λα ραξαθηεξηζηεί κηα πιεξνθνξία πξνλνκηαθή ζα πξέπεη: 

 λα είλαη ζπγθεθξηκέλε, λα επηηξέπεη δειαδή ηε ζπλαγσγή ζπκπεξαζκάησλ γηα 

ηελ πηζαλή επίπησζή ηεο ζηηο ηηκέο ησλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ, 

 λα κελ έρεη δεκνζηνπνηεζεί, 

 λα αθνξά έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα λνκηθά πξφζσπα ή ηα ρξεκαηνπηζησηηθά 

ηνπο κέζα, ηα νπνία έρνπλ εηζέιζεη ζηελ νξγαλσκέλε αγνξά, 

 ε ελδερφκελε δεκνζηνπνίεζή ηεο λα επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ ηηκή ησλ ρξεκαην-

πηζησηηθψλ κέζσλ πνπ αθνξά θαη ησλ παξαγψγσλ ηνπο, δειαδή λα πξφθεηηαη γηα 

πιεξνθνξία πνπ έλαο ζπλεηφο επελδπηήο ζα αμηνινγνχζε, κεηαμχ άιισλ, σο νπζηψδε 

θαηά ηε ιήςε ησλ επελδπηηθψλ ηνπ απνθάζεσλ. 

 

Τα Άξζξα 3 θαη 4 απαγνξεχνπλ ζε φζνπο θαηέρνπλ πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο: 

 λα ηηο αλαθνηλψλνπλ ζε άιινπο, εθηφο θαη αλ ελεξγνχλ ζην ζχλεζεο πιαίζην ά-

ζθεζεο ηεο εξγαζίαο, ηνπ επαγγέικαηνο ή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο, 
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 λα ζπληζηνχλ ζε άιιν πξφζσπν, βάζεη πξνλνκηαθήο πιεξνθνξίαο, λα απνθηήζεη 

ή λα δηαζέζεη ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα, ζηα νπνία αθνξά ε πιεξνθνξία απηή. Σηηο 

ΗΠΑ π.ρ. ε θ. Martha Stewart θαηαδηθάζηεθε πξσηνδίθσο ζε έμη κήλεο θπιάθηζε θαη 

πέληε κήλεο θαη‟ νίθνλ πεξηνξηζκφ, επεηδή δηεμήγαγε ζπλαιιαγέο κε ηε κεηνρή ηεο 

ImClone, ρξεζηκνπνηψληαο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, πνπ ηεο παξείρε ν πξφεδξνο 

ηεο εηαηξείαο, ν νπνίνο ήηαλ θαη θίινο ηεο. 

 

Μέρξη ηε ζέζπηζε ηνπ λφκνπ ζηελ Διιάδα αιιά θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο επξσπατθέο 

ρψξεο δελ ππήξραλ αλαιπηηθέο δηαηάμεηο πνπ λα νξίδνπλ, ηη ζεσξείηαη ρεηξαγψγεζε 

αγνξάο. Η αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ ρεηξαγψγεζεο έρεη ζηεξηρζεί ζηε γεληθή αξρή 

φηη ε δηαζπνξά ςεπδψλ ή αλαθξηβψλ εηδήζεσλ, πνπ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ ηηκή 

ή ηηο ζπλαιιαγέο θηλεηψλ αμηψλ, δελ κπνξεί παξά λα απνζθνπεί ζηελ απνθφκηζε 

πξνζσπηθνχ νθέινπο. Τψξα πιένλ σο ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο ζεσξνχληαη θαη απα-

γνξεχνληαη απφ ην Άξζξν 7: 

 ζπλαιιαγέο κε ηηο νπνίεο δίλνληαη παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξνζθν-

ξά, ηε δήηεζε ή ηελ ηηκή ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ ή κε ηηο νπνίεο δηακνξθψλεηαη ε 

ηηκή ελφο ή πεξηζζνηέξσλ ρξεκαηνπηζησηηθψλ κέζσλ ζε κε θαλνληθφ - ηερλεηφ επί-

πεδν, εθηφο θαη αλ απνδεηθλχεηαη φηη είλαη ζχκθσλεο κε απνδεθηέο πξαθηηθέο ηεο 

ζρεηηθήο αγνξάο 

 ζπλαιιαγέο πνπ ζπλδπάδνληαη κε ή ζπληζηνχλ παξαπιαλεηηθέο κεζνδεχζεηο ή 

άιια ηερλάζκαηα, 

 ε δηάδνζε δηα ησλ κέζσλ καδηθήο ελεκέξσζεο θαη ηνπ δηαδηθηχνπ ή κε νπνηνδή-

πνηε άιιν κέζν, πιεξνθνξηψλ πνπ δίλνπλ ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο ελδείμεηο ζρεηη-

θά κε ηα ρξεκαηνπηζησηηθά κέζα ή θεκψλ, ή παξαπιαλεηηθψλ εηδήζεσλ, εάλ ν δηα-

δίδσλ γλψξηδε ή φθεηιε λα γλσξίδεη φηη νη πιεξνθνξίεο είλαη ςεπδείο. 

 

Δπηπιένλ, ν νξηζκφο ηεο ρεηξαγψγεζεο ζηεξίδεηαη ζην απνηέιεζκα ησλ πξάμεσλ 

(πνπ θξίλεηαη κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα) θαη φρη ζηελ πξφζεζε. Αλ δειαδή θάπνηα 

ζπκπεξηθνξά εκπίπηεη ζηηο απαγνξεχζεηο ηνπ λφκνπ, ν «δξάζηεο» ζα ζεσξεζεί φηη 

δηέπξαμε ην αδίθεκα ηεο ρεηξαγψγεζεο αγνξάο, ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα απνδεηρζεί φηη 

είρε δφιν γηα λα ελεξγήζεη έηζη. 
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Δλδεηθηηθά, ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο ζπληζηνχλ: 

 ε ζπκπεξηθνξά, ε νπνία νδεγεί ζηελ εμαζθάιηζε δεζπφδνπζαο ζέζεο επί ηεο 

πξνζθνξάο ή ηεο δήηεζεο ελφο ρξεκαηνπηζησηηθνχ κέζνπ, κε απνηέιεζκα ηνλ άκεζν 

ή έκκεζν ηερλεηφ πξνζδηνξηζκφ ηεο ηηκήο ηνπ, ή γεληθφηεξα ηε δεκηνπξγία αζέκηησλ 

ζπλζεθψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο 

 ε αγνξά ή ε πψιεζε κεηνρήο θαηά ην θιείζηκν ηεο ζπλεδξίαζεο µε απνηέιεζκα 

ηελ παξαπιάλεζε ησλ επελδπηψλ πνπ ελεξγνχλ βάζεη ηεο ηηκήο θιεηζίκαηνο. 

 ε εθκεηάιιεπζε ηεο πξφζβαζεο ζε κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, πεξηιακβαλνκέ-

λνπ ηνπ δηαδηθηχνπ, γηα ηε δηαηχπσζε γλψκεο ζρεηηθήο κε ρξεκαηνπηζησηηθφ κέζν ή 

ηνλ εθδφηε ηνπ, ρσξίο λα δηαηππψλεηαη κε ζαθήλεηα θαη επθξίλεηα ε ζχγθξνπζε ζπκ-

θεξφλησλ πνπ πξνθχπηεη φηαλ ν εθθέξσλ ηε γλψκε έρεη επελδχζεη ζην ελ ιφγσ ρξε-

καηνπηζησηηθφ κέζν θαη αληιεί φθεινο απφ ηνλ αληίθηππν ηεο γλψκεο ηνπ ζηελ ηηκή 

ηνπ κέζνπ. 

 ε δηάδνζε ςεπδψλ, αλαθξηβψλ ή παξαπιαλεηηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ εηαηξεηψλ, κέζσ ησλ εηεζίσλ ή πεξηνδηθψλ νηθνλνκηθψλ θα-

ηαζηάζεσλ, ησλ ελεκεξσηηθψλ δειηίσλ ή άιισλ δεκνζηεπκάησλ. 

 

Δλδείμεηο πνπ ζα ιακβάλνληαη ππφςε γηα λα εμεηαζηεί θαηά πφζν κία πεξίπησζε α-

πνηειεί ρεηξαγψγεζε είλαη κεηαμχ άιισλ: 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη εληνιέο ή νη ζπλαιιαγέο αληηπξνζσπεχνπλ ζεκαληηθφ 

πνζνζηφ ηνπ θαζεκεξηλνχ φγθνπ ζπλαιιαγψλ, ηδίσο φηαλ νη δξαζηεξηφηεηεο απηέο 

νδεγνχλ ζε ζεκαληηθή κεηαβνιή ηεο ηηκήο, 

 εάλ νη ζπλαιιαγέο αγνξάο θαη πψιεζεο δελ ζπλεπάγνληαη αιιαγή ηνπ πξαγκαηη-

θνχ δηθαηνχρνπ, 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δνζείζεο εληνιέο ή νη δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο νδε-

γνχλ ζε βξαρππξφζεζµεο αληηζηξνθέο ζέζεσλ, αληηπξνζσπεχνπλ ζεµαληηθφ πνζνζηφ 

ηνπ θαζεκεξηλνχ φγθνπ ζπλαιιαγψλ θαη ζπλδένληαη κε ζεκαληηθέο κεηαβνιέο ζηελ 

ηηκή, 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη ζπλαιιαγέο επηθεληξψλνληαη ζε κηθξφ κέξνο ηεο ζπλε-

δξίαζεο θαη νδεγνχλ ζε κεηαβνιή ηηκήο, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα αληηζηξέθεηαη, 

 ν βαζκφο ζηνλ νπνίν νη δνζείζεο εληνιέο κεηαβάιινπλ ηηο θαιχηεξεο ηηκέο πξν-

ζθνξάο θαη δήηεζεο θαη νη νπνίεο απνζχξνληαη πξηλ εθηειεζζνχλ, 
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 εάλ, πξηλ ή κεηά ηηο δνζείζεο εληνιέο ή ηηο δηελεξγεζείζεο ζπλαιιαγέο απφ πξφ-

ζσπα, δηαδίδνληαη ςεπδείο ή παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο απφ ηα ίδηα απηά πξφζσπα 

ή απφ άιια ζπλδεφκελα µε απηά πξφζσπα 

 εάλ δίδνληαη εληνιέο γηα δηελέξγεηα ζπλαιιαγψλ ή δηελεξγνχληαη ζπλαιιαγέο απφ 

πξφζσπα, πξνηνχ ή αθφηνπ ηα ίδηα απηά πξφζσπα ή άιια ζπλδεδεκέλα µε απηά πξφ-

ζσπα εθδψζνπλ αλαιχζεηο ή επελδπηηθέο ζπζηάζεηο, νη νπνίεο είλαη εζθαικέλεο ή 

κεξνιεπηηθέο ή πξνδήισο επεξεαζκέλεο απφ ζεκαληηθά ζπκθέξνληα. 

 

Τέινο, ζεκαληηθή θαηλνηνκία είλαη φηη νη ρξεκαηηζηεξηαθέο εηαηξείεο ζα πξέπεη λα 

εηδνπνηνχλ ην ηαρχηεξν δπλαηφ ηελ Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο φηαλ ππνπηεχνληαη φηη 

ζπλαιιαγέο πειαηψλ ηνπο ζηνηρεηνζεηνχλ θαηαρξεζηηθή εθκεηάιιεπζε εκπηζηεπηη-

θψλ πιεξνθνξηψλ ή ρεηξαγψγεζε ηεο αγνξάο. 

 

 

5.2 Η Επγαζιακή Απάηη & H “Δημιοςπγική Λογιζηική”  

 

Η Association of Certified Fraud Examiners
*
 (www.cfenet.com) ζηελ εηήζηα ηεο “Α-

λαθνξά πξνο ην Έζλνο” ππνινγίδεη φηη θαηά κέζν φξν θάζε επηρείξεζε ζηηο Ηλσκέ-

λεο Πνιηηείεο ράλεη ην 6% ησλ εζφδσλ ηεο ή 9 δνιάξηα ηελ εκέξα γηα θάζε ππάιιειν 

απφ εξγαζηαθέο απάηεο (occupational fraud). Σπλνιηθά, απφ ην ΑΔΠ ηεο Ακεξηθήο 

θαηαρξψληαη θάζε ρξφλν 600 δηο δνιάξηα, πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε θφξν 4.500$ γηα 

θάζε εξγαδφκελν. Ο φξνο “εξγαζηαθή απάηε” ζεκαίλεη ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο εξγα-

ζίαο θάπνηνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πινπηηζκφ, κέζσ ηεο εζθεκκέλεο θαηά-

ρξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνλ απαζρνιεί. Σηελ πεξί-

πησζε ηεο δηνίθεζεο ε εξγαζηαθή απάηε ζπρλά νλνκάδεηαη “έγθιεκα ιεπθνχ θνιά-

ξνπ”, ελψ γηα ηνπο ινγηζηέο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηε “δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή”. 

 

Οη επαγγεικαηίεο ινγηζηέο αλαγλσξίδνπλ φηη ε αζπκκεηξία ζηελ πιεξνθφξεζε κεηα-

μχ απηψλ θαη ησλ ινηπψλ ελδηαθεξνκέλσλ, ηνπο θαζηζηά ζεκαηνθχιαθεο ηνπ δεκφζη-

νπ ζπκθέξνληνο (fiduciary duty). Σηνλ αληίπνδα, ε δεκηνπξγηθή ινγηζηηθή ζπλίζηαηαη 

ζηε ζθφπηκε παξαπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ψζηε λα εκθαλίδεηαη κηα επηρεί-

ξεζε κε κηθξφηεξεο δηαθπκάλζεηο ζηα ζεσξνχκελα θαλνληθά ηεο έζνδά, ή κε θαηά ην 

                                                 
*
 Σηηο ζειίδεο 196-201 ηνπ παξαξηήκαηνο παξαηίζεηαη ε “Πξνιεπηηθή Δμέηαζε θαηά ηεο Απάηεο”, πνπ 

δεκηνχξγεζε ε ACFE γηα δηάγλσζε θαη δηαρείξηζε ηνπ θηλδχλνπ απάηεο, πξηλ λα είλαη πνιχ αξγά. 
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δνθνχλ δηαθνξεηηθά βξαρπρξφληα θέξδε απφ ηα πξαγκαηνπνηεζέληα. Καηά θαηξνχο 

αλαθέξεηαη θαη σο “καγείξεκα ησλ βηβιίσλ” ή θαιχπηεηαη πίζσ απφ επθεκηζκνχο 

ηνπ ηχπνπ “ρξεκαηννηθνλνκηθή κεραληθή” (financial engineering), “δηνίθεζε εζφ-

δσλ” (earnings management) θαη “εηζνδεκαηηθή εμνκάιπλζε” (income smoothing). Ο 

Arthur Levitt, πξψελ πξφεδξνο ηεο SEC, ζε νκηιία ηνπ ζηηο 28/9/98 ηελ είρε ραξα-

θηεξίζεη κε ρηνχκνξ “ινγηζηηθή άκπξα-θαηάκπξα” (hocus-pocus accounting). Οη δηά-

θνξεο πξαθηηθέο πνπ εκπεξηθιείεη, ελψ κπνξεί σο έλα ζεκείν λα επηηξέπνληαη απφ ηε 

λνκνζεζία, είλαη θαηάθνξα αληηδενληνινγηθέο θαη αλήζηθεο. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: Μοπθέρ Δημιοςπγικήρ Λογιζηικήρ 

Η απάτη στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις παίρνει τη μορυή… 

Υπεξηηκεκέλσλ θεθαιαίσλ ή εζφδσλ Υπνηηκεκέλσλ δαπαλψλ ή ππνρξεψζεσλ 

Πεγή: Wells, Joseph T. Occupational Fraud and Abuse. Obsidian Publishing Co., 1997. 

 

Απηαπφδεηθηα φιεο νη επηρεηξήζεηο ζα πξνηηκνχζαλ λα παξνπζηάζνπλ κηα ζηαζεξή 

ηάζε αλνδηθψλ θεξδψλ, παξά κηα επκεηάβιεηε αθνινπζία απμνκεηψζεσλ. Όηαλ νη 

δηνηθνχληεο είλαη αλίθαλνη λα δεκηνπξγήζνπλ πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο ρξεκαηννηθνλν-

κηθήο πγείαο κπνξνχλ λα θαηαθχγνπλ ζην αθφινπζν θφιπν, γηα λα παξνπζηάζνπλ 

ςεπδεπίγξαθε αλάπηπμε: θαηά ηα έηε ηεο επεκεξίαο ζρεκαηίδνπλ αδηθαηνιφγεηα π-

ςειά απνζεκαηηθά πξνβιέςεσλ γηα δεκηέο, έηζη ψζηε φηαλ έξζνπλ δχζθνιεο επνρέο 

λα κπνξνχλ παξάηππα λα αληιήζνπλ θεθάιαηα, κεηψλνληαο ηηο πξνβιέςεηο*. Οη ππν-

ζηεξηθηέο απηήο ηεο απάηεο ζα κπνξνχζαλ λα πνπλ φηη πξφθεηηαη απιά γηα έλα εξγα-

ιείν δηαρξνληθνχ θαηακεξηζκνχ ησλ απνδφζεσλ κηαο επέλδπζεο, έηζη ψζηε λα κελ 

θξίλεηαη απηή κφλν απφ ηηο άκεζεο ρξεκαηνξνέο πνπ απνθέξεη. Δπίζεο κεηξηάδεη ηηο 

πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ ηα θαιά έηε, γηα λα κελ δεηνχλ απφ ηελ εηαηξεία αξγφηεξα 

απνηειέζκαηα πνπ δελ κπνξεί λα επηηχρεη. Η έληνλε δηαθχκαλζε φκσο ησλ κεηνρψλ 

είλαη ζπλψλπκε ηνπ επελδπηηθνχ ξίζθνπ, ην νπνίν δελ είλαη ειθπζηηθφ γηα φινπο, α-

θφκα θαη αλ ππφζρεηαη πςειέο απνδφζεηο. Η αλεζηθφηεηα ηεο “εμνκάιπλζεο” έγθεη-

ηαη αθξηβψο ζην φηη απνθξχβεη νπζηαζηηθά ζηνηρεία γηα ηηο ζπλζήθεο δηαπξαγκάηεπ-

ζεο ησλ κεηνρψλ, γεγνλφο πνπ ζπξψρλεη αθφκα θαη κεηξηνπαζείο επελδπηέο λα εθηε-

ζνχλ ζε κεγαιχηεξν θίλδπλν απφ απηφ πνπ ειεχζεξα ζα είραλ επηιέμεη λα αλαιάβνπλ. 

 

                                                 
*
 Η δεχηεξε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ θεθαιαίνπ 6 πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην πψο ρξεζηκνπνίεζε ε 

WorldCom ηα απνζεκαηηθά πξνβιέςεσλ γηα λα παξαπιαλήζεη ηελ αγνξά. 
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Έλαο άιινο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο απάηεο έρεη λα θάλεη κε ηελ θαθή ρξήζε ηεο γεληθά 

παξαδεθηήο αξρήο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο
*
. Ξεθηλψληαο κε ηηο θαιχηεξεο πξνζέζεηο, ν 

ινγηζηήο κπνξεί λα ππνθνζηνινγήζεη θάπνην πάγην πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηεο επηρεί-

ξεζεο, πηζηεχνληαο φηη έηζη ζα ην απνηππψζεη ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

κε αμία πην θνληηλή ζηελ πξαγκαηηθή ηνπ ηηκή. Τν γεγνλφο απηφ φκσο φρη κφλν δελ 

απμάλεη ηελ αμηνπηζηία ησλ θαηαζηάζεσλ, αιιά κάιινλ νδεγεί ζε εζθαικέλα ζπκπε-

ξάζκαηα γηα ηνλ πινχην ηεο επηρείξεζεο. Οη απνζβέζεηο, πνπ ηα επφκελα ρξφληα ζα 

έπξεπε λα αθαηξεζνχλ απφ ηα ηξέρνληα έζνδα, ζα έρνπλ ζπξξηθλσζεί αλάινγα κε ηε 

κείσζε ηεο ηηκήο ηνπ παγίνπ, κε απνηέιεζκα λα εκθαλίδεηαη ε επηρείξεζε κε κεγαιχ-

ηεξα θέξδε απφ απηά πνπ φλησο πξαγκαηνπνίεζε. Τν πνζφ ηεο κείσζεο ζα πξέπεη 

ζηε ζπλέρεηα λα αθαηξεζεί θαη απφ ηελ θαζαξή ζέζε ησλ κεηφρσλ γηα λα ηζνξξνπή-

ζεη ν ηζνινγηζκφο. Όηαλ ν αηπρήο αλαιπηήο πξνζπαζήζεη λα ππνινγίζεη ηε λέα απφ-

δνζε σο πξνο ηα επελδεδπκέλα θεθάιαηα ζα ηε βξεη ηεξάζηηα, φρη εμαηηίαο θάπνηαο 

επέλδπζεο πνπ πξνζέζεζε αμία ζηελ επηρείξεζε, αιιά κφλν θαη κφλν επεηδή ν παξν-

λνκαζηήο έρεη απζαίξεηα κεησζεί. 

 

Έλαο “εχθνινο” ηξφπνο εκθάληζεο βξαρππξφζεζκσλ πιαζκαηηθψλ θεξδψλ, είλαη ε 

θαηαγξαθή θαληαζηηθψλ εζφδσλ
1
 απφ πσιήζεηο ζε πνιιέο θνξέο αλχπαξθηνπο πειά-

ηεο θαη ε απφθξπςε ππνρξεψζεσλ
2
. Η ππεξθφξησζε ησλ ινγαξηαζκψλ “γξακκάηηα 

εηζπξαθηέα” θαη “απαηηήζεηο απφ πειάηεο”, εθηφο ηνπ φηη απμάλνπλ άκεζα ηα έζνδα 

θαη ηα θέξδε, δηθαηνινγνχλ επίζεο γηαηί δελ ππάξρνπλ ξεπζηά δηαζέζηκα ζην ηακείν. 

 

Όκνηα ηα θέξδε κπνξεί λα θνπζθψζνπλ θαη κε ην ιεγφκελν παηρλίδη ηνπ ρξφλνπ
3
. 

Απηή ε απάηε κπνξεί λα ζεκαίλεη ηελ αλαγλψξηζε εζφδσλ λσξίηεξα απφ ην ρξφλν 

πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο ή θαηά αληίζηνηρν ηξφπν ηελ θαηαγξαθή εμφδσλ αξγφηεξα 

απφ ηφηε πνπ ζα έπξεπε θαλνληθά λα ινγηζηνχλ. Τα ζηειέρε ηεο εηαηξείαο αλαρξεκα-

ηνδφηεζεο δαλείσλ Fannie Mae π.ρ., κεηαρξνλνινγνχζαλ ηα ηξέρνληα έμνδα, έηζη 

ψζηε λα επηηπγράλνπλ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηνπο εμαζθάιηδαλ κπφλνπο. Δπίζεο ν Sanjay 

Kumar, CEO ηεο Computer Associates, γηα λα επηηχρεη ηηο πξνζδνθίεο ησλ αλαιπηψλ 

ηεο αγνξάο γηα ην ηξίκελν, θαηαρσξνχζε ηα λέα ζπκβφιαηα πνπ έθιεηλε κε πεξαζκέ-

                                                 
*
 Η γεληθά παξαδεθηή ινγηζηηθή αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο (conservative principle), πξνβιέπεηαη απφ 

ην άξζξν 43 ηνπ λ. 2190/1920 θαη ζπλνςίδεηαη ζην φηη ηα ζπκθέξνληα ηεο επηρείξεζεο εμππεξεηνχληαη 

θαιχηεξα φηαλ απφ φιεο ηηο ελαιιαθηηθέο πξνζεγγίζεηο ελφο ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο επηιέγεηαη εθείλε 

κε ηε κηθξφηεξε επλντθή επίδξαζε ζηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ ηεο. Γείηε ζρεηηθά νπνηνδήπνηε 

εγρεηξίδην ινγηζηηθήο, φπσο εθείλν ηεο παξαπνκπήο 1, θεθ. 4. 
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λε εκεξνκελία. Έηζη ην ηξίκελν θαηλφηαλ ηδηαηηέξσο απνδνηηθφ. Οη απινχζηεξεο ηε-

ρληθέο απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη: 

 ε δηαηήξεζε αλνηρηψλ ησλ βηβιίσλ πέξα απφ ηα φξηα ηεο ηξέρνπζαο ινγηζηηθήο 

ρξήζεο, έηζη ψζηε λα καδεχνληαη πεξηζζφηεξεο πσιήζεηο, 

 ε αλαγλψξηζε εζφδσλ απφ ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί πιήξσο θαη 

 ε απνζηνιή εκπνξεπκάησλ δίρσο λα έρνπλ νινθιεξσζεί νη δηαδηθαζίεο πψιεζεο 

ή ε κεηαθνξά πξνο πψιεζε εκπνξεπκάησλ ζε ελδηάκεζεο απνζήθεο θαη θαηακέ-

ηξεζή ηνπο σο πνπιεκέλα. 

 

Μεγάια πξνβιήκαηα παξνπζηάδεη ζπλήζσο ε απνθάιπςε θαη ε αληηκεηψπηζε απα-

ηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα απνζέκαηα. Ο επίνξθνο ινγηζηήο κπνξεί λα θνπζθψζεη ην 

ινγαξηαζκφ απνζεκάησλ, αλ π.ρ. απηά έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί σο εγγχεζε γηα δάλεην, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαρξαζηεί ηα ρξήκαηα ηνπ δαλείνπ. Γηα λα θαλνχλ πεξηζζφηεξα ηα 

απνζέκαηα θαηά ηελ θαηακέηξεζή ηνπο, κπνξνχλ λα πξνζηεζνχλ άδεηα θνπηηά ζην 

ρψξν απνζήθεπζήο ηνπο ή θαη λα κεηαθεξζνχλ πξντφληα απφ έλα ζεκείν πνπ ειέγ-

ρζεθε ήδε ζην επφκελν, φηαλ ε δηαδηθαζία παίξλεη πάλσ απφ κία κέξα. Δπίζεο ε πα-

ξαπνίεζε ησλ απνγξαθψλ ησλ απνζεκάησλ, ησλ αξρείσλ ησλ απνζεθψλ θαη ησλ πα-

ξαζηαηηθψλ κεηαθνξάο ηνπο, κπνξεί λα επηηξέςεη ζε θάπνηνλ λα νηθεηνπνηεζεί ην θπ-

θινθνξνχλ θεθάιαην ηεο εηαηξείαο γηα δηθή ηνπ ρξήζε ή αθφκα θαη γηα κεηαπψιεζε. 

 

Η πνηφηεηα ησλ ινγηζηηθψλ αλαθνξψλ δελ εμαξηάηαη φκσο κφλν απφ ηελ επζπλεηδε-

ζία ησλ ζπληαθηψλ ηνπο, αιιά θαη απφ ην βαζκφ “ειεγθηηθνχ θηλδχλνπ” πνπ εκπεξη-

θιείνπλ, φπσο ηνλ πεξηέγξαςε πξψηνο ν R. Barker, ζηνλ απφερν ηνπ θηάζθνπ ηεο 

Andersen: «Καλέλαο επελδπηήο δελ κπνξεί λα ιάβεη ζηνηρεηνζεηεκέλε απφθαζε γηα 

κηα κεηνρή, ρσξίο λα δηαβάζεη ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο επηρείξεζεο 

θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη κφλν ηφζν θαιέο φζν ε εηαηξεία πνπ ηηο 

ειέγρεη. Αλ έρεηε αλεζπρίεο γηα ηελ ειεγθηηθή εηαηξεία, ζα πξέπεη λα αλεζπρείηε θαη 

γηα ηελ αμία ησλ κεηνρψλ ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ ειέγρεη»
4
. Ωζηφζν, ν “ειεγθηηθφο 

θίλδπλνο” ηνπ Barker είλαη κηα πνιχ πεξηνξηζκέλε έλλνηα, αθνχ εμεηάδεη κφλν ηελ 

αμηνπηζηία ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ, παξαβιέπνληαο έηζη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηεο δνπιεηάο ησλ εζσηεξηθψλ ειεγθηψλ θαη ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο. 

 



Κευάλαιο 5  Η Αντιμετώπιση της Απάτης 

 92 

Η έξεπλα “The Ethical Enterprise” πνπ δηεμήγαγε ην Human Resource Institute γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο American Management Association
*
 ζε 1.121 δηεπζπληηθά ζηειέρε 

παγθνζκίσο, αλέδεημε κε ζεηξά ζπνπδαηφηεηαο σο θπξηφηεξνπο παξάγνληεο πνπ ζπ-

ληεινχλ ζηε δηεμαγσγή αλήζηθεο εηαηξηθήο ζπκπεξηθνξάο: 

1. ηηο πηέζεηο απφ ηελ εθηειεζηηθή δηνίθεζε ή ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην γηα επίηεπμε 

παξάινγσλ ζηφρσλ ή ρξνλνδηαγξακκάησλ, 

2. ηελ επηζπκία πξνψζεζεο ηεο θαξηέξαο ηνπο, 

3. ηελ απηνζπληήξεζεο ηνπο, 

4. ηελ εξγαζία ζε έλα πεξηβάιινλ θπληζκνχ ή πεζκέλνπ εζηθνχ 

5. ηελ αθαηάιιειε εθπαίδεπζε ή ηελ άγλνηα γηα αλ κηα πξάμε είλαη αλήζηθε, 

6. ηελ έιιεηςε ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε πνπ πηαζηνχλ, 

7. ηελ αλάγθε λα εθηειεζηνχλ νη δηαηαγέο ησλ αλσηέξσλ, 

8. ηελ αλάγθε νκαδηθήο εξγαζίαο θαη ηηο πηέζεηο ησλ ζπλαδέιθσλ, 

9. ηελ επηζπκία θινπήο ή πξφθιεζεο δεκηάο ζηνλ νξγαληζκφ θαη (παξαδφμσο), 

10. ηελ επηζπκία ππνβνήζεζεο ηνπ νξγαληζκνχ λα επηβηψζεη! 

 

Απηά είλαη ζπλήζε θίλεηξα πνπ νδεγνχλ ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δηεπζπληέο λα παξνπ-

ζηάδνπλ πιαζκαηηθά ρακειά θέξδε (θάλνληαο π.ρ. κεησκέλεο απνζβέζεηο ζε ππεξθν-

ζηνινγεκέλα πάγηα), ζηνρεχνληαο ζηελ θνξνδηαθπγή ή ην ζπκβηβαζκφ ησλ εξγαδν-

κέλσλ κε κηθξέο κηζζνινγηθέο απμήζεηο. Κάπσο έηζη εθινγηθεχνπλ ηηο απάηεο ηνπο 

θαη νη εθηειεζηηθνί γεληθνί δηεπζπληέο, πνπ θνπζθψλνπλ ηα θέξδε γηα λα θαξπσζνχλ 

πςειφηεξν bonus, λα “πηάζνπλ ηα λνχκεξα” πνπ πξνβάιινπλ νη αλαιπηέο, ή λα εμα-

ζθαιίζνπλ δαλεηζκφ πνπ ε επηρείξεζή ηνπο δε δηθαηνχηαη. Οη ηειεπηαίεο πεξηπηψζεηο, 

καξηπξνχλ ζίγνπξα ηελ αλεπάξθεηα, αθφκα ίζσο θαη ηε ζπκκεηνρή ζην παηρλίδη ησλ 

αξηζκψλ, ηφζν ησλ εζσηεξηθψλ ινγηζηψλ, φζν θαη ησλ εμσηεξηθψλ ειεγθηψλ. 

 

                                                 
*
 Τα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο δεκνζηεχνληαη ζηε ζέζε www.amanet.org/research 
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5.3 Ενηοπιζμόρ και Ανηιμεηώπιζη ηηρ Απάηηρ 

 

Σην παξάξηεκα ηνπ Διεγθηηθνχ Πξνηχπνπ 99 (SAS 99) ηνπ AICPA
5
 πεξηγξάθεηαη ην 

κνληέιν ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ εθδήισζε απάηεο θαη ζπρλά αλαθέξε-

ηαη σο “Τν Τξίγσλν ηεο Απάηεο”. Σχκθσλα κε απηφ γηα λα εθδεισζεί ε απάηε πξνυ-

πνζέηεη: 

1. Κίλεηξα ή πηέζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ηνπο δηνηθνχληεο λα παξαθάκςνπλ ηηο δη-

θιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

2. Δπθαηξίεο γηα λα ελεξγήζνπλ έηζη θαη 

3. Κιίκα εθινγίθεπζεο, πνπ ζα έθαλε ηνπο δξάζηεο λα πηζηεχνπλ φηη δελ έθαλαλ θά-

ηη πξαγκαηηθά αλήζηθν. 

 

 

 

Η “Αρίιιεηνο Πηέξλα” θάζε ζπζηήκαηνο δηθιείδσλ ειέγρνπ ησλ ρξεκαηννηθνλνκη-

θψλ αλαθνξψλ (internal controls over financial reporting – SOX §404) εληνπίδεηαη 

ζηελ απιή αιήζεηα φηη αθνχ ε δηνίθεζε έρεη ηε δχλακε λα ηηο ζεζκνζεηήζεη, κπνξεί 

θαη λα ηηο παξαθάκςεη (management override). Δηδηθά φηαλ νη γεληθνί ή νη ρξεκαην-

νηθνλνκηθνί δηεπζπληέο είλαη δηαζεκφηεηεο, φπσο π.ρ. ήηαλ ν Bernard Ebbers, CEO 

ηεο WorldCom, ν θίλδπλνο απάηεο απμάλεηαη, θαζψο ηέηνηα άηνκα κπνξεί λα πηζηέ-

ςνπλ φηη είλαη παληνδχλακα θαη ιφγσ ηεο αίγιεο ηνπο, ζην αππξφβιεην ηεο δεκφζηαο 

θξηηηθήο θαη ησλ ειεγθηηθψλ κεραληζκψλ. Σπλήζσο φηαλ ιείπνπλ ρξήκαηα απφ ην 

ηακείν, θχξηνη χπνπηνη γηα ην “μάθξηζκα” (skimming) ζεσξνχληαη νη ινγηζηέο, αιιά 

πξέπεη πάληα λα ζπκφκαζηε φηη αλάινγε δπλαηφηεηα έρεη θαη ε δηνίθεζε, παξαθά-

κπηνληαο ηνπο ειέγρνπο.  

Εςκαιπίερ 

Το Τπίγωνο 

ηηρ Απάηηρ 

Κίνηηπα/ 

Πιέζειρ Εκλογίκεςζη 
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Πξηλ θαλ επηρεηξήζεη ν ειεγθηήο λα ειέγμεη εγγξαθέο θαη βηβιία γηα ην ελδερφκελν 

απάηεο, κπνξεί λα απνθνκίζεη κηα πξψηε εληχπσζε γηα ηελ εηαηξεία, απιά παξαηε-

ξψληαο ην θιίκα πνπ επηθξαηεί ζε απηή. Σηνλ επφκελν πίλαθα ην AICPA
6
 παξαζέηεη 

θάπνηνπο παξάγνληεο εζσηεξηθήο θνπιηνχξαο πνπ καξηπξνχλ πςειφ ή ρακειφ ξίζθν 

απάηεο: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: Παπάγονηερ Εηαιπικήρ Κοςληούπαρ πος Σςναπηώνηαι με ηην Απάηη 

Μεταβλητή Υψηλή Πιθανότητα Απά-

της 

Χαμηλή Πιθανότητα Α-

πάτης 

1. Σηςλ διοίκηζηρ α. Απηνθξαηνξηθφ α. Σπκκεηνρηθφ 

2. Πποζαναηολιζμόρ ηηρ 

διοίκηζηρ 

α. Φακειή Δκπηζηνζχλε 

β. Οδεγνχκελε απφ ηε δχ-

λακε 

α. Υςειή Δκπηζηνζχλε 

β. Οδεγνχκελε απφ ηα α-

πνηειέζκαηα 

3. Διανομή ηηρ εξοςζίαρ α. Κεληξηθή, παξαθξαηε-

κέλε απφ ηελ αλψηαηε 

δηνίθεζε 

α. Απνθεληξσκέλε, δηε-

ζπαξκέλε ζε φια ηα επί-

πεδα 

4. Ππογπαμμαηιζμόρ α. Κεληξηθφο 

β. Βξαρππξφζεζκνο 

α. Απνθεληξσκέλνο 

β. Μαθξνπξφζεζκνο 

5. Απόδοζη α. Μεηξάηαη πνζνηηθά ζε 

βξαρπρξφληα βάζε 

α. Μεηξάηαη πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά, ζε καθξνρξφληα 

βάζε 

6. Επισειπημαηική εζηί-

αζη 

α. Δζηίαζε ζηα θέξδε α. Δζηίαζε ζηνλ πειάηε 

7. Σηπαηηγική ηηρ διοί-

κηζηρ 

α. Γηαρείξηζε θξίζεσλ α. Γηνίθεζε κε ζηφρνπο 

8. Αναθοπέρ α. Γηα ηα πάληα, σο ξνπηί-

λα 

α. Όηαλ ζπκβεί θάηη εμαη-

ξεηηθφ 

9. Πολιηικέρ και κανόνερ α. Άθακπηεο θαη απζηεξά 

αζηπλνκεπφκελεο 

α. Λνγηθέο, δίθαηα επηβαι-

ιφκελεο 

10. Κύπιο ενδιαθέπον ηηρ 

διοίκηζηρ 

α. Τα πεξηνπζηαθά ζηνη-

ρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ 

α. Οη άλζξσπνη, κεηά ηα 

θεθάιαηα θαη ε ηερλνινγία 
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11. Σύζηημα ανηαμοιβήρ α. Δθδηθεηηθφ 

β. Τζηγθνχληθν 

α. Υπνθηλεηηθφ 

β. Γελλαηφδσξν 

12. Ανάδπαζη ζηην από-

δοζη 

α. Δπηθξηηηθή α. Θεηηθή 

13. Επίπεδο διάδπαζηρ α. Οη πξνζσπηθέο δηαθν-

ξέο θξχβνληαη θαη θαηα-

πηέδνληαη 

α. Οη πξνζσπηθέο δηαθν-

ξέο αληηκεησπίδνληαη α-

λνηρηά 

14. Ανηαμοιβέρ για καλή 

ζςμπεπιθοπά 

α. Κπξίσο ρξεκαηηθέο α. Αλαγλψξηζε, πξναγσ-

γή, πξφζζεηεο επζχλεο, 

επίιεθηεο αξκνδηφηεηεο, 

ζπλ ρξήκα 

15. Επισειπημαηική ηθι-

κή 

α. Ακθίζεκε, φπνπ θπζάεη 

ν άλεκνο 

α. Ξεθάζαξα θαζνξηζκέλε 

θαη ζπζηεκαηηθά αθνινπ-

ζνχκελε 

16. Εζωηεπικέρ ζσέζειρ α. Υςειά αληαγσληζηηθέο, 

ερζξηθέο 

α. Φηιηθέο, αληαγσληζηη-

θέο, ππνζηεξηθηηθέο 

17. Αξίερ και πιζηεύω α. Οηθνλνκηθέο, πνιηηηθέο, 

εγσηζηηθέο 

α. Κνηλσληθέο, πλεπκαηη-

θέο, εζηηαζκέλεο ζηελ ν-

κάδα 

18. Η ζςνηαγή ηηρ επιης-

σίαρ 

α. Γνπιέςηε πην ζθιεξά α. Γνπιέςηε πην έμππλα 

19. Ανθπώπινοι πόποι α. Πνιιέο παξαηηήζεηο 

β. Παξάπνλα 

α. Λίγεο παξαηηήζεηο 

β. Ιθαλνπνίεζε 

20. Αθοζίωζη ζηην εηαι-

πεία 

α. Φακειή α. Υςειή 

21. Κύπιο σπημαηοοικο-

νομικό ενδιαθέπον 

α. Έιιεηςε ξεπζηφηεηαο α. Δπθαηξίεο γηα λέεο ε-

πελδχζεηο 

22. Ανάπηςξη α. Σπνξαδηθή α. Μφληκε 

23. Σσέζειρ με ανηαγωνι-

ζηέρ 

α. Δρζξηθέο α. Δπαγγεικαηηθέο 

24. Καινοηομία α. Μηκεηηζκφο, παζεηηθή 

ζηάζε 

 

α. Ηγεζία, πξνλνεηηθφηε-

ηα 
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25. Χαπακηηπιζηικά ηος 

CEO 

α. Γηάζεκνο, θαπρεζηά-

ξεο, ηδηνηειήο, ςπρξφο κε 

ηνπο άιινπο, θνβηζκέλνο, 

αλαζθαιήο, ηδνγαδφξνο, 

παξνξκεηηθφο, ζθηρηνρέ-

ξεο, εζηηαζκέλνο ζηνπο 

αξηζκνχο, θπλεγφο θεξ-

δψλ, καηαηφδνμνο, ζηνκ-

θψδεο, ππέξκεηξα ζπλαη-

ζζεκαηηθφο, πξνζπνηείηαη 

φηη είλαη ζεκαληηθφηεξνο 

απφ φηη φλησο είλαη 

α. Δπαγγεικαηίαο, απνθα-

ζηζηηθφο, ηαρπθίλεηνο, ζε-

βαζηφο απφ ηνπο ζπλαδέι-

θνπο, γελλαηφδσξνο, εζηη-

αζκέλνο ζηνπο αλζξψ-

πνπο, ηα πξντφληα θαη ηελ 

αγνξά, βνεζφο, κε απην-

πεπνίζεζε, ήξεκνο, πξν-

ζεθηηθφο, δίθαηνο, γλσξίδεη 

πνηνο είλαη, ηη είλαη θαη 

πνπ πεγαίλεη 

26. Δομή ηων ζςζηημά-

ηων διοίκηζηρ και ελέγ-

σος 

α. Γξαθεηνθξαηηθή 

β. Άθακπηε 

γ. Δπηβαιιφκελνη έιεγρνη 

δ. Πνιιψλ βαζκίδσλ, θά-

ζεηε 

ε. Όια θαηαγξάθνληαη, 

θαλφλεο γηα ηα πάληα 

α. Σπιινγηθή 

β. Αλνηρηή ζηελ αιιαγή 

γ. Αχην-έιεγρνη 

δ. Δπίπεδε, νξηδφληηα 

ε. Δπαξθήο αιιά φρη ελν-

ριεηηθή ηεθκεξίσζε, επη-

ηξέπνληαη θάπνηα πεξηζψ-

ξηα ειεπζεξίαο θηλήζεσλ 

27. Εζωηεπικέρ επικοι-

νωνίερ 

α. Δπίζεκεο, γξαπηέο, ςπ-

ρξέο, ζηνκθψδεηο, δηθν-

ξνχκελεο 

α. Αλεπίζεκεο, πξνθνξη-

θέο, μεθάζαξεο, θηιηθέο, 

αλνηρηέο, εηιηθξηλείο 

28. Σσέζειρ ζςναδέλθων α. Δρζξηθέο, επηζεηηθέο, 

αληαγσληζηηθέο 

α. Σπλεξγαηηθέο, θηιηθέο, 

κε εκπηζηνζχλε 

ΠΗΓΗ: Avey et al, 2002 (AICPA) 

 

Αθνινπζνχλ πην ζπγθεθξηκέλεο ελδείμεηο, πνπ ζα πξέπεη λα πξνβιεκαηίζνπλ ηνπο 

εζσηεξηθνχο ειεγθηέο γηα ηελ πηζαλφηεηα δηάπξαμεο απάηεο
7
. Όηαλ δηαπηζησζνχλ 

θάπνηα απφ απηά ηα ζπκπηψκαηα, ζα πξέπεη λα επαθνινπζήζεη δηαθξηηηθή έξεπλα, 

έηζη ψζηε λα καδεπηνχλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο ρσξίο λα πιεγεί ε δεκφζηα εηθφλα ηεο 

επηρείξεζεο ή λα ην κάζεη πξφσξα ν ειεγρφκελνο. 
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 Η μαθληθή αχμεζε ηεο πεξηνπζίαο ελφο ππαιιήινπ, κπνξεί λα είλαη χπνπηε. Καη-

λνχξηα πνιπηειή απηνθίλεηα θαη παλάθξηβα ξνιφγηα είλαη ζπλήζσο εχθνιν λα ελην-

πηζηνχλ θαη απνηεινχλ αγαπεκέλα παηρλίδηα ησλ θαηαρξαζηψλ. Αο πάξνπκε γηα πα-

ξάδεηγκα εθείλνπο ηνπ Παληείνπ Παλεπηζηεκίνπ, νη νπνίνη εθδίδνληαο πιαζηά ηηκν-

ιφγηα, ππεμαίξεζαλ 8 εθ. επξψ απφ ηελ πεξηνπζία ηνπ ηδξχκαηνο, κε ηα νπνία αγφξα-

ζαλ απφ ηδάθη θαη ηδαθνχδη κέρξη θαη Φεξάξη! Όκνηα ήηαλ θαη ε πεξίπησζε ηνπ 

Dennis Kozlowski, CEO ηεο Tyco, ν νπνίνο αλάκεζα ζηα άιια, δηνξγάλσζε κε έμνδα 

ηεο εηαηξείαο γελέζιην πάξηη γηα ηε γπλαίθα ηνπ, ζην λεζί Σαξδελία, θφζηνπο 2,1 εθ. 

δνιαξίσλ. 

 Σπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο επίζεο φπσο ε μαθληθή ηάζε απνκνλσηηζκνχ, ε θαζπ-

ζηέξεζε απνρψξεζεο απφ ηελ εξγαζία ρσξίο εκθαλή ιφγν ή ε παξάθακςε εηαηξηθψλ 

πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ, ελδέρεηαη λα είλαη πξνβιεκαηηθέο. Οκνίσο πξνζνρή 

ρξεηάδεηαη φηαλ θάπνηνο ππάιιεινο θξαηάεη ζηάζε πεξηθξνλεηηθή απέλαληη ζηνπο 

ειέγρνπο, ζεσξψληαο φηη νη θαλνληζκνί δελ ηζρχνπλ γηα απηφλ. 

 Ιδηαίηεξα πεξίεξγν είλαη λα αληηκεησπίδεη ε επηρείξεζε ζνβαξέο ειιείςεηο ξεπ-

ζηφηεηαο, αθφκα θαη ζε πεξηφδνπο πνπ απμάλνληαη νη πσιήζεηο ηεο. 

 Έλδεημε παξαπνίεζεο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ή θαη πξνζπάζεηα 

λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο κπνξεί λα απνηειεί ε αθχζη-

θα πςειή επεκεξία ηεο επηρείξεζεο φηαλ δξαζηεξηνπνηείηαη ζε θιάδν κε ρακειέο 

πσιήζεηο θαη πεξηζψξηα θέξδνπο. 

 Απηφκαηα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη ηειεπηαίεο θηλήζεηο θαη ν ιφγνο χπαξμεο ηξα-

πεδηθψλ ινγαξηαζκψλ ηεο εηαηξείαο πνπ κέλνπλ άδεηνη ή δελ θηλνχληαη γηα πνιχ θαη-

ξφ. Τέηνηνη μεραζκέλνη ινγαξηαζκνί κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα λα κεηαθεξ-

ζνχλ παξάλνκα πνζά εθηφο επηρείξεζεο. 

 Γένπζα Πξνζνρή νθείιεη λα επηδείμεη ν Διεγθηήο Λνγηζηήο ζηελ εχξεζε αλαθξη-

βψο θαηαγεγξακκέλσλ ζπλαιιαγψλ. Απηέο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ θαηαρψξεζε 

ιαλζαζκέλσλ πνζψλ, ρξέσζε ινγαξηαζκψλ πνπ παξαβαίλνπλ εηαηξηθέο πνιηηηθέο, ή 

ζπκπεξίιεςε εμφδσλ ζε ιαλζαζκέλε ινγηζηηθή ρξήζε. Δμίζνπ πξέπεη λα αληρλεχεηαη 

θαη ε νξζφηεηα κεγάισλ πξνζαξκνγψλ – αλαηηκήζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ζην ηέινο ηεο ρξήζεο. Μεησκέλε πξέπεη λα ζεσξείηαη θαη ε αμηνπηζηία ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ φηαλ δελ ηεθκεξηψλνληαη απφ απνδεηθηηθά αξρεία, ή φηαλ απηά είλαη θσ-

ηναληίγξαθα. Η εχξεζε ιαζψλ άιισζηε ζηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απν-



Κευάλαιο 5  Η Αντιμετώπιση της Απάτης 

 98 

ηειεί πξψηεο ηάμεσο επθαηξία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηήηαο θαη ηελ 

αλαζεψξεζε ησλ δηθιείδσλ ειέγρνπ. 

 Η πξφζβαζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (ηνπηθή ή απνκαθξπζκέλε) αξγά ηε λχ-

ρηα πξέπεη λα θαηαγξάθεηαη απηφκαηα. Δπίζεο έλαο ππάιιεινο πνπ πάληα έξρεηαη 

ζηε δνπιεηά λσξίηεξα θαη θεχγεη αξγφηεξα απφ φινπο ηνπο άιινπο, ή αξλείηαη λα πά-

ξεη ηηο πξνβιεπφκελεο κέξεο άδεηαο, κπνξεί λα πξνζπαζεί λα θαιχςεη θάπνηα παξα-

ηππία ηνπ. Δίλαη επθνιφηεξν γηα ηνλ νπνηνλδήπνηε λα πεηξάμεη αξρεία θαη θαηαζηά-

ζεηο φηαλ νη ππφινηπνη δε ζα είλαη εθεί θαη δπζθνιφηεξν λα θνπθνπιψζεη ηελ απάηε 

φζν ιείπεη. 

 Σπλερφκελα παξάπνλα γηα ηα ππφινηπα ινγαξηαζκψλ πειαηψλ είλαη πηζαλφλ λα 

ππνδεηθλχνπλ φηη θάπνηνο πεηξάδεη ηα αξρεία ηνπο ή φηη θιέβεη ρξήκαηα απφ απηνχο. 

 Σε επίπεδν Γηνίθεζεο, ε ελαζρφιεζε θάπνηνπ ζηειέρνπο κε δηαρεηξηζηηθά δεηή-

καηα πνπ είλαη εκθαλψο ππνδεέζηεξα απφ ην επίπεδν επζχλεο ηνπ, κπνξεί λα καξηπ-

ξά απφπεηξα ζπγθάιπςεο πιεξνθνξηψλ. 

 

Αλ θαη ν θίλδπλνο απφ απάηεο πάληα ζα ππάξρεη, ηα δηνηθεηηθά ζπκβνχιηα θαη νη ειε-

γθηηθέο ηνπο επηηξνπέο δελ κπνξνχλ πιένλ λα ηζρπξηζηνχλ φηη έθαλαλ ηε δνπιεηά 

ηνπο κε ηε δένπζα πξνζνρή, αλ δελ πξνβνχλ ζε κηα ζεηξά απφ ελέξγεηεο γηα ηε δηα-

ρείξηζε θαη ειαρηζηνπνίεζε απηνχ ηνπ θηλδχλνπ. Τν AICPA πξνηείλεη ζρεηηθά
8
: 

 Να δηαηεξείηαη ην θαηάιιειν επίπεδν ζθεπηηθηζκνχ, 

 Να ελδπλακψλεηαη ε θαηαλφεζε ηεο ειεγθηηθήο επηηξνπήο γηα ηελ επηρείξεζε, 

 Να δηελεξγείηαη θαηηδεαζκφο (brainstorming) γηα ηνπο θηλδχλνπο απάηεο, 

 Να ρξεζηκνπνηείηαη ν θψδηθαο ζπκπεξηθνξάο γηα λα αμηνινγείηαη ε θνπιηνχξα 

πίζσ απφ ην ζρεκαηηζκφ 1ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ, 

 Να δηαζθαιίδεηαη φηη ν νξγαληζκφο θαιιηεξγεί έλα έληνλν πξφγξακκα εηαηξηθήο 

θαηάδνζεο θαη 

 Να αλαπηχζζεηαη έλα επξχ δίθηπν πιεξνθνξηψλ θαη αλαηξνθνδφηεζεο. 

 

Πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε επηβάιιεηαη λα ζεζκνζεηεζνχλ αληηθίλεηξα γηα ηνπο εξ-

γαδφκελνπο ζηα πιαίζηα κηαο μεθάζαξεο πνιηηηθήο ελάληηα ζηελ απάηε, ζπκβαηήο κε 

ηνλ θψδηθα δενληνινγίαο ηεο εηαηξείαο θαη λα δηαηεξείηαη ζηάζε κεδεληθήο αλνρήο 

απέλαληη ζηνπο παξαβάηεο. Δίλαη εθπιεθηηθφ ην εχξεκα ηεο Ernst & Young
9
 απφ ηελ 

Παγθφζκηα Έξεπλα ηεο γηα ηελ Απάηε 2006, φηη ελψ ην 90% ησλ εξσηεζέλησλ επη-
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ρεηξήζεσλ πίζηεπε φηη νη δηθιείδεο αζθαιείαο ηνπο ήηαλ αξθεηά ζθηρηέο ψζηε λα ε-

ληνπίδνπλ θαη λα πξνιακβάλνπλ ηελ απάηε, κφλν ην 40% αθνινπζνχζε θάπνηα επί-

ζεκε θαη ηεθκεξησκέλε πνιηηηθή ελάληηα ζηελ απάηε. Σην πιαίζην απηφ είλαη ζθφπη-

κν λα δεκνζηνπνηνχληαη νη πξάμεηο θαη νη ζπλέπεηεο ηνπο, έηζη ψζηε νη ππφινηπνη λα 

καζαίλνπλ απφ απηέο. Παξάιιεια ζα πξέπεη λα ζεζκνζεηεζνχλ πνιηηηθέο δηα βίνπ 

εθπαίδεπζεο κε έκθαζε ζηελ επαγγεικαηηθή εζηθή θαη δενληνινγία
*
. 

 

Η χπαξμε θψδηθα δενληνινγίαο είλαη κφλν ην πξψην βήκα πξνο ηε δεκηνπξγία πγηνχο 

θνπιηνχξαο εζηθήο δηαθπβέξλεζεο θαη βέβαηα δελ απνηειεί παλάθεηα. Θπκίδνπκε 

απιά φηη ε Enron είρε θαηαξηίζεη αλαιπηηθφ θψδηθα 64 ζειίδσλ
†
, αιιά είλαη ακθίβν-

ιν αλ πνηέ ηνλ πήξε θαλείο ζηα ζνβαξά. Δληνχηνηο, φπσο γξάθεη ε Everett Gibbs, δη-

επζχλσλ ζχκβνπινο ηεο ειεγθηηθήο θαη ζπκβνπιεπηηθήο εηαηξείαο Proviti Inc, έλαο 

απνηειεζκαηηθφο θψδηθαο δενληνινγίαο ηππηθά πεξηιακβάλεη
10

: 

 «Μία δήισζε απφ ην CEO φηη ν νξγαληζκφο δεζκεχεηαη ζηε δηεμαγσγή ηνπ επη-

ρεηξείλ κε αθεξαηφηεηα, ζχκθσλα κε ηα πςειφηεξα εζηθά πξφηππα θαη ζε ζπκκφξ-

θσζε κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο, θαλφλεο θαη δηαηάμεηο. Έηζη κεηαδίδεηαη ν 

απαηηνχκελνο “ξπζκφο απφ ηελ θνξπθή”. 

 Πξαθηηθά παξαδείγκαηα θαηαζηάζεσλ πνπ κπνξεί λα αληηκεησπίζεη έλα άηνκν, 

θαη θαζνδήγεζε γηα λα επεμήγεηαη πψο ν θψδηθαο ζα έπξεπε λα εθαξκφδεηαη ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

 Μηα ζπδήηεζε ησλ ξφισλ πνπ παίδνπλ νη πνιηηηθέο, ε δνκή, ε δηαρείξηζε θηλδχ-

λσλ θαη νη εζσηεξηθνί έιεγρνη ηνπ νξγαληζκνχ ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε 

ηα εζηθά πξφηππα ηεο επηρείξεζεο, πεξηιακβάλνληαο ην ξφιν ηεο πξνζσπηθήο επζχ-

λεο γηα πξνζθφιιεζε κε ηνλ θψδηθα. 

                                                 
*
 Η πνιηηεία ηεο Φιφξηληα απφ ηελ 1

ε
 Ινπιίνπ 2004 απαηηεί ηνπιάρηζηνλ 4 απφ ηηο 80 ψξεο καζεκάησλ 

πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ αλαλέσζε ηεο ινγηζηηθήο άδεηαο, λα αθηεξψλνληαη ζηελ Δπαγγεικαηηθή Ηζη-

θή (www.myflorida.com/dbpr/cpa) 
†
 Τψξα πηα κφλν σο ζχληνκν αλέθδνην ζα κπνξνχζε λα αθνπζηεί ε θξάζε “Κψδηθαο Ηζηθήο ηεο 

Enron”. Ωζηφζν ήηαλ έλα πνιχ θαιά δνπιεκέλν θείκελν, φπσο θαίλεηαη ζην κηθξφ απφζπαζκα πνπ 

κεηαθξάδνπκε παξαθάησ, ην νπνίν έκεηλε φκσο θελφ γξάκκα γηα ηελ θνπιηνχξα ηεο εηαηξείαο: 

«Οη ππάιιεινη ηεο ENRON CORP., ησλ ζπγαηξηθψλ θαη ησλ ζπκβεβιεκέλσλ ηεο επηρεηξήζεσλ (ζπ-

λνιηθά ηεο “Δηαηξείαο”) δεζκεχνληαη λα δηεμάγνπλ ηηο επηρεηξεζηαθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο ζχκθσλα 

κε ηα πςειφηεξα εζηθά πξφηππα. Καλείο ππάιιεινο δε ζα ελεξγήζεη κε ηξφπν πνπ άκεζα ή έκκεζα ζα 

ήηαλ βιαπηηθφο πξνο ηα ζπκθέξνληα ηεο Δηαηξείαο ή έηζη ψζηε λα απνθηήζεη μερσξηζηά ρξεκαηηθά 

νθέιε, σο άκεζν απνηέιεζκα ηεο εξγαζίαο ηνπ γηα ηελ Δηαηξεία. Οη εζηθέο θαη λνκηθέο ππνρξεψζεηο 

ζα εθπιεξψλνληαη αλνηρηά, άκεζα θαη κε ηξφπν πνπ ζα αληαλαθιά ππεξεθάλεηα γηα ην φλνκα ηεο Δ-

ηαηξείαο» (Enron, Ινχιηνο 2000) 
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 Αλαγλψξηζε ησλ επζπλψλ ηεο εηαηξείαο απέλαληη ζηνπο κεηφρνπο, εξγαδφκελνπο, 

πειάηεο ηεο θαη ινηπνχο ελδηαθεξφκελνπο.  

 Απαγφξεπζε θαη/ή απαίηεζε γλσζηνπνίεζεο ησλ ζπγθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ.  

 Απαγνξεχζεηο θαη/ή πεξηνξηζκνί ζηε ρξήζε εκπηζηεπηηθψλ θαη πξνλνκηαθψλ 

πιεξνθνξηψλ.  

 Δηαηξηθέο θαζνδεγεηηθέο γξακκέο, πεξηιακβαλνκέλσλ πνιηηηθψλ γηα ηηο δαπάλεο, 

ηε ρξήζε θεθαιαίσλ, ηε δηαπξαγκάηεπζε “εθ ησλ έζσ” θηι.» 

 

Τη απφ φια απηά φκσο γίλεηαη πξαγκαηηθά θαη πφζν απνηειεζκαηηθέο είλαη νη εθαξ-

κνδφκελεο ιχζεηο θαηά ηεο απάηεο; Απφ έξεπλα πνπ δηεμήγαγε ην AICPA
11

 ζε 59 

Οξθσηνχο Λνγηζηέο πνπ πξνζθέξνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ζε φιν ην θά-

ζκα ηεο ακεξηθάληθεο αγνξάο, πξνέθπςε φηη νη πην θνηλέο ηερληθέο πεξηιακβάλνπλ: 

 Βειηησκέλεο δηθιείδεο ειέγρνπ πιεξνθνξηθήο ηερλνινγίαο (98%), 

 Διέγρνπο ησλ ζπζηάζεσλ γηα λένπο ππαιιήινπο (97%), 

 Δθαξκνγή ηνπ εηαηξηθνχ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο (81%), 

 Απμεκέλε ρξήζε αλάιπζεο θηλδχλσλ (80%) θαη 

 Παξαθνινχζεζε ηεο ειεθηξνληθήο αιιεινγξαθίαο (75%). 

 

Η πην απνηειεζκαηηθή απφ απηέο ηηο ηερληθέο εκθαλίδεηαη λα είλαη ν έιεγρνο ησλ ζπ-

ζηάζεσλ (61% ζεηηθέο απαληήζεηο). Τν εχξεκα κε ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ είλαη 

φηη κφλν νη κηζνί (51%) ππέδεημαλ σο απνηειεζκαηηθή θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ θψδηθα 

δενληνινγίαο. Σχκθσλα κε ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο, ε χπαξμε απιά θαη κφλν 

ηνπ θψδηθα δε δηαζθαιίδεη απαξαίηεηα ηελ ππνθίλεζε εθδήισζεο εζηθήο ζπκπεξη-

θνξάο. Μφλν ην 30% δήισζε φηη ηαθηηθά αλαθέξνληαη ζηνλ θψδηθα θαη δεκνζηνπνη-

νχλ ην πεξηερφκελφ ηνπ, 15% δέρηεθαλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε θαη αθφκα ρεηξφηεξα, 

κφλν ην 10% ειέγρεη ζε κφληκε βάζε αλ νη ππάιιεινη φλησο ζπκκνξθψλνληαη κε ηνλ 

θψδηθα. 

 

 

5.4 Η Διασείπιζη Επισειπημαηικών Κινδύνων καηά COSO 

 

Ιδηαίηεξα ρξήζηκν ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνθπγή ησλ θηλδχλσλ απάηεο έρεη απνδεη-

ρηεί ην «Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ» (Enter-
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prise Risk Management – Integrated Framework) πνπ εμέδσζε ζηηο 29 Σεπηεκβξίνπ 

2004 ε Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 

(COSO), θαζψο παξέρεη έλαλ νινθιεξσκέλν “νδηθφ ράξηε” δηθιείδσλ ειέγρνπ
*
, ζρε-

δηαζκέλν έηζη ψζηε λα πξνζθέξεη εχινγε δηαζθάιηζε
†
 ζηνλ νξγαληζκφ φηη ζα επηηεπ-

ρζνχλ νη ζηφρνη ηνπ αλαθνξηθά κε: 

 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ, 

 ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 

 

Η Γηαρείξηζε Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ (ζην εμήο ΓΔΚ), νξίδεηαη σο ε δηεξγαζία 

αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο θαη πεξηνξηζκνχ ησλ θηλδχλσλ ζε νιφθιεξε ηελ επηρείξεζε. 

Οη νξγαληζκνί πνπ επηζπκνχλ λα πινπνηήζνπλ ηo Πιαίζην ΓΔΚ ηεο COSO, πξέπεη λα 

ζεζπίζνπλ πνιηηηθέο θαη δηαδηθαζίεο γηα ηηο αθφινπζεο 8 ελφηεηέο ηνπ: 

 

1. Εζωηεπικό Πεπιβάλλον. Δμεηάδνληαη ε θηινζνθία δηνίθεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, ν 

ηξφπνο πνπ εθρσξείηαη ε εμνπζία θαη ην ζχζηεκα παξαγσγήο ηνπ, ε αθεξαηφηεηα, νη 

εζηθέο αξρέο θαη νη ηθαλφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν νξγαλη-

ζκφο νξγαλψλεη θαη αλαπηχζζεη ηνπο αλζξψπνπο ηνπ. Αθξηβψο ζηνλ “ηφλν πνπ έξρε-

ηαη απφ ηελ θνξπθή” βαζίδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα φισλ ησλ άιισλ ζηνηρείσλ 

ελφο ζπζηήκαηνο ΓΔΚ θαη εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 

2. Σηοσοθέηηζη. Απφ ηηο δειψζεηο απνζηνιήο ή νξάκαηνο (mission/vision state-

ments) ηνπ νξγαληζκνχ πξέπεη λα πξνθχπηνπλ νη γεληθνί ζθνπνί ηνπ, νη νπνίνη ζηε 

ζπλέρεηα ζα κεηαθξάδνληαη ζε ιεηηνπξγηθνχο ζηφρνπο. Κάζε εξγαδφκελνο νθείιεη λα 

γλσξίδεη πσο ε δνπιεηά ηνπ ζπλεηζθέξεη ζηνπο ζθνπνχο ηνπ νξγαληζκνχ. 

 

                                                 
*
 Οπζηαζηηθά ν SOX §404, ελψ δελ αλαθέξεηαη ζπγθεθξηκέλα ζην πιαίζην ηεο COSO, αλαγλσξίδεη φηη 

είλαη ην κφλν πνπ κπνξεί λα ηθαλνπνηήζεη φιεο ηνπ ηηο απαηηήζεηο. Γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ 

δηθιείδσλ ειέγρνπ επζχλνληαη νη δηνηθνχληεο θαη φρη θάπνηνο εμσηεξηθφο ζχκβνπινο ή ειεγθηήο. 
†
 Τν Πιαίζην αλαθέξεη: «Έλα εζσηεξηθφ ζχζηεκα ειέγρνπ, άζρεην απφ ην πφζν άξηηα ζρεδηάζηεθε θαη 

ιεηηνπξγεί, κπνξεί κφλν λα παξέρεη εχινγε –φρη απφιπηε– δηαζθάιηζε ζηε δηνίθεζε θαη ην ζπκβνχιην 

ζρεηηθά κε ηελ επίηεπμε ησλ επηδηψμεσλ ηεο επηρείξεζεο. Η πηζαλφηεηα επίηεπμεο επεξεάδεηαη απφ 

πεξηνξηζκνχο ελδνγελείο ζε θάζε ζχζηεκα ειέγρνπ. Απηνί πεξηιακβάλνπλ ηελ πξαγκαηηθφηεηα φηη νη 

θξίζεηο θαηά ηε ιήςε απνθάζεσλ κπνξεί λα είλαη εζθαικέλεο θαη θαηάξξεπζε κπνξεί λα επέιζεη απιά 

απφ ιάζνο. Δπηπξφζζεηα, νη δηθιείδεο κπνξεί λα παξαθακθζνχλ απφ ηε ζπκπαηγλία δχν ή πεξηζζνηέ-

ξσλ αλζξψπσλ θαη ηε δπλαηφηεηα ηεο δηνίθεζεο λα ηηο παξαγθσλίζεη.» 
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3. Αναγνώπιζη Σςμβάνηων. Πξνζδηνξίδνληαη νη εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πεγέο 

πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ ή ηελ επίηεπμε ησλ ζθν-

πψλ ηνπ. Γεδνκέλνπ φηη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ δηαξθψο αληηκεησπίδεη λέεο 

απεηιέο θαη επθαηξίεο, πξέπεη λα δνκεζνχλ θαη νη θαηάιιεινη κεραληζκνί αλαζεψξε-

ζεο θαη πξνζαξκνγήο ζε κε πξνγξακκαηηζκέλα ζπκβάληα. 

 

4. Αξιολόγηζη Κινδύνων. Πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε θαηά ηελ νπνία πξνζδηνξί-

δνληαη νη πηζαλφηεηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ ζπκβάλησλ ηνπ πξνεγνχκελνπ βήκαηνο 

θαη ην εχξνο ησλ ελδερφκελσλ επηπηψζεψλ ηνπο. 

 

5. Απόκπιζη ζηοςρ Κινδύνοςρ. Οξίδνληαη νη ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο ζα πξνβεί ν νξ-

γαληζκφο σο απνηέιεζκα ηεο επέιεπζεο ησλ θηλδχλσλ. Τέηνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα 

ζπκπεξηιακβάλνπλ ηξφπνπο απεκπινθήο απφ ηνλ θίλδπλν, κείσζε ησλ πηζαλνηήησλ 

πξαγκαηνπνίεζεο ή ηνπ εχξνπο επηπηψζεσλ ηνπ, κεηαθνξά ή δηακνίξαζή ηνπ κε θά-

πνηνλ ηξίην, ή ηέινο αλάιεςή ηνπ καδί κε ηηο επηπηψζεηο ηνπ. 

 

6. Δπαζηηπιόηηηερ Ελέγσος. Θεζπίδνληαη νη πνιηηηθέο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζα 

δηαζθαιίζνπλ φηη νη ελέξγεηεο απφθξηζεο είλαη πξνζηηέο θαη άκεζα εθαξκφζηκεο αλ 

ρξεηαζηνχλ. 

 

7. Πληποθοπίερ & Επικοινωνίερ. Πξέπεη φινη φζνη ιεηηνπξγνχλ ππφ ην πιαίζην 

ΓΔΚ λα ιακβάλνπλ, αλάινγα κε ηηο επζχλεο θαη ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο, έγθαηξεο θαη 

αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ εμέιημε ησλ θηλδχλσλ. 

 

8. Παπακολούθηζη. Γηαζθαιίδεηαη φηη φια ηα κέξε ηνπ πιαηζίνπ ΓΔΚ εμαθνινπ-

ζνχλ λα ιεηηνπξγνχλ ζε φια ηα επίπεδα, πξαγκαηνπνηψληαο ad hoc ειέγρνπο θαη δη-

αξθείο πξνγξακκαηηζκέλεο επηζεσξήζεηο. Οη θξίζηκεο αδπλακίεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ΓΔΚ πξέπεη λα αλαγλσξίδνληαη θαη λα αλαθέξνληαη ζηελ 

αλψηαηε δηνίθεζε θαη ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην. 

 

Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη φζν άξηηα δνκεκέλν θαη αλ είλαη έλα ζχζηεκα ΓΔΚ, δε 

δηαζθαιίδεη απφιπηα ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο, παξά κφλν ζπληείλεη ζηελ επίηεπ-

με ησλ ζηφρσλ ηεο θαη ζηελ επηβίσζή ηεο. Η ΓΔΚ π.ρ. δελ κπνξεί λα κεηαηξέςεη έλαλ 

αδχλακν δηεπζπληή ζε πξσηαγσληζηή, δελ εγγπάηαη φηη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηα-
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ζηάζεηο ζα είλαη 100% αμηφπηζηεο θαη απαιιαγκέλεο απφ ηελ απάηε, δελ απνθιείεη ηα 

αλζξψπηλα ιάζε θαη ηελ ππνθεηκεληθφηεηα απφ ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ, νχ-

ηε ζέηεη ππφ ηνλ έιεγρν ησλ δηνηθνχλησλ εμσηεξηθά γεγνλφηα φπσο αιιαγέο ζηηο πν-

ιηηηθέο ησλ αληαγσληζηψλ ή ηεο θπβέξλεζεο. Ωζηφζν ε επηρείξεζε πνπ εθαξκφδεη 

ηηο αξρέο ηεο ΓΔΚ είλαη ζίγνπξα θαιχηεξα πξνεηνηκαζκέλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θηλδχλσλ πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ηε ζέζνπλ εθηφο αγνξάο. 

 

Σην επφκελν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ηεο ENRON θαη ηεο 

WorldCom, πνπ δείρλνπλ πψο νη επίνξθνη ινγηζηέο θαη ειεγθηέο αγλνψληαο ηε δεν-

ληνινγία ηνπο, εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε ηηο “ζπληαγέο” ηεο δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο. 
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The Audit Committee and Oversight of Financial Reporting. The AICPA Anti-

fraud Programs and Controls Task Force. Management Override of Internal Controls: 
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(www.aicpa.org/audcommctr/download/achilles_heel.pdf) 

 

9
 Τν Ernst & Young fraud report 2006 είλαη δηαζέζηκν απφ ηε δηεχζπλζε 

www.ey.com/global/download.nsf/International/FIDS_-

_9th_Global_Fraud_Survey_2006/$file/EY_Fraud_Survey_June2006.pdf 

 

10
 Gibbs, Everett. Developing an Effective Code of Conduct, Financial Executive, 

June 2003 

 

11
 The AICPA Survey On Preventing Fraud − Fall 2002 Industry Conference, New 

York (www.aicpa.org/antifraud/includes/cross_sell/73.htm) 
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ΜελΫηες Περιπηώζεων 

 

Σε απηό ην θεθάιαην αλαιύνληαη νη πεξηπηώζεηο ησλ νηθνλνκηθώλ ζθαλδάισλ ησλ 

ΗΠΑ ζηελ αξρή ηνπ αηώλα καο, πνπ έθαλαλ ην θνηλό λα ράζεη ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ 

ζηελ αγνξά θαη ηνπο επαγγεικαηίεο. Εμεγείηαη δε ε αλεζηθόηεηα ηεο «δεκηνπξγηθήο 

ινγηζηηθήο» πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζηηο απάηεο απηώλ ησλ εηαηξεηώλ. 

 

 

6.1 ΜελΫηη Περέπηωζης: Enron & Arthur Andersen 

 

Οη καθξόρξνλεο επαθέο, αληαιιαγέο πιεξνθνξηώλ θαη επηιύζεηο πξνβιεκάησλ κεηα-

μύ ειεγθηώλ, ινγηζηώλ θαη δηνίθεζεο, κπνξεί λα δεκηνπξγήζνπλ ππέξκεηξε νηθεηόηε-

ηα, ηθαλή λα επεξεάζεη ηελ πνηόηεηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ. Εμέρνλ παξά-

δεηγκα πξνο απνθπγή ζε απηόλ ηνλ ηνκέα απνηειεί ε Enron, ή κεηνρή ηεο νπνίαο έ-

θηαζε ιίγν πξηλ ηελ ρξενθνπία ηεο ζηα 84,87$, θάλνληαο ηνπο αλαγλώζηεο ηνπ πεξη-

νδηθνύ Fortune λα ηελ ςεθίζνπλ σο ηελ πην ζεβαζηή θαη θαηλνηόκν εηαηξεία ζηηο 

ΗΠΑ.  

 

Πνιινί από ηνπο ππαιιήινπο ηεο Enron εξγάδνληαλ πξηλ γηα ηελ Arthur Andersen, 

ελώ ηαπηόρξνλα νη ελ ελεξγεία ειεγθηέο δηαηεξνύζαλ κόληκα γξαθεία κέζα ζην θε-

ληξηθό θηήξην ηεο Enron, θαζώο εθηόο από ηηο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο θαη ηνλ ε-

μσηεξηθό έιεγρν, ηνπο είρε αλαηεζεί κε outsourcing θαη ν εζσηεξηθόο ηεο έιεγρνο. 

Είραλ θιεζεί δειαδή νη ίδηνη άλζξσπνη λα ειέγμνπλ θαη λα πηζηνπνηήζνπλ ηνπο εαπ-

ηνύο ηνπο. Όπσο παξαηεξεί έλαο πξώελ εζσηεξηθόο ινγηζηήο ηεο Enron, ν Kevin Jol-

ly, “Ννκίδακε όηη ήηαλ ππάιιεινη ηεο Enron… Πεξπαηνύζαλ θαη κηινύζαλ ζαλ θη 

εκάο… νη δηαρσξηζηηθέο γξακκέο ήηαλ πνιύ ακπδξέο”
1
. Εύινγα πξνθύπηεη ινηπόλ ην 

εξώηεκα: “Τη έθαλε ε ειεγθηηθή επηηξνπή ηνπ δηνηθεηηθνύ ζπκβνπιίνπ γηα λα αζηπ-

λνκεύζεη απηό ην ράνο;” Φαίλεηαη όηη ηα κέιε ηεο έραζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο πξν-

θεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ ηνπο ππέξνγθνπο κηζζνύο ηνπο, πνπ γηα θάπνηνπο μεπεξ-

λνύζαλ ηα 300.000 δνιάξηα ζε κεηξεηά θαη κεηνρέο. Έηζη είρε δεκηνπξγεζεί ηζρπξό 

αληηθίλεηξν ζην λα αζθήζνπλ νπζηαζηηθό έιεγρν ζηε δηνίθεζε, πνπ ηνπο απνδεκίσλε 

ηόζν πινπζηνπάξνρα. Η USA Today
2
 έγξαςε όηη «Με ηόζα πνιιά ρξήκαηα λα δηα-

θπβεύνληαη, ν θαζέλαο ζα ήηαλ δηζηαθηηθόο λα εγείξεη δήηεκα». Καηέιεμαλ ινηπόλ νη 
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ινγηζηέο λα αθηεξώλνπλ πεξηζζόηεξν ρξόλν ζην ζθίζηκν εγγξάθσλ θαη ζηελ παξα-

πνίεζε ινγηζηηθώλ εγγξαθώλ, παξά ζηελ ππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ πιεξνθόξεζεο 

ηνπ θνηλνύ. 

 

Σην θηάζθν ηεο Enron, πνπ εμαλέκηζε 25.000 ζέζεηο εξγαζίαο θαη 1 δηζ. δνιάξηα από 

ηηο ζπληάμεηο ησλ εξγαδνκέλσλ, ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο ε απάηε θαηά ηελ νπνία κηα 

εηαηξεία δεκηνπξγεί ζπγαηξηθέο “εηδηθνύ ζθνπνύ” (SPE – Special Purpose Entities) 

πξνθεηκέλνπ ζπλήζσο λα απνθξύςεη από ηηο ελνπνηεκέλεο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζηνηρεία ηνπ παγίνπ ελεξγεηηθνύ ή καθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο 

(OBSA – Off Balance Sheet Activities). Αθνύ δελ εκθαλίδνληαη πνπζελά νη OBSA, 

νη εηαηξεία απηή είλαη ζε ζέζε λα παξνπζηάζεη ςεπδώο κεγαιύηεξα θέξδε. Σπγθεθξη-

κέλα ε Enron εθηηκάηαη όηη απέθξπςε ηηο δξαζηεξηόηεηεο πεξίπνπ ελληαθνζίσλ από 

ηηο ηξεηζήκηζη ρηιηάδεο ζπγαηξηθέο ηεο, θαηαθέξλνληαο έηζη λα δεκνζηεύζεη νκαιή 

αύμεζε θεξδώλ από ην 1999 σο ην 2000 ηεο ηάμεο ησλ 979 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ. 

Από απηά, ηα 926 εθαηνκκύξηα δνιάξηα (94,6% ηνπ αξρηθά δεκνζηεπκέλνπ θέξδνπο!) 

πξνέθπςαλ από ην ινγηζηηθό ηξηθ πνπ πεξηγξάθνπκε θαη όρη από πξαγκαηηθέο θεξδν-

θόξεο δξαζηεξηόηεηεο
3
. Τν θνπηί ηεο Παλδώξαο άλνημε γηα ηελ εηαηξεία ζηηο 16 Ο-

θησβξίνπ 2001, όηαλ αλαγθάζηεθε λα αλαζεσξήζεη πξνο ηα θάησ ηα πεξηνπζηαθά ηεο 

ζηνηρεία θαηά 1,2 δηο δνιάξηα. 

 

Απνθεύγνληαο ε Enron λα ελνπνηήζεη, σο όθεηιε, ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηα-

ζηάζεηο κε εθείλεο ησλ SPE ηεο, παξαλνκνύζε θπξίσο κε δύν ηξόπνπο: 

 Τηο έβαδε λα αγνξάδνπλ ηα πάγηα ηεο πνπ έραλαλ ηελ αμία ηνπο (ηηηινπνίεζε ε-

λεξγεηηθνύ αθνινπζώληαο ηε “light asset strategy” πνπ ηεο πξόηεηλε ε McKinsey), κε 

ρξήκαηα πνπ είραλ δαλεηζηεί από ηξίηνπο πηζησηέο, απνθεύγνληαο έηζη λα κεηώζεη ηα 

θέξδε ηεο θαηά ηα πνζά ησλ δεκηώλ θαη ηαπηόρξνλα βειηηώλνληαο κε ηα μέλα δαλεη-

θά ηε ξεπζηόηεηά ηεο
4
 θαη 

 Μεηαβίβαδε ζε απηέο παθέηα κεηνρώλ ηεο, ηα νπνία αγόξαδαλ κε γξακκάηηα. Σηε 

ζπλέρεηα, ηα ρξεζηκνπνηνύζαλ γηα λα απνκνλώζνπλ θαη λα πεξηνξίζνπλ ηνλ ρξεκα-

ηννηθνλνκηθό θίλδπλν άιισλ επελδύζεώλ ηεο Enron. Αλ απηό είρε γίλεη κε πξαγκαηη-

θά, δηθά ηνπο ιεθηά, δε ζα ππήξρε θαλέλα πξόβιεκα. Όηαλ όκσο ε ηηκή ηεο κεηνρήο 

ηεο Enron άξρηζε λα πέθηεη, ε πξνζηαζία πνπ ζα έπξεπε λα πξνζθέξνπλ θαηέζηε α-
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δύλαηε. Τελ εκέξα ηεο θαηάξξεπζεο ε ηηκή ηεο κεηνρήο ήηαλ 72 cents, ελώ έλα ρξό-

λν πξηλ είρε θηάζεη ηα 75 δνιάξηα. 

 

Τα όζα ηξαγηθά επαθνινύζεζαλ είλαη ιίγν σο πνιύ αλακελόκελα: Η Arthur 

Andersen, ε πέκπηε κεγαιύηεξε ινγηζηηθή εηαηξεία ηεο Ακεξηθήο, κε 85.000 ππαι-

ιήινπο παγθνζκίσο, έραζε ηελ άδεηα ιεηηνπξγίαο ζην Τέμαο, έκεηλε ρσξίο πειάηεο 

θαη αλαγθάζηεθε λα θιείζεη, κεηά ηελ θαηαδίθε ηεο γηα παξεκπόδηζε ηεο δηθαηνζύ-

λεο, ζηηο 15 Ινπλίνπ 2002, επεηδή θαηέζηξεςε ηα αξρεία ειέγρσλ ηεο Enron. Ο Ke-

neth Lay, ηδξπηήο ηεο Enron, πέζαλε από θαξδηαθή πξνζβνιή ζηηο 5 Ινπιίνπ 2006, κε 

κπνξώληαο λα αληέμεη ηηο 10 θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο γηα απάηε
*
, ζπλνκσζία θαη 

παξαπιάλεζε ηξαπεδώλ, ελώ ν γεληθόο δηεπζπληήο ηεο Jeffrey Skilling θαηαδηθάζηε-

θε ζε 24 ρξόληα θαη 4 κήλεο θπιάθηζε ζηηο 23 Οθησβξίνπ 2006 θαη είδε ηελ πεξηνπ-

ζία ηνπ
†
 λα ξεπζηνπνηείηαη γηα λα πιεξσζνύλ απνδεκηώζεηο. Σε απηό βνήζεζε βέβαηα 

θαη ν CFO ηεο Enron Andrew Fastow, ν νπνίνο θαηαδηθάζηεθε κόλν ζε 10 ρξόληα 

θπιαθήο, ζε αληάιιαγκα ηεο ζπλεξγαζίαο πνπ παξείρε ζηηο αξρέο γηα λα ζηεξηρζεί ε 

ελνρή ηνπ Skilling. Τν κόλν επηύρεκα κέζα ζε όιν απηό ην ράνο είλαη όηη κέζα από 

ηηο ζηάρηεο ηεο Andersen αλαδύζεθε, ππό ηελ εγεζία ηνπ επί 30 ρξόληα ππαιιήινπ 

ηεο Gary E. Holdren, ε Harold Consulting, κε αξθεηή πηα εκπεηξία ώζηε λα απνθύγεη 

ηα ιάζε ηνπ παξειζόληνο. 

 

 

6.2 ΜελΫηη Περέπηωζης: WorldCom
5
 

 

Τν 1996 ε Betty Vinson πξνζιήθζεθε σο ινγίζηξηα ζε κηα κηθξή επηρείξεζε πνπ εη-

δηθεπόηαλ ζηηο ππεξαζηηθέο ηειεθσληθέο θιήζεηο. Η κηθξή απηή επηρείξεζε έκειιε 

λα εμειηρζεί ζην γίγαληα ησλ ηειεπηθνηλσληώλ WorldCom, o νπνίνο ρξενθόπεζε ζηηο 

22 Ινπιίνπ 2002 ππό ην βάξνο ινγηζηηθώλ απαηώλ ύςνπο 11 δηο δνιαξίσλ. Η Vinson, 

από ην ηέινο ηνπ 2000 θαη γηα 18 κήλεο, ππέθππηε ζηηο πηέζεηο ησλ αλσηέξσλ ηεο λα 

εηζάγεη αλαιεζείο ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζηα βηβιία, γεγνλόο πνπ νδήγεζε ζηελ πια-

ζκαηηθή αύμεζε ησλ θεξδώλ ηνπιάρηζηνλ θαηά 3,8 δηο δνιάξηα. Ο Εηζαγγειέαο 

                                                 
*
 Ο Lay δελ κπόξεζε λα θαλεί πεηζηηθόο όηαλ δήισζε όηη δελ γλώξηδε ηίπνηα γηα ηελ απάηε, αθνύ ζηηο 

20 Απγνύζηνπ 2001 είρε αζθήζεη ην option ηνπ, ξεπζηνπνηώληαο κεηνρέο ηεο Enron αμίαο 519 εθ. 

δνι., ελώ ηελ ίδηα ζηηγκή απέηξεπε ηνπο πθηζηάκελνύο ηνπ από ην λα πξνβνύλ ζε αλάινγεο ελέξγεηεο. 
†
 Πεξίπνπ 60 εθ. δνιάξηα, θάπνηα εθ ησλ νπνίσλ πξνεξρόκελα από ξεπζηνπνηήζεηο κεηνρώλ ηεο εηαη-

ξείαο ιίγν πξηλ ηε ρξενθνπία 
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James Comey, πνπ δηεξεύλεζε ηελ ππόζεζε ηεο Vinson, ζε πξόζθαηε νκηιία ηνπ 

πξνο ηα ζηειέρε ηεο Wall Street, δήισζε όηη «ε εθηέιεζε εληνιώλ δελ απνηειεί δη-

θαηνινγία γηα ηελ παξάθακςε ηνπ λόκνπ». 

 

Η Vinson πνιύ ζύληνκα απέθηεζε ηε θήκε ηεο ζθιεξά εξγαδόκελεο θαη επζπλείδε-

ηεο ππαιιήινπ, πνπ «ζα έθαλε ό,ηη θη αλ ηεο δεηνύζεο», όπσο αλαθέξεη πξώελ ζπ-

λεξγάηεο ηεο. Μέζα ζε δύν ρξόληα από ηελ πξόζιεςή ηεο πξνήρζε ζε Δηεπζύληξηα 

ηνπ Λνγηζηηθνύ Τκήκαηνο, κε βαζηθά θαζήθνληα ηελ θαηαγξαθή ηξηκεληαίσλ απνηε-

ιεζκάησλ θαη ηελ αλάιπζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ εμόδσλ θαη ησλ πξνβιέςεσλ (απνηακη-

επηηθνί ινγαξηαζκνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα θάιπςε ζπγθεθξηκέλσλ δαπαλώλ). 

Από ηε λέα ηεο ζέζε ινγνδνηνύζε άκεζα ζηνλ Buford Yates, όπσο θαη ν ππεύζπλνο 

ινγηζηήο γηα ηα πάγηα θεθάιαηα, Troy Normand. 

 

Τα δεδνκέλα ηεο εξγαζίαο ηνπο άιιαμαλ δξακαηηθά ζηα κέζα ηνπ 2000, κε ηε δηα-

θαηλόκελε θξίζε ηνπ θιάδνπ ηειεπηθνηλσληώλ θαη ηα ππέξνγθα ηέιε ελνηθίαζεο 

(leasing) μέλσλ ηειεθσληθώλ δηθηύσλ, πνπ δηαξθώο απμάλνληαλ σο πνζνζηό ησλ ε-

ζόδσλ. Σνβαξό ρηύπεκα δέρηεθε επίζεο ε ξεπζηόηεηα ηεο εηαηξείαο ην ηξίην ηεηξά-

κελν ηνπ 2000, όηαλ ρξενθνπεκέλνη πειάηεο άθεζαλ απιήξσηνπο ινγαξηαζκνύο αμί-

αο 685 δηο δνιαξίσλ. Γηα λα απαληήζνπλ ζε απηέο ηηο πηέζεηο, νη Vinson, Normand 

θαη Yates επηδόζεθαλ ζε πξνζπάζεηεο κείσζεο ησλ δαπαλώλ, θαηαθέξλνληαο ηειηθά 

λα εμνηθνλνκήζνπλ 50 εθ. δνιάξηα, πνζό ειάρηζην ζπγθξηηηθά κε ην ζηόρν θεξδώλ 

πνπ αλεξρόηαλ ζε πνιιέο εθαηνληάδεο εθαηνκκύξηα δνιάξηα. 

 

Τνλ Οθηώβξην ν Yates ελεκέξσζε ηνπο δύν πθηζηάκελνύο ηνπ όηη πξόζεζε ηνπ Con-

troller David Myers θαη ηνπ CFO Scott Sullivan ήηαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 828 εθ. 

δνιάξηα από ην ινγαξηαζκό πξνβιέςεσλ γηα ηα ηέιε μέλσλ δηθηύσλ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνύλ άιια ηξέρνληα νξγαληθά έμνδα. Η ελέξγεηα απηή ζα αληηζηνηρνύζε ζε 

πιαζκαηηθή αύμεζε ησλ εζόδσλ γηα ην ηξίκελν θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ εμόδσλ. 

Αξρηθά νη Vinson θαη Normand εμέθξαζαλ ηηο επηθπιάμεηο ηνπο, θαζώο νη ινγαξηα-

ζκνί πξνβιέςεσλ γηα δεκίεο δεκηνπξγνύληαη όηαλ ε δηνίθεζε έρεη βάζηκν ιόγν λα 

πηζηεύεη όηη αλακέλνληαη πξνβιήκαηα ζε θάπνηα επηρεηξεκαηηθή κνλάδα θαη ε ρσξίο 

ιόγν κείσζή ηνπο απνηειεί θαθή ινγηζηηθή πξαθηηθή. Η κεηαθνξά ηειηθά έγηλε όηαλ 

ν Yates, αλ θαη δήισζε όηη δελ αηζζαλόηαλ άλεηα, ζπκθώλεζε, θαζώο ν CFO ηνλ είρε 

δηαβεβαηώζεη όηη ηίπνηα αλάινγν δε ζα ζπλέβαηλε μαλά. 
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Σηηο 26 Οθησβξίνπ 2000, όηαλ ε επηρείξεζε αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ηξίηνπ 

ηξηκήλνπ, νη δύν ινγηζηέο έθαλαλ γλσζηή ζηνλ Yates ηελ πξόζεζή ηνπο λα παξαηηε-

ζνύλ. Σε ζύληνκε ζπλάληεζε ζην δηάδξνκν πνπ είρε καδί ηνπο ν CEO Bernard Eb-

bers, νξθίζηεθε όηη δε ζα ηνπο μαλάβαδε ζε απηή ηε ζέζε, ελώ όηαλ ηνπο θάιεζε ν 

CFO ζην γξαθείν ηνπ γηα λα ηνπο κεηαπείζεη, ηνπο εμήγεζε όηη βξίζθνληαλ ζην κέζν 

κηαο πξνζπάζεηαο εμπγίαλζεο θαη ζα ήηαλ ειεύζεξνη λα θύγνπλ όηαλ απηή ηειεηώζεη, 

αιιά όρη πξηλ. Αλέιαβε όιε ηελ επζύλε γηα ηηο πξάμεηο ηνπο θαη ηνπο θαζεζύραζε γηα 

άιιε κηα θνξά, ιέγνληαο όηη δελ έθαλαλ ζηελ νπζία θάηη παξάλνκν θαη όηη δελ ππήξ-

ρε πεξίπησζε λα ηνπο δεηεζεί μαλά λα επέκβνπλ ζηνπο ινγαξηαζκνύο, αθνύ νη πξν-

βιέςεηο γηα ην ηειεπηαίν ηξίκελν είραλ ήδε κεησζεί πεξίπνπ ζην κηζό. 

 

Αλ επέκελε ζηελ απόθαζή ηεο ε Vinson ζα έπξεπε λα απαξλεζεί ην κηζζό ηεο, πνπ 

ήηαλ πνιιαπιάζηνο απηνύ πνπ έπαηξλε ν ηππνγξάθνο ζύδπγόο ηεο θαη λα παιέςεη κε 

ην ηέξαο ηεο αλεξγίαο, πνπ δελ πνιπζπκπαζεί ηηο ώξηκεο γπλαίθεο. Με απηά ηα δεδν-

κέλα εθινγίθεπζε ζηε ζπλείδεζή ηεο ηελ απάηε, βαζηδόκελε θαη ζηελ αδακάληηλε 

(σο εθείλε ηε ζηηγκή) θήκε ηνπ Sullivan σο CFO θαη ζπλέρηζε θαλνληθά ηελ εξγαζία 

ηεο. Όηαλ όκσο έθηαζε ην ηέινο ηνπ πξώηνπ ηξηκήλνπ 2001, ήηαλ πιένλ εκθαλέο όηη 

ζα έπξεπε λα εηνηκάζεη θαη άιιεο παξαπιαλεηηθέο θαηαζηάζεηο. Τα έζνδα εμαθνινπ-

ζνύζαλ λα κεηώλνληαη, ην θόζηνο ελνηθίαζεο γξακκώλ σο πνζνζηό ησλ εζόδσλ βξη-

ζθόηαλ πνιύ πάλσ από ην ζηόρν ηνπ 42%, πεξηζώξηα κείσζεο ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξ-

γίαο δε δηαθαίλνληαλ θαη ηα παρηά απνζεκαηηθά γηα δεκηέο δελ ήηαλ πιένλ δηαζέζηκα. 

Όια απηά δεκηνπξγνύζαλ κηα «καύξε ηξύπα» 771 εθ. δνιαξίσλ. 

 

Γηα λα αλαζηξέςεη ηε δνθεξή απηή θαηάζηαζε ν CFO θαηέθπγε πάιη ζηνλ εηθνληθό 

παξάδεηζν ηεο «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο». Οη Γεληθά Παξαδεθηέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

ζα επέβαιαλ λα ινγηζηεί ε ελνηθίαζε ησλ γξακκώλ σο ιεηηνπξγηθό έμνδν, κεηώλν-

ληαο άκεζα ην ηξέρνλ θέξδνο θαηά 771 εθ. δνιάξηα. Ο Sullivan απελαληίαο απνθάζη-

ζε λα εκθαληζηνύλ απηά ηα έμνδα σο θεθαιαηαθέο δαπάλεο, πνπ απνζβέλνληαη κεηώ-

λνληαο ην εηζόδεκα ζε κεγάιν βάζνο ρξόλνπ θαη άξα ζα επεξέαδαλ νξηαθά κόλν ην 

ηξέρνλ θέξδνο. Καλείο από ηνπο ινγηζηέο δελ ήηαλ ραξνύκελνο κε ηε λέα απόθαζε, 

αιιά παξά ηελ αξρηθή ηνπο άξλεζε λα ηελ εθηειέζνπλ, ηειηθά αιινίσζαλ έηζη ηηο 

εγγξαθέο ώζηε λα θαίλεηαη όηη ηνλ πξνεγνύκελν Φεβξνπάξην πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

αγνξέο θεθαιαίνπ (επέλδπζε ζην ηδηόθηεην ηειεθσληθό δίθηπν). Η Vinson ρσξίο λα 
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παξαηηεζεί ή λα ελεκεξώζεη ηελ θεθαιαηαγνξά, εηνίκαδε ην βηνγξαθηθό ηεο. Καηα-

λννύζε όηη απηή ε θαηάζηαζε δελ κπνξνύζε λα ζπλερίδεηαη γηα πάληα. Τα ππόινηπα 

ηξίκελα ηνπ 2001 δε δηέθεξαλ ζε ηίπνηα από ην πξώην. Θέινληαο θάζε θνξά νη ινγη-

ζηέο λα πηζηέςνπλ όηη απηή είλαη ε ηειεπηαία παξαηππία ζηελ νπνία ππνρξεώλνληαη 

λα πξνβνύλ, κεηέθεξαλ ζηνπο θεθαιαηαθνύο ινγαξηαζκνύο 560 εθ δνι. ην δεύηεξν 

ηξίκελν, 743 εθ. ην ηξίην θαη 941 εθ. ην ηέηαξην. 

 

Ελ ησ κεηαμύ νη ζπκπεξηθνξηθέο αιιαγέο ζηε Vinson γίλνληαλ όιν θαη πην έληνλεο: 

έραζε κόληκα ηνλ ύπλν ηεο, καδί κε αξθεηά θηιά, ην πξόζσπό ηεο έδεηρλε πξόσξα 

γεξαζκέλν θαη απνηξαβήρηεθε από ηνπο πθηζηακέλνπο ηεο, θνβνύκελε κελ απνθα-

ιύςεη θαηά ιάζνο ην κεγάιν κπζηηθό. Σηηο αξρέο ηνπ 2002 κάιηζηα (άλεπ αηηίαο γηα 

ηνπο ακύεηνπο) πξνήρζε ζε Δηεπζύλνληα Σύκβνπιν από απιή Δηεπζύληξηα, κε εηήζην 

κηζζό 80.000 δνι. 

 

Όηαλ θπθινθόξεζε ην νηθνλνκηθό πξόγξακκα ηνπ CFO γηα ην 2002, έγηλε μεθάζαξν 

ηνπιάρηζηνλ ζηνπο ινγηζηέο, όηη δε ζα κπνξνύζαλ λα πηάζνπλ ηνπο ζηόρνπο αλ δελ 

έθαλαλ θαη λέεο παξάηππεο κεηαθνξέο θεθαιαίσλ. Αιιά είραλ ήδε θάλεη πνιιά. Ο 

Yates, ε Vinson θαη ν Normand ζπκθώλεζαλ ακεηάθιεηα λα κελ μαλαπεηξάμνπλ ηα 

βηβιία θαη λα βξνπλ θαηλνύξηα εξγαζία, νπνπδήπνηε αιινύ. Οη εμειίμεηο όκσο ηνπο 

πξόιαβαλ. Σηηο 12 Μαξηίνπ 2002 ε ππνςηαζκέλε κεηά ην θηάζθν ηεο Enron, Επηηξν-

πή Κεθαιαηαγνξάο (SEC) μεθηλά έξεπλεο ησλ ινγηζηηθώλ πξαθηηθώλ ηεο WorldCom, 

γεγνλόο πνπ αθνινπζήζεθε από ηελ παξαίηεζε ηνπ Bernard Ebbers από CEO, ζηηο 30 

Απξηιίνπ. Τν ηειηθό ρηύπεκα ήξζε ζηηο 17 Ινπλίνπ, όηαλ ε Cynthia Cooper, ππεύζπλε 

γηα ηνλ εζσηεξηθό έιεγρν ηεο εηαηξείαο, καδί κε ηνλ αλεμάξηεην ειεγθηή Glyn Smith 

δελ πήξαλ ηθαλνπνηεηηθέο απαληήζεηο γηα ηε ζθνπηκόηεηα ησλ κεηαθνξώλ. Σηηο 24 

Ινπλίνπ ε κεηνρή ηεο εηαηξείαο πέθηεη θάησ ηνπ ελόο δνιαξίνπ, ελώ ηελ επόκελε κέ-

ξα νη δηθεγόξνη ηεο WorldCom ελεκέξσλαλ ηε SEC όηη νη δύν ειεγθηέο εληόπηζαλ 

ινγηζηηθέο απάηεο, πνπ νπζηαζηηθά θνύζθσλαλ ην εηζόδεκα πξν θόξσλ θαηά πεξίπνπ 

3,055 δηο. δνιάξηα ην 2001 θαη 797 εθαη. δνιάξηα ην πξώην ηξίκελν ηνπ 2002. 

 

Οη 3 ινγηζηέο, εθπξνζσπνύκελνη από ηνλ πξώελ εηζαγγειέα Joseph Hollomon, ππν-

γξάθνπλ δήισζε ζπλεξγαζίαο, απνθαιύπηνληαο ηα πάληα ζηηο αξρέο ηνπ Mississippi, 

κε αληάιιαγκα ηελ επηείθεηά ηνπο. O Hollomon γλώξηδε όηη ηα δηθαζηήξηα ζε απηή 

ηελ πνιηηεία ζα βαζίδνληαλ ζηε ζπλαίλεζή ηνπο θαη ζα ηνπο αληηκεηώπηδαλ σο κάξ-
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ηπξεο θαηεγνξίαο. Γη‟ απηό θαη ηνπο έζηεηιε ζε κηα παλζηόλ ζηελ επαξρία Jackson, 

όπνπ έδσζαλ έλνξθεο θαηαζέζεηο ζε βνεζό εηζαγγειέα, παξνπζία πξάθηνξα ηνπ FBI 

θαη αμησκαηνύρνπ ηεο SEC. 

 

Απελαληίαο, νη δηθαζηηθνί ηνπ Manhattan, νη νπνίνη θέξδηζαλ ηε δηθαηνδνζία ηεο εθ-

δίθαζεο, ζπκπεξηέιαβαλ θαη ηνπο ινγηζηέο ζηε ιίζηα ησλ θαηεγνξνπκέλσλ, κε ην 

ζθεπηηθό όηη απηνί ηειηθά απνθάζηζαλ λα αιινηώζνπλ ηνπο ινγαξηαζκνύο. Σηηο 10 

Οθησβξίνπ 2002 ε Vinson θαη ν Normand δήισζαλ έλνρνη γηα αδηθήκαηα πνπ επηζύ-

ξνπλ πνηλέο θπιάθηζεο κέρξη θαη 15 έηε. Όζν γηα ηνλ CEO Ebbers, ππό ηελ θαζνδή-

γεζε ηνπ νπνίνπ έγηλαλ όια, ζηα 63 ηνπ θαηαδηθάζηεθε ζε πνηλή 25εηνύο θπιάθηζεο, 

από ηελ νπνία ην πηζαλόηεξν είλαη λα κε βγεη δσληαλόο. Αλ απηόο θαη νη ινγηζηέο ηνπ 

είραλ αθνινπζήζεη εμαξρήο ηελ επαγγεικαηηθή δενληνινγία, ηίπνηα από όια απηά δε 

ζα είρε ζπκβεί. 

 

 

6.3 Η Δλληνικά ΚαηΪζηαζη 

 

Σηελ Ειιάδα είκαζηε ηπρεξνί πνπ δελ είδακε ηε ΔΕΗ θαη ηνλ ΟΤΕ λα ρξενθνπνύλ 

ππό ην βάξνο ινγηζηηθώλ αηαζζαιηώλ, όπσο ζπλέβε ζηελ Ακεξηθή κε ηελ Enron θαη 

ηε WorldCom. Έρνπκε ην πιενλέθηεκα ηνπ “δεύηεξνπ παίρηε”. Μπνξνύκε λα απν-

θύγνπκε ην θηάζθν πνπ γεύηεθαλ νη ινγηζηέο ζηελ άιιε κεξηά ηνπ Αηιαληηθνύ, κα-

ζαίλνληαο από ηα ιάζε ηνπο. 

 

Ο θαζεγεηήο J. Graf Lambsdorff ηνπ University of Passau θαηέηαμε 179 θξάηε ζύκ-

θσλα κε ην Δείθηε Αληηιήςεσο ηεο Δηαθζνξάο (Corruption Perceptions Index – CPI 

2007), γηα ινγαξηαζκό ηνπ κε θπβεξλεηηθνύ νξγαληζκνύ Transparency International
*
. 

Με άξηζηα ην 10, όζν πςειόηεξν CPI έρεη κηα ρώξα, ηόζν κηθξόηεξε είλαη ζε απηή ε 

θαθνδηαρείξηζε ηεο δεκόζηαο ηζρύνο γηα ίδην όθεινο. Η Ειιάδα δελ έπηαζε νύηε θαλ 

ηε βάζε, αθνύ θαηέιαβε ηε 56
ε
 ζέζε, κε 4,6 βαζκνύο CPI (ην 2006 είρακε ηελ 54

ε
 κε 

4,4). Δελ κπνξεί παξά λα δεκηνπξγεί αιγεηλά ζπλαηζζήκαηα ην γεγνλόο όηη βξηζθό-

καζηε ζηελ ηειεπηαία ζέζε αλάκεζα ζηα παιαηά 15 κέιε ηεο Ε.Ε. θαη κόλν πάλσ από 

                                                 
*
 Σην παξάξηεκα (ζει. Π29 – Π34) παξνπζηάδεηαη νιόθιεξε ε θαηάηαμε, όπσο δεκνζηεύεηαη ζηε ζε-

ιίδα ηεο Δηεζλνύο Δηαθάλεηαο www.transparency.org/policy_research/surveys_indices/cpi. Τν ειιελη-

θό γξαθείν ηνπ νξγαληζκνύ είλαη δηαζέζηκν ζηε ζειίδα www.transparency.gr 
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ηελ Πνισλία ζην ζύλνιν ηεο ΕΕ ησλ 25. Αθόκα ρεηξόηεξα, είκαζηε πίζσ ζηνλ αγώλα 

θαηά ηεο δηαθζνξάο από ζεσξεηηθά ππναλάπηπθηεο ρώξεο, όπσο ε Τπλεζία, ε Φηιή, 

ε Μπνηζνπάλα, ε Μαιαηζία, ην Καηάξ, Κνπβέηη θαη ε Ν. Αθξηθή. 

 

Η άπνςε πνπ ιέεη όηη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία είλαη πνιπηέιεηα, καο νδήγεζε 

ζηε θνύζθα ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ ην 1999
*
, ζην παξαδηθαζηηθό θύθισκα πνπ ηε ζπ-

γθάιπςε, ηηο ζπκπαηγλίεο ζηειερώλ ηεο επηηξνπήο αληαγσληζκνύ κε δηαπιεθόκκελεο 

γαιαθηνθνκηθέο εηαηξείεο, ηελ παξαθνινύζεζε ησλ ηειεθσληθώλ ζπλνκηιηώλ απιώλ 

πνιηηώλ θαη ηνπ ίδηνπ αθόκα ηνπ πξσζππνπξγνύ, ην μάθξηζκα ησλ απνζεκαηηθώλ 

ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ κε ηα δνκεκέλα νκόινγα θαη ην ρξεκαηηζκό θπβεξλεηη-

θώλ ζηειερώλ από ηε SIEMENS. Αξθεί λα ππελζπκηζηνύλ επίζεο εδώ θαη ε θαηαπά-

ηεζε ηεο δεκνζηνγξαθηθήο δενληνινγίαο, κε ηα “ηειεδηθεία”, ηα ξηάιηηη ηειεζθνππί-

δηα θαη ηηο θξπθέο θάκεξεο, θαζώο ε εθηελήο αλάιπζή ηεο ζα ρξεηαδόηαλ άιιε κηα 

δηπισκαηηθή. 

 

Καηά ην δηάζηεκα 18 Ινπιίνπ – 31 Οθησβξίνπ 2005, ζε 12.229 ειέγρνπο πνπ δηελήξ-

γεζε ε Υπεξεζία Εηδηθώλ Ειέγρσλ (ΥΠΕΕ, πξώελ ΣΔΟΕ) εληνπίζηεθαλ 5.999 επη-

ρεηξήζεηο λα έρνπλ πξνβεί ζε 51.843 θνξνινγηθέο παξαβάζεηο. Δειαδή βξέζεθε όηη 

κία ζηηο δύν επηρεηξήζεηο θνξνδηέθεπγε. Παξόκνηα εηθόλα καο δίλνπλ θαη ηα ζηνηρεία 

γηα ην 2006 ηεο ΥΠΕΕ. Από ηηο 22.796 επηρεηξήζεηο πνπ ειέγρζεθαλ κεηαμύ Ιαλνπα-

ξίνπ θαη Μαΐνπ, 9.901 (πνζνζηό 43%) ππέπεζαλ ζπλνιηθά ζε 52.249 θνξνινγηθέο 

παξαβάζεηο. H επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ γηα ην 2007 δελ έρεη νινθιεξσζεί αθόκα 

από ηελ ππεξεζία, αιιά ππάξρνπλ απνηειέζκαηα γηα ην δηάζηεκα από 1/1 εώο θαη 

31/7. Σε απηό ην δηάζηεκα δηελεξγήζεθαλ 36.728 έιεγρνη, πνπ απνθάιπςαλ όηη 

14.308 παξαβάηεο είραλ πξνβεί ζε 296.746 παξαβάζεηο. Σηελ επόκελε ζειίδα παξα-

ηίζεληαη αλαιπηηθά ηα επξήκαηα ησλ ειέγρσλ 2007 αλά θιάδν. 

                                                 
*
 Φαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα εθείλεο ηεο πεξηόδνπ απνηειεί ε ειάηησζε ηεο δεκόζηαο πεξηνπζίαο, ε 

δηαρείξηζε ηεο νπνίαο είρε αλαηεζεί ζηε ΔΕΚΑ ΑΕ. Τα κέιε ηνπ ΔΣ ηεο ζα μαλαδηθαζηνύλ κεηά από 

απόθαζε ηνπ Αξείνπ Πάγνπ, θαηεγνξνύκελνη όηη πξνέβεζαλ δόιηα ζε αζξόεο αγνξέο κεηνρώλ γηα λα 

εμππεξεηήζνπλ πνιηηηθά ζπκθέξνληα (ζηήξημε ηνπ ρξεκαηηζηεξίνπ πξηλ ηηο εθινγέο). 
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ΠΙΝΑΚΑ 8: Οι ΚλΪδοι «ΠρωηαθληηΫς» ζηη Φοροδιαθσγά 

ΕΙΔΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΕΛΕΓΧΟΙ ΠΑΡΑΒΑΣΕ ΠΑΡΑΒΑΕΙ 

ΓΔΧΡΓΙΑ, ΘΗΡΑ, ΤΝΑΦΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 199 88 254 

ΑΛΙΔΙΑ, ΙΥΘΤΟΣΡΟΦΔΙΑ, ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΓΟΝΟΤ, ΤΝΑΦ. 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

32 11 57 

ΛΟΙΠΑ ΟΡΤΥΔΙΑ, ΛΑΣΟΜΔΙΑ (ΛΙΘΟΙ, ΑΜΜΟ, ΟΡΤ-

ΚΣΑ ΥΗΜΙΚΗ ΒΙΟΜ.) 

34 14 12.228 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΣΡΟΦΙΜΧΝ ΚΑΙ ΠΟΣΧΝ 476 191 12.254 

ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΚΛΧΣΟΩΦΑΝΣΟΤΡΓΙΚΧΝ ΤΛΧΝ 93 20 39 

ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΞΤΛΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΞΤΛΟΤ 128 50 179 

ΔΚΓΟΔΙ, ΔΚΣΤΠΧΔΙ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΗ ΠΡΟΔΓ-

ΓΔΓΡ. ΜΔΧΝ ΔΓΓΡΑΦΗ 

190 75 3.120 

ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΔΠΙΠΛΧΝ, ΚΟΜΗΜΑΣΧΝ, ΠΑΙ-

ΥΝΙΓ.,Μ.ΟΡΓΑΝΧΝ, ΑΘΛ.ΔΙΓΧΝ 

246 102 260 

ΚΑΣΑΚΔΤΔ (ΔΡΓΟΣΑΞΙΑ, ΚΣΙΡΙΑ, ΔΓΚΑΣ. ΠΑΡΟ-

ΥΧΝ, ΚΑΣΔΓΑΦΙΔΙ) 

1.206 553 2.342 

ΠΧΛΗΗ, ΤΝΣΗΡΗΗ, ΔΠΙΚΔΤΗ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΧΝ, 

ΜΟΣΟΤΚΛ., ΚΑΤΙΜΑ 

2.250 1.257 6.612 

ΥΟΝΓΡΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ, ΔΜΠΟΡΙΟ ΜΔ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ, (Δ-

ΚΣΟ ΑΤΣΟΚ.,ΜΟΣΟ.) 

3.304 1.180 8.805 

ΛΙΑΝΙΚΟ ΔΜΠΟΡΙΟ, ΔΠΙΚΔΤΔ ΔΙΓΧΝ ΑΣΟΜΙΚΗ & 

ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΗ 

6.471 2.455 27.352 

ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ ΚΑΙ ΔΣΙΑΣΟΡΙΑ 12.434 5.511 131.260 

ΥΔΡΑΙΔ ΜΔΣΑΦΟΡΔ 254 120 317 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΤΝΑΦΔΙ ME ΜΔΣΑΦΟΡΔ, 

ΣΑΞΙΧΣIKA ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ 

343 148 536 

ΔΚΜΙΘΧΗ ΜΗΥΑΝ., ΔΞΟΠΛΙ. ΥΧΡΙ ΥΔΙΡΙΣΗ, ΔΙ-

ΓΧΝ ΟΙΚ. ΥΡΗΗ 

184 87 303 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΝΑΦΔΙ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 112 49 1.731 

ΑΛΛΔ ΔΠΙΥ. ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ (ΝΟΜΙΚΔ, ΛΟ-

ΓΙΣ.,ΓΙΑΦΙΜΗΗ, κλπ) 

1.320 519 2.009 

ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 345 120 405 

ΤΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΜΔΡΙΜΝΑ 614 280 1.393 

ΦΤΥΑΓΧΓΙΚΔ, ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΔ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΚΔ ΓΡΑ-

ΣΗΡΙΟΣΗΣΔ 

188 97 702 

ΑΛΛΔ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ 687 300 1.818 

ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΑ ΠΡΟΙΟΝΣΑ 2.405 157 446 

ΑΙΘΤΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ 27 3 4 

ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ  ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΑ ΔΡΓΟΤ 591 123 130 

ΚΑΠΝΙΚΑ 13 6 12 

ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ - ΟΠΛΑ - ΠΡΟΓΡΟΜΔ ΟΤΙΔ 571 14 16 

ΛΟΙΠΟΙ ΔΛΔΓΥΟΙ 2.011 778 82.162 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΣΟΥΔΤΜΔΝΧΝ ΔΛΔΓΥΧΝ Τπ.Δ.Δ. 

από 1/1 Ϋως 31/7/2007 

36.728 14.308 296.746 

ΠΗΓΗ: www.ypee.gr 

 

Σε εηήζηα επαλαιακβαλόκελε δεκνζθόπεζε ηνπ ακεξηθάληθνπ IRS Oversight Board 

δηαπηζηώζεθε γηα ην 2006 όηη
6
: 
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 Τν 88% ησλ εξσηνύκελσλ πίζηεπαλ όηη δελ είλαη θαζόινπ απνδεθηό ην θιέςηκν 

ζηνπο θόξνπο εηζνδήκαηνο, 

 Τν 82% όηη ε πξνζσπηθή ηνπο αθεξαηόηεηα αζθεί κεγάιε επηξξνή ζην λα δειώ-

ζνπλ ηα εηζνδήκαηά ηνπο κε εηιηθξίλεηα θαη λα πιεξώζνπλ ηνπο θόξνπο πνπ αλαιν-

γνύλ θαη 

 Τν 62% ζπκθώλεζε κε ηε δήισζε όηη «είλαη πξνζσπηθή επζύλε ηνπ θαζέλα λα 

αλαθέξεη ηνλ νπνηνλδήπνηε θιέβεη ζηνπο θόξνπο»! 

 

Αληηδηαζηέιινληαο ηα επξήκαηα ηνπ ΥΠΕΕ θαη ηνπ IRS θαίλεηαη όηη ππάξρεη ράζκα 

εζηθήο αλάκεζα ζηε λννηξνπία ησλ Ακεξηθάλσλ θνξνινγνύκελσλ πνιηηώλ θαη ησλ 

Ειιήλσλ. Η θαηάζηαζε απηή απαηηεί από ηνπο Έιιελεο θνξνηέρλεο θαη ηνπο ινηπνύο 

ινγηζηέο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ θνηλσληθή ηνπο επζύλε θαη λα αλαπηύμνπλ επαγγει-

καηηθή ζπλείδεζε πνπ πξνηάζζεη ην δεκόζην ζπκθέξνλ έλαληη εθείλνπ ηνπ εθάζηνηε 

πειάηε. Μόλν αλ απνθηήζνπλ νη ίδηνη λννηξνπία επζύλεο ζα κπνξνύλ λα αλακνξθώ-

ζνπλ ηελ αγνξά, παξέρνληαο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο ζε ζέκαηα ρξεζηήο δηαρείξη-

ζεο ρξεκάησλ, θνηλσληθά ππεύζπλσλ επελδύζεσλ (socially responsible investment - 

SRI)
*
, εζσηεξηθνύ ειέγρνπ, πξόιεςεο ηεο απάηεο, θαηαπνιέκεζεο ηεο λνκηκνπνίε-

ζεο “βξώκηθνπ ρξήκαηνο” θαη θπζηθά δίθαηεο θνξνινγίαο. Έηζη ζα πεξηνξηζηεί θαη ε 

αλάγθε ζέζπηζεο βίαησλ θαηαζηαιηηθώλ κέηξσλ από ην θξάηνο, όπσο ήηαλ ην ζεζκη-

θό πιαίζην πνπ επέηξεπε ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο ηνπ 90 ζην ΣΔΟΕ λα βάδεη ινπθέην 

ζε επηρεηξήζεηο πνπ πηάλνληαλ δεύηεξε θνξά ζηελ ίδηα ρξήζε λα θνξνδηαθεύγνπλ. 

 

Τν Οηθνλνκηθό Επηκειεηήξην ηεο Ειιάδαο, πνπ εθδίδεη ηηο αλαγλσξίζεηο ησλ θνξν-

ηερλώλ, ζα έπξεπε πξώην λα πεξηθξνπξεί ην θύξνο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ηελ πνηόηε-

ηα ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ, ππνρξεώλνληαο ηα κέιε ηνπ λα ζπκκνξθώλνληαη κε 

ηε δενληνινγία πνπ πξνηάζζεη ηε ζπνπδαηόηεηα ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Αθόκα 

θαη ην Σώκα Οξθσηώλ Ειεγθηώλ ζέηεη σο ζθνπό ηνπ Καλνληζκνύ Επαγγεικαηηθήο 

Δενληνινγίαο ησλ κειώλ ηνπ «ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη δηαθάλεηαο ησλ πα-

ξερόκελσλ […] ππεξεζηώλ γηα ηελ πξνζηαζία ηόζν ηνπ εζηθνύ θαη επαγγεικαηηθνύ 

θύξνπο ηνπ ΣΟΕΛ θαη ησλ κειώλ ηνπ, όζν θαη ησλ λόκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε 

ειεγρόκελνπ ή ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο 

                                                 
*
 Αξρηθά, ε ηδέα ησλ θνηλσληθά ππεύζπλσλ επελδύζεσλ ηαπηίζηεθε κε ηελ απνρή από ηνπνζεηήζεηο 

θεθαιαίσλ ζε θιάδνπο παξαγσγήο όπισλ, θαπλνύ, λαξθσηηθώλ, ηδόγνπ θαη πνξλνγξαθίαο. Σηαδηαθά 

ελζσκάησζε θαη πεξηβαιινληηθέο αλεζπρίεο, όπσο π.ρ. ηελ πξόθξηζε επελδύζεσλ ζε αλαλεώζηκεο 

πεγέο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηελ απνθπγή εηαηξεηώλ πνπ δνθηκάδνπλ ηα πξντόληα ηνπο ζε δώα. 
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απηέο»
*
, ρσξίο λα αλαθέξεηαη πνπζελά ζηελ πξνζηαζία ηνπ θνηλνύ θαινύ. Αλ νη ε-

παγγεικαηηθέο ελώζεηο ησλ ινγηζηώλ δελ επηβάιινπλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία απ-

ζηεξή απηνπεηζαξρία ζηα κέιε ηνπο, εθπαηδεύνληάο ηα ζηελ επαγγεικαηηθή δενλην-

ινγία, πξνδηαγξάθνληαο θώδηθεο εζηθήο θαη επηβάιινληαο πεηζαξρηθά κέηξα ζηνπο 

παξαβάηεο, αο κελ εθπιαγνύκε όηαλ ζπκβεί θαη ε δηθή καο Enron.  

 

Σην επόκελν θεθάιαην εξεπλώληαη νη απόςεηο Ειιήλσλ ειεγθηώλ ινγηζηώλ γηα ηε 

δενληνινγία ηνπ επαγγέικαηόο ηνπο θαη πόζν έηνηκνη είλαη λα ηελ εθαξκόζνπλ. 

                                                 
*
 βι. ζει. Π1 παξαξηήκαηνο 
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Οι Απόυεις ηφν Ελεγκηών για ηη Δεονηολογία 

 

 

7.1 Ειζαγφγικά για ηην Έρεσνα 

 

Δπηζεκάλζεθε ζηε κειέηε πεξίπησζεο ηνπ πξνεγνπκέλνπ θεθαιαίνπ γηα ηελ ειιεληθή 

θαηάζηαζε φηη νη ινγηζηέο, νη θνξνηέρλεο θαη νη πηπρηνχρνη νηθνλνκνιφγνη δελ 

ινγνδνηνχλ γηα ηελ ελδερνκέλσο αλήζηθε ζπκπεξηθνξά ηνπο ζηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο 

ελψζεηο, αθνχ ην Οηθνλνκηθφ Δπηκειεηήξην πνπ εθδίδεη ηηο ζρεηηθέο άδεηεο δελ έρεη 

θαηαξηίζεη αθφκα Κψδηθα Γενληνινγίαο. Σν ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ φκσο 

δεζκεχεη ηα κέιε ηνπ κε ηνλ Κψδηθα πνπ παξαηίζεηαη ζηηο ζειίδεο 162-174 ηνπ 

παξαξηήκαηνο. Δπίζεο ν θάζε λένο αζθνχκελνο νξθσηφο ειεγθηήο ινγηζηήο αλακέλεηαη 

λα γλσξίδεη θαη λα αθνινπζεί πηζηά ηνλ Κψδηθα Ζζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηεο 

Γηεζλνχο Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC). 

 

ε απηφ ην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε επηζθφπεζε (Survey Research), ησλ απφςεσλ ησλ 

ειεγθηψλ γηα ηηο απαηηήζεηο πνπ επηβάιινληαη ζηελ δηεμαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο απφ 

ηνπο παξαπάλσ Κψδηθεο. Δξεπλάηαη πφζν θαιά γλσξίδνπλ ηελ επαγγεικαηηθή 

δενληνινγία θαη πφζν έηνηκνη είλαη λα ηελ εθαξκφζνπλ ζηελ πξάμε. Γηα ην ζθνπφ απηφ 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ εθηφο απφ ηα δεκνγξαθηθά εξσηήκαηα, ηα νπνία ρξεζηκεχνπλ σο 

κεηαβιεηέο ειέγρνπ, κηθξέο κειέηεο πεξηπηψζεσλ παξάβαζεο ηεο δενληνινγίαο, 

δεηψληαο απφ ηνπο εξσηψκελνπο λα πεξηγξάςνπλ πψο ζα αληηδξνχζαλ ζε θάζε 

πεξίπησζε.  

 

πλνιηθά ζηάιζεθαλ πεξίπνπ 250 αλψλπκα εξσηεκαηνιφγηα, ζην ζχλνιν ησλ ειεγθηψλ 

ινγηζηψλ κεγάιεο πνιπεζληθήο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, πνπ γηα επλφεηνπο ιφγνπο ζα 

απνθαινχκε “ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ”, απφ ηα νπνία απαληήζεθαλ ηα 89 (πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο 35,6%). Σν πξψην ζπκπιεξσκέλν εξσηεκαηνιφγην έθηαζε ζηηο 25-6-2008 

θαη ην ηειεπηαίν ηελ 1-8-2008. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο, ηα 21 

εξσηήκαηα θάζε εξσηεκαηνινγίνπ θσδηθνπνηήζεθαλ ζε ηζάξηζκεο κεηαβιεηέο. Οη 

εξσηψκελνη έπξεπε λα δηαιέμνπλ κία απφ ηηο πξνθαζνξηζκέλεο απαληήζεηο, νη νπνίεο 

θσδηθνπνηήζεθαλ κε ηε κνξθή αθεξαίνπ αξηζκνχ. Έηζη π.ρ. γηα ηε κεηαβιεηή gender, 
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πνπ αληηζηνηρεί ζην θχιιν ησλ εξσηψκελσλ, νη πηζαλέο απαληήζεηο ήηαλ Άλδξαο (=1) ή 

Γπλαίθα (=2). 

 

Δπνκέλσο, είλαη πξνθαλέο φηη νη παξαπάλσ είλαη διακριηές ή απαριθμηηές ησταίες 

μεηαβληηές. Μία διακριηή κεηαβιεηή, ελ αληηζέζεη πξνο κία ζσνετή μεηαβληηή, ιακβάλεη 

ηηκέο εληφο πξνθαζνξηζκέλνπ δηαζηήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, νη απνθξίζεηο ζε κηα 

εξψηεζε κπνξεί λα ιακβάλνπλ ηηκέο απφ ην 1 έσο ην 7. 

 

Οη δηαθξηηέο κεηαβιεηέο ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο: 1) ηηο δσαδικές 

μεηαβληηές (binary variables) θαη 2) ηηο πολσφνσμικές μεηαβληηές (multinomial 

variables). Οη κελ πξψηεο κπνξεί λα πάξνπλ κφλν δπν ηηκέο (γηα παξάδεηγκα 1 ή 0), νη δε 

δεχηεξεο πεξηζζφηεξεο απφ δπν (γηα παξάδεηγκα απφ ην 1 έσο ην 7). Με ηελ ζεηξά ηνπο, 

νη πνιπσλπκηθέο (δηαθξηηέο) κεηαβιεηέο δηαθξίλνληαη ζε καηηγορικές μεηαβληηές 

(categorical variables) θαη ζε μη καηηγορικές μεηαβληηές (non-categorical variables). 

Ζ βαζηθή δηαθνξά κεηαμχ ησλ δπν έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη νη κελ πξψηεο δχλαληαη λα 

ηαμηλνκεζνχλ ζε έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ ελδερνκέλσλ, νη δε δεχηεξεο φρη. 

 

Δπί παξαδείγκαηη, κηα καηηγορική μεηαβληηή είλαη “ην εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα ησλ 

Διιεληθψλ λνηθνθπξηψλ ην 2008”. Απηή ε κεηαβιεηή κπνξεί λα πάξεη ηελ ηηκή 1 φηαλ ην 

εηήζην νηθνγελεηαθφ εηζφδεκα βξίζθεηαη θάησ απφ ηα €10,000, ηελ ηηκή 2 φηαλ ην 

εηζφδεκα θπκαίλεηαη κεηαμχ €10,000 θαη €30,000, θαη ηέινο ηελ ηηκή 3 φηαλ ην εηζφδεκα 

μεπεξλά ηα €30,000. Απφ ηελ άιιε, κία μη καηηγορική μεηαβληηή, φπσο ν “ν αξηζκφο ησλ 

απηνθηλήησλ ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ ην 2008”, δελ έρεη έλαλ πεπεξαζκέλν αξηζκφ 

ελδερνκέλσλ (κία νηθνγέλεηα κπνξεί λα έρεη 0,1,2... απηνθίλεηα). 

 

Σέινο, νη καηηγορικές μεηαβληηές δηαθξίλνληαη ζε ηακηικές μεηαβληηές (ordinal 

variables) θαη ζε μη ηακηικές μεηαβληηές (unordered variables). ηηο ηακηικές 

μεηαβληηές παξνπζηάδεηαη κία ηεξάξρεζε σο πξνο ηηο ηηκέο ηεο κεηαβιεηήο. Γηα 

παξάδεηγκα, νη απαληήζεηο ζην εξψηεκα αλαθνξηθά κε ην χςνο ηνπ επελδπηηθνχ 

θηλδχλνπ ζηελ ειιεληθή θεθαιαηαγνξά ελέρνπλ κία ζεηξά πξνηηκήζεσο, θαζψο ην 2 

αληηπξνζσπεχεη κεγαιχηεξν επελδπηηθφ θίλδπλν απφ ην 1, θαη ην 3 απφ ην 2. Απφ ηελ 

άιιε ζηηο κε-ηαθηηθέο κεηαβιεηέο δελ ππάξρεη θάπνηα ηεξάξρεζε σο πξνο ηηο ηηκέο ηεο 

κεηαβιεηήο.  
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7.2 Μεθοδολογία 

 

Εεηήζεθε απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ λα απαληήζνπλ αλψλπκα πσο 

πηζηεχνπλ φηη ζα αληηδξνχζαλ ζηηο πεξηπηψζεηο παξαβίαζεο ηεο δενληνινγίαο πνπ 

παξαηίζεληαη ζην αθφινπζν εξσηεκαηνιφγην. Γηεπθξηλίδεηαη φηη ηα εξσηήκαηα είλαη 

ππνζεηηθά θαη δελ αθνξνχλ πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο θαη πξφζσπα. 

 

α/α ΕΡΩΣΗΕΙ 
ΠΙΘΑΝΕ 

ΑΠΑΝΣΗΕΙ 

1 Πνην είλαη ην θχιν ζαο; 
1. Άλδξαο 

2. Γπλαίθα 

2 
Πνηνο είλαη ν βαζκφο ζαο ζην 

ΟΔΛ; 

1.     Γελ έρσ εγγξαθεί 

αθφκα 

2.     Αζθνχκελνο 

3.     Γφθηκνο 

4.     Δπίθνπξνο 

5.     Οξθσηφο (Νένο) 

6.     Οξθσηφο (Senior) 

3 

Έρεηε παξαθνινπζήζεη θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ζαο ή κέζσ 

ηεο ειεγθηηθήο ζαο εηαηξείαο 

θάπνην κάζεκα Δπηρεηξεκαηηθήο 

Ζζηθήο, Δπαγγεικαηηθήο 

Γενληνινγίαο, Δηαηξηθήο 

Κνηλσληθήο Δπζχλεο, ή Δηαηξηθήο 

Γηαθπβέξλεζεο; (φια ή κέξνο) 

1.     Ναη 

2.     Όρη 

4 

Αμηνινγήζηε ηελ αθφινπζε 

άπνςε: «Ζ Δπαγγεικαηηθή 

Γενληνινγία ζα έπξεπε λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ κάζεκα γηα λα γίλεη 

θάπνηνο Οξθσηφο Διεγθηήο 

Λνγηζηήο» 

1.     Γηαθσλψ πιήξσο 

2.     Μάιινλ δηαθσλψ 

3.     Οχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

4.     Μάιινλ ζπκθσλψ 

5.     πκθσλψ πιήξσο 

5 

Πφζν θαιά γλσξίδεηε ηνλ Κψδηθα 

Ζζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο 

Λνγηζηέο ηεο Γηεζλνχο 

Οκνζπνλδίαο Λνγηζηψλ (IFAC); 

1.      Πξψηε θνξά ηνλ 

αθνχσ 

2.      Έρσ πνιιέο 

ζεκαληηθέο ειιείςεηο 

3.      Έηζη θη έηζη 

4.      Αξθεηά θαιά 

5.      ρεδφλ ηέιεηα 
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6 

Αμηνινγήζηε ηελ αθφινπζε 

άπνςε: «πκβνπιεχνκαη ζπρλά 

ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο 

ειεγθηηθήο κνπ εηαηξείαο (Quality 

Control & Ethics Manual) θαη κε 

έρεη βνεζήζεη πνιιέο θνξέο λα 

μεπεξάζσ δχζθνιεο θαηαζηάζεηο» 

1.      Γηαθσλψ πιήξσο 

2.      Μάιινλ δηαθσλψ 

3.      Οχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

4.      Μάιινλ ζπκθσλψ 

5.      πκθσλψ πιήξσο 

7 

Απφ φιεο ηηο νκάδεο 

ελδηαθεξνκέλσλ (stakeholders) 

πνπ σθεινχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο 

ζαο, πνηάο ηα ζπκθέξνληα 

πξνζπαζείηε πξσηαξρηθά λα 

εμππεξεηήζεηε κε ηε δνπιεηά ζαο; 

1.      Σεο ειεγθηηθήο κνπ 

εηαηξείαο & ησλ partner 

ηεο 

2.      Σσλ πειαηψλ κνπ 

3.      Σα δηθά κνπ, ηεο 

νηθνγέλεηάο κνπ & ησλ 

θίισλ κνπ 

4.      Σν δεκφζην ζπκθέξνλ 

ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο 

8 

Ο Senior Partner, ζην γξαθείν ηνπ 

νπνίνπ εξγάδεζηε, ζαο δεηά λα 

εηνηκάζεηε έλα πηζηνπνηεηηθφ κε 

ζχκθσλε γλψκε, γηα πειάηε πνπ 

θαηά ηνλ έιεγρφ ηνπ 

ζπγθεληξψζαηε πνιιά ειεγθηηθά 

ηεθκήξηα πνπ δείρλνπλ 

αλεληηκφηεηα. Ση θάλεηε; 

1.      Δηνηκάδσ ην 

πηζηνπνηεηηθφ. Ο S.P. 

ππνγξάθεη & θέξεη ηελ 

επζχλε 

2.      Δμεγψ ζην S.P. ηε 

δηαθσλία κνπ, αιιά σο 

πθηζηάκελφο ηνπ ππαθνχσ 

3.      Παξαπέκπσ ην ζέκα 

ζηελ Ethics Committee & 

ζην πκβνχιην ησλ 

Partners 

4.      Καιψ ηελ αζηπλνκία 

& ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 

9 

ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο 

εξψηεζεο, ην πκβνχιην ησλ 

Partners ζαο θαιεί γηα λα ζαο 

ελεκεξψζεη πξνθνξηθά φηη παξά 

ηα ζνβαξά πξνβιήκαηα ηνπ 

πειάηε, ζα ηνπ δνζεί ην 

πηζηνπνηεηηθφ γηαηί "είλαη πνιχ 

κεγάινο γηα λα ηνλ ράζνπκε". Ση 

θάλεηε; 

1.      Δθηειψ ηελ απφθαζή 

ηνπο, αθνχ απνηεινχλ ην 

αλψηαην φξγαλν ηεο 

εηαηξείαο κνπ θαη δε ζέισ 

λα γίλνκαη πξφβιεκα 

2.      Εεηψ ηελ απαιιαγή 

κνπ απφ ην engagement θαη 

δηαηεξψ ηελ ερεκχζεηά κνπ 

3.      Παξαηηνχκαη απφ ηελ 

εηαηξεία & ζθέθηνκαη αλ 

πξέπεη λα ελεκεξψζσ ηηο 

αξρέο 

4.      Καιψ ηελ αζηπλνκία 

& ηνπο δεκνζηνγξάθνπο 
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10 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο 

ειεγθηηθήο ζαο εξγαζίαο, 

καζαίλεηε εκπηζηεπηηθά απφ ηνλ 

Οηθνλνκηθφ Γηεπζπληή ηνπ 

κεγάινπ πειάηε ζαο Υ φηη ηνλ 

επφκελν κήλα ε κεηνρή ηνπο ζα 

αλέβεη 400%, ρσξίο ε αγνξά λα ην 

πεξηκέλεη. Ση θάλεηε; 

1.      Καηαγξάθσ ηελ 

πιεξνθνξία αλ ρξεηάδεηαη 

ζηα ειεγθηηθά κνπ θχιια 

& δηαηεξψ ερεκχζεηα 

2.      Παίξλσ δάλεην & 

αγνξάδσ φζεο 

πεξηζζφηεξεο κεηνρέο 

κπνξψ 

3.      Δλεκεξψλσ ηνπο 

ζηελνχο κνπ θίινπο γηα λα 

επσθειεζνχλ 

4.      Γξάθσ ζε blog "Γηαηί 

ζεσξψ ππνηηκεκέλε ηε 

κεηνρή ηνπ Υ" 

11 

Ο λένο Πξντζηάκελνο 

Λνγηζηεξίνπ ηνπ πειάηε πνπ 

ηψξα ειέγρεηε είλαη καθξηλφο ζαο 

μάδεξθνο, κε ηνλ νπνίν 

κεγαιψζαηε καδί θαη ζηελφο ζαο 

θίινο. Ση θάλεηε; 

1.      Αθνχ δελ είλαη ζηελφο 

κνπ ζπγγελήο, ζπλερίδσ 

θαλνληθά ηε δνπιεηά κνπ 

2.      Εεηψ απφ ηε 

δηεχζπλζε πξνζσπηθνχ λα 

κε απαιιάμεη απφ ην 

engagement 

12 

Λίγν θαηξφ κεηά ηελ παξάδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ κε ζχκθσλε 

γλψκε ζε Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε 

πνπ ειέγμαηε, ιακβάλεηε 

πξφζθιεζε λα δηακείλεηε δσξεάλ 

κε ηελ νηθνγέλεηά ζαο 5 κέξεο ζε 

πνιπηειέο μελνδνρείν ηνπ πειάηε 

ζηε Ρφδν. Ση θάλεηε; 

1.      Παίξλσ άδεηα & 

θηηάρλσ βαιίηζεο 

2.      Εεηψ ηε γλψκε 

θάπνηνπ Senior Partner. Αλ 

ζπκθσλήζεη πεγαίλσ 

3.      ηέιλσ επηζηνιή ζηνλ 

πειάηε κε ηελ νπνία 

αξλνχκαη επγεληθά 

4.      Καιψ ηελ αζηπλνκία 
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13 

Λίγν θαηξφ κεηά ηελ παξάδνζε 

πηζηνπνηεηηθνχ κε ζχκθσλε 

γλψκε ζε Σνπξηζηηθή Δπηρείξεζε 

πνπ ειέγμαηε, ιακβάλεηε κηα 

δηαθεκηζηηθή ζαθνχια κε ζηηιφ, 

ηαζάθη θαη ζακπνπάλ πνπ θέξνπλ 

ην ινγφηππν ηνπ πειάηε. Ση 

θάλεηε; 

1.      Δπραξηζηψ ηνλ πειάηε 

γηα ηε ρεηξνλνκία ηνπ θαη 

απαληψ κε δηαθεκηζηηθή 

ζαθνχια ηεο ειεγθηηθήο 

κνπ εηαηξείαο 

2.      Σνπ ηα επηζηξέθσ φια 

πίζσ γηα λα κε λνκίζεη φηη 

κπνξεί λα κε εμαγνξάζεη 

κε άρξεζηα δψξα 

3.      Σνλ θαηαγγέιισ 

δεκφζηα γηα απφπεηξα 

ρξεκαηηζκνχ. 

14 

Σα ηειεπηαία 5 ρξφληα έρεηε ζην 

νηθνγελεηαθφ ζαο ραξηνθπιάθην 

κεηνρέο κηαο ειιεληθήο 

βηνκεραλίαο πνπ απφ ηελ επφκελε 

ρξήζε ζα ειέγρεηαη απφ ηελ 

εηαηξεία ζαο. Ση θάλεηε; 

1.      Σίπνηα. Αθνχ είρα ηηο 

κεηνρέο πξηλ γίλεη πειάηεο 

κνπ, δελ έρσ πξφβιεκα 

2.      Αλ δελ είκαη ζηελ 

ειεγθηηθή νκάδα απηνχ 

ηνπ πειάηε ηίπνηα, αιιηψο 

δεηψ ηελ απαιιαγή κνπ 

απφ ην engagement 

3.      Μεηαβηβάδσ ην 

κεξίδηφ κνπ ζηελ 

νηθνγέλεηά κνπ ή ζε 

θάπνην ζηελφ κνπ θίιν 

4.      Πνπιάκε 

νηθνγελεηαθψο ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο κεηνρέο καο 

ζηελ αλνηρηή αγνξά 

15 

Έρεηε επελδχζεη ζε ακνηβαίν 

θεθάιαην πνπ θάζε ρξφλν 

ζρεκαηίδεηαη απφ ηηο 10 ειιεληθέο 

εηαηξείεο κε ην ρακειφηεξν ξίζθν. 

πλεηδεηνπνηείηε φηη θέηνο 

θάπνηεο απφ απηέο είλαη πειάηεο 

ζαο. Ση θάλεηε; 

1.      Σίπνηα. Γελ έρσ 

πξφβιεκα, αθνχ δελ 

ειέγρσ εγψ πνηεο αθξηβψο 

εηαηξείεο ζπκκεηέρνπλ ζην 

ακνηβαίν θεθάιαην 

2.      Πνπιψ ακέζσο ην 

ακνηβαίν θεθάιαην ζηελ 

αλνηρηή αγνξά 

3.      Μεηαβηβάδσ ην 

ακνηβαίν θεθάιαην ζε 

κέινο ηεο νηθνγέλεηάο κνπ 
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16 

Έλαο ζπλάδειθφο ζαο απφ ηελ 

εηαηξεία κε ηνλ νπνίν έρεηε 

αλαπηχμεη θηιηθέο ζρέζεηο, ζαο 

εθκπζηεξεχεηαη φηη ζηνλ 

ειεχζεξφ ηνπ ρξφλν θαπλίδεη 

ηλδηθή θάλλαβε. Ση θάλεηε; 

1.      Σίπνηα. Δθηφο σξψλ 

εξγαζίαο ν θαζέλαο έρεη 

δηθαίσκα λα απηνδηαζέζεη 

ην ζψκα ηνπ φπσο θξίλεη 

θαιχηεξα 

2.      Πξνζπαζψ λα ηνλ 

απσζήζσ απφ απηή ηε 

ζπλήζεηα, επεηδή θάλεη 

θαθφ ζηελ πγεία ηνπ 

3.      Πξνζπαζψ λα ηνλ 

απσζήζσ απφ απηή ηε 

ζπλήζεηα, επεηδή είλαη 

παξάλνκε 

4.      Καιψ ηελ αζηπλνκία 

17 

Αμηνινγήζηε ηελ αθφινπζε 

άπνςε: «Οη πεξηζζφηεξνη 

Οξθσηνί έρνπλ ζπνπδάζεη γηα 

πάλσ απφ 10 ρξφληα ηε ινγηζηηθή 

θαη ηελ ειεγθηηθή, επνκέλσο απφ 

έλα ζεκείν θαη κεηά ε ζπλέρηζε 

ηεο επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζε 

είλαη πεξηηηή» 

1.      Γηαθσλψ πιήξσο 

2.      Μάιινλ δηαθσλψ 

3.      Οχηε ζπκθσλψ, νχηε 

δηαθσλψ 

4.      Μάιινλ ζπκθσλψ 

5.      πκθσλψ πιήξσο 

18 

Σν ηκήκα marketing ηεο 

ειεγθηηθήο ζαο εηαηξείαο ζαο δεηά 

λα αμηνινγήζεηε ην ππνςήθην λέν 

δηαθεκηζηηθφ slogan: "Δίκαζηε ΟΗ 

ΘΔΟΗ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ! Όινη νη άιινη 

κπξνζηά καο είλαη άζρεηνη!". Ση 

θάλεηε; 

1.      Δλζνπζηάδνκαη. Σνπο 

δίλσ εχζεκα θαζψο απηφ 

ην slogan ζα αλεβάζεη ηε 

δηάζεζε φιεο ηεο εηαηξείαο 

2.      Κνιαθεχνκαη κε ην 

πεξηερφκελν, αιιά 

εθθξάδσ επηθπιάμεηο γηα 

ηελ επηινγή ησλ ιέμεσλ 

3.      Σν βξίζθσ απξεπέο θαη 

δεηψ ηελ απφζπξζή ηνπ 

19 

Ο Γεληθφο Γηεπζπληήο πειάηε πνπ 

ειέγρεηε ζαο δεηά λα θαηαξηίδεηε 

θάζε ηξίκελν, κε επηπιένλ 

ακνηβή, ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο εηζεγκέλεο ηνπ 

εηαηξείαο, επεηδή ην ινγηζηήξην 

ηνπ δελ έρεη ηηο απαηηνχκελεο 

γλψζεηο. Ση θάλεηε; 

1.      Φπζηθά δέρνκαη. Δίλαη 

ζπλήζεο πξαθηηθή καο λα 

βνεζάκε ηνπο θαινχο 

πειάηεο κε ηα IFRS. 

2.      Σνλ θαηαγγέιισ 

δεκφζηα γηα πξνζπάζεηα 

εμαγνξάο ζεηηθήο γλψκεο 

απφ ηνλ έιεγρφ κνπ. 

3.      Αξλνχκαη επγεληθά 
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20 

Τπνζέζηε φηη δελ είζηε αθφκα 

Οξθσηφο θαη ζπλεηδεηνπνηείηε φηη 

ηα ηειεπηαία 5 ρξφληα αζρνιείζηε 

κε ηνλ έιεγρν ησλ ίδησλ πάληα 

εηαηξεηψλ. Ση θάλεηε; 

1.      Σίπνηα. Αθνχ δελ 

είκαη Οξθσηφο δελ έρσ 

ππνρξέσζε ελαιιαγήο. 

2.      Σίπνηα. Κάλσ 

θαιχηεξν έιεγρν κε ηφζα 

ρξφληα εκπεηξίαο ζε απηέο 

ηηο εηαηξείεο 

3.      Εεηψ απφ ην ηκήκα 

πξνζσπηθνχ λα αλαζέζεη 

ζε άιινπο ηνπο πειάηεο 

κνπ, γηαηί έρσ αξρίζεη λα 

βαξηέκαη 

4.      Εεηψ απφ ην ηκήκα 

πξνζσπηθνχ λα αλαζέζεη 

ζε άιινπο ηνπο πειάηεο 

κνπ, γηαηί απεηιείηαη ε 

αλεμαξηεζία κνπ 

21 

Ο Πξφεδξνο Σξάπεδαο πνπ 

ειέγραηε ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη 

πιένλ ειέγρεηαη απφ άιιε 

ειεγθηηθή, εθηηκά ην πφζν θαιά 

γλσξίδεηε ηνλ νξγαληζκφ ηνπ θαη 

ζαο πξνηείλεη λα επηζεσξείηε ην 

χζηεκα Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο 

θαηά ISO 9001:2000 πνπ 

εθαξκφδεη, γηα ην νπνίν φκσο 

έρεηε άγλνηα. Ση θάλεηε; 

1.      Γέρεζηε κε 

ελζνπζηαζκφ. 

Αλαγλσξίδνληαη νη θφπνη 

ζαο θαη είλαη κνλαδηθή 

επθαηξία λα εκπινπηίζεηε 

ηελ θαξηέξα ζαο 

2.      Γέρεζηε, αθνχ πξψηα 

ηνπ μεθαζαξίζεηε φηη ε 

πνηφηεηα δελ είλαη ην πην 

δπλαηφ ζαο ζεκείν 

3.      Αξλείζηε επεηδή δε 

γλσξίδεηε πψο λα 

επηζεσξείηε ην ISO. 

 

Σα δεδνκέλα πνπ αληιήζεθαλ απφ ηα παξαπάλσ εξσηεκαηνιφγηα ζρεκάηηζαλ έλαλ 

πίλαθα δηαζηάζεσλ 89 εξσηεκαηνινγίσλ ζηηο γξακκέο x 21 κεηαβιεηψλ-εξσηήζεσλ ζηηο 

ζηήιεο. Αθνχ πεξηγξαθνχλ ζηελ επφκελε ελφηεηα ηα απνηειέζκαηα αλά εξψηεζε, 

απνπεηξάηαη ε ζπζρέηηζε ησλ δεκνγξαθηθψλ κεηαβιεηψλ ησλ ειεγθηψλ (θχιν, 

αξραηφηεηα) κε ηελ εζηθφηεηα ησλ πξάμεψλ ηνπο. 

 

Ζ θάζε κεηαβιεηή απφ κφλε ηεο ζα κπνξνχζε λα απνκνλσζεί σο έλαο πίλαθαο 89x1, 

νπφηε ε αλάζηξνθε κήηξα ζα έρεη δηαζηάζεηο 1x89. Γηα λα ζπζρεηηζηνχλ ινηπφλ νη ηηκέο 
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ησλ πηλάθσλ-κεηαβιεηψλ ππνζέηνπκε φηη ζην δείγκα καο  ,i iy x , κεγέζνπο n , ε 

εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεη M δηαθξηηέο ηηκέο 
iy m , γηα 1, ,m M  άλεπ 

θάπνηαο θπζηθήο ηεξάξρεζεο (ππφ ηελ έλλνηα φηη ε 1iy m  δελ είλαη θαηά θάπνην 

ηξφπν θαιχηεξε απφ ηελ 
iy m ). Οη παξαηεξνχκελεο ηηκέο 

iy m  πξνθχπηνπλ απφ 

κηα άδηλη μεηαβληηή (latent variable) imy , γηα ηελ νπνία ηζρχεη ε αθφινπζε 

νηθνλνκεηξηθή ζρέζε:  

im i m imy u  x β  1.  

φπνπ  

imu : ν δηαηαξαθηηθφο φξνο φηαλ ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή ιακβάλεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ηηκή 
iy m . 

ix :έλα δηάλπζκα-ζηήιεο δηαζηάζεσλ  1 1K   ησλ K εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ 

πιένλ ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ.  

mβ :έλα δηάλπζκα-ζηήιεο δηαζηάζεσλ  1 1K   ησλ ζπληειεζηψλ ησλ 

K εξκελεπηηθψλ κεηαβιεηψλ πιένλ ηνπ ζηαζεξνχ φξνπ. Απηνί νη 

ζπληειεζηέο ζρεηίδνληαη κε ηελ ζπγθεθξηκέλε ηηκή 
iy m . 

 

Με βάζε απηφ ην νηθνλνκεηξηθφ κνληέιν ζα αλαδεηήζνπκε πιθανόηηηες πηνζέηεζεο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπκπεξηθνξάο απφ πιεπξάο ειεγθηψλ, αλαιφγσο ησλ πνηνηηθψλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο είλαη ην θχιν θαη ν βαζκφο ηνπ ειεγθηή ζην ΟΔΛ. 

 

Οη M δηαθξηηέο ηηκέο γηα ηελ παξαηεξνχκελε κεηαβιεηή 
iy m  ζρεηίδνληαη κε ηελ 

αθαλή κεηαβιεηή δηα ηνπ αθφινπζνπ θξηηεξίνπ: 

1, ,
  εαλ  maxi im im

j M
y m y y 


 


 

2.  

Γηα παξάδεηγκα, αο ππνζέζνπκε φηη ε εμαξηεκέλε κεηαβιεηή (ε νπνία κπνξεί λα είλαη 

νη απνθξίζεηο ησλ εξσησκέλσλ ζε έλα εξψηεκα κε ηξεηο πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο) 

πεξηιακβάλεη 3 δηαθξηηέο ηηκέο iy m , γηα 1,2,3m  , νπφηε νη παξαηεξνχκελεο ηηκέο 

iy m  πξνθχπηνπλ σο εμήο 

1 2 1 31   εαλ  θαη  i i i i iy y y y y       3.  
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2 1 2 32   εαλ  θαη  i i i i iy y y y y       4.  

3 1 3 23   εαλ  θαη  i i i i iy y y y y       5.  

φπνπ 

1 1 1i i iy u  x β  

2 2 2i i iy u  x β  

3 3 3i i iy u  x β  

 

πλεπψο, κε βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα ε ππφ ζπλζήθε πηζαλφηεηα λα παξαηεξεζεί, 

γηα παξάδεηγκα ε ηηκή 1iy   έρεη σο αθνινχζσο.  

   1 2 1 3Pr 1 Pr   θαη i i i i i i iy y y y y      x x  6.  

Δάλ ινηπφλ ν δηαηαξαθηηθφο φξνο 
imu  αθνινπζεί ηελ λογιζηική καηανομή

*
, ηφηε έρνπκε 

ηηο εμήο πηζαλφηεηεο  

 
 

     
1

2 2 3

exp
Pr 1

exp exp exp

i

i i

i i i

y


 
   

x β
x

x β x β x β
 7.  

 
 

     
2

2 2 3

exp
Pr 2

exp exp exp

i

i i

i i i

y


 
   

x β
x

x β x β x β
 8.  

 
 

     
3

2 2 3

exp
Pr 3

exp exp exp

i

i i

i i i

y


 
   

x β
x

x β x β x β
 9.  

 

 

7.3 Ανάλσζη ηφν Αποηελεζμάηφν 

 

πλνιηθά ζηελ έξεπλα απάληεζαλ 52 άλδξεο (58,43%) θαη 37 γπλαίθεο (41,57%). Σα 

πνζνζηά ζπκκεηνρήο ησλ δχν θχιισλ ζην δείγκα είλαη αληηπξνζσπεπηηθά, δεδνκέλνπ 

φηη ηελ ειεγθηηθή επαγγεικαηηθά κπνξνχλ λα ηελ αζθήζνπλ φινη φζνη εγγξάθνληαη ζην 

ψκα Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ. Γελ ππάξρνπλ δειαδή πεξηνξηζκνί κε βάζε ην 

θχιιν, φπσο π.ρ. ζπκβαίλεη κε ην επάγγεικα ηνπ θιεξηθνχ ή ηεο αεξνζπλνδνχ. 

                                                           
*
 Η λογιςτική παλινδρόμηςη f(y)=1/1+e

-y
 ή Ζ(y)=e

y
/1+e

y
 ζχει εφαρμογή ςτισ κοινωνικζσ επιςτήμεσ, καθώσ 

χρηςιμεφει για να περιγραφεί η επίδραςη διαφόρων παραγόντων ςε ζνα αποτζλεςμα, αποτυπώνοντασ 
τουσ ςε μια ςιγμοειδή καμπφλη. 
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Ζ θαηαλνκή ησλ ειεγθηψλ σο πξνο ην βαζκφ ηνπο ζην ΟΔΛ έρεη σο εμήο: 3 λένη 

ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ (3,37%) δελ είραλ πξνιάβεη λα νινθιεξψζνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο ζην 

ψκα φηαλ απάληεζαλ ζηελ έξεπλα. Ζ κεγάιε πιεηνςεθία απνηειείηαη απφ 

Αζθνχκελνπο (49 άηνκα – 55,06%) θαη φζν ςειφηεξα βξίζθνληαλ ζηελ ηεξαξρία, 

απαληνχζαλ ιηγφηεξνη: 17 Γφθηκνη, 14 Δπίθνπξνη, 5 λένη Οξθσηνί θαη κφλν έλαο senior 

Οξθσηφο. 

 

 

Δίλαη εκθαλήο ε έιιεηςε θαλνληθφηεηαο ηεο ηεξαξρίαο, απηή φκσο ε ζηαηηζηηθή 

αλσκαιία κπνξεί εχθνια λα εμεγεζεί. Κάζε ρξφλν γίλνληαη εθαηνληάδεο πξνζιήςεηο 

αζθνχκελσλ ζηηο ειεγθηηθέο εηαηξείεο ηεο Διιάδαο, νη νπνίεο αθνινπζνχληαη απφ 

αληίζηνηρα κεγάιν αξηζκφ παξαηηήζεσλ. Δλδεηθηηθφ είλαη φηη φιεο νη εηαηξείεο έρνπλ 

κφληκα αλαξηεκέλεο αγγειίεο θελψλ ζέζεσλ αζθνπκέλσλ ζηνπο δηθηπαθνχο ηνπο ηφπνπο. 

Γελ είλαη φινη νη λένη ειεγθηέο πξνεηνηκαζκέλνη, πνιινί δελ είλαη θαλ ελήκεξνη, γηα ηηο 

ζπλζήθεο εξγαζίαο πνπ θαινχληαη λα αληηκεησπίζνπλ κπαίλνληαο ζην επάγγεικα. 

Αθελφο δελ ππάξρεη ζηαζεξφο ηφπνο παξνρήο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Οη πειάηεο 
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είλαη δηαζθνξπηζκέλνη ζε φιε ηελ Διιάδα θαη ν έιεγρνο γίλεηαη ζηα εθάζηνηε ινγηζηήξηά 

ηνπο. Αθεηέξνπ, δελ ηεξείηαη ζηαζεξφ σξάξην εξγαζίαο. Κάζε ηξίκελν π.ρ. πνπ 

δεκνζηεχνπλ νη εηζεγκέλεο εηαηξείεο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial Information 

Standards –IFRS), νη ειεγθηέο θαινχληαη λα απνδίδνπλ εξγαζηαθέο εκέξεο ηνπιάρηζηνλ 

12 σξψλ, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξψζνπλ ηνλ έιεγρν πξηλ ηε δεκνζίεπζε. Απφ ηελ άιιε 

κεξηά νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο κπνξεί είλαη λα κελ παξέρνπλ ππεξσξηαθή απνδεκίσζε, 

αθνχ ηππηθά κέλνπλ αλνηρηέο 9 πκ κε 5 κκ. 

 

Σα παξαπάλσ σζηφζν δελ εμεγνχλ ηα κεηνχκελα πνζνζηά ζπκκεηνρήο γηα ηηο αλψηεξεο 

θιίκαθεο, φπνπ νη απνδνρέο γίλνληαη πξννδεπηηθά φιν θαη πην δειεαζηηθέο. Γηα λα γίλεη 

θάπνηνο Γφθηκνο ζα πξέπεη λα έρεη πξνυπεξεζία ειέγρνπ γηα ηνπιάρηζηνλ δχν έηε ζε 

πειάηεο απφ φιν ην θάζκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο, απφ κηθξέο νηθνγελεηαθέο βηνηερλίεο, 

κέρξη πνιπεζληθέο βηνκεραλίεο θαη ηξαπεδηθνχο θνινζζνχο. Δπίζεο πξέπεη λα έρεη 

εμεηαζηεί επηηπρψο ζηα πξψηα 10 καζήκαηα ηνπ Μεηαπηπρηαθνχ ζηελ «Δθαξκνζκέλε 

Λνγηζηηθή & Διεγθηηθή»
*
 ηνπ Καπνδηζηξηαθνχ Παλεπηζηεκίνπ, ζχκθσλα κε ην ΠΓ 

226/1992 «Πεξί ζπζηάζεσο νξγαλψζεσο θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ 

Διεγθηψλ, θαζψο, θαη πεξί ησλ φξσλ εγγξαθήο ζε Δηδηθφ Μεηξψν θαη αζθήζεσο ηνπ 

επαγγέικαηνο ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή», φπσο απηφ ηζρχεη. Με ηηο γλσξηκίεο πνπ απνθηά ν 

ειεγθηήο απηφ ην δηάζηεκα ζηνπο πειάηεο ηνπ θαη κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ έρεη απνθηήζεη, 

είλαη πνιχ εχθνιν πηα λα βξεη θάπνηα άιιε πνιχ πην θαινπιεξσκέλε εξγαζία, σο 

ζηέιερνο ινγηζηεξίνπ ή αθφκα θαη σο κέινο ηεο νηθνλνκηθήο δηνίθεζεο θάπνηνπ πειάηε. 

 

Όζνη βέβαηα θσθεχνπλ ζηηο ζεηξήλεο ηεο άκεζεο εμαξγχξσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπο απφ 

ηελ αγνξά θαη θαηαθέξλνπλ λα γίλνπλ Οξθσηνί, κεηά απφ 7 ή 8 ρξφληα, κπνξνχλ λα 

απνιαχζνπλ έλαλ πξαγκαηηθά γελλαηφδσξν κηζζφ, bonus, αθφκα θαη εηαηξηθά κεξίδηα 

ηεο ειεγθηηθήο. Απηνί φκσο είλαη ειάρηζηνη ζε ζρέζε κε ην ππφινηπν ψκα Διεγθηψλ 

Λνγηζηψλ. Δλψ θαηά θαλφλα ν έιεγρνο πξαγκαηνπνηείηαη απφ νκάδεο Αζθνχκελσλ θαη 

Γφθηκσλ πνπ επνπηεχνληαη απφ θάπνηνλ manager Δπίθνπξν, ηα πηζηνπνηεηηθά 

ππνγξάθνληαη απφ ηνπο Οξθσηνχο, πνπ θέξνπλ θαη ηελ ηειηθή επζχλε. Δπνκέλσο γηα 

θάζε πειάηε ρξεηάδνληαη αξθεηνί Αζθνχκελνη θαη Γφθηκνη, γηα έλαλ κφλν Οξθσηφ. Σν 

δείγκα ινηπφλ είλαη αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο δνκήο ηνπ επαγγέικαηνο, αθνχ απφ ηνπο 26 

                                                           
*
 Περιςςότερεσ πληροφορίεσ ςτη θζςη http://pg-finacc.econ.uoa.gr/ 
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Partners (λένη & senior Οξθσηνί) ηεο ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ, απάληεζαλ νη 6 (πνζνζηφ 

αληαπφθξηζεο 23,26%). 

 

 

Σν Ηλζηηηνχην Δθπαίδεπζεο Οξθσηψλ Διεγθηψλ Λνγηζηψλ (ΗΔΟΔΛ) θαη ην 

Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην δελ πξνζθέξνπλ καζήκαηα δενληνινγίαο, δειαδή γηα λα 

γίλεη θάπνηνο Οξθσηφο κε ην ηζρχνλ ζχζηεκα δελ είλαη αλαγθαζηηθφ λα έρεη κειεηήζεη 

ηε δενληνινγία πνπ δηέπεη ην επάγγεικα
*
. Δληνχηνηο, 70 ειεγθηέο (78,65%) απάληεζαλ 

φηη κέζσ ηεο εηαηξείαο ή θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ήιζαλ ζε επαθή κε ηελ 

επαγγεικαηηθή εζηθή, ελψ αξλεηηθά απάληεζαλ κφλν 19 (21,35%). 

 

 

 

Καλείο δελ ήηαλ ηειείσο αληίζεηνο ζηελ εηζαγσγή καζήκαηνο δενληνινγίαο απφ ην 

ΗΔΟΔΛ θαη αξλεηηθά ζε απηή ηελ πξννπηηθή απάληεζαλ κφλν 2 άηνκα (2,25%), ελψ 

αδηάθνξνη δήισζαλ 13 ειεγθηέο (14,61%). Οη πιεηνςεθία πάλησο ησλ εξσηψκελσλ έρεη 

ηε γλψκε φηη δελ είλαη ζσζηφ λα γίλεηαη θάπνηνο Οξθσηφο ρσξίο λα έρεη ζπνπδάζεη ηε 

δενληνινγία, κε 31 (34,83%) απαληήζεηο κάιινλ λα ζπκθσλνχλ θαη 43 (48,31%) λα 

ζπκθσλνχλ πιήξσο. 

 

                                                           
*
 Αντίθετα, το Audit Framework & Regulation Syllabus τησ Βρετανικήσ Association of Chartered Certified 

Accountants, που χορηγεί το διεθνζσ πιςτοποιητικό Ορκωτών Ελεγκτών ACCA, περιλαμβάνει το γνωςτικό 
πεδίο «Professional ethics and ACCA’s Code of Ethics and Conduct». 
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Ζ International Federation of Accountants κέζσ ηνπ νξγάλνπ ηεο International Ethics 

Standards Board for Accountants (IESBA) εθδίδεη ηνλ Code of Ethics for Professional 

Accountants, ην βαζηθφ πξφηππν δενληνινγίαο, ην νπνίν νθείινπλ φινη νη ινγηζηέο αλά 

ηνλ θφζκν λα ηεξνχλ. Δίλαη αλεζπρεηηθφ φηη 11 άηνκα (12,36%) απφ ην δείγκα δήισζαλ 

φηη αγλννχλ ηελ χπαξμή ηνπ θαη 25 (28,09%) έρνπλ πνιιέο ζεκαληηθέο ειιείςεηο. Αλ 

ελψλακε ηηο δχν απηέο θαηεγνξίεο, ζα πξνέθππηε φηη ην 40,45% ησλ εξσηψκελσλ 

θηλδπλεχεη απφ άγλνηα λα ππνζθάςεη ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο, αθνχ δελ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ηνλ θψδηθα σο εξγαιείν επίιπζεο εζηθψλ δηιιεκάησλ. Σνπιάρηζηνλ 

εθείλνη πνπ αγλννχλ ηνλ θψδηθα δελ είλαη νη πεξηζζφηεξνη: 31 ειεγθηέο (34,83%) 

ζεσξνχλ φηη έρνπλ κέζε γλψζε, 20 (22,47%) δειψλνπλ φηη ηνλ γλσξίδνπλ αξθεηά θαιά 

θαη κφλν 2 (2,25%) πηζηεχνπλ φηη ηνλ θαηέρνπλ ζρεδφλ ηέιεηα. 
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Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο πξνζαξκφδνπλ ηνλ Κψδηθα ηεο IFAC, έηζη ψζηε λα 

αληηθαηνπηξίδεη ηελ εηαηξηθή ηνπο θνπιηνχξα θαη ην ηνπηθφ λνκηθφ πεξηβάιινλ. Ζ ΑΒΓ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ έρεη θαηαξηίζεη γη’ απηφ ην ζθνπφ ην Quality Control & Ethics Manual, 

ηνπ νπνίνπ ε εθαξκνγή είλαη ηππηθά ππνρξεσηηθή απφ φινπο ηνπο ειεγθηέο ηεο θαη 

αληίζεηα κε ηνλ Κψδηθα ηεο IFAC, ζην manual εμεηάδνληαη ελδνεηαηξηθά. Με ηελ 6
ε
 

εξψηεζε ινηπφλ πξνζπαζνχκε λα εθκαηεχζνπκε αλ πξάγκαηη ην manual εθπιεξψλεη ην 

ζθνπφ ηνπ, αλ δειαδή ην ρξεζηκνπνηνχλ νη επαγγεικαηίεο ζηελ πξάμε γηα επίιπζε 

εζηθψλ δηιιεκάησλ. 

 

 

Σα απνηειέζκαηα είλαη θαη εδψ αλεζπρεηηθά, αθνχ ην 5,62% (5 απαληήζεηο) δελ 

ζπκβνπιεχεηαη πνηέ ην manual, ην 15,73% (14 απαληήζεηο) ην ρξεζηκνπνηεί κάιινλ 

ζπάληα θαη ην 29,21% (26 απαληήζεηο) δελ εθθξάζηεθε νχηε ζεηηθά, νχηε αξλεηηθά σο 

πξνο ηε ρξεζηκφηεηά ηνπ. Πξνθχπηεη δειαδή φηη νη ειεγθηηθέο εηαηξείεο έρνπλ λα θάλνπλ 

πνιχ δνπιεηά γηα λα πείζνπλ ην 50,56% ηνπ δπλακηθνχ ηνπο γηα ηελ αμία ηεο επίζεκεο 

πνιηηηθήο ηνπο σο πξνο ηελ εζηθή. Οη άιινη κηζνί εξσηψκελνη κάιινλ ζπκθσλνχλ 

(26,97% - 24 απαληήζεηο) ή ζπκθσλνχλ πιήξσο (22,47% - 20 απαληήζεηο) κε ηε δήισζε 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ ην manual ζπρλά θαη ηνπο πξνζθέξεη δηέμνδν απφ δχζθνιεο 

θαηαζηάζεηο. 

 

 

Ο πξσηαξρηθφο ζθνπφο θάζε ινγηζηή πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηε δενληνινγία ε 

εμππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Δληνχηνηο γηα άιιε κηα θνξά ε ζεσξία απέρεη 

απφ ηελ πξάμε. Δλψ ην θνηλφ θαιφ ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο δήισζαλ φηη ην ππεξεηνχλ 

31 άηνκα (41,57%), ήηαλ πεξηζζφηεξνη εθείλνη πνπ εγσηζηηθά πξνηηκνχλ λα κεξηκλνχλ 

θπξίσο γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ειεγθηηθήο ηνπο εηαηξείαο θαη ησλ Partner ηεο (42 άηνκα – 
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47,19%). Οη άιιεο δχν απαληήζεηο δεκηνπξγνχζαλ πξνθαλείο ζπγθξνχζεηο 

ζπκθεξφλησλ θαη απαληήζεθαλ ζπγθξηηηθά απφ ειάρηζηνπο. Έηζη κφλν 7 ειεγθηέο 

(7,87%) δήισζαλ φηη δηαθηλδπλεχνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, ππεξεηψληαο θαηά θχξην 

ιφγν ηνπο πειάηεο ηνπο θαη αθφκα ιηγφηεξνη επέδεημαλ πιήξε πεξηθξφλεζε πξνο ηε 

δενληνινγία, δειψλνληαο επζαξζψο φηη δνπιεχνπλ πξνσζψληαο ηε δηθή ηνπο αηδέληα (3 

απαληήζεηο – 3,37%). 

 

Ζ λννηξνπία απηή είλαη εκθαλψο επηθίλδπλε γηα ηελ αθεξαηφηεηα ησλ ειεγθηψλ θαη 

έρνπκε άιιν έλα δείγκα λνζεξφηεηαο ηεο ειιεληθήο αγνξάο. Ζ πξνζήισζε ζην δεκφζην 

ζπκθέξνλ επηηξέπεη ζην επάγγεικα λα απηνξπζκίδεηαη κε ηνλ Κψδηθα Γενληνινγίαο, 

απνκαθξχλνληαο έηζη ηνλ έιεγρν ηνπ θξάηνπο. Αλ δερηνχκε φηη νη ειεγθηέο αζθνχλ 

εκπνξηθή δξαζηεξηφηεηα θαη φρη ιεηηνχξγεκα πξνο φθεινο ηεο θνηλσλίαο, δελ ππάξρεη 

θαλέλαο ιφγνο λα ηνπο εκπηζηεχεηαη ε πνιηηεία ηελ εμνπζία ηεο απηνξξχζκηζεο θαη άξα 

ζα έπξεπε λα ππαρζνχλ θαλνληθά ζην εκπνξηθφ δίθαην. Πάιη δηαπηζηψλνπκε ινηπφλ φηη 

νη ειεγθηηθέο αληηκεησπίδνπλ ειαθξά ην ζέκα ηεο δενληνινγίαο, αθνχ δελ έρνπλ 

θαηαθέξεη λα εκθπζήζνπλ ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπο ηελ αίζζεζε επζχλεο απέλαληη ζηνλ 

πξαγκαηηθφ ηνπο εξγνδφηε: ηελ θνηλσλία. πλάγεηαη απφ ηα παξαπάλσ φηη νη Οξθσηνί 

Partners ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ απνιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ 

ππαιιήισλ ηνπο, ζε βαζκφ πνπ παξακεξίδεηαη αθφκα θαη ην δεκφζην θαιφ κπξνζηά ζηα 

ζπκθέξνληά ηνπο. 

 

 

Δίδακε ζην παξάξηεκα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ πψο ην American Institute of Certified 

Accountants έρεη απνηππψζεη ζρεκαηηθά ηε δηαδηθαζία επίιπζεο εζηθψλ δηιεκκάησλ, 

ηελ νπνία έρεη νλνκάζεη Γέληξν Ζζηθψλ Απνθάζεσλ. χκθσλα κε απηφ, φηαλ ν 

ινγηζηήο αληηκεησπίδεη θάπνηα απεηιή γηα ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, νθείιεη λα ζπδεηήζεη ην 
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ζέκα πνπ ηνλ απαζρνιεί κε ηνλ άκεζν πξντζηάκελφ ηνπ, δηαηεξψληαο ηνλ θαηάιιειν 

επαγγεικαηηθφ ζθεπηηθηζκφ. Δθφζνλ ε απάληεζε πνπ ζα ιάβεη δελ ηνλ ηθαλνπνηεί, ζα 

πξέπεη λα πξνσζήζεη ηε ζπδήηεζε ηεξαξρηθά, κέρξη λα θηάζεη ζην αλψηαην φξγαλν 

δηνίθεζεο ηεο εηαηξείαο ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηή ε απάληεζε δεκηνπξγεί 

πξνβιήκαηα επαγγεικαηηθήο εζηθήο, νθείιεη λα παξαηηεζεί θαη λα ζθεθηεί αλ πξέπεη λα 

θαηαζέζεη ζηνηρεία ζηηο αξρέο. 

 

Οη επφκελεο δχν εξσηήζεηο ζπλζέηνπλ καδί κηα κηθξή κειέηε πεξίπησζεο, γηα λα 

δηαπηζηψζνπκε αλ ε ηπθιή ππαθνή ζηνπο αλψηεξνπο ηεξαξρηθά ζα κπνξνχζε λα 

νδεγήζεη ζε ζπγθξνχζεηο ξφισλ, αθφκα θαη ζε αμηφπνηλεο πξάμεηο. Καλείο δελ απάληεζε 

φηη ζα θαινχζε ηελ αζηπλνκία, αλ ν SP ηνπ δεηνχζε λα εθδψζεη θαζαξφ πηζηνπνηεηηθφ 

γηα πειάηε κε πξνβιήκαηα εληηκφηεηαο. Κάηη ηέηνην ζα ήηαλ βιαπηηθφ γηα ην θχξνο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη πηζαλψο λα πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηνλ εηαηξηθφ θαηαδφηε, αλ 

ζπλέρηδε λα εξγάδεηαη ζηελ ίδηα εηαηξεία. 

 

 

Δληνχηνηο, ηελ ελδεδεηγκέλε ιχζε ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο ηεξαξρηθά ζην 

πκβνχιην ησλ Partners ζα ηελ αθνινπζνχζαλ κφλν 20 άηνκα (22,47%). Ληγφηεξνη 

αθφκα (9 άηνκα – 10,11%) είλαη εθείλνη πνπ θνληφθζαικα ζα εθηεινχζαλ ηελ 

αληηδενληνινγηθή εληνιή, αδηαθνξψληαο γηα ηηο ζπλέπεηεο ησλ πξάμεσλ ηνπο, αθνχ δε 

θέξνπλ άκεζα νη ίδηνη ηελ επζχλε. Όπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κε ηε κειέηε 

πεξίπησζεο ηεο WorldCom, ε ηπθιή εθηέιεζε εληνιψλ καθξνπξφζεζκα δελ 

απελνρνπνηεί ηνλ επίνξθν ινγηζηή. Ζ πιεηνλφηεηα ησλ ειεγθηψλ (60 απαληήζεηο – 

67,42%) ζα αξθνχληαλ κφλν λα εμεγήζνπλ ζηνλ Senior Partner ηε δηαθσλία ηνπο θαη 

ηειηθά σο πθηζηάκελνη λα ππαθνχζνπλ. Δπαιεζεχεηαη δειαδή θαη κέζα απφ ηελ πξάμε 
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φηη νη ειεγθηέο πξνζπαζνχλ θπξίσο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο Senior Partners ησλ 

ειεγθηηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ, δειαδή ηνπο εξγνδφηεο ηνπο, παξά ην δεκφζην ζπκθέξνλ. 

 

Αθφκα φκσο θαη αλ ην πκβνχιην ησλ Partners ηνπο θαζνδεγνχζε λα παξαλνκήζνπλ, 

θαλείο δε ζα πξνθαινχζε πξνβιήκαηα ζηε δνπιεηά θαιψληαο ηελ αζηπλνκία. Οη 

πεξηζζφηεξνη (48 άηνκα – 53,93%) ζα πξνζπνηνχληαλ φηη δελ έγηλε ηίπνηα θαη ζα 

απνπνηνχληαλ θάζε επζχλε, δεηψληαο απφ ην ηκήκα πξνζσπηθνχ λα ηνπο κεηαθέξνπλ ζε 

άιινπο ειέγρνπο. Δπίζεο πνιχ κεγάιν είλαη θαη ην πνζνζηφ φζσλ ζα εθηεινχζαλ άθξηηα 

ηελ απφθαζε ησλ Partners (38 άηνκα – 42,70%). Σειηθά κφλν 3 άηνκα (3,37%) ζα 

επηδείθλπαλ ηελ αξεηή θαη ηε γελλαηφηεηα λα αθνινπζήζνπλ ηε δενληνινγία θαη 

αληηηηζέκελνη ζηελ αλάξκνζηε απφθαζε ηνπ πκβνπιίνπ ησλ Partners λα ζπζηάζνπλ ηελ 

εξγαζία ηνπο. 

 

 

 

 

Μεγάιν κέξνο ηεο δνπιεηάο ηνπ ειεγθηή απνηειεί ε επεμεξγαζία επαίζζεησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεδνκέλσλ ησλ πειαηψλ, νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηελ ερεκχζεηα ηνπ 

γηα λα ηνπ εκπηζηεπηνχλ απηέο ηηο πιεξνθνξίεο. Σε ζρέζε εκπηζηνζχλεο κεηαμχ ειεγθηή 

θαη ειεγρφκελνπ ζα ηελ ηηκνχζε ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ εξσηψκελσλ (75 άηνκα – 

84,27%), 6 άηνκα (6,74%) ζα ηελ παξαβίαδαλ πξνθεηκέλνπ λα επσθειεζεί νηθνλνκηθά 

ην ζηελφ ηνπο νηθνγελεηαθφ θαη θηιηθφ πεξηβάιινλ, θαη κφλν έλαο (1,12%) ζα ηηο 

δεκνζηνπνηνχζε ηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζην internet. 
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Ζ πην επνλείδηζηε ηαθηηθή ζα ήηαλ βέβαηα ν ειεγθηήο ηνπ παξαδείγκαηφο καο λα 

επσθειεζεί ν ίδηνο απφ ηελ πξνλνκηαθή πιεξνθνξία, επηδηδφκελνο ζην θαθνχξγεκα ηεο 

ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. ε απηή ηελ πεξίπησζε, εθηφο ηνπ φηη επελδχεη αλήζηθα, αθνχ 

νη ππφινηπνη επελδπηέο δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηηο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο, 

ππνζθάπηεη θαη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ απφ ηνλ πειάηε. Ο επαγγεικαηίαο ειεγθηήο δελ 

κπνξεί λα έρεη θαλέλα φθεινο πέξα απφ ηε λφκηκε ακνηβή ηνπ απφ ηνπο πειάηεο ηνπ, γηα 

λα έρεη αμηνπηζηία ε γλψκε πνπ εθθξάδεη ζηα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδεη. Ο ξφινο ηνπ 

ηδηνθηήηε είλαη απιά αζπκβίβαζηνο κε απηφλ ηνπ ειεγθηή. Όζν κηθξφ θαη αλ είλαη ην 

πνζνζηφ φζσλ βάδνπλ ην ίδην ζπκθέξνλ πάλσ απφ απηφ ηνπ πειάηε, ηεο ειεγθηηθήο θαη 

ηεο αγνξάο (7 απαληήζεηο – 7,87%), παξακέλεη ηδηαίηεξα αλεζπρεηηθφ. 

 

 

Γελ αξθεί ν ειεγθηήο λα είλαη ηίκηνο, ζα πξέπεη επίζεο θαη λα θαίλεηαη ηίκηνο. Απηή είλαη 

ε έλλνηα ηεο θαηλνκεληθήο αλεμαξηεζίαο, φπσο είδακε ζην ηέινο ηνπ ηέηαξηνπ 

θεθαιαίνπ, ε ειεπζεξία δειαδή ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή απφ ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα δεκηνπξγήζνπλ ακθηβνιίεο γηα ηελ νπζηαζηηθή ηνπ 

αλεμαξηεζία. Ζ ζπγγεληθή ζρέζε κε ηνλ πειάηε ζα απνηεινχζε μεθάζαξε απεηιή γηα ηελ 

νπζηαζηηθή αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή, αθνχ ζα ηνλ εμέζεηε ζε πηέζεηο λα εθδψζεη 

επλντθά απνηειέζκαηα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ ζπγγελή ηνπ. Αληίζηνηρε είλαη θαη ε 

πεξίπησζε ηεο πνιχρξνλεο θηιηθήο ζρέζεο, αθνχ ζα κπνξνχζε λα εθζέζεη ηνλ ειεγθηή 

ζε φκνηα ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Κάπνηνο ηξίηνο πνπ ζα γλψξηδε απηέο ηηο ζρέζεηο 

ζα ζπκπέξαηλε φηη έρεη θακθζεί ε θαηλνκεληθή ηνπιάρηζηνλ αλεμαξηεζία ηνπ ειεγθηή. 

Απφ ην δείγκα καο ην 38,20% (34 απαληήζεηο) ζα αδηαθνξνχζε γηα ηε θαηλνκεληθή ηνπ 
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αλεμαξηεζία, ελψ νη πεξηζζφηεξνη (61,80% - 55 απαληήζεηο) ζα δεηνχζαλ ηελ απαιιαγή 

ηνπο απφ ηνλ έιεγρν πνπ ζα ηνπο δεκηνπξγνχζε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

 

 

 

Με ηελ εξψηεζε ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ή φρη ηεο πνιπηεινχο θηινμελίαο απφ ηνλ 

πειάηε εμεηάδεηαη επίζεο αλ νη ειεγθηέο ζεσξνχλ ζεκαληηθή ηελ πξνάζπηζε ηεο 

θαηλνκεληθήο ηνπο αλεμαξηεζίαο. Αθφκα θη αλ δηεθπεξαηψζνπλ ηνλ έιεγρν ηίκηα, ην 

αθξηβφ δψξν ηνπ πειάηε κφλν σο ρξεκαηηζκφο ζα κπνξνχζε λα εθιεθζεί απφ 

νπνηνλδήπνηε ηξίην θαη απηφ ζα έθαλε δεκηά ζηελ ππφιεςε ηνπ επαγγέικαηνο. Αθφκα 

ρεηξφηεξα, ηνλ επφκελν ρξφλν ν ζπγθεθξηκέλνο ειεγθηήο ζα είρε θίλεηξν λα 

ηθαλνπνηήζεη ηνλ πειάηε κε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ, ψζηε λα μαλαπάξεη θάπνην 

αληίζηνηρν «δψξν». Γηα άιιε κηα θνξά, νξζψο, θαλείο δελ επέιεμε ηε ιχζε ηεο 

αζηπλνκίαο, αθνχ θάηη ηέηνην ζα δεκηνπξγνχζε πεξηηηέο αςηκαρίεο κε ηνπο πειάηεο θαη 

θακηά επηρείξεζε, αθφκα θη αλ πξσηαξρηθά ππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, δε ζα ήζειε 

λα έρεη λνκηθά πξνβιήκαηα κε ηνπο πειάηεο ηεο. 
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Δπηπρψο είλαη νη ιηγφηεξνη (5 άηνκα – 5,62%) εθείλνη πνπ ζα απνδέρνληαλ ρσξίο 

δεχηεξε ζθέςε ην δψξν, αδηαθνξψληαο γηα ηε δεκφζηα εηθφλα ηνπο θαη ηηο κειινληηθέο 

απεηιέο ζηελ αθεξαηφηεηά ηνπο. Γελ είλαη ιίγνη φκσο εθείλνη (26 άηνκα – 29,21%) πνπ 

ζα δέρνληαλ λα ππνζθάςνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπο ζηελ ππνζεηηθή πεξίπησζε πνπ ζα 

ζπκθσλνχζε κε απηφ θάπνηνο Senior Partner. Πξνθχπηεη ζπλέρεηα κέρξη ηψξα ε 

παληνδπλακία ησλ πξντζηακέλσλ ησλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ, πνπ κηα θνπβέληα ηνπο 

κφλν αξθεί γηα λα εκπιαθνχλ άθξηηα νη πθηζηάκελνί ηνπο ζε αλήζηθεο πξαθηηθέο. 

Ωζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη (58 άηνκα – 65,17%) ζα δξνχζαλ ζχκθσλα κε ηε δενληνινγία, 

αξλνχκελνη επγεληθά ην δψξν, απνθεχγνληαο έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ πεξηηηέο εληάζεηο, 

αιιά θαη λα δεζκεπηνχλ κε αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

 

 

Ζ ΑΒΓ πξφζθαηα εθζπγρξφληζε ηελ εηαηξηθή ηεο ηαπηφηεηα θαη άιιαμε ην εκπνξηθφ ηεο 

ζήκα. Μηα απφ ηηο πξνσζεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ηκήκαηνο marketing ήηαλ ε θπθινθνξία 

κηθξψλ πνπγθηψλ, κε ζηπιφ, επαγγεικαηηθέο θάξηεο, απηνθφιιεηα ζεκεηψκαηα θαη άιια 

είδε κηθξήο αμίαο, πνπ έθεξαλ φια ην θαηλνχξην brand ηεο εηαηξείαο. Σα πνπγθηά απηά 

έγηλαλ πνιχ δεκνθηιή ζηνπο ειεγθηέο θαη έηζη 85 άηνκα (95,51%) ζα έζηειλαλ έλα 

ηέηνην πνπγθί ζηνλ πειάηε ηνπο. Φαίλεηαη άιισζηε λα είλαη ζπλήζεο πξαθηηθή ησλ 

ειεγθηψλ λα πξνσζνχλ δηαθεκηζηηθά δψξα ζηνπο πειάηεο ηνπο, ηα νπνία θέξνπλ ην 

ινγφηππν ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο. ηα ινγηζηήξηα ησλ κεγάισλ πειαηψλ ηεο ΑΒΓ 

ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ π.ρ. ζπρλά βξίζθνπκε αληίηππα ησλ βηβιίσλ πνπ ζπλέγξαςαλ ζηειέρε ηεο 

εηαηξείαο γηα ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο.  

 

Βιέπνπκε ινηπφλ φηη γεληθά ηα δηαθεκηζηηθά δψξα δελ ζεσξνχληαη απεηιή γηα ηελ 

αλεμαξηεζία, φπσο ζπκβαίλεη κε ην αθξηβφ ηαμίδη ηεο πξνεγνχκελεο εξψηεζεο. 

Αληίζηνηρα, θαλείο δελ πηζηεχεη φηη αμίδεη λα θαηαγγείιεη ηνλ πειάηε πνπ ζα ηνπ ράξηδε 
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κηα δηαθεκηζηηθή ζαθνχια. Τπήξρε φκσο έλα κηθξφ πνζνζηφ (4 άηνκα – 4,49%) πνπ ζα 

επέζηξεθε ην δψξν, αλεζπρψληαο, ελδερνκέλσο ππέξκεηξα, γηα ηε θαηλνκεληθή ηνπο 

αλεμαξηεζία. 

 

 

ην ελδνεηαηξηθφ δίθηπν ηεο ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ιίζηα κε ηνπο 

πειάηεο ηεο εηαηξείαο ζηελ Διιάδα, ηελ νπνία φινη νη ειεγθηέο ηεο πξέπεη λα γλσξίδνπλ, 

γηα λα απνθεχγνπλ ηε δεκηνπξγία ζπκθεξφλησλ απφ ηνπο πειάηεο ηνπο. Σελ επίζεκε 

πνιηηηθή ηεο εηαηξείαο, πνπ επηηάζζεη ηελ άκεζε πψιεζε ησλ κεηνρψλ ηνπ πειάηε, ζα 

ηελ αθνινπζνχζαλ κφλν 32 άηνκα (35,96%). Όινη νη άιινη ζα έβξηζθαλ έλαλ πιάγην 

ηξφπν λα απελνρνπνηήζνπλ ζηε ζπλείδεζή ηνπο ην ζπγθξνπφκελά ηνπο ζπκθέξνληα. Οη 

ιηγφηεξνη (5 άηνκα – 5,62%) ζα θαηέθεπγαλ ζηε ζαζξή δηθαηνινγία φηη θαηείραλ ηηο 

κεηνρέο απφ πξηλ θαη δε ζα ηεο πσινχζαλ νχηε θαη ηψξα πνπ απεηιείηαη ε αλεμαξηεζία 

ηνπο. 14 ειεγθηέο (15,73%) ζα αθνινπζνχζαλ επηθαλεηαθά ην γξάκκα ηνπ λφκνπ, 

κεηαβηβάδνληαο ηηο κεηνρέο ζην νηθνγελεηαθφ ή ζηελφ θηιηθφ ηνπο πεξίγπξν, 

εμαθνινπζψληαο έηζη λα επσθεινχληαη απφ απηέο. Οη πεξηζζφηεξνη (38 άηνκα – 42,70%) 

ζα πξνζπνηνχληαλ φηη δελ γλψξηδαλ ηίπνηα αλ δελ έιεγραλ νη ίδηνη ηνλ πειάηε, 

δηαθνξεηηθά ζα δεηνχζαλ ηελ απαιιαγή ηνπο απφ ην engagement. Κάηη ηέηνην φκσο 

απνηειεί επίζεο εζθεκκέλε παξεξκελεία ηεο απαγφξεπζεο, ε νπνία αλαθέξεηαη ζην 

ζχλνιν ησλ ειεγθηψλ ηεο εηαηξείαο θαη φρη κφλν ζε θάπνηνπο. Θα ήηαλ θαηαζηξνθηθή 

δεκνζηφηεηα γηα ηελ εηθφλα ηεο ειεγθηηθήο αλ καζεπφηαλ φηη θάπνηνη ππάιιεινί ηεο 

θαηείραλ κεηνρέο πειαηψλ ηεο, έζησ θη αλ δελ ηνπο έιεγραλ απηνί. 

 

 

O Κψδηθαο Ζζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηνπ IFAC δηεπθξηλίδεη φηη (§290.105): 

«Καηά ηελ αμηνιφγεζε θάζε απεηιήο πξνο ηελ αλεμαξηεζία, είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζεί 
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ππφςε ν βαζκφο ειέγρνπ ή επηξξνήο πνπ κπνξεί λα αζθεζεί ζην κεζάδσλ, ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ ή ηελ επελδπηηθή ζηξαηεγηθή». Δλαπφθεηηαη δειαδή ζηελ 

επαγγεικαηηθή θξίζε ησλ ειεγθηψλ λα απνθαζίζνπλ πφζν ζεκαληηθή είλαη ε απεηιή 

πξνο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο, βαζηδφκελνη ζην βαζκφ ειέγρνπ πνπ έρνπλ πάλσ ζην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ. 

 

Οη ειεγθηέο ηνπ δείγκαηφο καο εκθαλίδνληαη κνηξαζκέλνη ζρεηηθά κε ην αλ πξέπεη λα 

θξαηήζνπλ έλα ρξεκαηννηθνλνκηθφ πξντφλ πνπ δελ ειέγρνπλ απφιπηα: 37 άηνκα 

(41,57%) ζεσξνχλ φηη δελ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα νξίζνπλ πνηεο κεηνρέο δηακνξθψλνπλ 

ην ακνηβαίν θεθάιαην, γηα λα απαιιαγνχλ απφ εθείλεο ησλ πειαηψλ ηνπο θαη άξα ε 

απεηιή ζηελ αλεμαξηεζία ηνπο δελ είλαη ζεκαληηθή. Πεξίπνπ άιινη ηφζνη (36 απαληήζεηο 

– 40,45%) δε ζα ήζειαλ λα έρνπλ θακία ζρέζε κε ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα, 

αλεμάξηεηα απφ ην βαζκφ πνπ κπνξνχλ λα ηα επεξεάζνπλ θαη ζα πσινχζαλ άκεζα ην 

ακνηβαίν θεθάιαην ζηελ αλνηρηή αγνξά. Σέινο, ππάξρνπλ θαη θάπνηνη, επηπρψο νη 

ιηγφηεξνη (16 απαληήζεηο – 17,98%) πνπ αδηαθνξψληαο γηα ηε δενληνινγία, ζα 

πξνζπαζνχζαλ λα ζπλερίζνπλ λα θαξπψλνληαη ηα θέξδε ηνπ ακνηβαίνπ θεθαιαίνπ, 

κεηαβηβάδνληάο ην ζε θάπνην κέινο ηεο νηθνγέλεηάο ηνπο. 

 

 

Ζ εξψηεζε γηα ηελ αληίδξαζε ησλ ειεγθηψλ αλ κάζαηλαλ φηη ζπλάδειθφο ηνπο θαπλίδεη 

ραζίο έρεη λα θάλεη κε ηελ ππνρξέσζε απνρήο ηνπ επαγγεικαηία ινγηζηή απφ 

επαίζρπληεο ή παξάλνκεο πξάμεηο, πνπ κπνξνχλ λα δπζθεκίζνπλ ην επάγγεικα. Ο 

ινγηζηήο νθείιεη λα επηδεηθλχεη επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ζε φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηέο 

ηνπ, απνθεχγνληαο ηηο παξάλνκεο πξάμεηο αθφκα θαη ζηελ ηδησηηθή ηνπ δσή. χκθσλα 

κε ηε δενληνινγία φκσο θαίλεηαη λα ζθέθηεηαη κφλν ην 13,48% (12 απαληήζεηο). Γηα 

άιιε κηα θνξά θαλείο δε ζα θαινχζε ηελ αζηπλνκία, αθνχ απηφ πέξα απφ ηα 
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πξνβιήκαηα πνπ ζα δεκηνπξγνχληαλ ζηελ εηθφλα ηεο ειεγθηηθήο, ζα θαηέζηξεθε θαη ηε 

ζπλαδειθηθή εκπηζηνζχλε πξνο ην πξφζσπν ηνπ θαηαδφηε. Οη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο 

(41 απαληήζεηο – 46,07%) ζα ζθέθηνληαλ ηελ πγεία ηνπ ζπλαδέιθνπ ηνπο θαη ειάρηζηα 

ιηγφηεξνη (36 απαληήζεηο – 40,45%) ζα αληηκεηψπηδαλ ην ζέκα θηιειεχζεξα, εθφζνλ δελ 

επεξεάδεη ηε δνπιεηά. 

 

 

 

Όπσο είδακε ζην ηέηαξην θεθάιαην, κία απφ ηηο «5 Αξρέο ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ζζηθήο», 

ζχκθσλα ηνλ θψδηθα ηεο IFAC, είλαη θαη ε επαγγεικαηηθή επηδεμηφηεηα, ηελ νπνία έρεη 

δηαξθέο θαζήθνλ λα δηαηεξεί ν επαγγεικαηίαο ινγηζηήο. Γηα λα ην επηηχρεη απηφ πξέπεη 

λα κειεηά θαη λα θαηαλνεί δηαξθψο θάζε λέα ηερληθή, επαγγεικαηηθή θαη λνκνζεηηθή 

εμέιημε. Ζ ζεσξεηηθή θαηάξηηζε ζηε ινγηζηηθή πξηλ απφ κηα δεθαεηία ζε θακία 

πεξίπησζε δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη αξθεί γηα λα αληηκεησπίζεη ν Οξθσηφο ηε 

ζχγρξνλε, ξεπζηή επηρεηξεκαηηθή πξαγκαηηθφηεηα. Απηή είλαη θαη ε άπνςε ηεο 

πιεηνλφηεηαο ησλ ειεγθηψλ, αθνχ ην 79,78% (71 απαληήζεηο) δηαθσλνχλ πιήξσο κε ηε 

δηαθνπή ηεο δηα βίνπ εθπαίδεπζεο γηα ηνπο νξθσηνχο θαη ην 13,48% (12 απαληήζεηο) 

κάιινλ δηαθσλεί. Αληίζεηα, ζπληάζζεηαη πιήξσο ή κάιινλ ζπληάζζνληαη κε ηελ άπνςε 

φηη ε ζπλέρηζε ηεο εθπαίδεπζεο είλαη πεξηηηή γηα ηνπο νξθσηνχο κφλν 2 άηνκα (1,12% + 

1,12% αληίζηνηρα). Σέινο ιίγνη είλαη θαη εθείλνη (4 ειεγθηέο - 4,49%), πνπ δελ έρνπλ 

μεθάζαξε άπνςε γηα ην ζέκα. 
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O Κψδηθαο ηεο IFAC πεξηγξάθνληαο ηελ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά θάλεη εηδηθή 

αλαθνξά ζηηο δηαθεκίζεηο ησλ ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ. Γε ζα πξέπεη λα πξνβάιινληαη 

ππεξβνιηθνί ηζρπξηζκνί ζρεηηθά κε ηηο δεμηφηεηεο πνπ θαηέρνπλ νη ειεγθηέο θαη δε ζα 

πξέπεη λα πξνβαίλνπλ ζε ππνηηκεηηθέο αλαθνξέο γηα ηε δνπιεηά ησλ αληαγσληζηψλ. Ζ 

δηαθήκηζε ηεο 18
εο

 εξψηεζεο πάζρεη θαη απφ ηα δχν απηά ειαηηψκαηα, νπφηε δε βξέζεθε 

θαλείο πνπ λα ηνλ ελζνπζηάδεη. Ζ πιεηνλφηεηα (75 απαληήζεηο – 84,27%) ηε βξίζθεη 

απαξάδεθηε θαη κφλν 14 ειεγθηέο (15,73%) ζα ην απνδέρνληαλ αλ άιιαδε ην ιεθηηθφ ηνπ 

κέξνο. Με απηή ηελ εξψηεζε ζέινπκε λα δείμνπκε φηη ε επαγγεικαηηθή δενληνινγία ησλ 

ινγηζηψλ δε δεζκεχεη κφλν φζνπο παξέρνπλ ειεγθηηθέο ππεξεζίεο, αιιά ην ζχλνιν ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζε κηα ειεγθηηθή εηαηξεία, αθφκα θαη ηα ζηειέρε ηνπ marketing. Καιφ ζα 

ήηαλ επνκέλσο λα επνπηεχεη θάπνηνο SP ηελ εηαηξηθή εηθφλα πνπ πξνβάιεη πξνο ηα έμσ 

ην marketing θαη ηα ζηειέρε ηνπ λα εθπαηδεχνληαη φπσο θαη νη ειεγθηέο ζηελ 

επαγγεικαηηθή δενληνινγία. 
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Έρεη ελδηαθέξνλ φηη νη ειεγθηέο ηνπ δείγκαηφο καο εκθαλίδνληαη ζπληεξεηηθνί, 

ζπγθξαηεκέλνη θαη επηθπιαθηηθνί ζηηο αληηδξάζεηο ηνπο, φηαλ αληηκεησπίδνπλ εζηθά 

δηιιήκαηα. ε θακία εξψηεζε δελ ππέδεημαλ π.ρ. φηη ζα θαινχζαλ ηελ αζηπλνκία ή φηη 

ζα θαηήγγεηιαλ δεκφζηα ηνπο πειάηεο ηνπο. Οκνίσο, θαλείο δε ζα θαηήγγεηιε ηνλ πειάηε 

πνπ δεηά λα θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπ θαηαζηάζεηο ηα ίδηα άηνκα πνπ ηηο 

ειέγρνπλ. 

 

 

Όπσο είδακε ζην ηέηαξην θεθάιαην ν θψδηθαο ηεο IFAC ραξαθηεξίδεη απηήλ ηελ 

θαηάζηαζε σο απεηιή απφ απηφ-αλαζθφπεζε (self-review). Οη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο 

(77 απαληήζεηο – 86,52%) αλαγλψξηζαλ ηελ απεηιή πξνο ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

αλεμαξηεζία ηνπο, πνπ ζα εγθπκνλνχζε κηα ηέηνηα ελέξγεηα θαη έηζη ζα πξνηηκνχζαλ λα 

αξλεζνχλ επγεληθά. Γελ είλαη φκσο θαη ηειείσο αδηάθνξν ην πνζνζηφ (12 απαληήζεηο – 

13,48%) εθείλσλ πνπ βξίζθνπλ θπζηθή ηελ παξνρή ηέηνηνπ είδνπο επηπξφζζεησλ 

ππεξεζηψλ ζε ειεγρφκελνπο «θαινχο» πειάηεο. 

 

Σππηθά ππνρξέσζε ελαιιαγήο θάζε 5 ρξφληα έρνπλ κφλν νη νξθσηνί ειεγθηέο, δειαδή 

απαγνξεχεηαη ν ίδηνο νξθσηφο λα ππνγξάςεη γηα 6 ρξφληα ηηο θαηαζηάζεηο ελφο πειάηε. 

Οη ειεγθηηθέο εηαηξείεο βέβαηα δε ζέινπλ κεηά ηελ πεληαεηία λα ράζνπλ ηνπο κεγάινπο 

ηνπο πειάηεο, νπφηε θαηαθεχγνπλ ζην ηέρλαζκα ηεο ελαιιαγήο ησλ νξθσηψλ ηεο ίδηαο 

εηαηξείαο. Γηα ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο φκσο δελ ππάξρεη μεθάζαξε πνιηηηθή ελαιιαγήο, 

παξά ην γεγνλφο φηη ν θψδηθαο ηεο IFAC ηζρχεη γηα φινπο φζνπο αζρνινχληαη 

επαγγεικαηηθά κε ηε ινγηζηηθή. Παξαηεξείηαη ινηπφλ ην θαηλφκελν λα ελαιιάζζνληαη νη 

νξθσηνί θαη νη θαηψηεξνη ειεγθηέο λα «εηδηθεχνληαη» ζε ζπγθεθξηκέλνπο πειάηεο. 
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πγθξηηηθά ειάρηζηνη είλαη εθείλνη (4 απαληήζεηο – 4,49%) πνπ ζα αδηαθνξνχζαλ γηα 

απηφ πνπ, φπσο είδακε ζην ηέηαξην θεθάιαην, ν θψδηθαο ηεο IFAC νλνκάδεη «απεηιή 

ιφγσ νηθεηφηεηαο» θαη εκκέλνληαο ζην γξάκκα ηνπ λφκνπ ζα ζπλήγαγαλ φηη δελ ηνπο 

αθνξά ε ελαιιαγή αθνχ δελ είλαη αθφκα νξθσηνί. 16 ειεγθηέο (17,98%) ζεσξνχλ 

κάιηζηα φηη θεξδίδνπλ ζε εκπεηξία παξακέλνληαο ζηνπο ίδηνπο πειάηεο θαη έηζη θάλνπλ 

πην απνηειεζκαηηθφ έιεγρν. Άιινη 14 ειεγθηέο (15,73%) ζα δεηνχζαλ λα 

απνκαθξπλζνχλ απφ ηνπο πειάηεο κε ηνπο νπνίνπο κνηξαία αλέπηπμαλ νηθεηφηεηα, γηα ην 

ιάζνο ιφγν φκσο: επεηδή αξρίδνπλ λα βαξηνχληαη. Οη πεξηζζφηεξνη (55 ειεγθηέο – 

61,80%) ζα αλαγλψξηδαλ ηελ απεηιή πξνο ηελ αλεμαξηεζία ηνπο θαη ιφγσ απηήο ζα 

δεηνχζαλ λα αζρνιεζνχλ κε λένπο πειάηεο. 

 

 

Με ηελ ηειεπηαία εξψηεζε, φπνπ παιηφο πειάηεο δεηά πξφζζεηεο ππεξεζίεο ηηο νπνίεο 

δελ έρεη ηελ ηθαλφηεηα λα πξνζθέξεη ν ειεγθηήο, ελδηαθεξφκαζηε λα κάζνπκε πφζν 

ζεκαληηθή ζεσξείηαη ε Γένπζα Δπηκέιεηα (Due Care). Μφλν 3 ειεγθηέο (3,37%) ζα 

δέρνληαλ κε ελζνπζηαζκφ λα πξνζθέξνπλ ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο έρνπλ άγλνηα. Δπίζεο 

16 ειεγθηέο (17,98%) ζα δέρνληαλ λα αλαιάβνπλ απηή ηε κπζηεξηψδε ππεξεζία ηεο 

επηζεψξεζεο ελφο ζπζηήκαηνο πνηφηεηαο, αθνχ πξψηα ζα είραλ μεθαζαξίζεη ζηνλ 

πειάηε ηηο ειιείςεηο ηνπο. Ζ πξαθηηθή απηή είλαη ζαθψο πξνηηκεηέα απφ ηελ 

πξνεγνχκελε, αθνχ ν πειάηεο ζα απνθαζίζεη αλ ρξεηάδεηαη ηνλ άπεηξν ειεγθηή, 

εμαθνινπζεί φκσο λα είλαη αληηδενληνινγηθή, κηαο θαη ηίπνηα δε δηαζθαιίδεη ηελ πςειή 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. Οη πεξηζζφηεξνη (70 απαληήζεηο – 78,65%) ζα 

δηαπίζησλαλ ηελ αθαηαιιειφηεηά ηνπο γηα ηε ζπγθεθξηκέλε ζέζε θαη ζα ηελ αξλνχληαλ. 
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Όπσο αλαθέξζεθε θαη πην πάλσ, κεηά ηελ παξνπζίαζε ησλ απνηειεζκάησλ αλά 

εξψηεζε, εμεηάδεηαη θαηά πφζνλ νη δημογραθικές μεηαβληηές επεξεάδνπλ ηε 

ζσμπεριθορά ηφν ελεγκηών ζηελ εηαηξία ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ. Γηα παξάδεηγκα, κε ηε 

βνήζεηα ηεο ηππνπνηεκέλεο ινγηζηηθήο παιηλδξφκεζεο ηνπ ζηαηηζηηθνχ παθέηνπ SPSS 

ειέγρεηαη θαηά πφζνλ ην θχιν ελφο ειεγθηή (εξψηεζε 1) επεξεάδεη ηελ ζπκπεξηθνξά 

ηνπ αλαθνξηθά κε ηα ζπκθέξνληα ηεο νκάδαο ελδηαθεξνκέλσλ πνπ πξσηαξρηθά 

εμππεξεηεί θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ (εξψηεζε 7).  

-,182 ,350 ,272 1 ,602

,534 ,460 1,344 1 ,246 1,705 ,692 4,204

0a , , 0 , , , ,

-1,792 ,624 8,255 1 ,004

,234 ,832 ,079 1 ,779 1,263 ,248 6,446

0a , , 0 , , , ,

-2,890 1,027 7,915 1 ,005

,639 1,268 ,254 1 ,614 1,895 ,158 22,751

0a , , 0 , , , ,

Intercept

[SEX=1]

[SEX=2]

Intercept

[SEX=1]

[SEX=2]

Intercept

[SEX=1]

[SEX=2]

Ερ.VII

1

2

3

B Std. Error Wald df Sig. Exp(B) Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Exp(B)

This parameter is set to zero because it is redundant.a. 

 
 

Απφ ηα ζηνηρεία ηεο δεχηεξεο ζηήιεο ηνπ παξαπάλσ πίλαθα έρνπκε ηα αθφινπζα.  

1 10,182 0,534i ix   x β  

2 21,792 0,234i ix   x β  

3 32,890 0,639i ix   x β  
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Όπνπ 
imx , αληηπξνζσπεχεη ηελ ςεπδνκεηαβιεηή γηα ην θχιν, πνπ είρακε νλνκάζεη 

gender. Έηζη, γηα φινπο ηνπο άληξεο αληηθαζηζηνχκε ζηνπο παξαπάλσ 

πνιιαπιαζηαζκνχο κεηξψλ ηελ ηηκή 1ix   θαη έρνπκε: 

1 0,182 0,534 0,352i
    x β  

2 1,792 0,234 1,558i
     x β  

3 2,89 0,639 2,251i
     x β  

 

Καη σο εθ ηνχηνπ  

 
 

     

 

     

1

1 2 3

exp
Pr 1 1

1 exp exp exp

exp 0,352
                  0,5194

1 exp 0,352 exp 1,558 exp 2,251

i

i i

i i i

y x


   
    

 
    

x β

x β x β x β
  

 

 
 

     

 

     

2

1 2 3

exp
Pr 2 2

1 exp exp exp

exp 1,558
                  0,0769

1 exp 0,352 exp 1,558 exp 2,251

i

i i

i i i

y x


   
    


 

    

x β

x β x β x β
  

 

 
     

     

1 2 3

1
Pr 4 1

1 exp exp exp

1
                  0,3653

1 exp 0,352 exp 1,558 exp 2,251

i i

i i i

y x   
    

 
    

x β x β x β
  

 

Με βάζε ινηπφλ ηα πξνεγνχκελα βξίζθνπκε ηηο αθφινπζεο πηζαλφηεηεο  

 

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Δξψηεζε 7, Δξκελεπηηθή Μεηαβιεηή: Δξψηεζε 1 

Πηζαλφηεηα  Γπλαίθα Άλδξαο 

Pr(y=1) 0,4055 0,5194 

Pr(y=2) 0,0811 0,0769 

Pr(y=3) 0,0270 0,0385 

Pr(y=4) 0,4864 0,3653 

 

1 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε ηα εμήο. Αλεμάξηεηα απφ ην θχιν ηνπο νη 

ειεγθηέο ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνλφηεηα δειψλνπλ φηη εμππεξεηνχλ είηε ην 

ζπκθέξνλ ηεο εηαηξείαο ηνπο, είηε ην δεκφζην ζπκθέξνλ. Γεχηεξνλ, είλαη πηζαλφηεξν 

κηα ειέγθηξηα (48,64%) θαηά ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηεο λα πηζηεχεη φηη 

εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο ζε ζρέζε κε θάπνην άλδξα 

(36,53%). 

 

Καηφπηλ, ζην παξαπάλσ ππφδεηγκα εηζάγνπκε άιιε κηα εξκελεπηηθή κεηαβιεηή, ε νπνία 

αλαθέξεηαη ζηνλ βαζκφ ηνπ ειεγθηή ζην ΟΔΛ (εξψηεζε 2). ηνπο πίλαθεο ηεο 

επφκελεο ζειίδαο, πνπ ζρεκαηίζηεθαλ ππνινγίδνληαο πηζαλφηεηεο φπσο θαη 

πξνεγνπκέλσο, παξνπζηάδνπκε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο σο πξνο ηνπο θνηλσληθνχο εηαίξνπο 

πνπ πξσηαξρηθά ελδηαθέξνληαη λα ηθαλνπνηήζνπλ νη ειεγθηέο, αλάινγα κε ην θχιν ηνπο 

θαη ηνλ βαζκφ ηνπο ζην ΟΔΛ. 

 

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Δξψηεζε 7 (1), Δξκελεπηηθέο Μεηαβιεηέο: Δξψηεζε 1, Δξψηεζε 2 

ΒΑΘΜΟ ΣΟ ΟΔΛ 
ΦΤΛΟ  

Γπλαίθα Άλδξαο 

Με Δγγεγξακκέλνο  0,6191 0,6905 

Αζθνχκελνο  0,4236 0,5355 

Γφθηκνο  0,4646 0,5648 

Δπίθνπξνο  0,3084 0,4221 

Οξθσηφο (Νένο) 0,3270 0,4487 

Οξθσηφο (Senior)  0,000 

 

Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Δξψηεζε 7 (4), Δξκελεπηηθέο Μεηαβιεηέο: Δξψηεζε 1, Δξψηεζε 2 

ΒΑΘΜΟ ΣΟ ΟΔΛ 
ΦΤΛΟ  

Γπλαίθα Άλδξαο 

Με Δγγεγξακκέλνο  0,000 0,000 

Αζθνχκελνο  0,4774 0,3604 

Γφθηκνο  0,3575 0,2595 

Δπίθνπξνο  0,6200 0,5066 

Οξθσηφο (Νένο) 0,6730 0,5513 

Οξθσηφο (Senior)  1,000 
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Γίλεηαη εκθαλέο φηη αλεμαξηήησο θχινπ, φζν πςειφηεξνο ν βαζκφο ηνπ ειεγθηή ζην 

ΟΔΛ, ηφζν ρακειφηεξε ε πηζαλφηεηα λα ζπεχζεη πξσηαξρηθά λα εμππεξεηήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο. Αληίζεηα, φζν πςειφηεξνο ν βαζκφο ηνπ ειεγθηή ζην 

ΟΔΛ, ηφζν κεγαιχηεξε ε πηζαλφηεηα λα ζπεχζεη πξσηαξρηθά λα εμππεξεηήζεη ηα 

ζπκθέξνληα ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. Με άιια ιφγηα, ην ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε είλαη φηη φζν πεξηζζφηεξα ηα έηε ηνπ εξγαζηαθνχ βίνπ, 

ηφζν ιηγφηεξν δηαηεζεηκέλνη είλαη νη ειεγθηέο λα ζπκβηβαζηνχλ θαη λα πξνάγνπλ ηα 

ζπκθέξνληα ηεο εηαηξείαο αληί γηα ηα ζπκθέξνληαη ηεο επξχηεξεο θνηλσλίαο. 

 

Καηά παξφκνην ηξφπν εξγαδφκαζηε θαη γηα ηηο ππφινηπεο εξσηήζεηο 

 

Δξψηεζε 7 

Πηζαλφηεηα Γπλαίθα Άλδξαο 

Pr(y=1) 0,0810 0,1154 

Pr(y=2) 0,7028 0,6540 

Pr(y=3) 0,2162 0,2307 

Pr(y=4) 0,0000 0,0000 

 

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη δελ ππάξρεη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζε 

ιφγσ θχινπ ζηελ πηζαλή ζπκπεξηθνξά ηνπ ειεγθηή. Γηα παξάδεηγκα, αλαθνξηθά κε ηελ 

ελδεδεηγκέλε ιχζε ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζέκαηνο ηεξαξρηθά ζην πκβνχιην ησλ Partners, 

ην 21,62% ησλ γπλαηθψλ αλακέλεηαη λα ηελ αθνινπζήζνπλ ζε ζρέζε κε ην 23,07% ησλ 

αλδξψλ. Δπίζεο, βιέπνπκε φηη νη γπλαίθεο πεξηζζφηεξν απφ ηνπο άλδξεο πξνζπαζνχλ 

θπξίσο λα ηθαλνπνηήζνπλ ηνπο Senior Partners ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο εηαηξεηψλ, θαζψο ε 

πηζαλφηεηα κηα ειέγθηξηα λα πηνζεηήζεη ζηελ πξναλαθεξζείζα είλαη 70,28% έλαληη 

65,40% ηεο αληίζηνηρεο πηζαλφηεηαο γηα ηνπο άλδξεο.  

  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνπκε ηηο δηαθνξνπνηήζεηο ζηελ πηζαλφηεηα, 

αλάινγα κε ην θχιν θαη ηνλ βαζκφ ηνπ ζην ΟΔΛ, θάπνηνο ειεγθηήο καζαίλνληαο, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζπλήζνπο ειεγθηηθήο ηνπ εξγαζίαο, εκπηζηεπηηθά απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ 

Γηεπζπληή κεγάινπ πειάηε ηνπ φηη ηνλ επφκελν κήλα ε κεηνρή ηεο εηαηξίαο ζα αλέβεη 

απξνζδφθεηα θαηά 400% λα ελεξγήζεη βάζεη απηήο ηεο πιεξνθνξίαο αγνξάδνληαο φζν 

πεξηζζφηεξεο κεηνρέο ηεο εηαηξίαο κπνξεί. 
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Δμαξηεκέλε Μεηαβιεηή: Δξψηεζε 10(2), Δξκελεπηηθέο Μεηαβιεηέο: Δξψηεζε 1, Δξψηεζε 2 

ΒΑΘΜΟ ΣΟ ΟΔΛ 
ΦΤΛΟ  

Γπλαίθα Άλδξαο 

Με Δγγεγξακκέλνο  0,000 0,000 

Αζθνχκελνο  0,0888 0,1457 

Γφθηκνο  0,0374 0,0705 

Δπίθνπξνο  0,000 0,000 

Οξθσηφο (Νένο) 0,000 0,000 

Οξθσηφο (Senior)  0,000 

 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ παξαπάλσ πίλαθα είλαη ελζαξξπληηθά, θαζψο κφλν γηα ηνπο 

αζθνχκελνπο ειεγθηέο, αλεμαξηήησο θχινπ, ε πηζαλφηεηα απνθφκηζεο ηδίνπ νθέινπο 

απφ ηελ ρξήζε ηεο εζσηεξηθήο πιεξνθφξεζεο ήηαλ πςειφηεξε ηνπ 5%. πγθεθξηκέλα, ε 

πξναλαθεξζείζα πηζαλφηεηα γηα ηηο αζθνχκελεο γπλαίθεο είλαη 8,88% θαη 14,57% γηα 

ηνπο αζθνχκελεο άλδξεο. Απελαληίαο, γηα ηνπο κε εγγεγξακκέλνπο, ηνπο επίθνπξνπο, θαη 

ηνπο λένπο νξθσηνχο είλαη ζρεδφλ βέβαην φηη δελ πξφθεηηαη λα απνθνκίζνπλ ίδηα νθέιε 

απφ ηελ εζσηεξηθή πιεξνθνξία πνπ ηπρφλ βξεζεί ζηελ θαηνρή ηνπο.  

 

 

7.4 Ανακεθαλαίφζη ηφν σμπεραζμάηφν 

 

ην ειεγθηηθφ επάγγεικα δελ ηζρχνπλ πεξηνξηζκνί κε βάζε ην θχιν, φπσο ζπκβαίλεη 

π.ρ. κε ην επάγγεικα ηεο αεξνζπλνδνχ. Δίλαη αλνηρηφ ηφζν γηα ηνπο άλδξεο, φζν θαη 

γηα ηηο γπλαίθεο κε κφλε πξνυπφζεζε ηελ εγγξαθή ηνπο ζην ΟΔΛ. 

 

Οη πεξηζζφηεξνη ελ ελεξγεία ειεγθηέο είλαη αζθνχκελνη θαη θάζε αλψηεξν βαζκφ ζηελ 

ηεξαξρία ηνλ θαηέρνπλ φιν θαη ιηγφηεξα άηνκα. Απηφ εμεγείηαη ιφγσ:  

 ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ πξνζιήςεσλ λέσλ ειεγθηψλ πνπ αλαγθάδνληαη λα θάλνπλ 

θάζε ρξφλν νη ειιεληθέο ειεγθηηθέο εηαηξείεο, 

 ησλ έκπεηξσλ ειεγθηψλ πνπ παξαηηνχληαη θαζψο έρνπλ πνιιέο πξννπηηθέο λα 

απαζρνιεζνχλ αιινχ σο νηθνλνκηθά ζηειέρε κε πην επλντθή ακνηβή θαη  

 ηεο δνκήο ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ γηα θάζε έιεγρν ρξεηάδεηαη κηα νκάδα 
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αζθνχκελσλ θαη δφθηκσλ θαη έλαλ κφλν νξθσηφ. 

 

Αλ θαη ην ΗΔΟΔΛ δελ παξέρεη καζήκαηα δενληνινγίαο, νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο 

έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάηη αληίζηνηρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ ηνπο ή κέζσ 

ηεο ειεγθηηθήο ηνπο εηαηξείαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ηζρπξφ ην αίηεκα λα γίλεη 

ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο πξνθεηκέλνπ λα πάξεη 

θάπνηνο ην βαζκφ ηνπ Οξθσηνχ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε ην ACCA. Δπηπξφζζεηα νη 

ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ εκθαλίδνληαη ηζρπξά δεζκεπκέλνη σο πξνο ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, 

πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο.  

 

Γελ κπνξεί παξά λα πξνθαιεί αλεζπρία ην γεγνλφο φηη πεξίπνπ ην 40% ησλ ειεγθηψλ 

αγλννχλ ή έρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαηαλφεζεο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο 

IFAC. Αθφκα ρεηξφηεξα, νη SPs ηεο ΑΒΓ έρνπλ λα θάλνπλ πνιχ δνπιεηά πξνθεηκέλνπ 

λα αλαδείμνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο (Quality Control & 

Ethics Manual), ε νπνία ακθηζβεηείηαη πεξίπνπ απφ ηνπο κηζνχο πθηζηακέλνπο ηνπο.  

 

Δμίζνπ ελνριεηηθή είλαη θαη ε δηαπίζησζε φηη νη πεξηζζφηεξνη θαηψηεξνη ειεγθηέο 

παζρίδνπλ πξσηαξρηθά γηα ηα ζπκθέξνληα ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, βάδνληαο ζε 

δεχηεξε κνίξα ην Γεκφζην πκθέξνλ. Αθφκα έρεη ελδηαθέξνλ ε αλαθνινπζία ιφγσλ 

θαη έξγσλ ησλ γπλαηθψλ ηνπ επαγγέικαηνο, πνπ ελψ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ ηνπο 

άλδξεο φηη ελδηαθέξνληαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αλ ηνπο δεηνχζε έλαο SP λα 

παξαλνκήζνπλ, ζα ήηαλ πην πηζαλφ λα ππαθνχζνπλ αλαληίξξεηα ζε ζρέζε κε ηνπο 

άλδξεο. 

 

Απνδείρηεθε επίζεο ε παληνδπλακία ησλ SPs, αθνχ κηα θνπβέληα ηνπο κφλν ζα 

αξθνχζε γηα λα εκπιαθνχλ νη πθηζηάκελνί ηνπο ζε παξάλνκεο ζπκπεξηθνξέο. Δπηπρψο 

φκσο, αλ θαη έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, δελ ζθέθηνληαη έηζη. Γειαδή δείρηεθε φηη νη 

SPs ηεο ΑΒΓ είλαη έληηκνη επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέξνληαη πξσηίζησο γηα ην γεληθφ 

θαιφ ηεο θνηλσλίαο. 

 

Δπαιεζεχνληαη επνκέλσο κε ηελ παξνχζα έξεπλα ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο  ζχγρξνλεο 

αξζξνγξαθίαο (θεθάιαην 2), πνπ ππνδεηθλχεη φηη ην θχιν θαη ηα έηε εξγαζηαθήο 

εκπεηξίαο παίδνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζηε δηακφξθσζε ηεο ζπκπεξηθνξά ησλ ειεγθηψλ. 
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Μπνξεί επίζεο λα ζπλαρζεί ε ζπληεξεηηθφηεηα θαη ε επηθπιαθηηθφηεηα ηνπ ραξαθηήξα 

ησλ ειεγθηψλ, αλεμάξηεηα απφ ην θχιν θαη ην βαζκφ ηνπο, φζσλ αθνξά ηε 

δεκνζηνπνίεζε πιεξνθνξηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έβιαπηαλ ην θχξνο ηνπ 

επαγγέικαηνο θαη ησλ πειαηψλ ηνπο. ε θακία πεξίπησζε δε ζα θαινχζαλ ηελ 

αζηπλνκία, νχηε ζα έθαλαλ δεκφζηεο θαηαγγειίεο γηα πειάηεο ή αλσηέξνπο ηνπο. Ωο 

έλα βαζκφ θάηη ηέηνην είλαη ζπλεηφ, γηαηί απνθεχγνληαη πεξηηηέο ηξηβέο. Οη 

πεξηζζφηεξνη φκσο θηάλνπλ ζην άιιν άθξν, αξλνχκελνη λα ελεκεξψζνπλ ηελ Ethics 

Committee ηεο ΑΒΓ γηα αληηδενληνινγηθέο ελέξγεηεο, κφλν θαη κφλν γηα λα κελ 

κπιέμνπλ. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη ειάρηζηνη ζα είραλ ην ζζέλνο λα παξαηηεζνχλ αλ 

ιάκβαλαλ αληηδενληνινγηθέο εληνιέο απφ ην πκβνχιην ησλ Partners, πνπ απνηειεί ην 

αλψηαην φξγαλν δηνίθεζεο. 

 

Δλδηαθέξνλ επίζεο έρεη φηη κφλν νη αζθνχκελνη ειεγθηέο είλαη πηζαλφ λα 

δηαθηλδπλεχζνπλ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο πξνλνκηαθέο πιεξνθνξίεο  

γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο. Μάιηζηα απφ απηνχο, νη άλδξεο είλαη πην έθζεηνη απφ 

ηηο γπλαίθεο. Πξνβάιεη επηηαθηηθή ινηπφλ ε αλάγθε λα εθπαηδεπηνχλ πεξηζζφηεξν νη 

λένη ειεγθηέο ζε ζέκαηα ρξεζηήο δηαρείξηζεο εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ.  

 

Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ελψ νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο αλαγλψξηζαλ ηα ζπγθξνπφκελα 

ζπκθέξνληα πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ε απνδνρή ελφο αθξηβνχ δψξνπ απφ πειάηε, δελ 

ζεσξνχλ ρξεκαηηζκφ ηελ αληαιιαγή δηαθεκηζηηθψλ δψξσλ κηθξήο αμίαο. Φαίλεηαη 

κάιηζηα θάηη ηέηνην λα απνηειεί θνηλή πξαθηηθή. 

 

Άιιν έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ απφ ηελ ΑΒΓ ΔΛΔΓΚΣΗΚΖ έρεη λα 

θάλεη κε ηελ θαηνρή κεηνρψλ ησλ πειαηψλ ηεο, αθνχ κφλν 1 ζηνπο 3 ππαιιήινπο ηεο 

δειψλεη πξφζπκνο λα πνπιήζεη ηέηνηνπο ηίηινπο αλ ηνπο θαηείρε γηα αξθεηφ θαηξφ. 

Δπίζεο ε απαγφξεπζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ απφ ηνπο πειάηεο, πέξα απφ 

ηε λφκηκε ακνηβή ηνπ ειέγρνπ, ηζρχεη γηα φινπο ηνπο πειάηεο ηεο εηαηξείαο θαη φρη 

κφλν γηα φζνπο ειέγρεη ν θάζε ειεγθηήο. 

 

Αξκφδεη φκσο λα αλαγλσξηζηεί, παξά ηα πξναλαθεξζέληα, φηη ε αλεμαξηεζία είλαη 

βαζηά ξηδσκέλε ζηε ζπλείδεζε ησλ ειεγθηψλ. πγθξηηηθά ιίγνη ζα δέρνληαλ λα 

απαζρνινχληαη κε ηνπο ειέγρνπο ησλ ίδησλ πειαηψλ γηα πνιιά ρξφληα, αθφκα θη αλ ν 

λφκνο πξνβιέπεη κφλν ηελ ελαιιαγή ησλ Οξθσηψλ θαη άξα ππάξρεη θελφ εξκελείαο γηα 
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ην ηη αθξηβψο ηζρχεη γηα ηηο θαηψηεξεο βαζκίδεο. Οκνίσο ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία δε 

ζα δερφηαλ λα πξνζθέξεη επηπξφζζεηεο ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο δηνίθεζεο ζηνπο 

πειάηεο πνπ ειέγρνπλ ή αθφκα θαη ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο δελ κπνξνχλ λα εγγπεζνχλ 

ηελ παξνρή ηνπο κε ηελ πξνζήθνπζα επηκέιεηα. 

 

Ζ ζπκκφξθσζε κε ηνπο λφκνπο, φπσο εηπψζεθε ζην θεθάιαην 4, δε δηαζθαιίδεη ηελ 

εζηθφηεηα, αιιά απνηειεί απαξαίηεηε πξνυπφζεζή ηεο. Δηδηθά νη ειεγθηέο 

δεζκεχνληαη λα επηδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά, απνθεχγνληαο θάζε 

παξάλνκε πξάμε αθφκα θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή. Ζ ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ 

“καιαθψλ” λαξθσηηθψλ νπζηψλ σζηφζν αληηκεησπίζηεθε απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ 

κάιινλ θηιειεχζεξα ή κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ πγεία ηνπ ρξήζηε, απνηπγράλνληαο έηζη 

ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη σο παξάλνκε πξάμε, άκα γηλφηαλ 

γλσζηή ζα έβιαπηε ην θχξνο ηεο εηαηξείαο θαη ζα δεκηνπξγνχζε ακθηβνιίεο γηα ηελ 

πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

 

Γηαπηζηψζεθε επίζεο ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο 

δενληνινγίαο, φισλ ησλ ππαιιήισλ κηαο ειεγθηηθήο, αθφκα θαη εθείλσλ ηνπ 

marketing, θαζψο ζα κπνξνχζαλ λα εθζέζνπλ ηελ εηαηξεία δηαθεκίδνληαο ππεξβνιηθέο 

ηθαλφηεηεο γηα ηνπο ειεγθηέο ή πξνζβάιινληαο ηηο αληαγσλίζηξηεο ειεγθηηθέο 

εηαηξείεο. 

 

Σα παξαπάλσ ζπκπεξάζκαηα πξνθχπηνπλ απφ κφλν κία ειεγθηηθή εηαηξεία. Απνκέλεη 

ζηε κειινληηθή έξεπλα ε επαιήζεπζή ηνπο ζην ζχλνιν ηεο ειιεληθήο αγνξάο, 

δηαλέκνληαο εξσηεκαηνιφγηα αληίζηνηρα κε ηα δηθά καο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο ιεγφκελεο 

BIG4: Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young θαη KPMG. 

 

Δπίζεο κέλεη λα δηεξεπλεζεί θαη λα εμεγεζεί πεξηζζφηεξν ε αλαληηζηνηρία έξγσλ θαη 

ιφγσλ ησλ γπλαηθψλ ειεγθηψλ, πνπ ελψ δειψλνπλ φηη κεξηκλνχλ γηα ην θαιφ ηεο 

θνηλσλίαο, είλαη πηζαλφηεξν ζηελ πξάμε λα θάλνπλ φ,ηη ηνπο πεη ν Senior Partner. 
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Τν θεθάιαην απηφ είλαη αλαθεθαιαησηηθφ θαη ε ζθνπηκφηεηα ηνπ έγθεηηαη ζηελ επη-

γξακκαηηθή ζπγθέληξσζε κέζα ζε ιίγεο ζειίδεο ηεο νπζίαο φζσλ αλαπηχρζεθαλ ζε 

φιε ηελ ππφινηπε εξγαζία. 

 

Οη λένη πηπρηνχρνη ηεο ινγηζηηθήο θαινχληαη λα αλαπηχμνπλ έλα ηδηαίηεξα επξχ ζεη 

δεμηνηήησλ, πνπ δελ πεξηνξίδεηαη απιά ζηηο γλψζεηο ινγηζηηθήο. Έρεη δηαπηζησζεί 

εμάιινπ ε αλεπάξθεηα ησλ ακεξηθάληθσλ παλεπηζηεκίσλ λα παξάγνπλ απφθνηηνπο 

ινγηζηηθήο ηθαλνχο λα αληαπεμέιζνπλ ζηε ιήςε πεξίπινθσλ επηρεηξεκαηηθά εζηθψλ 

απνθάζεσλ. Απηφ ην θελφ γίλεηαη πξνζπάζεηα λα θαιπθζεί ζε απηή ηελ εξγαζία. 

 

Λνγηζηηθή Ηζηθή είλαη ν εθαξκνζκέλνο θιάδνο ηεο θηινζνθίαο πνπ αζρνιείηαη κε ηε 

ζπζηεκαηηθή κειέηε ησλ ζρεηηθψλ αμηψλ κε ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ ινγηζηή, φζνλ αθν-

ξά ζηελ νξζφηεηα ή αθαηαιιειφηεηα ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ πξάμεσλ, ζηελ αγα-

ζφηεηα ή κε ησλ θηλήηξσλ θαη ησλ ζθνπψλ ηνπ. 

 

Λνγηζηηθή Γενληνινγία είλαη ην ζχλνιν ησλ θαλφλσλ πνπ ξπζκίδνπλ ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη ν ινγηζηήο θαηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηη-

θψλ ηνπ θαζεθφλησλ. 

 

Με βάζε απηνχο ηνπο νξηζκνχο είλαη εκθαλέο φηη δελ έρεη λφεκα ε εμέηαζε ηεο εηαη-

ξηθήο θνηλσληθήο επζχλεο θαη ηεο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ησλ ινγηζηψλ ρσξίο 

ηελ θαηαλφεζε ηνπ ζεσξεηηθνχ ππνβάζξνπ πνπ πξνζθέξεη ε εζηθή θηινζνθία. 

 

Δπίζεο φ,ηη είλαη λφκηκν δελ είλαη θαη πάληα εζηθφ, φπσο θαη φηη είλαη εζηθφ δε ζπλε-

πάγεηαη φηη επηβάιιεηαη αλαγθαζηηθά απφ θάπνην λφκν. Οη ινγηζηέο ππνρξενχληαη λα 

επηδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά αθφκα θαη ζηελ πξνζσπηθή ηνπο δσή, α-

πνθεχγνληαο θάζε παξάλνκε πξάμε πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη ακθηβνιίεο 

γηα ηελ αθεξαηφηεηα ηνπο θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο, δηαζχξνληαο έηζη ην 

θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο. Η ππαθνή φκσο ζε λφκνπο είλαη κφλν κηα πξνυπφζεζε ηεο 

εζηθφηεηαο θαη δελ επαξθεί γηα λα ηε δηαζθαιίζεη. 
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Ο Ηζηθφο Σρεηηθηζκφο πξεζβεχεη φηη ην θάζε άηνκν θάλεη δηαθνξεηηθέο αμηνινγήζεηο 

γηα ηελ εζηθή θαη ηα πξφηππα ζπκπεξηθνξάο ηνπ θαζελφο δελ κπνξνχλ λα ηζρχνπλ γηα 

θαλέλαλ άιιν. Ο Πνιηηηζκηθφο Σρεηηθηζκφο βαζίδεηαη ζηα δηαθνξεηηθά έζηκα πνπ ε-

πηθξαηνχλ ζε δηαθνξεηηθέο ρψξεο θαη ζπλάγεη φηη δελ ππάξρεη αληηθεηκεληθή αιήζεηα 

ζηελ Ηζηθή, αλεμάξηεηε απφ ηνλ εθάζηνηε πνιηηηζκφ πνπ ηελ εθθξάδεη. Απηέο νη δχν 

ζεσξίεο ηνπ Υπνθεηκεληζκνχ δελ έρνπλ εθαξκνγή ζηε ζεσξία ηεο ινγηζηηθήο εζηθήο, 

θαζψο φινη νη ινγηζηέο νθείινπλ κε αθεξαηφηεηα λα επηδεηθλχνπλ επαγγεικαηηθή ζπ-

κπεξηθνξά, αλεμάξηεηα απφ ηε ρψξα ζηελ νπνία βξίζθνληαη. 

 

Η ζεσξία ηνπ Δγσηζκνχ δηαηείλεηαη φηη αλ φινη θάλνπλ φηη θαιχηεξν κπνξνχλ γηα λα 

βειηηψζνπλ ηα ζπκθέξνληά ηνπο, αζξνηζηηθά ν αληαγσληζκφο ζα κεξηκλήζεη γηα ηελ 

εμχςσζε ηεο επεκεξίαο νιφθιεξεο ηεο θνηλσλίαο. Δλψ είλαη εκθαλέο φηη αλ φινη έ-

θαλαλ κφλν φηη ηνπο ζπκθέξεη δε ζα είρε θαλέλα αλζξψπηλν δηθαίσκα λφεκα θαη ζα 

θαηαιήγακε ζε «πφιεκν φισλ ελσηίσλ φισλ», δελ πξέπεη λα θηάζνπκε ζην αληίζεην 

άθξν, απνξξίπηνληαο νηηδήπνηε πξνάγεη ηε ρξεζηκφηεηά καο. Αλ δε θξνληίζνπκε νη 

ίδηνη γηα ηελ πξνθνπή καο, δε ζα ην θάλεη θαλέλαο άιινο. 

 

Ο Ωθειηκηζκφο δηδάζθεη φηη εζηθή γηα θάζε πεξίπησζε είλαη κφλν εθείλε ε ελέξγεηα 

πνπ κεγηζηνπνηεί ηελ επεκεξία φισλ φζσλ επεξεάδνληαη απφ απηή. Ωο ζεσξία έρεη 

δηαπνηίζεη ηνλ επηρεηξεκαηηθφ θφζκν θαη ζεσξείηαη πξνπνκπφο ηεο θνηλσληθήο επζχ-

λεο ησλ επηρεηξήζεσλ πνπ δε κεξηκλνχλ κφλν γηα ηα ζπκθέξνληα ησλ ηδηνθηεηψλ 

ηνπο θαη ησλ ζχγρξνλσλ ηερληθψλ δηαρείξηζεο θηλδχλνπ θαη ραξηνθπιαθίσλ. Πάξα 

ηαχηα δελ είλαη πάληα επρεξήο ε κέηξεζε ηεο ρξεζηκφηεηαο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ 

γηα λα απνθαζηζηεί πνηα είλαη ε πην ζπκθέξνπζα πξάμε γηα ην ζχλνιν ηεο θνηλσλίαο 

θαη επίζεο παξαβιέπεη ηα αλαθαίξεηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα. Η παξαιιαγή ηνπ σ-

θειηκηζκνχ πνπ βαζίδεηαη ζε ππαθνή θαλφλσλ είλαη θαη’ επίθαζε κφλν ηεινινγία 

θαη δε δίλεη ιχζεηο φηαλ δχν θαλφλεο είλαη ακνηβαίσο απνθιεηφκελνη. 

 

Η “Καηεγνξεκαηηθή Δπηηαγή” ηνπ Kant έρεη επηθξαηήζεη λα αλαθέξεηαη σο “Φξπζφο 

Καλφλαο” θαη ζπλαληάηαη ζρεδφλ ζε θάζε ζξεζθεπηηθή δηδαζθαιία ή άιιν θνζκηθφ 

ζχζηεκα εζηθήο. Η απινχζηεξε δηαηχπσζή ζα κπνξνχζε λα απνδνζεί σο «Κάληε κφ-

λν φηη ζα ζέιαηε λα ζαο θάλνπλ θαη νη άιινη» ή «κελ θάλεηε φηη δε ζα ζέιαηε λα ζαο 

θάλνπλ». Οη άλζξσπνη είλαη μερσξηζηνί γηα ηνλ Kant θαη πξέπεη λα αληηκεησπίδνληαη 

σο “ζθνπνί” θαη φρη σο “κέζα”. Δληνχηνηο θαη ε Καηεγνξεκαηηθή Δπηηαγή, φπσο ν 
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σθειηκηζκφο ησλ θαλφλσλ αδπλαηεί λα δψζεη απαληήζεηο φηαλ δπν θαλφλεο αιιειν-

αλαηξνχληαη. 

 

Η πην αληηπξνζσπεπηηθή ζεσξία εζηθήο γηα ηε ινγηζηηθή δενληνινγία θαίλεηαη λα 

είλαη ε Αξεηή ηνπ Αξηζηνηέιε, πνπ ελδηαθέξεηαη γηα ηα γλσξίζκαηα ηνπ ραξαθηήξα 

ελφο αηφκνπ θαη φρη γηα ηα απνηειέζκαηα ησλ πξάμεψλ ηνπ. Σηε δηνηθεηηθή επηζηήκε 

απηή ε ηδέα αλαθέξεηαη σο «traits theory of leadership» θαη γηα ηνπο απνηειεζκαηη-

θνχο ινγηζηέο ηέηνηα γλσξίζκαηα είλαη ε ελζπλείδεηε ππεξέηεζε ηνπ δεκνζίνπ ζπκ-

θέξνληνο, ε αλεμαξηεζία, ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ν επαγγεικαηηζκφο. 

 

Η λεφηεξε ζεσξία ηνπ Rachels πνπ νλνκάζηεθε “Ηζηθή Φσξίο Ύβξε” απνζθνπεί ζηε 

βειηίσζε ηνπ σθειηκηζκνχ, κπνιηάδνληάο ηνλ κε ην ζεβαζκφ γηα ηνπο αλζξψπνπο 

ηνπ Kant. Ο ζεκειηψδεο ηεο θαλφλαο ππνζηεξίδεη φηη «Οθείινπκε λα ελεξγνχκε έηζη 

ψζηε λα πξνσζνχκε ακεξφιεπηα ηα ζπκθέξνληα θαζελφο εμίζνπ, εθηφο φηαλ ηα άην-

κα αμίδνπλ ζπγθεθξηκέλεο απαληήζεηο σο απνηέιεζκα ηεο ίδηαο ηνπο ηεο παξειζνχ-

ζαο ζπκπεξηθνξάο.» 

Ο ινγηζηήο πνπ θαζεκεξηλά αληηκεησπίδεη ακέηξεηα δηιιήκαηα πνπ δνθηκάδνπλ ηελ 

επαγγεικαηηθή ηνπ θξίζε, ζα βξεη ηνπιάρηζηνλ έλαλ “νδηθφ ράξηε” πξνζπαζψληαο λα 

ζέζεη ζε εθαξκνγή ζηελ πξάμε ηηο παξαπάλσ ζεσξίεο. Πην πξαθηηθή βνήζεηα ζα ζηελ 

αμηνιφγεζε κηαο πξάμεο πξνζθέξεη ε “Μέζνδνο ησλ 5 Δξσηήζεσλ” ηνπ Velasquez: 

 Δίλαη λφκηκε; (ελδηαθέξνλ γηα ζπκκφξθσζε) 

 Δίλαη ε πην επσθειήο επηινγή ζπγθξηλφκελε κε ηα θφζηε ηεο, γηα εκέλα θαη ηελ 

θνηλσλία, ηφζν ηψξα φζν θαη γηα κέιινλ; (Ωθειηκηζκφο) 

 Δίλαη δίθαηε ή κήπσο παξαβηάδεη ηα δηθαηψκαηα θάπνηνπ; 

(νη άλζξσπνη σο ζθνπνί) 

 Πψο ζα έλησζα αλ δεκνζηεπφηαλ ζηελ πξψηε ζειίδα ηεο εθεκεξίδαο πνπ δηαβά-

δνπλ νη ζπγγελείο θαη νη γλσζηνί κνπ; (Αθεξαηφηεηα) 

 Τη πνηφηεηα ραξαθηήξα καξηπξά γηα ην άηνκν πνπ ηε ιακβάλεη; 

(Ηζηθή σο Αξεηή) 

 

Δπίζεο ην Γέληξν Ηζηθψλ Απνθάζεσλ ηνπ AICPA πξνδηαγξάθεη ηελ πξνψζεζε ηε-

ξαξρηθά κέρξη ην αλψηαην δηνηθεηηθφ φξγαλν ηνπ ζέκαηνο πνπ απαζρνιεί ην ινγηζηή, 

κέρξη λα ηθαλνπνηεζεί πιήξσο ν επαγγεικαηηθφο ηνπ ζθεπηηθηζκφο. Γηαθνξεηηθά θα-
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ιείηαη ν ινγηζηήο λα αλαδεηήζεη αιινχ εξγαζία, αλ θαη θάηη ηέηνην δελ είλαη πάληα 

εχθνιν. 

 

Τν κνληέιν δηαρείξηζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (management of stakeholders) πνπ πξν-

ηείλεη ν Salvage ρσξίδεη φζνπο επεξεάδνληαη απφ ηε δνπιεηά ηνπ ινγηζηή ζε 4 ηεηαξ-

ηεκφξηα κε βάζε ηελ πξνζπκία ηνπο λα ζπλεξγαζηνχλ κε ην ινγηζηή θαη ηελ ελδερφ-

κελε απεηιή πνπ κπνξεί λα παξνπζηάζνπλ ζε απηφλ. Έηζη γηα ηνπο «Ακθηηαιαληεπφ-

κελνπο» πνπ επηδεηθλχνπλ πςειέο πηζαλφηεηεο απεηιήο θαη ζπλεξγαζίαο πξνηείλεηαη 

ε ζηξαηεγηθή ηεο ζχκπξαμεο, γηα ηνπο «Υπνζηεξηθηέο» (κε πςειή ζπλεξγαζία θαη 

ρακειή απεηιή) ζπλίζηαηαη ε ζπκκεηνρή ζην έξγν ηνπ ινγηζηή, απέλαληη ζηνπο «Αξ-

λεηηθά Πξνζθείκελνπο» (ρακειή ζπλεξγαζία, πςειή απεηιή) ν ινγηζηήο πξέπεη λα 

ακπλζεί θαη ηέινο νη επηδηψμεηο ησλ «Οξηαθψλ» (κε ρακειή πξννπηηθή ζπλεξγαζίαο 

θαη απεηιήο) πξέπεη λα παξαθνινπζνχληαη γηα λα κε βξεζεί ν ινγηζηήο εμ απξνφπησλ. 

 

Ο Ννκπειίζηαο Ιδξπηήο ηεο Σρνιήο ηνπ Chicago Milton Friedman πηζηεχεη φηη ε κφ-

λε θνηλσληθή επζχλε ηεο δηνίθεζεο κηαο επηρείξεζεο είλαη λα παξάγεη φζν ην δπλαηφ 

πεξηζζφηεξα θέξδε γηα ηνπο ηδηνθηήηεο ηεο. Σήκεξα γλσξίδνπκε φηη ε απεκπφιεζε 

θάπνησλ επθαηξηψλ θέξδνπο πνπ δεκηνπξγνχλ θνηλσληθέο αδηθίεο φρη κφλν δελ πεξην-

ξίδνπλ ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηζψξην, αιιά ηειηθά ζπληεινχλ ζε απηφ. Γηα παξάδεηγκα 

κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε φηη αξθεηά ζπρλά νη δείθηεο FTSE4Good Dow Jones 

Sustainability Index θαη Domini Social Index, πνπ ζηαζκίδνπλ ηηο απνδφζεηο απν-

θιεηζηηθά θαη κφλν θνηλσληθά ππεχζπλσλ επηρεηξήζεσλ, αξθεηά ζπρλά βξίζθνληαη 

πάλσ απφ ηνλ Standard & Poor’s 400. 

 

Η Σηξαηεγηθή Φηιαλζξσπία ρξεζηκνπνηείηαη απφ θεξδνζθνπηθέο εηαηξείεο σο κέζν 

άκβιπλζεο ησλ αληηζηάζεσλ ηεο θνηλσλίαο θαη δεκηνπξγίαο ππνζηεξηθηψλ. Όπσο θαη 

κε θάζε άιιε επέλδπζε πφξσλ, ε θηιαλζξσπία δεκηνπξγεί πξφζνδν θαη ην πεηπραίλεη 

απηφ αζθψληαο δηαρείξηζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξψλ. 

 

Η Δπηρεηξεκαηηθή Ηζηθή γεληθφηεξα πεξηγξάθεθε απφ ην Φηιφζνθν Solomon κε ηα 

3c: compliance, contribution, consequences ή κε ηα 3ζ γηα ηνλ έιιελα αλαγλψζηε: 

 Σσμμόρυωση κε ηνπο λφκνπο, ηηο θαζηεξσκέλεο εηαηξηθέο πνιηηηθέο, ηηο πξνζδνθί-

εο θαη ηα δηθαηψκαηα θάζε θνηλσληθνχ εηαίξνπ, 
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 Σσνεισυορά πξνο ηελ θνηλσλία κέζσ ηεο πνηφηεηαο θαη ηεο ρξεζηκφηεηαο ησλ 

πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο πνπ δεκηνπξγεί, 

 Σσνέπειες επηβιαβείο ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο, ηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηελ ηνπηθή 

θνηλσλία, πνπ πξέπεη λα ειαρηζηνπνηνχληαη. 

 

Σχκθσλα κε ην Κψδηθα Ηζηθήο γηα Δπαγγεικαηίεο Λνγηζηέο ηεο IFAC, νη 5 Αξρέο 

ηεο Δπαγγεικαηηθήο Ηζηθήο είλαη: 

 Η Αθεξαηφηεηα 

 Η Αληηθεηκεληθφηεηα 

 Η Δπαγγεικαηηθή Δπηδεμηφηεηα & ε Γένπζα Δπηκέιεηα 

 Η Δκπηζηεπηηθφηεηα & ε Δπαγγεικαηηθή Σπκπεξηθνξά 

 

Σην ίδην πλεχκα θαη ν Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο Σπκπεξηθνξάο ηνπ AICPA νξίδεη φηη 

εθείλνο πνπ αλαιακβάλεη ην ξφιν ηνπ ινγηζηή, απνδέρεηαη θαη ηηο αθφινπζεο ππν-

ρξεψζεηο: 

 Πξέπεη λα εμαζθεί επαίζζεηε επαγγεικαηηθή θαη εζηθή θξίζε, ζε φιεο ηνπ ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο. 

 Πξέπεη λα ελεξγεί κε ηξφπν πνπ ππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα ηηκά ηελ ε-

κπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ θαη λα επηδεηθλχεη δέζκεπζε ζηνλ επαγγεικαηηζκφ. 

 Πξέπεη λα δηεμάγεη φιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κε ηελ πςειφηεξε 

αίζζεζε αθεξαηφηεηαο. 

 Πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ, λα είλαη αλεμάξηεηνο ηππηθά θαη 

νπζηαζηηθά θαη λα κελ έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξνληα. 

 Πξέπεη λα αθνινπζεί ηα ηερληθά θαη εζηθά πξφηππα ηνπ επαγγέικαηνο, λα παζρί-

δεη δηαξθψο λα βειηηψλεη ηελ επάξθεηά ηνπ θαη ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θαη λα εθπιεξψλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επζχλε ζην έπαθξν ηεο ηθαλφηεηάο 

ηνπ. 

 Πξέπεη λα δηεξεπλά αλ ην εχξνο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη πα-

ξαβηάδνπλ θάπνηα απφ ηηο Αξρέο ηνπ Κψδηθα. 

 

Σηε ζπλέρεηα ν Κψδηθαο ηεο IFAC αλαθέξεηαη ζε θνηλέο απεηιέο πξνο ηηο 5 Αξρέο ηηο 

Δπαγεικαηηθήο Ηζηθήο. Τέηνηεο είλαη: 

 Τν Ίδην Σπκθέξνλ 
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 Η Απηφ-Αλαζθφπεζε 

 Η Σπλεγνξία 

 Η Οηθεηφηεηα θαη 

 Ο Δθθνβηζκφο 

 

Η Καηάρξεζε ηεο αγνξάο ζπλίζηαηαη ζε πξάμεηο εθκεηάιιεπζεο πξνλνκηαθψλ πιε-

ξνθνξηψλ ή πξάμεηο ρεηξαγψγεζεο ηεο αγνξάο. Η “εξγαζηαθή απάηε” ζεκαίλεη ηελ 

εθκεηάιιεπζε ηεο εξγαζίαο θάπνηνπ κε ζθνπφ ηνλ πξνζσπηθφ ηνπ πινπηηζκφ, κέζσ 

ηεο εζθεκκέλεο θαηάρξεζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνλ 

απαζρνιεί. Σηελ πεξίπησζε ηεο δηνίθεζεο ε εξγαζηαθή απάηε ζπρλά νλνκάδεηαη “έ-

γθιεκα ιεπθνχ θνιάξνπ”, ελψ γηα ηνπο ινγηζηέο νπζηαζηηθά ηαπηίδεηαη κε ηε “δεκη-

νπξγηθή ινγηζηηθή”. Έρεη ππνινγηζηεί φηη ζηηο ΗΠΑ θάζε θνξνινγνχκελνο πνιίηεο 

επηβαξχλεηαη κε 4.5000$ ην ρξφλν απφ ηηο εξγαζηαθέο απάηεο. 

 

Πξηλ θαλ ν εηδηθεπκέλνο ειεγθηήο εμεηάζεη ηα ινγηζηηθά ζπζηήκαηα γηα ην ελδερφκε-

λν απάηεο, κπνξεί λα πάξεη κηα ηδέα γηα ηνλ νξγαληζκφ βαζηδφκελνο ζε ζπκπεξηθνξη-

θέο κεηαβιεηέο, φπσο ην ζηπι δηνίθεζεο, ην χθνο ηεο αλάδξαζεο, ε ζρέζε κε ηνπο 

αληαγσληζηέο θηι. Τν “Τξίγσλν ηεο Απάηεο” πεξηγξάθεη ηνπο παξάγνληεο πνπ ζπ-

ληεινχλ ζηελ απάηε: 

1. Κίλεηξα ή πηέζεηο πνπ ζα νδεγνχζαλ ηνπο δηνηθνχληεο λα παξαθάκςνπλ ηηο δη-

θιείδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, 

2. Δπθαηξίεο γηα λα ελεξγήζνπλ έηζη θαη 

3. Κιίκα εθινγίθεπζεο, πνπ ζα έθαλε ηνπο δξάζηεο λα πηζηεχνπλ φηη δελ έθαλαλ θά-

ηη πξαγκαηηθά αλήζηθν. 

 

Τν Οινθιεξσκέλν Πιαίζην Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεκαηηθψλ Κηλδχλσλ (ΓΔΚ) ηεο CO-

SO απνηειέη έλαλ «ράξηε» δηθιείδσλ αζθαιείαο, πνπ παξέρνπλ εχινγε δηαζθάιηζε 

ζηε δηνίθεζε φηη νη ζηφρνη ηνπο ζα επηηεπρζνχλ αλαθνξηθά κε: 

 ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ησλ δηεξγαζηψλ, 

 ηελ αμηνπηζηία ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη 

 ηε ζπκκφξθσζε κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη θαλνληζκνχο. 
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Οη επηρεηξήζεηο πνπ ελδηαθέξνληαη γηα ηε ΓΔΚ θαινχληαη λα ζεζπίζνπλ πνιηηηθέο γηα 

ηηο αθφινπζεο ελφηεηέο ηνπ πξνηχπνπ: 

1. Δζσηεξηθφ Πεξηβάιινλ 

2. Σηνρνζέηεζε 

3. Αλαγλψξηζε Σπκβάλησλ 

4. Αμηνιφγεζε Κηλδχλσλ 

5. Απφθξηζε ζηνπο Κηλδχλνπο 

6. Γξαζηεξηφηεηεο Διέγρνπ 

7. Πιεξνθνξίεο & Δπηθνηλσλίεο 

8. Παξαθνινχζεζε 

 

Οη κειέηεο πεξηπηψζεσλ ηεο Enron θαη ηεο WorldCom καο δείρλνπλ πψο ρξεζηκν-

πνίεζαλ νη επίνξθνη ινγηζηέο ηηο ζπληαγέο ηεο «δεκηνπξγηθήο ινγηζηηθήο» γηα λα θα-

ηαιεζηεχζνπλ ηνπο κεηφρνπο θαη λα εμππεξεηήζνπλ ηα ίδηα νθέιε ησλ CEOs ηνπο. 

Γίλεηαη εκθαλέο φηη ε ηπθιή ππαθνή ζηηο δηαηαγέο ησλ αλσηέξσλ ζε θακία πεξίπησ-

ζε δελ πξνζθέξεη ακλεζηία ζηνλ παξαλνκνχληα ινγηζηή, αθνχ είλαη ηειηθά απηφο 

πνπ απνθαζίδεη λα παξαθάκςεη ηε δενληνινγία ηνπ. Η Καηάζηαζε ηεο Διιάδαο, πνπ 

δελ πηάλεη νχηε θαλ ηε βάζε ζηελ θαηάηαμε ηνπ Γείθηε Γηαθζνξάο, καο θάλεη λα α-

λεζπρνχκε γηα ην ελδερφκελν επέιεπζεο θαη ηεο δηθήο καο Enron αλ δελ αλαιάβνπλ 

νη επαγγεικαηίεο ηηο επζχλεο ηνπο απέλαληη ζην θνηλφ θαη ηελ αγνξά. 

 

Τα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο έξεπλαο γηα ηηο αληηιήςεηο ησλ ειιήλσλ ειεγθηψλ 

πεξί δενληνινγίαο, έρνπλ σο εμήο: 

 Αλ θαη ην ΙΔΣΟΔΛ δελ παξέρεη καζήκαηα δενληνινγίαο, νη πεξηζζφηεξνη ειε-

γθηέο έρνπλ παξαθνινπζήζεη θάηη αληίζηνηρν θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ 

ηνπο ή κέζσ ηεο ειεγθηηθήο ηνπο εηαηξείαο. Γηαπηζηψλεηαη φηη είλαη ηζρπξφ ην 

αίηεκα λα γίλεη ππνρξεσηηθφ ην κάζεκα ηεο Δπαγγεικαηηθήο Γενληνινγίαο 

πξνθεηκέλνπ λα πάξεη θάπνηνο ην βαζκφ ηνπ Οξθσηνχ, φπσο ζπκβαίλεη θαη κε 

ην ACCA. Δπηπξφζζεηα νη ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ εκθαλίδνληαη ηζρπξά δεζκεπκέλνη 

σο πξνο ηε δηα βίνπ εθπαίδεπζε, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ ηελ πνηφ-

ηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπο. 

 Πεξίπνπ ην 40% ησλ ειεγθηψλ αγλννχλ ή έρνπλ ζεκαληηθέο ειιείςεηο θαηαλφε-

ζεο ηνπ Κψδηθα Γενληνινγίαο ηεο IFAC, ελψ πεξίπνπ νη κηζνί εξγαδφκελνη ηεο 
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ΑΒΓ ακθηζβεηνχλ ηε ρξεζηκφηεηα ηνπ εηαηξηθνχ θψδηθα δενληνινγίαο (Quality 

Control & Ethics Manual). 

 Οη πεξηζζφηεξνη θαηψηεξνη ειεγθηέο θαίλεηαη λα παζρίδνπλ πξσηαξρηθά γηα ηα 

ζπκθέξνληα ηεο ειεγθηηθήο εηαηξείαο, βάδνληαο ζε δεχηεξε κνίξα ην Γεκφζην 

Σπκθέξνλ. Οη γπλαίθεο δε ηνπ επαγγέικαηνο, ελψ δειψλνπλ πεξηζζφηεξν απφ 

ηνπο άλδξεο φηη ελδηαθέξνληαη γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ, αλ ηνπο δεηνχζε έλαο 

SP λα παξαλνκήζνπλ, ζα ήηαλ πην πηζαλφ λα ππαθνχζνπλ αλαληίξξεηα ζε ζρέ-

ζε κε ηνπο άλδξεο. 

 Οη SPs απνιακβάλνπλ ην ζεβαζκφ ησλ ππαιιήισλ ηνπο, ζε ζεκείν πνπ ηνπο 

θάλεη παληνδχλακνπο κέζα ζηηο ειεγθηηθέο ηνπο εηαηξείεο. Μηα θνπβέληα ηνπο 

κφλν ζα αξθνχζε γηα λα εκπιαθνχλ νη πθηζηάκελνί ηνπο ζε παξάλνκεο ζπκπε-

ξηθνξέο. Δπηπρψο φκσο, αλ θαη έρνπλ απηή ηε δπλαηφηεηα, δελ ζθέθηνληαη έηζη. 

Γειαδή δείρηεθε φηη νη SPs ηεο ΑΒΓ είλαη έληηκνη επαγγεικαηίεο πνπ ελδηαθέ-

ξνληαη πξσηίζησο γηα ην γεληθφ θαιφ ηεο θνηλσλίαο. 

 Οη ειεγθηέο εκθαλίδνληαη ζπληεξεηηθνί, φζσλ αθνξά ηε δεκνζηνπνίεζε πιεξν-

θνξηψλ πνπ ελδερνκέλσο λα έβιαπηαλ ην θχξνο ηνπ επαγγέικαηνο θαη ησλ πε-

ιαηψλ ηνπο. Σε θακία πεξίπησζε δε ζα θαινχζαλ ηελ αζηπλνκία, νχηε ζα έθα-

λαλ δεκφζηεο θαηαγγειίεο γηα πειάηεο ή αλσηέξνπο ηνπ. Δπίζεο πξνθχπηεη φηη 

ειάρηζηνη ζα είραλ ην ζζέλνο λα παξαηηεζνχλ αλ ιάκβαλαλ αληηδενληνινγηθέο 

εληνιέο απφ ην Σπκβνχιην ησλ Partners, πνπ απνηειεί ην αλψηαην φξγαλν δηνί-

θεζεο. 

 Οη αζθνχκελνη ειεγθηέο είλαη πην πηζαλφ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ πξνλνκηαθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάρξεζε ηεο αγνξάο. Μάιηζηα απφ απηνχο, νη άλδξεο εί-

λαη πην έθζεηνη απφ ηηο γπλαίθεο. Πξνβάιεη επηηαθηηθή ινηπφλ ε αλάγθε λα εθ-

παηδεπηνχλ πεξηζζφηεξν νη λένη ειεγθηέο ζε ζέκαηα ρξεζηήο δηαρείξηζεο εκπη-

ζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ. 

 Δίλαη αμηνπξφζεθην φηη ελψ νη πεξηζζφηεξνη ειεγθηέο αλαγλψξηζαλ ηα ζπ-

γθξνπφκελα ζπκθέξνληα πνπ ζα ζπλεπαγφηαλ ε απνδνρή ελφο αθξηβνχ δψξνπ 

απφ πειάηε, δελ ζεσξνχλ ρξεκαηηζκφ ηελ αληαιιαγή δηαθεκηζηηθψλ δψξσλ κη-

θξήο αμίαο. Φαίλεηαη κάιηζηα θάηη ηέηνην λα απνηειεί θνηλή πξαθηηθή.  

 Μφλν 1 ζηνπο 3 ππαιιήινπο ηεο ΑΒΓ δειψλεη πξφζπκνο λα πνπιήζεη κεηνρέο 

πειαηψλ, αλ ηηο θαηείρε γηα αξθεηφ θαηξφ. 

 Η ρξήζε ησλ ιεγφκελσλ “καιαθψλ” λαξθσηηθψλ νπζηψλ σζηφζν αληηκεησπί-
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ζηεθε απφ ηνπο ειεγθηέο ηεο ΑΒΓ κάιινλ θηιειεχζεξα ή κε ελδηαθέξνλ γηα ηελ 

πγεία ηνπ ρξήζηε, απνηπγράλνληαο έηζη ζηελ πιεηνςεθία ηνπο λα ζπλεηδεην-

πνηήζνπλ φηη σο παξάλνκε πξάμε, άκα γηλφηαλ γλσζηή ζα έβιαπηε ην θχξνο ηεο 

εηαηξείαο θαη ζα δεκηνπξγνχζε ακθηβνιίεο γηα ηελ πνηφηεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ. 

 Τέινο δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε εθπαίδεπζεο ζηηο απαηηήζεηο ηεο ινγηζηηθήο δεν-

ληνινγίαο, φισλ ησλ ππαιιήισλ κηαο ειεγθηηθήο, αθφκα θαη εθείλσλ ηνπ mar-

keting.  
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Γενικό Παπάπηημα 

 

 

Κανονιζμόρ Δπαγγελμαηικήρ Γεονηολογίαρ ηων μελών ηος ώμαηορ 

Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών
*
 

 

Ι. ΓΔΝΙΚΔ ΑΡΥΔ 

 

Άπθπο 1: κοπόρ 

1. Ο παξψλ θαλνληζκφο έρεη σο ζθνπφ ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη δηαθάλεηαο 

ησλ παξερφκελσλ απφ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ππεξεζηψλ γηα ηελ πξνζηαζία ηφζν 

ηνπ εζηθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ. θαη ησλ κειψλ ηνπ, φζν θαη ησλ 

λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηνπ θάζε ειεγρφκελνπ ή ηξίηνπ πνπ ρξεζηκνπνηεί ππνρξεσηηθά 

ή πξναηξεηηθά ηηο ππεξεζίεο απηέο. 

2. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ παξαπάλσ ζθνπνχ, επηβάιιεηαη γηα θάζε Οξθσηφ Διεγθηή 

θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ. ε ηήξεζε ησλ παξαθάησ γεληθψλ αξρψλ θαη θαλφ-

λσλ, παξάιιεια κε ηηο εηδηθφηεξεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ άιιεο δηα-

ηάμεηο λφκσλ θαη νδεγηψλ ηνπ .Ο.Δ., θαζψο θαη απφ ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο ηνπ παξφ-

ληα Καλνληζκνχ. 

ε θάζε πεξίπησζε, ν Οξθσηφο Διεγθηήο θαη θάζε άιιν κέινο ηνπ .Ο.Δ. νθείιεη: 

α) Να ζπκπεξηθέξεηαη κε αμηνπξέπεηα έλαληη ησλ ειεγρνκέλσλ, ησλ ζπλαδέιθσλ κε-

ιψλ ηνπ .Ο.Δ. θαη ησλ κειψλ ησλ ζεζκνζεηεκέλσλ νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ. θαη λα δηα-

βηψλεη σο ηίκηνο θαη ζπλεηφο νηθνγελεηάξρεο. 

β) Να κελ αλαιακβάλεη ηελ νπνηαδήπνηε αλαηηζέκελε ζ’ απηφλ εξγαζία, αλ δελ είλαη 

βέβαηνο φηη έρνπλ ηεξεζεί φιεο νη πξνυπνζέζεηο θαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ην λφκν, ηνλ παξφληα Καλνληζκφ, ηηο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηνπο εζσηεξηθνχο θαλφλεο ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ νπνίνπ 

είλαη κέινο. 

                                                 

 

 
*
 Όπσο δεκνζηεχηεθε ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Αξ. Φχιινπ 364, 7 Μαΐνπ 1997. 
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γ) Να παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα πξνβαίλεη ζηηο επηβαιιφκελεο 

γλσζηνπνηήζεηο, κε ηξφπν αληηθεηκεληθφ, αθνινπζψληαο πάληνηε ηα εγθεθξηκέλα απφ 

ην Δπνπηηθφ πκβνχιην πξφηππα θαη νδεγίεο. 

δ) Να ηεξεί επηκειψο φινπο ηνπο θαλφλεο πνπ δηαζθαιίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ηνπ 

έλαληη ησλ ειεγρφκελσλ, 

ε) Να κε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηδηφηεηα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή γηα ηελ εμππεξέηεζε ηδησ-

ηηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ίδηνπ ή πξνζθείκελνπ ζ’ απηφλ πξνζψπνπ. 

ζη) Να κελ αξλείηαη, λα κελ αλαβάιιεη ή εγθαηαιείπεη ρσξίο δηθαηνινγεκέλν ιφγν 

νπνηαδήπνηε αλαηεζείζα ζ’ απηφλ εξγαζία. 

δ) Να κελ παξέρεη αλαθξηβή ή παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζε ειεγρφ-

κελνπο θαη ηξίηνπο, θαζψο θαη ζε ζεζκηθά ή εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ. 

ε) Να κε δπζθεκεί, απεηιεί, πξνζβάιιεη ή εθθνβίδεη ειεγρφκελνπο, ζπλαδέιθνπο, 

ειεγθηηθνχο θνξείο ή φξγαλα ηνπ .Ο.Δ. 

η) Να κελ αληαγσλίδεηαη κε ηξφπν αζέκηην άιια κέιε ηνπ .Ο.Δ. ή ειεγθηηθνχο θν-

ξείο θαη λα κελ πξνζειθχζεη ή δηαηεξήζεη εξγαζίεο κε κε δηαθαλή κέζα. 

ηα) Να πξνζηαηεχεη ην θχξνο ηνπ ζεζκνχ ηνπ .Ο.Δ. θαη ησλ νξγάλσλ ηνπ, θαζψο θαη 

ησλ απνθάζεσλ θαη νδεγηψλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ θαη λα κε ζπγθαιχπηεη ν-

πνηαδήπνηε παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ πνπ πεξηήιζε ζε γλψζε ηνπ. 

 

Άπθπο 2: Έκηαζη εθαπμογήρ και εννοιολογικοί πποζδιοπιζμοί 

1. Οη δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ δηέπνπλ ηνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο θαη ε-

θαξκφδνληαη αλαιφγσο, ηφζν γηα ηα κέιε ησλ δηνηθήζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ, 

φζν θαη γηα ηνπο Δπίθνπξνπο, ηνπο Γφθηκνπο θαη ηνπο Αζθνχκελνπο Οξθσηνχο Διε-

γθηέο. 

2. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ παξφληνο, νη παξαθάησ φξνη ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηηο πξνζ-

δηνξηδφκελεο έλλνηεο: 

α) Μέιε ηνπ Σώκαηνο Οξθσηώλ Διεγθηώλ: είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ είλαη εγγε-

γξακκέλα ζηα ηεξνχκελα απφ ην .Ο.Δ. κεηξψα Οξθσηψλ Διεγθηψλ, Δπίθνπξσλ, 

Γνθίκσλ θαη Αζθνχκελσλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ. 

β) Διεγθηηθόο θνξέαο: είλαη ε θαηά λφκν εηαηξεία ή θνηλνπξαμία Οξθσηψλ Διεγθηψλ, 

πνπ είλαη εγγεγξακκέλε ζην εηδηθφ κεηξψν ηνπ .Ο.Δ., ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

θάζε θνξά λνκνζεζία. 

γ) Μέιε ή ειεγθηηθό πξνζσπηθό ηνπ ειεγθηηθνύ θνξέα: είλαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο 

πεξίπησζεο (α) ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ, πνπ παξέρνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο θάησ 
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απφ ηελ επσλπκία ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα, ζπλεξγαδφκελνη απνθιεηζηηθά κε απηφλ σο 

ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο ή κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο. 

Οη ελ ελεξγεία κέηνρνη θαη εηαίξνη κηαο εηαηξείαο ή ηα κέιε κηαο Κνηλνπξαμίαο ζπ-

κπεξηιακβάλνληαη ζηα κέιε ή ζην ειεγθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα. 

δ) Βνεζνί ηνπ Οξθσηνύ Διεγθηή: είλαη θάζε κέινο ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα, αλεμάξηε-

ηα απφ ηε βαζκίδα ζηελ νπνία αλήθεη, ην νπνίν απαζρνιείηαη ζε ζπγθεθξηκέλε εξγα-

ζία γηα ινγαξηαζκφ θαη ππ’ επζχλε ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή ζηνλ νπνίν αλαηέζεθε ε 

εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο απηήο. 

ε) Διεγρόκελνο: είλαη θάζε νηθνλνκηθή κνλάδα πνπ θαη’ επηηαγή ηνπ λφκνπ πξέπεη λα 

ππνβάιιεη ζηνλ έιεγρν ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο. Γηα ηνπο ζθνπνχο ηνπ παξφληνο, ειεγρφκελνο είλαη θαη 

θάζε άιιν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ έρεη αλαζέζεη ζε ειεγθηηθφ θνξέα ή Οξθσ-

ηφ Διεγθηή νπνηαδήπνηε άιιε επαγγεικαηηθή ππεξεζία ή εξγαζία πνπ είλαη αζπκβί-

βαζηε ε ην ιεηηνχξγεκα ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή. 

ζη) Δληεηαικέλν όξγαλν πνηνηηθνύ ή δενληνινγηθνύ ειέγρνπ: είλαη θάζε κέινο ηνπ Δ-

πνπηηθνχ ή ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ. θαη θάζε ελ ελεξγεία Οξθσηφο 

Διεγθηήο κε 10εηή ηνπιάρηζηνλ επδφθηκε ππεξεζία, ζηνλ νπνίν κε εηδηθή απφθαζε 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ε εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ ζρεηηδφ-

κελνπ κε ηελ εθηίκεζε ηεο πνηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο ή ηεο ηή-

ξεζεο απφ Οξθσηφ Διεγθηή ή απφ ειεγθηηθφ θνξέα ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ θαη 

ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, θαζψο θαη ησλ απνθάζεσλ ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, 

δ) Νόκηκε ακνηβή ειέγρνπ: είλαη ε θαζαξή ακνηβή ειέγρνπ, χζηεξα απφ ηελ αθαίξεζε 

ησλ εμφδσλ κεηαθηλήζεσο θαη δηακνλήο ησλ ειεγθηψλ εθηφο έδξαο, πνπ πξνθχπηεη 

απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζκφ ησλ ειάρηζησλ σξψλ ειέγρνπ, φπσο απηέο έρνπλ θαζνξη-

ζηεί γηα θάζε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε κε γεληθέο θαη εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηη-

θνχ πκβνπιίνπ, θαη ηνπ εθαξκνδφκελνπ απφ έλα ειεγθηηθφ θνξέα εληαίνπ σξνκη-

ζζίνπ, φπσο απηφ έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην .Ο.Δ. γηα ηελ ειεγθηηθή πεξίνδν ζηελ ν-

πνία εκπίπηεη ν έιεγρνο. 

 

ΙΙ. ΔΙΓΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άπθπο 3: Παποσή επαγγελμαηικών ςπηπεζιών 

1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ θαηά 

ηξφπν πνπ λα δηαζθαιίδεη ηε λνκηκφηεηα ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ απηψλ θαη 
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ηελ εγθπξφηεηα ηεο εθθξαδφκελεο απ’ απηφλ επαγγεικαηηθήο γλψκεο. Πξνο ηνχην, 

είλαη ππνρξεσκέλνο, παξάιιεια κε ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ηνλ πα-

ξφληα θαλνληζκφ, λα ηεξεί ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ηηο αξρέο θαη νδεγίεο πνπ αθν-

ινπζεί ην .Ο.Δ. θαη λα βαζίδεηαη ζηελ επαγγεικαηηθή εξγαζία πνπ δηεμήγαγε ν ίδηνο 

ή άιια κέιε ηνπ .Ο.Δ. κε ηε δηθή ηνπ επίβιεςε θαη επζχλε. 

2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηεί βνεζνχο γηα ηελ παξνρή ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ, έρεη φκσο ηελ επζχλε γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηέιεζαλ 

νη βνεζνί ηνπ, ηνπο νπνίνπο ππνρξενχηαη λα επηβιέπεη θαη λα αλαζέηεη ζ’ απηνχο κφ-

λν ηηο εξγαζίεο πνπ είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζνπλ ηθαλνπνηεηηθά. 

3. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή λα ρξεζηκνπνηεί σο βνεζνχο νπνηαδήπνηε 

πξφζσπα πνπ δελ είλαη εγγεγξακκέλα ζηα κεηξψα ηνπ .Ο.Δ. Η απαγφξεπζε απηή 

δελ απνθιείεη ηε ρξεζηκνπνίεζε εηδηθνχ εκπεηξνγλψκνλα ζε αληηθείκελα ειέγρνπ ή 

άιισλ εξγαζηψλ πνπ εθθεχγνπλ ησλ ζπλήζσλ γλψζεσλ ηνπ Οξθσηνχ Διεγθηή, ζχκ-

θσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα θαη ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ .Ο.Δ. 

4. ε θάζε πεξίπησζε, ν Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ δελ βξίζθεηαη ζε αλαζηνιή αζθήζε-

σο ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ, παξέρεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ χζηεξα απφ ζρε-

ηηθή εληνιή ή αλάζεζε ηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ νπνίνπ είλαη κέινο, αιιά επζχλεηαη 

πξνζσπηθά γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ νξζφηεηα ηνπ πνξίζκαηφο ηνπ. 

Ο θαλφλαο απηφο δηέπεη θαη ηνπο Κνηλνχο Διέγρνπο, πνπ δηελεξγνχληαη ζε κηα νηθν-

λνκηθή κνλάδα απφ δχν ή πεξηζζφηεξνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο ηνπ ίδηνπ ή δηαθνξεηη-

θνχ ειεγθηηθνχ θνξέα. 

 

Άπθπο 4: Ανεξαπηηζία και ανηικειμενικόηηηα 

1. Κάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ. νθείιεη πάληνηε λα αζθεί ην ειεγθηηθφ έξγν θαηά ηξφπν 

αληηθεηκεληθφ θαη αλεμάξηεην απφ θάζε είδνπο επηξξνή ηνπ ειεγρφκελνπ. 

2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο πνπ αδπλαηεί λα είλαη αλεμάξηεηνο, ψζηε λα παξέρεη κία έ-

ληηκε θαη ακεξφιεπηε γλψκε, νθείιεη λα κελ απνδερηεί ηελ εξγαζία ή λα δηαθφςεη 

ηελ αλαηεζείζα ζε απηφλ εξγαζία, αλ νη ππάξρνπζεο ή δηακνξθσζείζεο ζπλζήθεο 

θινλίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία, ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ πξνο απηφλ εκπηζηνζχλε 

ησλ ηξίησλ, είηε ηηο ζρέζεηο ηνπ κε ηνπο ζπλαδέιθνπο κέιε ηνπ .Ο.Δ. 

Γηα ηελ κε απνδνρή ή ηε δηαθνπή ηεο εξγαζίαο απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή, εθαξκφδν-

ληαη νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ην .Ο.Δ. θαη φπνπ ζπληξέρεη 

πεξίπησζε, νη νξηδφκελεο απφ ηελ παξ. 4 ηνπ πην θάησ άξζξνπ 8 δηαδηθαζίεο. 
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3. Κάζε ειεγθηηθφο θνξέαο θαη θάζε κέινο ηνπ .Ο.Δ. νθείιεη λα ηεξεί ηνπο αθφινπ-

ζνπο θαλφλεο, ψζηε λα εμαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία ηνπ: 

α) Να κελ παξέρεη ζε ειεγρφκελν άιινπ είδνπο ππεξεζίεο, εθηφο απφ εθείλεο πνπ επη-

ηξέπεη ν λφκνο θαη γηα ηηο νπνίεο αξκνδίσο έρεη νξηζηεί. 

Γελ είλαη αζπκβίβαζηε ε παξνρή ππνδείμεσλ, πνπ αλαθχπηνπλ σο απφξξνηα ησλ πα-

ξερφκελσλ απφ Οξθσηφ Διεγθηή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ζρεηίδνληαη άκεζα 

κε ην αλαηεζέλ ζ’ απηφλ έξγν. 

Η παξνρή πξφζζεησλ ππεξεζηψλ ζε αζπλήζηζηε έθηαζε κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη επε-

ξεάδεη ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ ειεγθηή. 

β) Να κελ απνθαζίδεη ν ίδηνο ζε ζέκαηα αξκνδηφηεηαο ηνπ ειεγρφκελνπ. Δπίζεο πξέ-

πεη λα απνθεχγεη λα εθθξάδεη ηελ θξίζε ηνπ ζηηο επηρεηξεκαηηθέο επηινγέο ή απνθά-

ζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ. 

γ) Να ηεξεί ακεξφιεπηε ζηάζε ζε αληηθξνπφκελεο απφςεηο ησλ ειεγρφκελσλ ή άι-

ισλ ελδηαθεξνκέλσλ, εθθξάδνληαο ρσξίο πεξηηηνχο ραξαθηεξηζκνχο ηηο αληηθεηκελη-

θέο δηαπηζηψζεηο θαη ππνδείμεηο πνπ βαζίδνληαη ζε επηκειή εξγαζία ηνπ. 

δ) Να κελ έρεη νπνηνδήπνηε άκεζν ή έκκεζν νηθνλνκηθφ ζπκθέξνλ θαζ’ νηνλδήπνηε 

ηξφπν απφ ηελ πνξεία ησλ εξγαζηψλ ηνπ ειεγρφκελνπ ή απφ ην πφξηζκα ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ. 

ε) Να κελ απνδέρεηαη παξεκβάζεηο ηνπ ειεγρφκελνπ ή ηξίησλ ζρεηηθέο κε ηελ εθηέ-

ιεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ. 

ζη) Να είλαη ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθφο φηαλ ζηνλ ειεγρφκελν ππεξεηνχλ θαζ’ νηνλδή-

πνηε ηξφπν ζπγγεληθά ή θηιηθά πξνο απηφλ πξφζσπα. Οθείιεη λα ιακβάλεη ηα θαηάι-

ιεια κέηξα, ψζηε λα δηαζθαιίδεη ηελ αλεμαξηεζία θαη ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπ 

θαη, φπνπ απηφ δελ είλαη απφιπηα εθηθηφ, λα απνπνηείηαη ηνλ έιεγρν ή λα ηνλ δηαθφ-

πηεη. 

δ) Να κε δέρεηαη απφ ηνπο ειεγρφκελνπο πεξηπνηήζεηο ή άιια δψξα, πνπ ππεξβαίλνπλ 

ην κέηξν ηεο απιήο θηινθξνλήζεσο θαη θηινμελίαο ζηνλ επαγγεικαηηθφ ρψξν απηνχ. 

ε) Να κελ δέρεηαη νπνηαδήπνηε ακνηβή ή πξνκήζεηα απφ ηνλ ειεγρφκελν, πέξαλ ηεο 

λνκίκνπ, γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, έζησ θαη γηα πξφζζεηεο ζπγθεθξηκέλεο επαγγεικαηη-

θέο ππεξεζίεο, αλ δελ έρνπλ ηεξεζεί δηαθαλείο δηαδηθαζίεο γηα ηελ αλάζεζε, ηελ ε-

θηέιεζε θαη ηελ ηηκνιφγεζε ηεο θάζε ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίαο ηνπ. 

ζ) Να ηεξεί απζηεξά ηηο θείκελεο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο θαη απνθάζεηο ηνπ Δπνπηη-

θνχ πκβνπιίνπ γηα ηα αζπκβίβαζηα θαη ηηο απαγνξεχζεηο σο πξνο ην επάγγεικα, 
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θαζψο θαη γηα ηηο δηαδηθαζίεο απνδνρήο θαη γλσζηνπνίεζεο θάζε αλαηηζέκελεο ζ’ 

απηφλ εξγαζίαο. 

4. Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ή ζε ειεγθηηθφ θνξέα ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν 

δηαπξαγκάηεπζε ή ε εθ ησλ πζηέξσλ κείσζε ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ. 

Παξέθθιηζε απφ ηελ απαγφξεπζε απηή επηηξέπεηαη κφλν αλ ζπληξέρεη εηδηθά αηηην-

ινγεκέλνο ιφγνο θαη έρεη ιεθζεί ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

5. Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ε αλάιεςε ηνπ ππνρξεσηηθνχ απφ λφκν ειέγ-

ρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, ζηελ νπνία ν ίδηνο ή κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ειε-

γθηηθνχ θνξέα ηνπ έρεη δηαηειέζεη κέζα ζηελ ηειεπηαία πεληαεηία, πξηλ απφ ην δηνξη-

ζκφ ηνπ σο ηαθηηθνχ ειεγθηή ηεο νηθνλνκηθήο απηήο κνλάδαο: 

 είηε κέινο ηεο δηνίθεζεο 

 είηε δηεπζπληηθφ ζηέιερνο, 

 είηε νηθνλνκηθφο, ινγηζηηθφο, θνξνινγηθφο ζχκβνπινο ή εζσηεξηθφο ειεγθηήο, 

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή σο ειεχζεξνο επαγγεικαηίαο κε θχξην αληηθείκελν 

ηελ παξνρή ησλ πην πάλσ ππεξεζηψλ ζηελ ειεγρφκελε νηθνλνκηθή κνλάδα. 

Η απαγφξεπζε απηή κπνξεί λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθα-

ζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, πνπ ιακβάλεηαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηνπ Δπηζηε-

κνληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ. 

 

Άπθπο 5: Δσεμύθεια 

1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη λα κελ α-

πνθαιχπηεη γεγνλφηα ή πιεξνθνξίεο πνπ πεξηήιζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε 

ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ππέρεη ηέηνηα ππνρξέσζε απφ ην λφκν, ηα επαγγεικαηηθά 

πξφηππα θαη ηηο Οδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, πεξηιακβα-

λνκέλνπ θαη ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

2. Απαγνξεχεηαη ζηνλ Οξθσηφ Διεγθηή λα θάλεη ρξήζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν, γηα 

δηθφ ηνπ φθεινο ή φθεινο ηξίησλ, ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηήι-

ζαλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηνπ, εθηφο αλ ε απνθάιπςε ησλ γε-

γνλφησλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη αλαγθαία γηα ηελ ππεξάζπηζή ηνπ ελψπηνλ δηθα-

ζηηθήο αξρήο ή ηελ ππνζηήξημε ησλ ζέζεσλ ηνπ ελψπηνλ ηνπ Δπνπηηθνχ ή ηνπ Πεη-

ζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ .Ο.Δ. 
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3. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ηεξεί ην επαγγεικαηηθφ απφξξεην θαη κεηά ηε 

ιήμε ηεο παξνρήο ησλ επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ πξνο νπνηνδήπνηε θπζηθφ ή 

λνκηθφ πξφζσπν. 

4. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ππελζπκίδεη ζηνπο βνεζνχο ηνπ ηελ ππνρξέσζε 

ηεξήζεσο ηνπ επαγγεικαηηθνχ απνξξήηνπ θαη λα εμαζθαιίδεη θαηά ην δπλαηφλ φηη νη 

βνεζνί ηνπ ζα ηεξήζνπλ απηφ. 

5. Οη δηαηάμεηο απηνχ ηνπ άξζξνπ δεζκεχνπλ θαη ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηνπο ηερληθνχο 

ζπκβνχινπο ηνπ θάζε ειεγθηηθνχ θνξέα, θαζψο θαη ηα φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ ηνπ 

.Ο.Δ. 

 

Άπθπο 6: Ποιοηική επάπκεια επγαζιών ελέγσος 

1. Κάζε Οξθσηφο Διεγθηήο ππνρξενχηαη γηα θάζε εθηεινχκελε απ’ απηφλ εξγαζία 

ειέγρνπ λα αθνινπζεί ηα εγθεθξηκέλα απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην ειεγθηηθά πξφηπ-

πα θαη νδεγίεο θαη λα ηεξεί ζε ηδηαίηεξν θάθειν, επί πέληε ηνπιάρηζηνλ έηε χζηεξα 

απφ ηελ εκεξνκελία εθδφζεσο ηνπ Πηζηνπνηεηηθνχ ή Έθζεζεο Διέγρνπ, ηα θχιια 

εξγαζίαο θαη ινηπά ζηνηρεία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ειέγρνπ, ηα νπνία θαη νθείιεη λα πα-

ξαδίδεη ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε γηα πνηνηηθφ έιεγρν ζην πξνο ηνχην εληεηαικέλν 

απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην φξγαλν ηνπ .Ο.Δ. Η παξάδνζε απηή γίλεηαη ζε ηφπν θαη 

ζε ρξφλν πνπ νξίδνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

2. Απφ ηα πεξηερφκελα ζηνλ εμεηαδφκελν θάθειν ή θαθέινπο θχιια εξγαζίαο θαη 

ινηπά ζηνηρεία, πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη: 

α) Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο ειεγθηηθήο εξγαζίαο εθαξκφζηεθαλ ηα πα-

ξαδεγκέλα απφ ην .Ο.Δ. πξφηππα Διέγρνπ θαη Δθζέζεσλ, θαζψο θαη νη εθδνζείζεο 

απφ ην .Ο.Δ. ηερληθέο νδεγίεο, θαη φηη ιήθζεθαλ ππφςε νη δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο 

θαη ηνπ Καηαζηαηηθνχ, πνπ δηέπνπλ ηελ ειεγρζείζα νηθνλνκηθή κνλάδα. 

β) Σα αλσηέξσ θχιια θαη ινηπά ζηνηρεία ζηεξίδνπλ επαξθψο ηε γλψκε ηνπ Οξθσηνχ 

Διεγθηή, φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζην ζρεηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ ή Έθζεζε ηνπ ειέγρνπ 

ηνπ. 

3. Σπρφλ άξλεζε ή ππαίηηα θαζπζηέξεζε παξάδνζεο ησλ δεηνχκελσλ θαθέισλ ζην 

εληεηαικέλν φξγαλν ηνπ .Ο.Δ., θαηαγγειφκελε ζε ζρεηηθή αλαθνξά ηνπ ηειεπηαίνπ 

πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη απνδεηθλπφκελε κε αληίγξαθν εηδνπνηεηεξίνπ εγ-

γξάθνπ απεπζπλφκελνπ πξνο ηνλ αξκφδην Οξθσηφ Διεγθηή, απεπζείαο ή κέζσ ηνπ 

ειεγθηηθνχ θνξέα ηνπ, παξαπέκπεηαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην σο ζθφπηκε παξά-

βαζε θαλνληζηηθήο δηάηαμεο. 
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4. Σπρφλ θελά ή άιιεο νπζηψδεηο ειιείςεηο ηνπ εμεηαδφκελνπ θαθέινπ ειέγρνπ ή ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο θαηαγξαθφκελα ζην ζρεηηθφ πφξηζκα ηνπ ε-

ληεηαικέλνπ νξγάλνπ πνηνηηθνχ ειέγρνπ, πνπ έρνπλ σο ζπλέπεηα ηελ αδπλακία εμα-

γσγήο ζπκπεξάζκαηνο ζε ζρέζε κε ηα νξηδφκελα ζηελ πνην πάλσ παξάγξαθν 2, πα-

ξαπέκπνληαη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην. 

Η παξαπνκπή απηή γίλεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ Δπηζηεκνληθνχ πκβνπιίνπ γηα 

πιεκκειή άζθεζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπ ππεχζπλνπ Οξθσηνχ Διεγθηή θαη, αλ ζπ-

ληξέρεη πεξίπησζε, γηα παξάβαζε λφκνπ. 

5. ην πιαίζην πνηνηηθνχ ειέγρνπ, ηα εληεηαικέλα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ. κπνξνχλ λα 

εμεηάζνπλ θαη λα επαιεζεχζνπλ νπνηνδήπνηε άιιν ζηνηρείν ή πιεξνθνξία πνπ, θαηά 

ηελ θξίζε ηνπο, επηδξά ζηελ πνηφηεηα θαη ηε λνκηκφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ 

ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή θαη ηνπο βνεζνχο ηνπ ππεξεζηψλ, κε απνθιεηφκελεο θαη ηεο 

επηηφπνπ επίζθεςεο ησλ εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ζηα γξαθεία ησλ νηθνλνκηθψλ κνλά-

δσλ πνπ ειέγρζεθαλ απφ ηνλ Οξθσηφ Διεγθηή. 

ε πεξίπησζε αδηθαηνιφγεηεο άξλεζεο κέινπο ηνπ .Ο.Δ. λα παξάζρεη ηα θαηά ηα 

άλσ δεηνχκελα πξφζζεηα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ή λα δηεπθνιχλεη ηελ επηηφπνπ 

επίζθεςε εληεηαικέλνπ νξγάλνπ ζηα γξαθεία ειεγρζείζαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο ε-

θαξκφδνληαη ηα νξηδφκελα ζηελ πην πάλσ παξ. 3 απηνχ ηνπ άξζξνπ. 

 

Άπθπο 7: Γιαθήμιζη – Αθέμιηορ Ανηαγωνιζμόρ 

1. Οξθσηφο Διεγθηήο ή ν ειεγθηηθφο θνξέαο δελ πξέπεη λα δηαθεκίδεη ή λα πξνβάι-

ιεη ηηο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ηνπ, θαζψο θαη ην φλνκα ηνπ ή ηελ επσλπκία ηνπ, 

θαηά ηξφπν πνπ ππνβαζκίδεη ην ειεγθηηθφ επάγγεικα, φπσο απηφ έρεη ζεζκνζεηεζεί 

θαη αζθείηαη ζηελ Διιάδα, ή ζέηεη ζε ακθηβνιία ηελ επαγγεικαηηθή επάξθεηα άιισλ 

Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή ειεγθηηθψλ θνξέσλ. 

2. Απαγνξεχεηαη ζε Οξθσηφ Διεγθηή ή ειεγθηηθφ θνξέα ε ππνβνιή πξνζθνξάο πα-

ξνρήο ειεγθηηθψλ ππεξεζηψλ ρσξίο έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ πνπ 

έρεη γλσζηνπνηεζεί ζην .Ο.Δ. θαη ρσξίο ηελ ηήξεζε ησλ ινηπψλ πξνυπνζέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ πνπ νξίδνληαη απφ λφκν ή απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

Η ππνβνιή ηέηνηαο πξνζθνξάο θαζψο θαη ε κε νπνηνδήπνηε ηξφπν κείσζε ε δέζκεπ-

ζε κείσζεο ηεο λφκηκεο ακνηβήο ειέγρνπ, ρσξίο ζρεηηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ 

πκβνπιίνπ, απνηειεί πξάμε ηδηαίηεξα αλαμηνπξεπή θαη αζέκηηε. 

3. Κάζε δηεπζχλσλ ζχκβνπινο, δηεπζχλσλ εηαίξνο ή δηαρεηξηζηήο ελφο ειεγθηηθνχ 

θνξέα, ππνρξενχηαη λα παξαδίδεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζην εληεηαικέλν φξγαλν δεν-
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ληνινγηθνχ ειέγρνπ ηνπ .Ο.Δ. ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηνπ θνξέα θαη λα παξέρεη ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο, αλαθνξηθά κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ, ηελ ηηκνιφγεζε θαη ηελ 

είζπξαμε ηεο ακνηβήο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, θαζψο θαη κε ηελ ηήξεζε ησλ πξν-

βιεπφκελσλ απφ λφκν ή απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ πξνυπνζέζεσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ αλάιεςεο, εθηέιεζεο θαη γλσζηνπνίεζεο πξνο ην .Ο.Δ. ηεο θάζε πξν-

ζθεξφκελεο ζε ειεγρφκελνπο ή ηξίηνπο ππεξεζίαο. 

 

Άπθπο 8: σέζειρ με ςναδέλθοςρ και Δλεγκηικούρ Φοπείρ 

1. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο νθείιεη λα ζπκπεξηθέξεηαη κε επγέλεηα, εηιηθξίλεηα θαη εθηί-

κεζε έλαληη φισλ ησλ άιισλ κειψλ ηνπ .Ο.Δ., είηε απηά είλαη παξφληα είηε είλαη 

απφληα θαη λα πξναζπίδεη ηα λφκηκα δηθαηψκαηά ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ άζθε-

ζε ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. 

2. Ο Οξθσηφο Διεγθηήο ζηνλ νπνίν αλαηίζεηαη έλαο θαηά λφκνλ ππνρξεσηηθφο έιεγ-

ρνο, ηνλ νπνίν πξνεγνπκέλσο, ηνλ νπνίν πξνεγνπκέλσο αζθνχζε άιινο Οξθσηφο Δ-

ιεγθηήο, νθείιεη λα εξσηήζεη εγγξάθσο ηνλ πξνεγνχκελν ειεγθηή θαη κάιηζηα πξηλ 

απφ ηελ αλάιεςε ηνπ ειέγρνπ, ζε πνηνπο ιφγνπο νθείιεηαη θαηά ηε γλψκε ηνπ ε α-

πνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έιεγρν. 

Σν έγγξαθν απηφ εξψηεκα θνηλνπνηείηαη ζην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

3. Αλ ν απεξρφκελνο Οξθσηφο Διεγθηήο έρεη ιφγνπο λα πηζηεχεη φηη ε απνκάθξπλζή 

ηνπ απφ κηα θαηά λφκνλ ειεγρφκελε κνλάδα νθείιεηαη ζε δηαθσλία ηνπ σο πξνο πα-

ξαηήξεζε ή άιιε αηηία ζρεηηδφκελε κε ηνλ έιεγρν ή κε ηε δηαηχπσζε ηνπ ζρεηηθνχ 

Πηζηνπνηεηηθνχ ή Έθζεζεο ηνπ ειέγρνπ ηνπ, νθείιεη κέζα ζε πέληε κέξεο αθφηνπ έ-

ιαβε γλψζε ηεο απνκάθξπλζήο ηνπ λα αλαθέξεη εγγξάθσο ηνπο ιφγνπο απηνχο ζηνλ 

δηνξηδφκελν λέν ειεγθηή, κε θνηλνπνίεζε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην. 

4. Μέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ Ν. 

2190/20, θάζε ειεγθηηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα επηθπιαρζεί γηα ηελ απνδνρή ηεο 

εληνιήο ειέγρνπ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαη λα κελ πξνβεί ζε δηνξηζκφ ηνπ ηαθηη-

θνχ ειεγθηή ηεο, αλ έρεη πεξηέιζεη απνδεδεηγκέλα ζε γλψζε ηνπ φηη ε πξνο έιεγρν 

νηθνλνκηθή κνλάδα δελ έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηε λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχ-

κελεο ρξήζεο ή ρξήζεσλ. 

Η επηθχιαμε απηή γλσζηνπνηείηαη εγγξάθσο ζηε δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

κε θνηλνπνίεζε πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θαη κπνξεί λα αξζεί κφλν χζηεξα απφ 

ηελ πιήξε εμφθιεζε ηεο πην πάλσ ακνηβήο ή κε εηδηθή έγθξηζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκ-

βνπιίνπ. 
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5. Κάζε Οξθσηφο Διεγθηήο, πξηλ απφ ηελ έλαξμε νπνηαζδήπνηε αλαηεζείζαο ζ’ απ-

ηφλ ειεγθηηθήο εξγαζίαο, νθείιεη λα δηαπηζηψλεη αλ ε πξνο έιεγρν νηθνλνκηθή κνλά-

δα έρεη εμνθιήζεη πιήξσο ηε λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ. 

ε πεξίπησζε πνπ ν Οξθσηφο Διεγθηήο δηαπηζηψλεη, είηε απφ ηελ εμέηαζε ησλ βη-

βιίσλ θαη ζηνηρείσλ ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο, είηε απφ απεπζείαο πξνο απηφλ έγ-

γξαθε εηδνπνίεζε ελφο ειεγθηηθνχ θνξέα, πνπ θνηλνπνηείηαη θαη ζην .Ο.Δ., φηη ε 

λφκηκε ακνηβή ειέγρνπ πξνεγνχκελεο ρξήζεο ε ρξήζεσλ ηεο νηθνλνκηθήο απηήο κν-

λάδαο δελ έρεη εμνθιεζεί πιήξσο, ππνρξενχηαη λα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ην Δπνπηη-

θφ πκβνχιην ηελ έγθξηζε δηαθνπήο ηνπ ειέγρνπ ηνπ, ιφγσ απνδεδεηγκέλεο άξλεζεο 

ή αδπλακίαο ηνπ ειεγρφκελνπ λα ζπκκνξθσζεί κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο πνπ επη-

βάιινπλ ηνλ έιεγρφ ηεο. Σν αίηεκα απηφ θνηλνπνηείηαη θαη ζηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφ-

κελεο κνλάδαο θαη πεξηιακβάλεη απαξαηηήησο ηελ θαηά ηα άλσ δηαπηζησζείζα νθεη-

ιή ηεο πξνο έλα ή πεξηζζφηεξνπο ειεγθηηθνχο θνξείο. 

Αλ ην Δπνπηηθφ ζπκβνχιην εγθξίλεη ηε δηαθνπή ηνπ ειέγρνπ, ν Οξθσηφο Διεγθηήο 

ππνρξενχηαη λα δεηήζεη απφ ηε δηνίθεζε ηεο ειεγρφκελεο κνλάδαο ηε ζχγθιεζε έ-

θηαθηεο γεληθήο ζπλειεχζεσο ησλ κεηφρσλ ή εηαίξσλ ηεο, πξνο ηελ νπνία γλσζην-

πνηεί ηε δηαθνπή ηνπ ειέγρνπ ηνπ, καδί κε ηνπο ιφγνπο πνπ επέβαιαλ ηε δηαθνπή απ-

ηή. 

 

Άπθπο 9: Πποζηαζία ηος κύποςρ ηος ΟΔ 

1. Γελ επηηξέπεηαη ε δηα δειψζεσλ πξνθνξηθψλ ή εγγξάθσλ, ππνβάζκηζε ηνπ επη-

ζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ. θαη ησλ Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή 

ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα νηθεία Μεηξψα ηνπ .Ο.Δ., θα-

ζψο θαη ν ζρνιηαζκφο ηεο πνηφηεηαο ησλ πξνζθεξφκελσλ απφ Οξθσηνχο Διεγθηέο ή 

ειεγθηηθνχο θνξείο ππεξεζηψλ. 

Γελ εκπίπηεη ζηνλ αλσηέξσ πεξηνξηζκφ ε εκπηζηεπηηθή αλαθνξά πξνο ην Δπνπηηθφ 

πκβνχιην ή ζηα απ΄ απηφ εληεηαικέλα φξγαλα πνηνηηθνχ ειέγρνπ. 

2. Ωο ππνβάζκηζε ηνπ επηζηεκνληθνχ θαη επαγγεικαηηθνχ θχξνπο ηνπ .Ο.Δ. ζεσξεί-

ηαη ηδίσο απφ κέξνπο Οξθσηνχ Διεγθηή ή ειεγθηηθνχ θνξέα: 

α) Σήξεζε ή ν ηζρπξηζκφο ηήξεζεο ειεγθηηθψλ ή ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ 

δηαθνξεηηθψλ απφ ηα παξαδερφκελα απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία θαη απφ ην .Ο.Δ. 

β) Δπαλεηιεκκέλεο παξεθθιίζεηο απφ απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπ-

ιίνπ. 



Γεληθό Παξάξηεκα 

 172 

γ) Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ., εθδεινχκελε κε ηε ρξεζηκν-

πνίεζε εθθξάζεσλ ή εηξσληθψλ ζρνιίσλ, ζε βάξνο απνθάζεσλ θαη ελεξγεηψλ πνπ 

εκπίπηνπλ ζηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηα θαζήθνληα ησλ νξγάλσλ απηψλ. 

δ) Απξεπήο ζπκπεξηθνξά θαηά νξγάλνπ ηνπ ειεγρφκελνπ, θαηά ζπλαδέιθνπ κέινπο 

ηνπ .Ο.Δ. ή θαηά ηεο δηνίθεζεο ειεγθηηθνχ θνξέα. 

 

ΙΙΙ. ΑΝΑΘΔΗ ΔΙΓΙΚΩΝ ΑΡΜΟΓΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

Άπθπο 10: Σήπηζη ηος παπόνηορ κανονιζμού – Κςπώζειρ 

1. Γεληθή πλέιεπζε ηνπ .Ο.Δ., αλαγλσξίδνληαο ηελ αλάγθε πηζηήο εθαξκνγήο ηνπ 

παξφληνο θαλνληζκνχ απφ φια αλεμαηξέησο ησλ κέιε ηνπ .Ο.Δ., είηε απηά ιεηηνπξ-

γνχλ σο ειεγθηέο, είηε σο κέιε δηνηθήζεσλ ησλ ειεγθηηθψλ θνξέσλ, καδί κε ην γεγν-

λφο φηη θάζε παξάβαζε ηνπ θαλνληζκνχ απηνχ απφ νπνηνδήπνηε κέινο ηνπ .Ο.Δ. 

ζπληζηά ηαπηφρξνλα θαη αζέηεζε ηνπ φξθνπ ηνπ, απνθαζίδεη ηελ αλάζεζε ησλ αξκν-

δηνηήησλ ή ηε ζέζπηζε ησλ ππνρξεψζεψλ πνπ νξίδνληαη ζηηο επφκελεο παξαγξάθνπο 

2-8: 

2. Οπνηνδήπνηε κέινο ηνπ ψκαηνο Οξθσηψλ Διεγθηψλ ή νπνηνζδήπνηε ειεγθηηθφο 

θνξέαο ππνρξενχηαη λα θαηαγγείιεη γξαπηψο πξνο ην Δπνπηηθφ πκβνχιην θάζε πα-

ξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ, πνπ έρεη ππνπέζεη ζηελ αληίιεςή ηνπ, αλαθέξν-

ληαο ξεηά ην νλνκαηεπψλπκν ηνπ κέινπο ή ηελ επσλπκία ηνπ θνξέα πνπ ππέπεζε 

ζηελ παξάβαζε, θαζψο θαη ηα πεξηειζφληα ζε γλψζε ηνπ απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Η 

αλαθνξά είλαη απφξξεηε θαη γλσζηνπνηείηαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην κφλν ζηνλ 

αλαθεξφκελν ειεγθηή ή θνξέα, ν νπνίνο θαη θαιείηαη γηα παξνρή εμεγήζεσλ πξηλ 

απνθαζηζηεί ε ηπρφλ πεηζαξρηθή δίσμή ηνπ. 

Αλαθνξά γηα παξάβαζε ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ ή ησλ ππνρξεψζεσλ ελφο Οξθσ-

ηνχ Διεγθηή πνπ απνξξένπλ απφ λφκν ή απφ ηα ειεγθηηθά πξφηππα ηνπ .Ο.Δ. κπν-

ξεί λα γίλεη απφ νπνηνδήπνηε πξφζσπν, θπζηθφ ή λνκηθφ. 

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην έρεη ην δηθαίσκα λα επηιεθζεί απηεπαγγέιησο γηα θάζε πα-

ξάβαζε. 

3. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην ηνπ .Ο.Δ. αλ ζπληξέρεη παξάβαζε λφκνπ ή ηνπ παξφληνο 

Καλνληζκνχ θαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηνπ παξαπέκπεη ηελ ππφζεζε ζηα αξκφ-

δηα φξγαλα ηνπ .Ο.Δ., παξαγγέινληαο θαη ηηο αλαγθαίεο ελέξγεηεο ή ζέηεη ηελ ππφ-

ζεζε ζην αξρείν. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε κπνξεί λα θαιέζεη ηνλ αλαθέξνληα λα 
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παξάζρεη ζρεηηθέο εμεγήζεηο θαη αλ θξίλεη φηη ε αλαθνξά ή θαηαγγειία είλαη θαθφπη-

ζηε, απνθαζίδεη γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηέο ηνπ. 

4. Παξαβάζεηο ηνπ λφκνπ θαη ηνπ παξφληνο θαλνληζκνχ απφ ειεγθηηθνχο θνξείο εμε-

ηάδνληαη απφ ην Δπνπηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν παξαπέκπεη ζην Πεηζαξρηθφ πκβνχ-

ιην θάζε κέινο ηεο δηνίθεζεο ηνπ ππαίηηνπ ειεγθηηθνχ θνξέα, πνπ θαηά ηελ θξίζε 

ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, βαζηδφκελε ζηηο ππάξρνπζεο θαηαγγειίεο, καξηπξίεο ή 

ζηνηρεία, επζχλεηαη σο εθ ηεο ζέζεο ή ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπ γηα ηελ δηαπηζηνχκελε 

ή ηελ θαηαγγειφκελε παξάβαζε. 

5. Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα θξίλεη φηη έλα κέινο ηνπ .Ο.Δ. έρεη απσιέζεη 

ην απαηηνχκελν ήζνο θαη ηελ αλακθηζβήηεηε αξεηή θαη λα ην δηαγξάςεη απφ ην νη-

θείν Μεηξψν, εθφζνλ απφ ηα ππάξρνληα ζηνηρεία απνδεηθλχεηαη φηη ην κέινο απηφ 

έρεη ππνπέζεη θαζ’ ππνηξνπή ζε ζθφπηκεο παξαβάζεηο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ. 

 

Άπθπο 11: Παπαγπαθή 

1. Οπνηαδήπνηε παξάβαζε νπ παξφληνο Καλνληζκνχ παξαγξάθεηαη κεηά παξέιεπζε 

πεληαεηίαο απφ ηελ ηέιεζή ηεο. Πξνθεηκέλνπ γηα παξαβάζεηο ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχ-

πσλ θαη νδεγηψλ ηνπ .Ο.Δ., σο εκεξνκελία ηέιεζεο ιακβάλεηαη απηή ηεο εθδφζεσο 

ηνπ ζρεηηθνχ πηζηνπνηεηηθνχ ή Έθζεζεο Διέγρνπ. 

2. Καηαγγειία παξαβάζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ γηα ηελ νπνία δελ έρνπλ νιν-

θιεξσζεί νη ελέξγεηεο ησλ αξκνδίσλ νξγάλσλ ηνπ .Ο.Δ. κεηά παξέιεπζε δχν (2) 

εηψλ απφ ηεο εκεξνκελίαο θαηαζέζεψο ηεο ζην πξσηφθνιιν ηνπ .Ο.Δ., κπνξεί λα 

ηεζεί ζην Αξρείν, κε απφθαζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ζηελ νπνία αλαθέξεηαη 

ζπγθεθξηκέλνο ιφγνο ή ιφγνη ηεο κε νινθιήξσζεο ησλ ελεξγεηψλ. 

 

 

IV. ΜΔΣΑΒΑΣΙΚΔ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ 

 

Άπθπο 12: Ιζσύρ πποηγούμενων Αποθάζεων και Οδηγιών 

1. Οη κέρξη ηψξα εθδνζείζεο απνθάζεηο θαη νδεγίεο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ αλα-

θνξηθά κε ηηο πξνυπφζεζεο θαη ηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο θαη εθηέιεζεο ησλ πάζεο 

θχζεσο ειέγρσλ, θαζψο θαη ηηο δηαδηθαζίεο γλσζηνπνίεζεο απφ ηνπο Οξθσηνχο ειε-

γθηέο ησλ αλαιεθζέλησλ θαη ησλ πεξαησζέλησλ ειέγρσλ, εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

σο θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο θαη λα εθαξκφδνληαη ππνρξεσηηθά απφ φινπο ηνπο Οξθσ-

ηνχο Διεγθηέο θαη ηνπο ειεγθηηθνχο θνξείο ηνπο. 
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2. Παξαβάζεηο θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ έρνπλ ηειεζηεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

δεκνζηεχζεσο ηνπ παξφληνο Καλνληζκνχ, παξαγξάθνληαη κεηά παξέιεπζε πεληαεηί-

αο απφ ηελ ηέιεζή ηνπο. 

 

Άπθπο 13: Δλάσιζηο Όπιο Αξιοππεπούρ Γιαβίωζηρ Μελών ηος .Ο.Δ. 

1. Μέρξη ηελ έθδνζε ηνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε δηάηαμε 

ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 2231/1994 (ΦΔΚ 139
Α
), θάζε ειεγθηηθφο θνξέαο 

δηθαηνχηαη γηα φζνπο Οξθσηνχο Διεγθηέο κέιε ηνπ ηεινχλ ζε νπζηψδε επαγγεικαηη-

θή αδξάλεηα γηα ιφγνπο πνπ δελ νθείινληαη ζε δηθή ηνπο ππαηηηφηεηα, λα δεηήζεη απφ 

ην Δπνπηηθφ ζπκβνχιην ηελ έγθξηζε ζπκκεηνρήο ηνπ .Ο.Δ. ζηελ θάιπςε ηεο δαπά-

λεο κηαο αμηνπξεπνχο δηαβίσζήο ηνπο. 

Σν Δπνπηηθφ πκβνχιην, χζηεξα απφ αμηνιφγεζε ησλ πξνβαιιφκελσλ ιφγσλ, κπνξεί 

λα εγθξίλεη ηε κεξηθή ή νιηθή θάιπςε κηαο ηέηνηαο δαπάλεο απφ ηνπο θαηά ην άξζξν 

22 ηνπ Π.Γ. 226/1992 εηζπξαηηφκελνπο πφξνπο ηνπ .Ο.Δ.. ε θάζε πεξίπησζε ην 

εγθεθξηκέλν πνζφ ηεο αλσηέξσ ζπκκεηνρήο ηνπ .Ο.Δ. δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο 

ειάρηζηεο απνδνρέο Οξθσηνχ Λνγηζηή θαηά ηελ 30
ε
 Απξηιίνπ 1993, πξνζαπμεκέλεο 

κε ηηο αλαγθαίεο αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

2. Με εηδηθέο απνθάζεηο ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ, ε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξ. 1 

ζπκκεηνρή ηνπ .Ο.Δ. κπνξεί λα ζπλερηζηεί θαη κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξναλαθεξφκε-

λνπ πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κέρξη ηεο ζπζηάζεσο ελφο εηδηθνχ αλαδηαλεκεηηθνχ 

ινγαξηαζκνχ πνπ ζα θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο αλάγθεο αμηνπξεπνχο δηαβίσζεο ησλ Οξ-

θσηψλ Διεγθηψλ, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα θαιππηφκελα απφ ηηο απνθάζεηο απηέο 

πξφζσπα ζα ηίζεληαη ζηε δηάζεζε ηνπ Δπνπηηθνχ πκβνπιίνπ. 

 

Άπθπο 14: Έναπξη εθαπμογήρ – Γημοζιόηηηα 

1. Ο παξψλ Καλνληζκφο επαγγεικαηηθήο δενληνινγίαο ηίζεηαη ζε εθαξκνγή απφ ηελ 

εκεξνκελία εγθξίζεσο ηνπ απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε ηνπ .Ο.Δ., ήηνη απφ ηελ 17
ε
 

Απξηιίνπ 1997. 

2. Με κέξηκλα ηεο Δθηειεζηηθήο Γξακκαηείαο ηνπ .Ο.Δ., ν παξψλ θαλνληζκφο δε-

κνζηεχεηαη ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο θαη κπνξεί λα γλσζηνπνηείηαη ζε θάζε 

ελδηαθεξφκελν. 

Η απφθαζε απηή λα δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο 
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Κώδικαρ Δπαγγελμαηικήρ ςμπεπιθοπάρ ηος Αμεπικάνικος Ινζηι-

ηούηος Οπκωηών Δλεγκηών Λογιζηών
*
 

 

 

Πεπιεσόμενο, Δθαπμοζιμόηηηα και ςμμόπθωζη 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ 

Λνγηζηψλ απνηειείηαη απφ δχν ηκήκαηα: (1) ηηο Αξρέο θαη (2) ηνπο Καλφλεο. Οη Αξ-

ρέο παξέρνπλ έλα πιαίζην γηα ηνπο Καλφλεο, νη νπνίνη θαζνξίδνπλ ηελ παξνρή επαγ-

γεικαηηθψλ ππεξεζηψλ απφ ηα κέιε. Σν πκβνχιην ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ είλαη εμνπζηνδνηεκέλν λα δηνξίδεη αλεμάξηεηα ζψκαηα, πξνθεη-

κέλνπ λα εθδίδνπλ ηερληθά πξφηππα, ζπκβαηά κε ηνπο Καλφλεο. Σν θαηαζηαηηθφ α-

παηηεί ζπκκφξθσζε κε ηνπο Καλφλεο θαη ηα πξφηππα. 

 

Ο Κψδηθαο Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο πηνζεηήζεθε γηα λα παξέρεη θαζνδήγεζε 

θαη θαλφλεο ζε φια ηα κέιε –άζρεηα αλ εξγάδνληαη σο ειεγθηέο, ή σο ππάιιεινη ζηε 

βηνκεραλία, ζηελ θπβέξλεζε ή ζηελ εθπαίδεπζε– γηα ηε δηεμαγσγή ησλ επαγγεικα-

ηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. 

 

Η πκκφξθσζε κε ηνλ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο, φπσο θαη κε φια ηα 

πξφηππα ζε κηα αλνηρηή θνηλσλία, βαζίδεηαη πξσηίζησο ζηε ζπκθσλία ησλ κειψλ θαη 

ηελ εζεινληηθή ηνπο δξάζε, δεπηεξεπφλησο ζηελ ππνζηήξημε απφ ηνπο ζπλαδέιθνπο 

θαη ηελ θνηλή γλψκε θαη ηειηθά ζε πεηζαξρηθέο ελέξγεηεο, φπνπ απαηηνχληαη, ελαληίσλ 

κειψλ πνπ απνηπγράλνπλ λα ζπκκνξθσζνχλ κε ηνπο Καλφλεο. 

 

Άλλη Καθοδήγηζη 

Οη Δξκελείεο ησλ Καλόλσλ Σπκπεξηθνξάο απνηεινχληαη απφ επεμεγήζεηο πνπ έρνπλ 

πηνζεηεζεί κεηά απφ παξνπζηάζεηο ζε πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο, ηνπηθέο θνηλσλίεο, ιν-

γηζηηθέο κνλάδεο θαη άιινπο ελδηαθεξφκελνπο, απφ ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ 

ηνκέα επαγγεικαηηθήο εζηθήο, γηα λα παξέρνπλ θαζνδήγεζε αλαθνξηθά κε ην εχξνο 

θαη ηελ εθαξκνζηκφηεηα ησλ Καλφλσλ, αιιά δελ απνζθνπνχλ ζηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ 

                                                 

 

 
*
 The Code of Professional Conduct of the American Institute of Certified Public Accountants 

http://www.aicpa.org/about/code/index.htm. Η κεηάθξαζε έγηλε απφ εκέλα θαη ελδερνκέλσο λα κελ 

είλαη απφιπηα πηζηή ζε θάπνηα ζεκεία, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθνιπλζεί ν ειιελφθσλνο αλαγλψζηεο. 
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εχξνπο ή ηεο εθαξκνζηκφηεηαο ηνπο. Σν κέινο πνπ ζα απνθιίλεη απφ απηέο ηηο θαζν-

δεγεηηθέο γξακκέο θέξεη ην βάξνο δηθαηνιφγεζεο απηήο ηεο απφθιηζεο ζε νπνηαδή-

πνηε πεηζαξρηθή αθξφαζε. Οη Δξκελείεο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ πηνζέηεζε ηνπ Καλφ-

λα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988 παξακέλνπλ ζε εθαξκν-

γή κέρξη λα απαηηεζνχλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απφ ηελ θαηάιιειε αλψηεξε ηερληθή 

επηηξνπή. 

 

Οη Απνθάζεηο Ηζηθήο απνηεινχληαη απφ επίζεκεο απνθάζεηο πνπ πάξζεθαλ απφ ηελ 

εθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ ηνκέα επαγγεικαηηθήο εζηθήο κεηά απφ παξνπζηάζεηο ζε 

πνιηηεηαθνχο ζεζκνχο, ηνπηθέο θνηλσλίεο, ινγηζηηθέο κνλάδεο θαη άιινπο ελδηαθεξφ-

κελνπο. Οη Απνθάζεηο απηέο ζπλνςίδνπλ ηελ εθαξκνζηκφηεηα ησλ Καλφλσλ πκπε-

ξηθνξάο θαη ησλ Δξκελεηψλ ηνπο ζε ζπγθεθξηκέλεο, πξαγκαηηθέο θαηαζηάζεηο. Σα 

κέιε πνπ ππφ παξφκνηεο ζπλζήθεο απνθιίλνπλ απφ ηηο Απνθάζεηο, ζα θιηζνχλ λα δη-

θαηνινγήζνπλ απηέο ηηο απνθιίζεηο. Οη Απνθάζεηο Ηζηθήο πνπ ππήξραλ πξηλ ηελ πην-

ζέηεζε ηνπ Καλφλα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988 παξα-

κέλνπλ ζε εθαξκνγή κέρξη λα απαηηεζνχλ πεξαηηέξσ ελέξγεηεο απφ ηελ θαηάιιειε 

αλψηεξε ηερληθή επηηξνπή. 

 

Η δεκνζίεπζε κηαο Δξκελείαο ή Απφθαζεο Ηζηθήο ζην Journal of Accountancy απν-

ηειεί εηδνπνίεζε πξνο ηα κέιε. Δπνκέλσο, ε εκεξνκελία εθαξκνγήο ηεο φπνηαο δηα-

θήξπμεο είλαη ε ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα ζηνλ νπνίν εκθαλίζηεθε ζην Journal of 

Accountancy. Ο ηνκέαο επαγγεικαηηθήο εζηθήο ζα ιάβεη ππφςε ηνπ ην ρξφλν πνπ ζα 

ήηαλ ινγηθφ γηα έλα κέινο λα ζπκκνξθσζεί κε ηε δηαθήξπμε. 

 

Σα κέιε πξέπεη επίζεο λα ζπκβνπιεχνληαη, φπνπ ηαηξηάδεη, ηα εζηθά πξφηππα ησλ 

θνηλνηήησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ θαη ειεγθηψλ ηεο πνιηηείαο ηνπο, ηε Securities and 

Exchange Commission
*
 θαη θάζε άιιν θπβεξλεηηθφ νξγαληζκφ πνπ κπνξεί λα ξπζκί-

δεη ηηο επαγγεικαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ πειαηψλ ηνπο ή λα ρξεζηκνπνηεί ηηο αλα-

θνξέο ηνπο γηα λα εμεηάζεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ πειαηψλ ηνπο κε ηνπο πθηζηάκελνπο 

λφκνπο θαη ηνπο ζρεηηθνχο θαλνληζκνχο. 

                                                 

 

 
*
 Αληίζηνηρνο νξγαληζκφο κε ηε δηθή καο Δπηηξνπή Κεθαιαηαγνξάο, αιιά κε πνιχ πεξηζζφηεξεο αξ-

κνδηφηεηεο. 
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Απσέρ Δπαγγελμαηικήρ ςμπεπιθοπάρ 

 

Πποοίμιο 

.01 Η απφθηεζε ηεο ηδηφηεηαο ηνπ κέινπο ζην Ακεξηθάληθν Ιλζηηηνχην Οξθσηψλ Λν-

γηζηψλ είλαη εζεινληηθή. Απνδερφκελνο απηή ηελ ηδηφηεηα, ν νξθσηφο ινγηζηήο αλα-

ιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε απηφ-πεηζαξρίαο πάλσ θαη πέξα απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ λφ-

κσλ θαη ησλ θαλνληζκψλ. 

 

.02 Οη Αξρέο ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηη-

ηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ εθθξάδνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ επζπλψλ ηνπ επαγγέι-

καηνο απέλαληη ζην θνηλφ, ηνπο πειάηεο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο. Καζνδεγνχλ ηα κέιε 

ζηελ απφδνζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ θαη εθθξάδνπλ ηηο βαζηθέο 

ζπληζηακέλεο ηεο εζηθήο θαη επαγγεικαηηθήο ζπκπεξηθνξάο. Οη Αξρέο απαηηνχλ ηελ 

απαξέγθιηηε δέζκεπζε ζηελ έληηκε ζπκπεξηθνξά, αθφκα θαη αλ ζπζηάδεηαη ην πξν-

ζσπηθφ ζπκθέξνλ. 

 

Άπθπο Ι: Τποσπεώζειρ 

Καηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππνρξεώζεώλ ηνπο σο επαγγεικαηίεο, ηα κέιε πξέπεη λα εμα-

ζθνύλ επαίζζεηε επαγγεικαηηθή θαη εζηθή θξίζε, ζε όιεο ηνπο ηηο δξαζηεξηόηεηεο. 

 

.01 Ωο επαγγεικαηίεο, νη νξθσηνί ινγηζηέο αλαιακβάλνπλ έλα ζεκαληηθφ ξφιν γηα 

ηελ θνηλσλία. πλεπείο ζε απηφ ην ξφιν, ηα κέιε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ Οξ-

θσηψλ Λνγηζηψλ θέξνπλ επζχλεο πξνο φινπο φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ηηο επαγγεικαηη-

θέο ηνπο ππεξεζίεο. Σα κέιε επίζεο έρνπλ δηαξθή επζχλε λα ζπλεξγάδνληαη κεηαμχ 

ηνπο γηα λα βειηηψλνπλ ηελ ηέρλε ηεο ινγηζηηθήο, λα ηηκνχλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ 

θνηλνχ θαη λα δηελεξγνχλ ηηο εηδηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ επαγγέικαηνο γηα απηφ-

δηαθπβέξλεζε. Οη ζπιινγηθέο πξνζπάζεηεο φισλ ησλ κειψλ απαηηνχληαη γηα λα δηα-

ηεξεζνχλ θαη λα εληζρπζνχλ νη παξαδφζεηο ηνπ επαγγέικαηνο. 

 

Άπθπο ΙΙ: Σο Γημόζιο ςμθέπον 

Τα κέιε πξέπεη λα απνδέρνληαη ηελ ππνρξέσζε λα ελεξγνύλ κε ηξόπν πνπ ππεξεηεί ην 

Γεκόζην Σπκθέξνλ, λα ηηκνύλ ηελ εκπηζηνζύλε ηνπ θνηλνύ θαη λα επηδεηθλύνπλ δέζκεπ-

ζε ζηνλ επαγγεικαηηζκό. 
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.01 Έλα ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα θάζε επαγγέικαηνο είλαη ε απνδνρή ησλ επζπλψλ 

ηνπ απέλαληη ζην θνηλφ. Σν θνηλφ ηνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο απνηειείηαη απφ πε-

ιάηεο, πηζησηέο, θπβεξλήζεηο, εξγνδφηεο, επελδπηέο, ηελ επηρεηξεκαηηθή θαη ρξεκα-

ηννηθνλνκηθή θνηλφηεηα θαη άιινπο πνπ βαζίδνληαη ζηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ νξθσηψλ ινγηζηψλ γηα λα δηαηεξήζνπλ ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Απηή ε εκπηζηνζχλε επηβάιεη ηελ επζχλε γηα ην δεκφζην ζπκθέξνλ 

ζηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο. Σν δεκφζην ζπκθέξνλ νξίδεηαη σο ε ζπιινγηθή επεκεξία 

ηεο θνηλφηεηαο ησλ αλζξψπσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ πνπ ην επάγγεικα ππεξεηεί. 

 

.02 Καηά ηελ άζθεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ ηα κέιε κπνξεί λα α-

ληηκεησπίζνπλ ζπγθξνπφκελεο πηέζεηο απφ θάζε κία απφ απηέο ηηο νκάδεο. Γηα λα ε-

πηιχζνπλ απηέο ηηο ζπγθξνχζεηο, ηα κέιε πξέπεη λα ελεξγνχλ κε αθεξαηφηεηα, νδε-

γνχκελα απφ ηελ αθφινπζε αξρή: Όηαλ αλαιακβάλνπλ ηελ επζχλε ηνπο πξνο ην θνη-

λφ, ηα ζπκθέξνληα ησλ πειαηψλ θαη ησλ εξγνδνηψλ ηνπο ηθαλνπνηνχληαη κε ηνλ θα-

ιχηεξν δπλαηφ ηξφπν. 

 

.03 Όζνη βαζίδνληαη ζηνπο νξθσηνχο ινγηζηέο, πεξηκέλνπλ απφ απηνχο φηη ζα εθπιε-

ξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κε αθεξαηφηεηα, αληηθεηκεληθφηεηα, ηε δένπζα επαγ-

γεικαηηθή πξνζνρή θαη εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ. Αλα-

κέλεηαη απφ ηνπο ινγηζηέο λα παξέρνπλ πνηνηηθέο ππεξεζίεο, λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

θαλνληζκφ ακνηβψλ θαη λα πξνζθέξνπλ κηα πνηθηιία ππεξεζηψλ – φια κε ηξφπν ψζηε 

λα επηδεηθλχεηαη έλα επίπεδν επαγγεικαηηζκνχ, ζπκβαηφ κε ηηο Αξρέο ηνπ Κψδηθα 

Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθνξάο. 

 

.04 Όινη φζνη γίλνληαη κέιε ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ δε-

ζκεχνληαη λα ηηκήζνπλ ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ. ε αληαπφδνζε ηεο πίζηεο πνπ 

ην θνηλφ ηνπο ελαπνζέηεη, ηα κέιε ζα πξέπεη ζπλερψο λα πξνζπαζνχλ λα επηδεηθλχ-

νπλ ηελ αθνζίσζή ηνπο ζηελ επαγγεικαηηθή ηειεηφηεηα.  

 

Απθπο ΙΙΙ: Ακεπαιόηηηα 

Γηα ηε δηαηήξεζε θαη ελδπλάκσζε ηεο εκπηζηνζύλεο ηνπ θνηλνύ, ηα κέιε πξέπεη λα δηε-

μάγνπλ όιεο ηηο επαγγεικαηηθέο ππνρξεώζεηο κε ηελ πςειόηεξε αίζζεζε Αθεξαηόηεηαο. 
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.01 Η αθεξαηφηεηα είλαη έλα ζηνηρείν ηνπ ραξαθηήξα, ζεκειηψδεο γηα ηελ επαγγεικα-

ηηθή αλαγλψξηζε. Δίλαη ε πνηφηεηα εθ ηεο νπνίαο εθπνξεχεηαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ 

θνηλνχ θαη ην ζπγθξηηηθφ πξφηππν, έλαληη ηνπ νπνίνπ ην κέινο ζα πξέπεη ηειηθά λα 

δνθηκάδεη φιεο ηνπ ηηο απνθάζεηο. 

 

.02 Η αθεξαηφηεηα απαηηεί απφ έλα κέινο λα είλαη, κεηαμχ ησλ άιισλ, εηιηθξηλέο θαη 

ακεξφιεπην, ππφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο εκπηζηεπηηθφηεηαο πξνο ηνπο πειάηεο. Η ε-

μππεξέηεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ δελ πξέπεη λα ππνηάζζνληαη ζην πξνζσ-

πηθφ φθεινο. Η αθεξαηφηεηα ζπκβηβάδεηαη κε ην αθνχζην ιάζνο θαη ηελ εηιηθξηλή δη-

αθσλία, αιιά δελ κπνξεί λα ζπκβηβάδεηαη κε ηελ εμαπάηεζε ή ηελ ππνηαγή ησλ εζη-

θψλ αξρψλ. 

 

.03 Η αθεξαηφηεηα κεηξάηαη ζε φξνπο ηνπ ηη είλαη ζσζηφ θαη δίθαην. Δπί ηελ απνπζία 

ζπγθεθξηκέλσλ θαλφλσλ, πξνηχπσλ ή άιιεο θαζνδήγεζεο, ή θαηά ηελ αληηκεηψπηζε 

αληηθξνπφκελσλ απφςεσλ, ην κέινο πξέπεη λα δνθηκάδεη ηηο απνθάζεηο θαη ηηο πξά-

μεηο ηνπ ξσηψληαο: «Κάλσ φηη ζα έθαλε έλα έληηκν άηνκν; Έρσ δηαηεξήζεη ηελ αθε-

ξαηφηεηά κνπ;» Η αθεξαηφηεηα απαηηεί απφ ην κέινο λα αθνινπζεί ηφζν ην γξάκκα, 

φζν θαη ην πλεχκα ησλ ηερληθψλ θαη εζηθψλ πξνηχπσλ, ελψ ε παξάθακςε απηψλ ησλ 

πξνηχπσλ απνηειεί ππνηαγή ηεο ζπλείδεζεο. 

 

.04 Η αθεξαηφηεηα επίζεο απαηηεί απφ ην κέινο λα ζέβεηαη ηηο αξρέο ηεο αληηθεηκελη-

θφηεηαο, ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο δένπζαο πξνζνρήο. 

 

Άπθπο IV: Ανηικειμενικόηηηα και Ανεξαπηηζία 

Τν κέινο ζα πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθόηεηα ηνπ θαη λα κελ έρεη αληηθξνπό-

κελα ζπκθέξνληα όηαλ εθπιεξώλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο. Τν κέινο πξέ-

πεη λα είλαη αλεμάξηεην ηππηθά θαη νπζηαζηηθά όηαλ παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πη-

ζηνπνίεζεο
*
. 

 

                                                 

 

 
*
 ηκ: Τπεξεζία πηζηνπνίεζεο (attest service) ζα ιέκε θάζε ππεξεζία θαηά ηελ νπνία ην κέινο επηθπ-

ξψλεη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ ηε γλεζηφηεηα αλαθνξψλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 
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.01 Η αληηθεηκεληθφηεηα είλαη κηα δηαλνεηηθή θαηάζηαζε, κηα πνηφηεηα πνπ παξέρεη 

αμία ζηηο ππεξεζίεο ηνπ κέινπο. Απνηειεί ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα ηνπ επαγγέικα-

ηφο καο. Η αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο επηβάιεη ηελ ππνρξέσζε ζην κέινο λα είλαη 

ακεξφιεπην, δηαλνεηηθά εηιηθξηλέο θαη λα κελ έρεη αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα. Η 

αλεμαξηεζία απνθιείεη ζρέζεηο πνπ κπνξεί λα θαλνχλ φηη επεξεάδνπλ ηελ αληηθεηκε-

ληθφηεηα ηνπ κέινπο θαηά ηε δηεμαγσγή ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο. 

 

.02 Σα κέιε ζπρλά εμππεξεηνχλ πνιιαπιά ζπκθέξνληα ζε πνιιέο δηαθνξεηηθέο εθ-

θάλζεηο ηνπο θαη πξέπεη λα επηδεηθλχνπλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο ζε πνηθίιεο θα-

ηαζηάζεηο. Σα κέιε πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα
*
, παξέρνπλ ππεξεζίεο πηζηνπνίεζεο, 

θνξνηερληθέο θαη ζπκβνπιεπηηθέο ζε ζέκαηα δηνίθεζεο. Άιινη πξνεηνηκάδνπλ ρξε-

καηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ εξγαζία ηνπο ζε ηξίηνπο, δηελεξγνχλ εζσηε-

ξηθνχο ειέγρνπο θαη ππεξεηνχλ ζε νηθνλνκηθέο θαη δηνηθεηηθέο ζέζεηο ζηε βηνκεραλί-

α, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ θπβέξλεζε. Δπίζεο κνξθψλνπλ θαη εθπαηδεχνπλ εθείλνπο 

πνπ θηινδνμνχλ λα εηζέιζνπλ ζην επάγγεικα. Αλεμάξηεηα απφ ηελ ππεξεζία ή ηε 

ζέζε, ηα κέιε πξέπεη λα πξνζηαηεχνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο δνπιεηάο ηνπο, λα δηαηε-

ξνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη λα απνθεχγνπλ ηελ ππνηαγή ηεο ζπλείδεζήο ηνπο. 

 

.03 Γηα ην κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα, ε δηαηήξεζε ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο θαη 

ηεο αλεμαξηεζίαο απαηηεί ζπλερή αμηνιφγεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηεο 

θνηλσληθήο επζχλεο. Έλα ηέηνην κέινο, πνπ παξέρεη ππεξεζίεο ειέγρνπ θαη πηζηνπνί-

εζεο πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεην ηππηθά θαη νπζηαζηηθά. Καηά ηε δηεμαγσγή φισλ 

ησλ άιισλ ηνπ ππεξεζηψλ ην κέινο πξέπεη λα δηαηεξεί ηελ αληηθεηκεληθφηεηα ηνπ θαη 

λα απνθεχγεη ηηο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ. 

 

.04 Αλ θαη ηα κέιε πνπ εξγάδνληαη γηα ηξίηνπο δελ κπνξνχλ λα ηππηθά λα είλαη αλε-

μάξηεηα, έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα δηαηεξνχλ ηελ αληηθεηκεληθφηεηά ηνπο φηαλ παξέ-

ρνπλ επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο. Σα κέιε πνπ πξνζιακβάλνληαη απφ ηξίηνπο γηα λα 

πξνεηνηκάζνπλ ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο θαη λα δηελεξγήζνπλ εζσ-

ηεξηθά ειεγθηηθέο, θνξνηερληθέο ή ζπκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο, θέξνπλ ηελ ίδηα επζχ-

                                                 

 

 
*
 ηκ: Έλα κέινο ζα ιέκε φηη «εξγάδεηαη αλεμάξηεηα» (in public practice) ή αζθεί ηε δεκφζηα ινγηζηη-

θή (public accounting) φηαλ δελ είλαη ππάιιεινο ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν πξνζθέξεη ππεξεζίεο 

ειέγρνπ, πηζηνπνίεζεο ή άιιεο. Όπσο ζπκβαίλεη κε ηνπο Έιιελεο νξθσηνχο ειεγθηέο. 
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λε γηα αληηθεηκεληθφηεηα κε ηα άιια κέιε πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα θαη πξέπεη λα 

είλαη επηκειείο ζηελ εθαξκνγή ησλ γεληθά απνδεθηψλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη δηαθα-

λείο ζε θάζε ζρέζε ηνπο κε φζνπο εξγάδνληαη αλεμάξηεηα. 

 

Άπθπο V: Γέοςζα Πποζοσή (Due Care)
*
 

Τν κέινο πξέπεη λα αθνινπζεί ηα ηερληθά θαη εζηθά πξόηππα ηνπ επαγγέικαηνο, λα πα-

ζρίδεη δηαξθώο λα βειηηώλεη ηελ επάξθεηά ηνπ θαη ηελ πνηόηεηα ησλ ππεξεζηώλ ηνπ θαη 

λα εθπιεξώλεη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ επζύλε ζην έπαθξν ηεο ηθαλόηεηάο ηνπ. 

 

.01 Η αλαδήηεζε ηεο ηειεηφηεηαο είλαη ε νπζία ηεο δένπζαο πξνζνρήο. Η δένπζα 

πξνζνρή απαηηεί απφ ην κέινο λα εθπιεξψλεη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο κε 

επηδεμηφηεηα θαη εξγαηηθφηεηα. Δπηβάιεη ηελ ππνρξέσζε λα δηελεξγνχληαη νη επαγ-

γεικαηηθέο ππεξεζίεο κε ην έπαθξν ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ κέινπο, κε ελδηαθέξνλ γηα ηα 

ζπκθέξνληα εθείλσλ γηα ηνπο νπνίνπο παξέρνληαη νη ππεξεζίεο θαη ζχκθσλα κε ηελ 

επζχλε ηνπ επαγγέικαηνο πξνο ην θνηλφ. 

 

.02 Η επηδεμηφηεηα πξνέξρεηαη απφ κηα ζχλζεζε εθπαίδεπζεο θαη εκπεηξίαο. Ξεθηλά 

κε ηελ θαηνρή ελφο θνηλνχ φγθνπ γλψζεο, πνπ απαηηείηαη γηα λα νλνκαζηεί θάπνηνο 

νξθσηφο αλεμάξηεηνο ινγηζηήο (CPA: Certified Public Accountant). Η δηαηήξεζε ηεο 

επηδεμηφηεηαο απαηηεί δέζκεπζε γηα κάζεζε θαη επαγγεικαηηθή βειηίσζε, πνπ πξέπεη 

λα ζπλερηζηεί θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο επαγγεικαηηθήο δσήο ηνπ κέινπο. Δίλαη αην-

κηθή επζχλε ηνπ θάζε κέινπο. ε φιεο ηνπ ηηο ππνρξεψζεηο ην θάζε κέινο πξέπεη λα 

αλαιακβάλεη λα επηηχρεη έλα επίπεδν επηδεμηφηεηαο, πνπ ζα δηαζθαιίζεη φηη ε πνηφ-

ηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ αληαπνθξίλεηαη ζην πςειφ επίπεδν πνπ απαηηείηαη απφ απ-

ηέο ηηο Αξρέο. 

 

.03 Η επηδεμηφηεηα αληηπξνζσπεχεη ηελ θαηάθηεζε ελφο επηπέδνπ θαηαλφεζεο θαη 

γλψζεο πνπ θαζηζηά ην κέινο ηθαλφ λα πξνζθέξεη ππεξεζίεο κε επρέξεηα θαη δηνξα-

ηηθφηεηα. Δπίζεο θαζνξίδεη ηνπο πεξηνξηζκνχο ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ κέινπο, ππνδεη-

θλχνληαο φηη κπνξεί λα ρξεηαζηεί ζπκβνπιέο, φηαλ κηα επαγγεικαηηθή ππνρξέσζε 

ππεξβαίλεη ηηο δεμηφηεηέο ηνπ ή ηεο εηαηξείαο ηνπ. Σν θάζε κέινο είλαη ππεχζπλν γηα 

                                                 

 

 
*
 πρλά αλαθέξεηαη θαη σο due diligence. Θα ρξεζηκνπνηνχκε ηνπο δχν φξνπο σο ηαπηφζεκνπο. 
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ηελ αμηνιφγεζε ηεο επηδεμηφηεηάο ηνπ – ηεο απνηίκεζεο ηνπ αλ ε εθπαίδεπζε, ε ε-

κπεηξία θαη ε επζπθξηζία ηνπ είλαη επαξθείο γηα ηελ ππνρξέσζε πνπ αλαιακβάλεη. 

 

.04 Σα κέιε πξέπεη λα είλαη εξγαηηθά θαη επζπλείδεηα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππν-

ρξεψζεψλ ηνπο πξνο ηνπο πειάηεο, ηνπο εξγνδφηεο θαη ην θνηλφ. Η εξγαηηθφηεηα επη-

βάιεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο άκεζα θαη πξνζεθηηθά, λα είλαη 

πιήξεηο θαη ζχκθσλεο κε ηα ηζρχνληα ηερληθά θαη εζηθά πξφηππα. 

 

.05 Η δένπζα πξνζνρή απαηηεί απφ ην κέινο λα πξνγξακκαηίδεη θαη λα επηηεξεί ε-

παξθψο θάζε επαγγεικαηηθή δξαζηεξηφηεηα γηα ηελ νπνία είλαη ππεχζπλν. 

 

Άπθπο VI: Δύπορ και Δίδορ ηων Τπηπεζιών 

Τν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα πξέπεη λα ηεξεί ηηο Αξρέο ηνπ Κώδηθα Δπαγγεικα-

ηηθήο Σπκπεξηθνξάο όηαλ δηεξεπλά ην εύξνο θαη ην είδνο ησλ ππεξεζηώλ πνπ ζα πξν-

ζθέξεη. 

 

.01 Ο πξνζαλαηνιηζκφο ζην δεκφζην ζπκθέξνλ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ νη ιν-

γηζηέο πνπ εξγάδνληαη αλεμάξηεηα απαηηεί απηέο νη ππεξεζίεο λα είλαη ζπλεπείο κε 

ηελ απνδεθηή επαγγεικαηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ νξθσηψλ αλεμάξηεησλ ινγηζηψλ. Η 

αθεξαηφηεηα απαηηεί ε εμππεξέηεζε θαη ε εκπηζηνζχλε ηνπ θνηλνχ λα κελ ππνηάζ-

ζνληαη ζην πξνζσπηθφ ζπκθέξνλ. Η αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε αλεμαξηεζία απαηηνχλ 

απφ ηα κέιε λα κελ έρνπλ αληηθξνπφκελα ζπκθέξνληα θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ ηνπο ππνρξεψζεσλ. Η δένπζα πξνζνρή απαηηεί λα παξέρνληαη νη π-

πεξεζίεο κε επηδεμηφηεηα θαη εξγαηηθφηεηα. 

 

.02 Κάζε κία απφ απηέο ηηο Αξρέο ζα πξέπεη λα εμεηάδεηαη απφ ηα κέιε φηαλ αμηνιν-

γνχλ αλ ζα παξέρνπλ ή φρη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο ζε δεδνκέλεο θαηαζηάζεηο. ε 

θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κπνξεί νη Αξρέο λα ζπληζηνχλ νιηθή απαγφξεπζε ησλ κε ειε-

γθηηθψλ ππεξεζηψλ πνπ κπνξεί λα πξνζθεξζνχλ ζε έλαλ πειάηε. Γελ είλαη δπλαηφ λα 

αλαπηπρζνχλ εχθνινη θαη γξήγνξνη θαλφλεο γηα λα βνεζεζνχλ ηα κέιε ζηε ιήςε απ-

ηψλ ησλ απνθάζεσλ, αιιά ζα πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη νχησο ή άιισο ζην πλεχκα 

ησλ Αξρψλ. 

 

.03 Γηα λα ην θαηαθέξνπλ απηφ ηα κέιε, ζα πξέπεη: 
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 Να εξγάδνληαη ζε εηαηξείεο πνπ έρνπλ εγθαηαζηήζεη δηαδηθαζίεο ειέγρνπ πνηφηε-

ηαο, ηέηνηεο ψζηε λα δηαζθαιίδνπλ φηη νη ππεξεζίεο πξνζθέξνληαη κε επηδεμηφηεηα 

θαη επηηεξνχληαη επαξθψο. 

 Να απνθαζίδνπλ, κε ηε δηθή ηνπο θξίζε, αλ ην εχξνο θαη ην είδνο ησλ άιισλ π-

πεξεζηψλ πνπ πξνζθέξνπλ ζε έλαλ πειάηε πνπ ειέγρνπλ, ζα δεκηνπξγνχζε ζχ-

γθξνπζε ζπκθεξφλησλ θαηά ηε δηεμαγσγή ησλ ππεξεζηψλ ειέγρνπ πξνο απηφλ ηνλ 

πειάηε. 

 Να αμηνινγνχλ, κε ηε δηθή ηνπο θξίζε, αλ θάπνηα ελέξγεηα είλαη ζπκβαηή κε ην 

ξφιν ηνπο σο επαγγεικαηίεο. 

[Αλαζεσξήζεθε ζηηο 15 Μαΐνπ 2000] 

 

 

Κανόνερ: Δθαπμοζιμόηηηα και Οπιζμοί
*
 

 

Δθαπμοζιμόηηηα 

Όπσο θαζνξίζηεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988, 

εθηφο αλ αλαγξάθεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ 

.01 Σν θαηαζηαηηθφ ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ Οξθσηψλ Λνγηζηψλ απαηηεί απφ 

ηα κέιε λα πξνζθνιινχληαη ζηνπο Καλφλεο ηνπ Κψδηθα Δπαγγεικαηηθήο πκπεξηθν-

ξάο. Σα κέιε πξέπεη λα είλαη έηνηκα λα δηθαηνινγήζνπλ νπνηαδήπνηε απφθιηζε απφ 

ηνπο Καλφλεο. 

 

.02 Δξκελεία αλαθνξηθά κε ηελ εθαξκνζηκόηεηα ηνπ Κώδηθα Δπαγγεικαηηθήο Σπκπε-

ξηθνξάο ηνπ AICPA: Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο εθαξκνζηκφηεηαο, σο «κέινο» ζεσξνχ-

ληαη εθηφο απφ ηα κέιε θαη νη δηεζλείο ζπλεξγάηεο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιδξχκαηνο ησλ 

CPAs. 

1. Οη Καλφλεο πκπεξηθνξάο πνπ αθνινπζνχλ εθαξκφδνληαη ζε φιεο ηηο επαγ-

γεικαηηθέο ππεξεζίεο, εθηφο (α) αλ ην γξάκκα ηνπ Καλφλα ππνδεηθλχεη δηαθνξεηηθά 

θαη (β) ην κέινο δξαζηεξηνπνηείηαη εθηφο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ θαη ε ζπκπεξη-

θνξά ηνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο θαλφλεο ηνπ νξγαλσκέλνπ ινγηζηηθνχ επαγγέικαηνο 

                                                 

 

 
*
 Δδψ ζα παξνπζηάζνπκε κφλν ηνπο θαλφλεο, ρσξίο ηηο εξκελείεο ηνπο θαη ηνπο ζρεηηθνχο νξηζκνχο 

(π.ρ. ηη είλαη πειάηεο), θαζψο απηά θαιχπηνληαη ζην θπξίσο θείκελν ή αλαθέξνληαη ζε ζεζκνχο μέλνπο 

πξνο ην ειιεληθφ ζχζηεκα (π.ρ. GAO) θαη μεθεχγνπλ απφ ηνπο ζθνπνχο απηήο ηεο εξγαζίαο. 
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ηεο ρψξαο ηνπ. Ωζηφζν, φηαλ ην φλνκα ηνπ κέινπο ζπλδέεηαη κε ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ ζα έθαλαλ ηνλ αλαγλψζηε ηνπο λα πηζηέςεη φηη αθνινπζήζεθαλ νη 

πξαθηηθέο ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ, ην κέινο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο θα-

λφλεο 202 θαη 203. 

2. Σν κέινο δε ζα επηηξέπεη ελζπλεηδήησο ζε ηξίην, ηνλ νπνίν εμνπζηάδεη ή ειέγ-

ρεη, λα δξα επαγγεικαηηθά εθ κέξνπο ηνπ, κε ή ρσξίο πιεξσκή. Αλ ην κέινο πξνβεί 

ζε ηέηνηα εμνπζηνδφηεζε, παξεκβαίλεη ηνπο θαλφλεο. Δπί πιένλ, ην κέινο κπνξεί λα 

ζεσξεζεί ππεχζπλν γηα ηηο πξάμεηο φισλ ησλ αηφκσλ πνπ ζρεηίδνληαη καδί ηνπ ζηελ 

άζθεζε ηεο δεκφζηαο ινγηζηηθήο θαη ζηα νπνία ην κέινο έρεη εμνπζία ή ηελ επρέξεηα 

λα ειέγμεη. 

3. Σν κέινο κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη έρεη θινληζκέλε αλεμαξηεζία σο πξνο έλαλ 

πειάηε, σο απνηέιεζκα πξάμεσλ ή ζρέζεσλ ζπγθεθξηκέλσλ αηφκσλ θαη νξγαληζκψλ, 

φπσο πεξηγξάθνληαη ζηνλ θαλφλα 101 θαη ηηο εξκελείεο ηνπ, αθφκα θαη αλ ην κέινο 

δελ έρεη ηελ εμνπζία ή ηελ επρέξεηα λα ηνπο ειέγμεη. Δπνκέλσο, ηίπνηα απφ φζα αλα-

θέξνληαη εδψ δελ κπνξεί λα θάλεη ην κέινο λα πηζηέςεη φηη ε αλεμαξηεζία ηνπ δελ 

θινλίδεηαη κφλν θαη κφλν ιφγσ ηεο αληθαλφηεηάο ηνπ λα ειέγμεη ηέηνηα άηνκα ή νξ-

γαληζκνχο. 

[Η Παξάγξαθνο πξνζηέζεθε ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1989, ηέζεθε ζε ηζρχ ζηηο 30 Ννεκ-

βξίνπ 1989 θαη αλαζεσξήζεθε ηνλ Ινχιην ηνπ 2002 γηα λα αληαλαθιά ηηο απαξαίηεηεο 

αιιαγέο πνπ πξνέθπςαλ ζηελ αλαζεψξεζε ηεο εξκελείαο 101-1] 

 

Κανόναρ 101: Ανεξαπηηζία 

Σν κέινο πνπ αζθεί ηε δεκφζηα ινγηζηηθή ζα είλαη αλεμάξηεην θαηά ηελ απφδνζε 

ησλ επαγγεικαηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ. Όπσο απαηηείηαη απφ ηα πξφηππα πνπ εθδίδν-

ληαη απφ ζψκαηα πηζηνπνηεκέλα απφ ην πκβνχιην. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 102: Ακεπαιόηηηα και Ανηικειμενικόηηηα 

Καηά ηελ απφδνζε νπνηαζδήπνηε επαγγεικαηηθήο ππεξεζίαο, ην κέινο ζα δηαηεξεί 

ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, δε ζα έρεη ζπγθξνπφκελα ζπκθέξν-

ληα θαη δε ζα αιινηψλεη ζηνηρεία ελζπλείδεηα, νχηε ζα ππνηάζζεη ηελ θξίζε ηνπ ζε 

άιινπο. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 
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Κανόναρ 201: Γενικά Ππόηςπα – Λογιζηικέρ Απσέρ 

Σν κέινο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα αθφινπζα πξφηππα θαη θάζε εξκελεία ηνπο απφ 

κέιε εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην πκβνχιην: 

A. Δπαγγεικαηηθή Δπηδεμηόηεηα. Σν κέινο αλαιακβάλεη κφλν εθείλεο ηηο επαγγεικα-

ηηθέο ππεξεζίεο πνπ ινγηθά ην ίδην ή ε εηαηξεία ηνπ κπνξνχλ λα θέξνπλ εηο πέξαο κε 

επαγγεικαηηθή επηδεμηφηεηα. 

B. Γένπζα Δπαγγεικαηηθή Πξνζνρή. Αζθείηαη ε δένπζα επαγγεικαηηθή πξνζνρή θα-

ηά ηελ απφδνζε επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ. 

C. Πξνγξακκαηηζκόο θαη Δπίβιεςε. Η απφδνζε επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ πξν-

γξακκαηίδεηαη θαη επηβιέπεηαη επαξθψο. 

D. Δπαξθή Σρεηηθά Σηνηρεία. Απνθηνχληαη επαξθή ζρεηηθά ζηνηρεία, γηα ηε ινγηθή 

ηεθκεξίσζε θάζε ζπκπεξάζκαηνο ή πξφηαζεο πνπ αθνξά ηελ επαγγεικαηηθή ππεξε-

ζία πνπ πξνζθέξεηαη. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 202: ςμμόπθωζη με ηα Ππόηςπα 

Σν κέινο πνπ πξνζθέξεη ειεγθηηθέο, ζπκβνπιεπηηθέο ηεο δηνίθεζεο, θνξνηερληθέο 

θαη άιιεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο ζα ζπκκνξθψλεηαη κε ηα πξφηππα πνπ εθδίδν-

ληαη απφ ζψκαηα εμνπζηνδνηεκέλα απφ ην πκβνχιην. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 203: Λογιζηικέρ Απσέρ 

Σν κέινο (1) δε ζα εθθξάζεη γλψκε θαη δε ζα δειψζεη θαηεγνξεκαηηθά φηη νη ρξεκα-

ηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ή άιια ρξεκαηννηθνλνκηθά δεδνκέλα νπνηνπδήπνηε νξ-

γαληζκνχ παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηηο γεληθά παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο θαη 

(2) δε ζα δειψζεη φηη δελ γλσξίδεη θάπνηα ζεκαληηθή ηξνπνπνίεζε πνπ πξέπεη λα γί-

λεη πξνθεηκέλνπ νη θαηαζηάζεηο ή ηα δεδνκέλα λα θαηαζηνχλ ζπκβαηά κε ηηο γεληθά 

παξαδεθηέο ινγηζηηθέο αξρέο, αλ νη θαηαζηάζεηο ή ηα δεδνκέλα εκπεξηέρνπλ απνθιί-

ζεηο απφ νπνηαδήπνηε ινγηζηηθή αξρή πνπ εθδίδεηαη απφ ζψκαηα εμνπζηνδνηεκέλα 

απφ ην πκβνχιην. Αλ φκσο νη θαηαζηάζεηο εκπεξηέρνπλ κηα ηέηνηα απφθιηζε θαη ην 

κέινο κπνξεί λα απνδείμεη φηη ιφγσ εμαηξεηηθψλ ζπλζεθψλ νη θαηαζηάζεηο ζα ήηαλ 

παξαπιαλεηηθέο ρσξίο ηελ απφθιηζε, ζα κπνξεί ην κέινο λα ζπκκνξθσζεί κε ηνλ θα-

λφλα πεξηγξάθνληαο ηελ απφθιηζε, ηα αλακελφκελά ηεο απνηειέζκαηα, αλ απηφ είλαη 
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πξαθηηθά εθηθηφ θαη ηνπο ιφγνπο πνπ ζα έθαλαλ ηε ζπκκφξθσζε κε ηελ αξρή λα ν-

δεγήζεη ζε παξαπιαλεηηθέο θαηαζηάζεηο. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 301: Δμπιζηεςηικέρ Πληποθοπίερ Πελαηών 

Σν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα δε ζα απνθαιχςεη νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή 

πιεξνθνξία ρσξίο ηε ζαθή ζπλαίλεζε ηνπ πειάηε. 

 

Ο θαλφλαο απηφο δελ πξέπεη λα εξκελεπηεί (1) φηη απαιιάζζεη ην κέινο απφ ηηο επαγ-

γεικαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο πνπ πεξηγξάθνπλ νη θαλφλεο 202 θαη 203 ή (2) φηη επε-

ξεάδεη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηελ ππνρξέσζε ηνπ κέινπο λα είλαη αληηθεηκεληθφ φ-

ηαλ θιεηεχεηαη λφκηκα λα θαηαζέζεη ζε θάπνηα δηθαζηηθή αξρή ή φηη εκπνδίδεη ηε 

ζπκκφξθσζε ηνπ κέινπο κε ηζρχνληεο λφκνπο θαη θπβεξλεηηθέο εληνιέο. (3) φηη απα-

γνξεχεη ηελ επηζεψξεζε ησλ επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ ηνπ κέινπο απφ ην AICA ή 

ηελ πνιηηεηαθή θνηλφηεηα ησλ CPAs ή ηνπ Board of Accountancy. (4) φηη απνθιείεη 

ην κέινο απφ ην λα θαηαζέζεη κηα θαηαγγειία ή λα απαληήζεη ζε εξψηεζε ηνπ ηνκέα 

επαγγεικαηηθήο εζηθήο ή ηνπ δηθαζηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ ηλζηηηνχηνπ ή νπνηνπδήπν-

ηε άιινπ δενληνινγηθνχ, εξεπλεηηθνχ ή πεηζαξρηθνχ ζψκαηνο ηεο πνιηηεηαθήο θνηλφ-

ηεηαο ησλ CPAs ή ηνπ Board of Accountancy. 

 

Σα κέιε νπνηνπδήπνηε ζψκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζην (4) παξαπάλσ, ηα νπνία αζρν-

ινχληαη κε ηηο επηζεσξήζεηο ησλ επαγγεικαηηθψλ πξαθηηθψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην 

(3) παξαπάλσ, δε ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ γηα ίδην φθεινο, νχηε ζα δεκνζηνπνηήζνπλ 

νπνηαδήπνηε εκπηζηεπηηθή πιεξνθνξία πειαηψλ άιινπ κέινπο, πνπ καζαίλνπλ θαηά 

ηε δηεμαγσγή ησλ θαζεθφλησλ ηνπο. Η απαγφξεπζε απηή δελ πεξηνξίδεη ηελ αληαι-

ιαγή πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ, φηαλ δηελεξγνχληαη εξεπλεηηθέο ή πεηζαξρηθέο 

ελέξγεηεο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην (4) παξαπάλσ, ή επηζεσξήζεηο επαγγεικαηηθψλ 

πξαθηηθψλ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην (3) παξαπάλσ. 

[Όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 1992] 

 

Κανόναρ 302: Τπό ςνθήκη / Δξαπηημένερ Αμοιβέρ (Contingent fees) 

Σν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα: 

1. Γε ζα δερηεί απφ πειάηε ακνηβέο πνπ εμαξηψληαη απφ ην απνηέιεζκα ησλ ε-

παγγεικαηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, φηαλ απηέο αθνξνχλ: 
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a. Έιεγρν ή αμηνιφγεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ ή 

b. χληαμε ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο φηαλ ην κέινο αλακέλεη, ή ιν-

γηθά ζα έπξεπε λα αλακέλεη, φηη θάπνηνο ηξίηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θαηάζηαζε 

πνπ ζπλέηαμε ην κέινο θαη απηή δε δεκνζηνπνηεί ηελ έιιεηςε αλεμαξηεζίαο. 

c. Αμηνιφγεζε κειινληηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ή 

2. Γε ζα δερηεί ππφ ζπλζήθε ακνηβέο φηαλ πξνεηνηκάδεη ή δηνξζψλεη αίηεζε επη-

ζηξνθήο θφξνπ γηα νπνηνλδήπνηε πειάηε. 

 

Η απαγφξεπζε ηνπ (1) παξαπάλσ εθαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην κέινο ή ε 

εηαηξεία ηνπ παξέρνπλ ηηο αλαθεξφκελεο επαγγεικαηηθέο ππεξεζίεο θαη ηελ πεξίνδν 

πνπ θαιχπηεηαη απφ παιηφηεξεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ρξεζη-

κνπνηνχληαη απφ ην κέινο. 

 

Δθηφο απφ ηελ πεξίπησζε πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ επφκελε πξφηαζε, εμαξηψκελε α-

κνηβή ζεσξείηαη εθείλε πνπ ζπκθσλείηαη γηα ηε δηεμαγσγή επαγγεικαηηθψλ ππεξε-

ζηψλ, εθφζνλ ε θαηαβνιή ηεο εμαξηάηαη απφ ζπγθεθξηκέλν ζπκπέξαζκα ή απνηέιε-

ζκα, ή ην αθξηβέο ηεο πνζφ εμαξηάηαη απφ ην πφζν επλντθφ είλαη γηα ηνλ πειάηε ην 

ηειηθφ ζπκπέξαζκα ή απνηέιεζκα. Μφλν γηα ηνπο ζθνπνχο απηνχ ηνπ θαλφλα, δε ζε-

σξνχληαη ππφ ζπλζήθε ακνηβέο φζεο επηβάιινληαη απφ δηθαζηήξηα ή άιιεο δεκφζηεο 

αξρέο, ή φηαλ αλαθέξνληαη ζε θνξνινγηθά ζέκαηα θαη θαζνξίδνληαη απφ ζπκπεξά-

ζκαηα δηθαζηηθψλ δηαδηθαζηψλ ή θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ. 

 

Οη ακνηβέο ησλ κειψλ κπνξεί λα δηαθέξνπλ, π.ρ. κε βάζε ηελ πνιππινθφηεηα ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 20 Μαΐνπ 1991] 

 

Κανόναρ 501: Αηιμωηικέρ Ππάξειρ 

Σν κέινο δε ζα πξνβεί ζε νπνηαδήπνηε πξάμε εμεπηειηζηηθή γηα ην επάγγεικα. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 502: Γιαθήμιζη και Άγπα Πελαηών (solicitation) 

Σν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα δε ζα πξνζπαζεί λα θεξδίζεη πειάηεο κέζσ δηα-

θήκηζεο ή άιινπ είδνπο άγξα πειαηψλ, κε ηξφπν εζθαικέλν, παξαπιαλεηηθφ ή απα-

ηειφ. Η άγξα δηα κέζσ θαηαλαγθαζκνχ, εμαπάηεζεο ή παξελφριεζεο απαγνξεχεηαη. 
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[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 12 Ιαλνπαξίνπ 1988] 

 

Κανόναρ 503: Ππομήθειερ και Αμοιβέρ Πποώθηζηρ 

 

Α. Απαγνξεπκέλεο πξνκήζεηεο: 

Σν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα δε ζα πξνηείλεη ζε πειάηε έλαληη ακνηβήο νπνην-

δήπνηε πξντφλ ή ππεξεζία, νχηε ζα πξνσζήζεη πξντφλ ή ππεξεζία ηνπ πειάηε έλαληη 

ακνηβήο, φηαλ ην ίδην ή ε εηαηξεία ηνπ γηα απηφλ ηνλ πειάηε: 

1. Γηελεξγνχλ έιεγρν ή αμηνιφγεζε ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

2. πληάζζνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο νπνίεο αλακέλνπλ, ή ζα 

έπξεπε ινγηθά λα αλακέλνπλ φηη θάπνηνο ηξίηνο ζα ρξεζηκνπνηήζεη, εθφζνλ ζηελ α-

λαθνξά ηνπ κέινπο γηα ηε ζχληαμε ησλ θαηαζηάζεσλ δε δεκνζηνπνηείηαη ε έιιεηςε 

αλεμαξηεζίαο 

3. Αμηνινγνχλ κειινληηθέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο 

Η απαγφξεπζε απηή ηζρχεη θαηά ηε δηάξθεηα πνπ ην κέινο απαζρνιείηαη κε ηηο αλσ-

ηέξσ αλαθεξφκελεο ππεξεζίεο θαη ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηεηαη απφ ηηο ζρεηηθέο πα-

ιαηφηεξεο θαηαζηάζεηο κε απηέο ηηο ππεξεζίεο. 

 

Β. Γεκνζηνπνίεζε Δπηηξεπφκελσλ Πξνκεζεηψλ 

Σν κέινο πνπ εξγάδεηαη αλεμάξηεηα, φηαλ απηφο ν θαλφλαο δελ ηνπ απαγνξεχεη λα 

δέρεηαη πξνκήζεηεο γηα ηε δηεμαγσγή επαγγεικαηηθψλ ππεξεζηψλ θαη κάιηζηα φηαλ 

αλακέλεη λα πιεξσζεί κε πξνκήζεηα, πξέπεη λα απνθαιχπηεη απηφ ην γεγνλφο ζε ν-

πνηνδήπνηε άηνκν ή νξγαληζκφ ζθνπεχεη λα πξνσζήζεη πξντφληα ή ππεξεζίεο. 

 

Γ. Ακνηβέο Πξνψζεζεο 

Όπνην κέινο ιακβάλεη ακνηβή γηα λα πξνηείλεη ή λα πξνσζήζεη θάπνηα ππεξεζία ησλ 

CPAs ζε νπνηνδήπνηε άηνκν ή νξγαληζκφ, ή πιεξψλεη ακνηβή πξνθεηκέλνπ λα θεξδί-

ζεη έλαλ πειάηε, ζα γλσζηνπνηεί απηφ ην γεγνλφο ζηνλ πειάηε ηνπ. 

[Όπσο πηνζεηήζεθε ζηηο 23 Μαΐνπ 1990 θαη εθαξκφδεηαη απφ ηηο 9 Απγνχζηνπ 1990] 

 

Κανόναρ 505: Μοπθή και Όνομα ηος Οπγανιζμού 

Σν κέινο κπνξεί λα αζρνιεζεί κε ηε δεκφζηα ινγηζηηθή κφλν κέζσ θάπνηνπ νξγαλη-

ζκνχ, ηνπ νπνίνπ ε κνξθή επηηξέπεηαη απφ λφκν θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ είλαη 

ζπκβαηά κε ηηο απνθάζεηο ηνπ πκβνπιίνπ. 
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Σν κέινο δε ζα αζρνιεζεί κε ηε δεκφζηα ινγηζηηθή κέζσ εηαηξείαο ηεο νπνίαο ην φ-

λνκα είλαη παξαπιαλεηηθφ. Ολφκαηα ελφο ή πεξηζζνηέξσλ παιηψλ ηδηνθηεηψλ κπν-

ξνχλ λα πεξηιακβάλνληαη ζηελ νλνκαζία ηνπ δηάδνρνπ νξγαληζκνχ. 

 

Κακία εηαηξεία δελ κπνξεί λα απηφ-ρξηζηεί “Μέινο ηνπ Ακεξηθάληθνπ Ιλζηηηνχηνπ 

Οξθσηψλ Λνγηζηψλ”, εθηφο αλ φινη νη CPAs ηδηνθηήηεο ηεο είλαη κέιε ηνπ Ιλζηηηνχ-

ηνπ. 

[Όπσο ηξνπνπνηήζεθε ζηηο 14 Ιαλνπαξίνπ 1992, ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1997 θαη ζηηο 15 

Μαΐνπ 2000] 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2008 by American Institute of Certified Public Accountants, Inc. 

Used with permission, for educational purposes only 
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Ο Γείκηηρ Γιαθθοπάρ 2007, ηηρ Transparency International 

 

a/a χώρα 2007 

CPI  

διάζηημα 

εμπιζηοζύνης 

1 Denmark 9.4 9.2 - 9.6 

1 Finland 9.4 9.2 - 9.6 

1 New Zealand 9.4 9.2 - 9.6 

4 Singapore 9.3 9.0 - 9.5 

4 Sweden 9.3 9.1 - 9.4 

6 Iceland 9.2 8.3 - 9.6 

7 Netherlands 9.0 8.8 - 9.2 

7 Switzerland 9.0 8.8 - 9.2 

9 Canada 8.7 8.3 - 9.1 

9 Norway 8.7 8.0 - 9.2 

11 Australia 8.6 8.1 - 9.0 

12 Luxembourg 8.4 7.7 - 8.7 

12 United Kingdom 8.4 7.9 - 8.9 

14 Hong Kong 8.3 7.6 - 8.8 

15 Austria 8.1 7.5 - 8.7 

16 Germany 7.8 7.3 - 8.4 

17 Ireland 7.5 7.3 - 7.7 

17 Japan 7.5 7.1 - 8.0 

19 France 7.3 6.9 - 7.8 

20 USA 7.2 6.5 - 7.6 

21 Belgium 7.1 7.1 - 7.1 

22 Chile 7.0 6.5 - 7.4 

23 Barbados 6.9 6.6 - 7.1 

24 Saint Lucia 6.8 6.1 - 7.1 

25 Spain 6.7 6.2 - 7.0 

25 Uruguay 6.7 6.4 - 7.0 

27 Slovenia 6.6 6.1 - 6.9 

28 Estonia 6.5 6.0 -7.0 

28 Portugal 6.5 5.8 - 7.2 

30 Israel 6.1 5.6 - 6.7 

30 Saint Vincent and the 

Grenadines 

6.1 4.0 - 7.1 
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32 Qatar 6.0 5.4 - 6.4 

33 Malta 5.8 5.3 - 6.2 

34 Macao 5.7 4.7 - 6.4 

34 Taiwan 5.7 5.4 - 6.1 

34 United Arab Emirates 5.7 4.8 - 6.5 

37 Dominica 5.6 4.0 - 6.1 

38 Botswana 5.4 4.8 - 6.1 

39 Cyprus 5.3 5.1 - 5.5 

39 Hungary 5.3 4.9 - 5.5 

41 Czech Republik 5.2 4.9 - 5.8 

41 Italy 5.2 4.7 - 5.7 

43 Malaysia 5.1 4.5 - 5.7 

43 South Africa 5.1 4.9 - 5.5 

43 South Korea 5.1 4.7 - 5.5 

46 Bahrain 5.0 4.2 - 5.7 

46 Bhutan 5.0 4.1 - 5.7 

46 Costa Rica 5.0 4.7 - 5.3 

49 Cape Verde 4.9 3.4 - 5.5 

49 Slovakia 4.9 4.5 - 5.2 

51 Latvia 4.8 4.4 - 5.1 

51 Lithuania 4.8 4.4 - 5.3 

53 Jordan 4.7 3.8 - 5.6 

53 Mauritius 4.7 4.1 - 5.7 

53 Oman 4.7 3.9 - 5.3 

56 Greece 4.6 4.3 - 5.0 

57 Namibia 4.5 3.9 - 5.2 

57 Samoa 4.5 3.4 - 5.5 

57 Seychelles 4.5 2.9 - 5.7 

60 Kuweit 4.3 3.3 - 5.1 

61 Cuba 4.2 3.5 - 4.7 

61 Poland 4.2 3.6 - 4.9 

61 Tunisia 4.2 3.4 - 4.8 

64 Bulgaria 4.1 3.6 - 4.8 

64 Croatia 4.1 3.6 - 4.5 

64 Turkey 4.1 3.8 - 4.5 

67 El Salvador 4.0 3.2 - 4.6 
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68 Colombia 3.8 3.4 - 4.3 

69 Ghana 3.7 3.5 - 3.9 

69 Romania 3.7 3.4 - 4.1 

71 Senegal 3.6 3.2 - 4.2 

72 Brazil 3.5 3.2 - 4.0 

72 China 3.5 3.0 - 4.2 

72 India 3.5 3.3 - 3.7 

72 Mexico 3.5 3.3 - 3.8 

72 Morocco 3.5 3.0 - 4.2 

72 Peru 3.5 3.4 - 3.7 

72 Suriname 3.5 3.0 - 3.9 

79 Georgia 3.4 2.9 - 4.3 

79 Grenada 3.4 2.0 - 4.1 

79 Saudi Arabia 3.4 2.7 - 3.9 

79 Serbia 3.4 3.0 - 4.0 

79 Trinidad and Tobago 3.4 2.7 - 3.9 

84 Bosnia and Herzegovina 3.3 2.9 - 3.7 

84 Gabon 3.3 3.0 - 3.5 

84 Jamaica 3.3 3.1 - 3.4 

84 Kiribati 3.3 2.4 - 3.9 

84 Lesotho 3.3 3.1 - 3.5 

84 FYR Macedonia 3.3 2.9 - 3.8 

84 Maldives 3.3 2.3 - 4.3 

84 Montenegro 3.3 2.4 - 4.0 

84 Swaziland 3.3 2.6 - 4.2 

84 Thailand 3.3 2.9 - 3.7 

94 Madagascar 3.2 2.5 - 3.9 

94 Panama 3.2 2.8 - 3.4 

94 Sri Lanka 3.2 2.9 - 3.5 

94 Tanzania 3.2 2.9 - 3.4 

98 Vanuatu 3.1 2.4 - 3.7 

99 Algeria 3.0 2.7 - 3.2 

99 Armenia 3.0 2.8 - 3.2 

99 Belize 3.0 2.0 - 3.7 

99 Dominican Republic 3.0 2.8 - 3.3 

99 Lebanon 3.0 2.2 - 3.6 
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99 Mongolia 3.0 2.6 - 3.3 

105 Albania 2.9 2.6 - 3.1 

105 Argentina 2.9 2.6 - 3.2 

105 Bolivia 2.9 2.7 - 3.2 

105 Burkina Faso 2.9 2.6 - 3.4 

105 Djibouti 2.9 2.2 - 3.4 

105 Egypt 2.9 2.6 - 3.3 

111 Eritrea 2.8 2.1 - 3.5 

111 Guatemala 2.8 2.4 - 3.2 

111 Moldovaa 2.8 2.5 - 3.3 

111 Mozambique 2.8 2.5 - 3.1 

111 Rwanda 2.8 2.3 - 3.3 

111 Solomon Islands 2.8 2.4 - 3.1 

111 Uganda 2.8 2.5 - 3.0 

118 Benin 2.7 2.3 - 3.2 

118 Malawi 2.7 2.4 - 3.0 

118 Mali 2.7 2.4 - 3.0 

118 Sao Tome and Principe 2.7 2.4 - 3.0 

118 Ukraine 2.7 2.4 - 3.0 

123 Comoros 2.6 2.2 - 3.0 

123 Guyana 2.6 2.3 - 2.7 

123 Mauritania 2.6 2.0 - 3.3 

123 Nicaragua 2.6 2.3 - 2.7 

123 Niger 2.6 2.3 - 2.9 

123 Timor-Leste 2.6 2.5 - 2.6 

123 Viet Nam 2.6 2.4 - 2.9 

123 Zambia 2.6 2.3 - 2.9 

131 Burundi 2.5 2.0 - 3.0 

131 Honduras 2.5 2.3 - 2.6 

131 Iran 2.5 2.0 - 3.0 

131 Libya 2.5 2.1 - 2.6 

131 Nepal 2.5 2.3 - 2.7 

131 Philippines 2.5 2.3 - 2.7 

131 Yemen 2.5 2.1 - 3.0 

138 Cameroon 2.4 2.1 - 2.7 

138 Ethiopia 2.4 2.1 - 2.7 
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138 Pakistan 2.4 2.0 - 2.8 

138 Paraguay 2.4 2.1 - 2.6 

138 Syria 2.4 1.7 - 2.9 

143 Gambia 2.3 2.0 - 2.6 

143 Indonesia 2.3 2.1 - 2.4 

143 Russia 2.3 2.1 - 2.6 

143 Togo 2.3 1.9 - 2.8 

147 Angola 2.2 1.8 - 2.4 

147 Guinea-Bissau 2.2 2.0 - 2.3 

147 Nigeria 2.2 2.0 - 2.4 

150 Azerbaijan 2.1 1.9 - 2.3 

150 Belarus 2.1 1.7 - 2.6 

150 Congo, Republic 2.1 2.0 - 2.2 

150 Cote d'Ivoire 2.1 1.7 - 2.6 

150 Ecuador 2.1 2.0 - 2.3 

150 Kazakhstan 2.1 1.7 - 2.5 

150 Kenya 2.1 1.9 - 2.3 

150 Kyrgyzstan 2.1 2.0 - 2.2 

150 Liberia 2.1 1.8 - 2.4 

150 Sierra Leone 2.1 2.0 - 2.2 

150 Tajikistan 2.1 1.9 - 2.3 

150 Zimbabwe 2.1 1.8 - 2.4 

162 Bangladesh 2.0 1.8 - 2.3 

162 Cambodia 2.0 1.8 - 2.1 

162 Central African Republic 2.0 1.8 - 2.3 

162 Papua New Guinea 2.0 1.7 - 2.3 

162 Turkmenistan 2.0 1.8 - 2.3 

162 Venezuela 2.0 1.9 - 2.1 

168 Congo, Democratic 

Republic 

1.9 1.8 - 2.1 

168 Equatorial Guinea 1.9 1.7 - 2.0 

168 Guinea 1.9 1.4 - 2.6 

168 Laos 1.9 1.7 - 2.2 

172 Afghanistan 1.8 1.4 - 2.0 

172 Chad 1.8 1.7 - 1.9 

172 Sudan 1.8 1.6 - 1.9 
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175 Tonga 1.7 1.5 - 1.8 

175 Uzbekistan 1.7 1.6 - 1.9 

177 Haiti 1.6 1.3 - 1.8 

178 Iraq 1.5 1.3 - 1.7 

179 Myanmar 1.4 1.1 - 1.7 

179 Somalia 1.4 1.1 - 1.7 

 

 

Σν απνηέιεζκα ηνπ CPI ζρεηίδεηαη κε ην βαζκφ δηαθζνξάο, φπσο ηνλ αληηιακβάλν-

ληαη επηρεηξεκαηίεο θαη αλαιπηέο θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 10 (ρψξα απαιιαγκέλε απφ 

ηε δηαθζνξά) θαη 0 (πςειή δηαθζνξά) 

 

Σν δηάζηεκα εκπηζηνζχλεο παξέρεη πηζαλέο ηηκέο ηνπ δείθηε, αλάινγα κε ηελ αθξί-

βεηα ηεο κέηξεζεο. Καλνληθά, ν πξαγκαηηθφο δείθηεο έρεη πηζαλφηεηα 5% λα βξίζθε-

ηαη πάλσ ή θάησ απφ απηφ ην δηάζηεκα. 



Γεληθό Παξάξηεκα 

 196 

Πποληπηική Δξέηαζη ηηρ ACFE καηά ηηρ Απάηηρ
*
 

 

ΟΡΓΑΝΙΜΟ:__________________ 

ΗΜΔΡΟΜ. ΔΞΔΣΑΗ:___________ 

 

1. Δποπηεία κινδύνος απάηηρ 

ε πνην βαζκφ έρεη εγθαηαζηήζεη ν νξγαληζκφο δηαδηθαζία επνπηείαο ηνπ θηλδχλνπ 

απάηεο, κέζσ ηνπ δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ ή άιινπ νξγάλνπ επηθνξηηζκέλνπ κε 

ηε δηαθπβέξλεζε (π.ρ. κηα ειεγθηηθή επηηξνπή); 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 20 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

 

2. Κςπιόηηηα κινδύνος απάηηρ 

ε πνην βαζκφ έρεη δεκηνπξγήζεη ν νξγαληζκφο «θπξηφηεηα» ησλ θηλδχλσλ απάηεο, 

πξνζδηνξίδνληαο έλα κέινο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο σο ππεχζπλν γηα ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ θηλδχλσλ απάηεο κέζα ζηνλ νξγαληζκφ θαη θαζηζηψληαο ζαθέο ζηνπο επη-

θεθαιήο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ κνλάδσλ φηη είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαρείξηζε ησλ 

θηλδχλσλ απάηεο ζην θνκκάηη ηνπ νξγαληζκνχ πνπ ηνπο αλήθεη; 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 10 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

 

3. Αξιολόγηζη κινδύνος απάηηρ 

ε πνην βαζκφ έρεη εθαξκφζεη ν νξγαληζκφο κηα δηαξθή δηαδηθαζία γηα ηνλ ηαθηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ θξίζηκσλ θηλδχλσλ απάηεο ζηνπο νπνίνπο ν νξγαληζκφο είλαη ε-

θηεζεηκέλνο; 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 10 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

                                                 

 

 
*
 ASSOCIATION OF CERTIFIED FRAUD EXAMINERS (ACFE) FRAUD PREVENTION CHECK-

UP. http://www.cfenet.com/ 
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4. Ανοσή κινδύνος απάηηρ και πολιηική διασείπιζηρ κινδύνος 

ε πνην βαζκφ έρεη πξνζδηνξίζεη θαη πξνεγνπκέλσο εγθξίλεη ν νξγαληζκφο, κέζσ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, ηελ αλνρή ηνπ γηα δηάθνξνπο ηχπνπο θηλδχλνπ απάηεο; 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη θίλδπλνη κπνξεί λα αληηπξνζσπεχνπλ αλεθηφ θφζηνο γηα ηηο 

επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ελψ άιινη κπνξεί λα ζπληζηνχλ θαηαζηξνθηθνχο 

θηλδχλνπο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε ή ηε θήκε ηνπ νξγαληζκνχ. Ο νξγα-

ληζκφο είλαη εχινγν λα έρεη δηαθνξεηηθή αλνρή γηα απηνχο ηνπο θηλδχλνπο. 

 

ε πνην βαζκφ έρεη πξνζδηνξίζεη θαη πξνεγνπκέλσο εγθξίλεη ν νξγαληζκφο, κέζσ ηνπ 

δηνηθεηηθνχ ηνπ ζπκβνπιίνπ, πνιηηηθή ζρεηηθή κε ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ θηλδχ-

λσλ απάηεο; Μηα ηέηνηα πνιηηηθή πξέπεη λα πξνζδηνξίδεη ηνλ θχξην ηνπ θηλδχλνπ, πνπ 

είλαη ππεχζπλνο γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο, πνηνη θίλδπλνη ζα απνξξηθ-

ζνχλ (π.ρ. αξλνχκελνη ζπγθεθξηκέλεο επηρεηξεκαηηθέο επθαηξίεο), πνηνη θίλδπλνη ζα 

κεηαθεξζνχλ ζε άιινπο κέζσ αζθάιηζεο ή άιιεο ζχκβαζεο θαη ηη βήκαηα ζα γίλνπλ 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ απάηεο πνπ απνκέλνπλ. 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 10 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

 

5. Έλεγσοι καηά ηηρ απάηηρ ζε επίπεδο διαδικαζιών/ αναζσεδίαζη 

ε πνην βαζκφ έρεη εγθαηαζηήζεη ν νξγαληζκφο κεηξήζεηο, φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ, 

γηα λα εμαιείςεη ή λα κεηψζεη κέζσ αλαζρεδίαζεο δηαδηθαζηψλ θάζε έλαλ απφ ηνπο 

θηλδχλνπο πνπ έρεη εθηηκήζεη; Οη βαζηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ δηαρσξηζκφ ησλ 

θαζεθφλησλ εμνπζηνδφηεζεο, επίβιεςε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη θαηαγξαθή – δεκηνπξ-

γία αλαθνξψλ γηα ηηο ζπλαιιαγέο. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο κπνξεί λα είλαη πην απνδν-

ηηθφ νηθνλνκηθά λα αλαζρεδηαζηνχλ νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα λα κεησ-

ζνχλ νη θίλδπλνη απάηεο απφ ην λα γεκίζνπλ νη ππάξρνπζεο δηαδηθαζίεο κε ειέγρνπο. 

Γηα παξάδεηγκα, θάπνηνη θίλδπλνη απάηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απνδνρή ρξεκαηη-

θψλ θεθαιαίσλ είλαη δπλαηφ λα εμαιεηθζνχλ ή λα κεησζνχλ ζεκαληηθά ζπγθεληξψ-

λνληαο απηή ηε δξαζηεξηφηεηα ή αλαζέηνληάο ηελ εμσηεξηθά (outsourcing) ζε θάπνηα 

ηξαπεδηθή ππεξεζία, φπνπ εληαηηθφηεξνη έιεγρνη κπνξεί λα ζπκθέξνπλ πεξηζζφηεξν. 
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ε πνην βαζκφ έρεη εγθαηαζηήζεη ν νξγαληζκφο κεηξήζεηο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, 

ζρεδηαζκέλεο γηα λα πξνιακβάλνπλ, λα απνζαξξχλνπλ θαη λα εληνπίδνπλ θαζέλαλ 

απφ ηνπο θξίζηκνπο θηλδχλνπο απάηεο, πνπ έρεη αμηνινγήζεη; Γηα παξάδεηγκα, ν θίλ-

δπλνο παξαπνίεζεο ησλ παξαζηαηηθψλ πσιήζεσλ απφ ηνπο πσιεηέο, πξνθεηκέλνπ 

απηνί λα θεξδίζνπλ απμεκέλεο πξνκήζεηεο, κπνξεί λα κεησζεί κε απνηειεζκαηηθή ε-

πηηήξεζε απφ ηνπο δηεπζπληέο πσιήζεσλ, νη νπνίνη ζα πξέπεη λα εγθξίλνπλ φπνησλ 

πσιήζεσλ ε αμία ππεξβαίλεη θάπνην φξην. 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 10 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

 

6. Έλεγσοι καηά ηηρ απάηηρ ζε επίπεδο πεπιβάλλονηορ 

ε κεγάιεο απάηεο ζπλήζσο εκπιέθνληαη κέιε ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο, νη νπνίνη 

κπνξνχλ λα παξαθάκςνπλ ηνπο έιεγρνπο ζε επίπεδν δηαδηθαζηψλ, ρξεζηκνπνηψληαο 

ηελ πςειή ηνπο εμνπζία. Η απνηξνπή ινηπφλ κεγάισλ απαηψλ απαηηεί άθακπηε έκ-

θαζε ζηε δεκηνπξγία ελφο εξγαζηαθνχ πεξηβάιινληνο πνπ πξνσζεί ηελ εζηθή ζπκπε-

ξηθνξά, εκπνδίδεη ηηο παξαλνκίεο θαη ελζαξξχλεη φινπο ηνπο ππαιιήινπο λα γλσζην-

πνηνχλ ζην θαηάιιειν άηνκν θάζε γλσζηφ ή ελ δπλάκεη αδίθεκα. Σα κέιε ηεο αλψ-

ηαηεο δηνίθεζεο κπνξεί λα αδπλαηνχλ λα δηαπξάμνπλ θάπνηεο απάηεο αλ νη ππάιιεινη 

αξλεζνχλ λα βνεζήζνπλ θαη λα ζπλεξγαζηνχλ ζην έγθιεκα. Παξφιν πνπ νη «απα-

ινί» έιεγρνη ππνθίλεζεο ηεο θαηάιιειεο ζπκπεξηθνξάο ζην εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ 

είλαη δπζθνιφηεξν λα αλαπηπρζνχλ θαη λα αμηνινγεζνχλ, ζε ζρέζε κε ηνπο παξαδν-

ζηαθνχο «ζθιεξνχο» ειέγρνπο, θαίλεηαη λα είλαη ε θαιχηεξε άκπλα ελάληηα ζηηο α-

πάηεο πνπ εκπιέθνπλ ηελ αλψηαηε δηνίθεζε. 

 

ε πνην βαζκφ έρεη εγθαηαζηήζεη ν νξγαληζκφο δηαδηθαζία πξνψζεζεο ηεο εζηθήο 

ζπκπεξηθνξάο, απνζάξξπλζεο ηεο ηέιεζεο αδηθεκάησλ θαη δηεπθφιπλζεο ηεο ακθί-

δξνκεο επηθνηλσλίαο ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο; Μηα ηέηνηα δηαδηθαζία ηππηθά πεξη-

ιακβάλεη: 

 Οξηζκφ ελφο κέινπο ηεο αλψηαηεο δηνίθεζεο σο ππεχζπλνπ γηα ηηο δηαδηθαζίεο 

ηνπ νξγαληζκνχ πνπ πξνσζνχλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά, απνζαξξχλνπλ ηελ ηέιεζε 

αδηθεκάησλ θαη δεκηνπξγνχλ θαηάιιειε επηθνηλσλία ζε δχζθνιεο θαηαζηάζεηο. ε 

κεγάιεο επηρεηξήζεηο κπνξεί λα ππάξρεη μερσξηζηή ζέζε ζηειέρνπο εζηθήο θαη δεν-
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ληνινγίαο ή ζηειέρνπο ζπκκφξθσζεο. ε κηθξφηεξεο επηρεηξήζεηο, απηή ζα είλαη κηα 

πξφζζεηε αξκνδηφηεηα ελφο κέινπο ηεο δηνίθεζεο. 

 

 Έλαλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο γηα ηνπο ππαιιήινπο φισλ ησ επηπέδσλ, βαζηζκέλν 

ζηηο ζεκειηψδεηο αμίεο ηνπ νξγαληζκνχ, πνπ λα παξέρεη ζαθή θαζνδήγεζε γηα ην πνη-

εο ζπκπεξηθνξέο θαη πξάμεηο επηηξέπνληαη θαη πνηεο φρη. Ο θψδηθαο πξέπεη λα πξνζ-

δηνξίδεη πσο νη ππάιιεινη ζα αλαδεηνχλ επηπιένλ ζπκβνπιέο φηαλ αληηκεησπίδνπλ 

απνθάζεηο εζηθήο ππφ αβεβαηφηεηα θαη πψο λα γλσζηνπνηνχλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα 

γλσζηά θαη ελ δπλάκεη αδηθήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. 

 

 Δθπαίδεπζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηελ πξφζιεςε θαη ηαθηηθά απφ θεη θαη 

πέξα, ζρεηηθά κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, ηελ αλαδήηεζε ζπκβνπιψλ θαη ηε γλσ-

ζηνπνίεζε ελδερφκελσλ αδηθεκάησλ. 

 

 Δπηθνηλσληαθά ζπζηήκαηα γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ππαιιήισλ ζηελ αλαδήηεζε 

ζπκβνπιψλ, φπνπ απηφ ρξεηάδεηαη, πξηλ ηε ιήςε απνθάζεσλ εζηθήο θαη γηα λα εθ-

θξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα γλσζηά θαη ελ δπλάκεη αδηθήκαηα πνπ επεξεάδνπλ 

ηνλ νξγαληζκφ. Σα ζπκβνπιεπηηθά ζπζηήκαηα κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ κηα ηειε-

θσληθή γξακκή βνήζεηαο γηα ζέκαηα εζηθήο ή ζπκκφξθσζεο ή ην e-mail ηνπ ζηειέ-

ρνπο ή ηνπ γξαθείνπ εζηθήο ή ζπκκφξθσζεο. Σα ίδηα ή παξφκνηα ζπζηήκαηα κπν-

ξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ελδπλακσζνχλ νη ππάιιεινη (θαη θάπνηεο θνξέο θαη 

νη πξνκεζεπηέο, νη πειάηεο θαη άιινη) γηα λα εθθξάδνπλ ηηο αλεζπρίεο ηνπο γηα γλσ-

ζηά θαη ελψ δπλάκεη αδηθήκαηα πνπ επεξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. Πξφβιεςε πξέπεη λα 

ππάξρεη ψζηε απηέο νη επηθνηλσλίεο λα γίλνληαη αλψλπκα, ελψ ζζελαξέο πξνζπάζεηεο 

πξέπεη λα γίλνληαη γηα λα δεκηνπξγεζεί έλα πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη θαινχληεο ζα 

αηζζάλνληαη αζθαιείο ψζηε λα εθθξάδνπλ αλνηρηά ηηο αλεζπρίεο ηνπο. Η αλνηρηή ε-

πηθνηλσλία θάλεη επθνιφηεξν γηα ηνλ νξγαληζκφ λα αληηκεησπίζεη ηηο πξνθχπηνπζεο 

θαηαζηάζεηο, αιιά ε πξνζηαζία ησλ θαινχλησλ απφ «αληίπνηλα» είλαη έλα εμίζνπ 

ζεκαληηθφ ζέκα. 

 

 Μηα δηαδηθαζία γηα ηελ θαηάιιειε δηεξεχλεζε, φπνπ απαηηείηαη θαη ηε δηαιεχ-

θαλζε ησλ αλεζπρηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε γλσζηά θαη ελ δπλάκεη αδηθήκαηα πνπ επε-

ξεάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ. ηε ζπλέρεηα πξέπεη λα πξνβιέπεηαη θαη ε ελεκέξσζε ησλ 
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θαινχλησλ γηα ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ ζέκαηνο πνπ ηνπο απαζρνιεί. Ο νξγαληζκφο 

πξέπεη λα έρεη έλα πιάλν πνπ λα νξίδεη ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ θαη απφ 

πνηφλ γηα ηε δηεξεχλεζε δηαθνξεηηθψλ εηδψλ αλεζπρηψλ. Κάπνηα ζέκαηα αληηκεησπί-

δνληαη θαιχηεξα απφ ην πξνζσπηθφ ηεο δηνίθεζεο αλζξψπηλνπ παξάγνληα, θάπνηα κε 

γεληθέο ζπκβνπιέο, θάπνηα απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ειεγθηέο θαη θάπνηα άιια κπνξεί 

λα ρξεηάδνληαη επηζεψξεζε απφ εηδηθεπκέλνπο ειεγθηέο θαηά ηεο απάηεο. Η θαηνρή 

ελφο πξνζρεδηαζκέλνπ πιάλνπ ζα επηηαρχλεη ζεκαληηθά θαη ζα δηεπθνιχλεη ηελ απά-

ληεζε θαη ζα δηαζθαιίζεη φηη ηα θαηάιιεια άηνκα ελεκεξψλνληαη φηαλ πξνθχπηνπλ 

ελδερνκέλσο ζπνπδαία ζέκαηα. (π.ρ. λνκηθνί ζχκβνπινη, ην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην, ε 

επηηξνπή ειέγρνπ, αλεμάξηεηνη ειεγθηέο, λνκηθέο αξρέο, θηι.) 

 

 Σελ παξαθνινχζεζε ηεο ζπκκφξθσζεο κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο θαη ηεο 

ζπκκεηνρήο ζηε ζρεηηθή εθπαίδεπζε. Η παξαθνινχζεζε κπνξεί λα πεξηιακβάλεη 

ηνπιάρηζηνλ εηήζηα πηζηνπνίεζε ηεο ζπκκφξθσζεο θαη έιεγρν απηψλ ησλ πηζην-

πνηήζεσλ γηα λα δνθηκαζηεί ε πιεξφηεηα θαη ε αθξίβεηά ηνπο. 

 

 Σαθηηθέο κεηξήζεηο ηνπ βαζκνχ ζηνλ νπνίν επηηπγράλνληαη νη ζηφρνη εζηθήο/ 

ζπκκφξθσζεο θαη πξφιεςεο ηεο απάηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Σέηνηεο κεηξήζεηο ηππηθά 

πεξηιακβάλνπλ δεκνζθνπήζεηο ελφο ζηαηηζηηθά ζεκαληηθνχ δείγκαηνο ησλ ππαιιή-

ισλ. Οη έξεπλεο γηα ηηο ζηάζεηο ησλ ππαιιήισλ απέλαληη ζηηο δξαζηεξηφηεηεο εζη-

θήο/ ζπκκφξθσζεο ηνπ νξγαληζκνχ θαη γηα ην βαζκφ ζηνλ νπνίν πηζηεχνπλ νη ππάι-

ιεινη φηη ε δηνίθεζε δξα ζχκθσλα κε ηνλ θψδηθα ζπκπεξηθνξάο, παξέρνπλ κηα αλε-

θηίκεηε θαηαλφεζε ηνπ πφζν θαιά ιεηηνπξγνχλ απηά ηα αληηθείκελα. 

 

 Δλζσκάησζε ησλ ζηφρσλ εζηθήο/ ζπκκφξθσζεο θαη πξφιεςεο ηεο απάηεο ζηηο 

κεηξήζεηο απφδνζεο, έλαληη ησλ νπνίσλ αμηνινγνχληαη νη δηνηθνχληεο θαη απφ ηηο ν-

πνίεο εμαξηάηαη θαη ε απνδεκίσζή ηνπο. 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 30 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 
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7. Πποληπηικόρ ενηοπιζμόρ απαηών 

ε πνην βαζκφ έρεη εγθαηαζηήζεη ν νξγαληζκφο κηα δηαδηθαζία γηα ηνλ εληνπηζκφ, ηε 

δηεξεχλεζε θαη ηε δηαιεχθαλζε ελδερνκέλσο ζπνπδαίσλ θηλδχλσλ; Μηα ηέηνηα δηα-

δηθαζία ηππηθά πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πξνιεπηηθά ηεζη εληνπηζκνχ ηεο απάηεο, εη-

δηθά ζρεδηαζκέλα ψζηε λα αλαγλσξίδνπλ ηνπο ελδερφκελα ζεκαληηθνχο θηλδχλνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αμηνιφγεζε θηλδχλσλ απάηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Άιιεο κεηξή-

ζεηο κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ειεγθηηθά «θφθθηλα ζεκαηάθηα», ελζσκαησκέλα κέζα 

ζηα ζπζηήκαηα δηεθπεξαίσζεο ησλ ζπλαιιαγψλ, ηέηνηα πνπ λα ζεκαηνδνηνχλ ηηο 

χπνπηεο ζπλαιιαγέο γηα εμέηαζε θαη/ ή έγθξηζε πξηλ ηελ νινθιήξσζή ηνπο. Οη κέζν-

δνη αηρκήο εληνπηζκνχ απάηεο πεξηιακβάλνπλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ e-mail 

(φπνπ απηφ επηηξέπεηαη απφ ην λφκν) γηα ηελ αλαγλψξηζε ζπγθεθξηκέλσλ θξάζεσλ 

πνπ κπνξεί λα ππνδεηθλχνπλ πξνγξακκαηηζκέλα ή ηξέρνληα αδηθήκαηα. 

 

Απνηέιεζκα: Από 0 (δελ εθαξκόδεηαη δηαδηθαζία) κέρξη 10 βαζκνύο (δηαδηθαζία πιή-

ξσο εθαξκνζκέλε, δνθηκαζκέλε θαηά ην πξνεγνύκελν έηνο θαη απνδνηηθή). 

 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (κε άξηζηα ην 100):__________________________ 
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Κώδικαρ Ηθικήρ ηηρ Citigroup για Υπημαηοοικονομικούρ Δπαγγελ-

μαηίερ
*
 

 

Όινη νη λένη ππάιιεινη ηεο ηξάπεδαο ππνρξενχληαη καδί κε ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

ηππηθψλ ηνπο πξνζφλησλ λα πξνζθνκίζνπλ ζην Human Resource πηζηνπνηεηηθφ 

(ιεπθνχ) πνηληθνχ κεηξψνπ θαη λα ππνγξάςνπλ έλαλ γεληθφ Κψδηθα πκπεξηθνξάο. 

Δπηπξφζζεηα, ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηειέρε (ινγηζηέο, ειεγθηέο, ζχκβνπινη) ππν-

γξάθνπλ φηη ζα ζπκκνξθψλνληαη θαη κε ηνλ παξαθάησ Κψδηθα Ηζηθήο. 

 

πκθσλείηε λα: 

1. Γξαζηεξηνπνηήζηε θαη λα πξνσζείηε ηελ εηιηθξηλή θαη εζηθή ζπκπεξηθνξά, ζπ-

κπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ εζηθνχ ρεηξηζκνχ ππαξθηψλ θαη αλακελφκελσλ ζπ-

γθξνπφκελσλ ζπκθεξφλησλ αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθέο θαη επαγγεικαηηθέο ζαο ζρέ-

ζεηο. 

2. Απνθεχγεηε ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ θαη λα απνθαιχπηεηε ζηνλ Γηεπζπληή 

Παγθφζκηαο πκκφξθσζεο ηεο Citigroup (Director of Citigroup Global Compliance) 

νπνηαδήπνηε ζεκαληηθή ζπλαιιαγή ή ζρέζε πνπ ινγηθά αλακέλεηαη λα πξνθαιέζεη 

ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

3. Αλαιακβάλεηε φια ηα ινγηθά κέηξα γηα λα πξνζηαηεχζεηε ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 

ησλ κε-δεκφζησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηε Citigroup ή ηηο ζπγαηξηθέο ηεο θαη ηνπο 

πειάηεο ηνπο, πνπ ειήθζεζαλ ή δεκηνπξγήζεθαλ ζε ζρέζε κε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ζαο 

θαη λα απνηξέπεηε ηε ρσξίο εμνπζηνδφηεζε δεκνζίεπζε ηέηνησλ πιεξνθνξηψλ, εθηφο 

αλ απαηηείηαη απφ ζρεηηθφ λφκν ή γηα δηθαζηηθνχο ιφγνπο. 

4. Παξάγεηε πιήξε, δίθαηε, αθξηβή, έγθαηξε θαη θαηαλνεηή πιεξνθφξεζε ζε αλα-

θνξέο θαη έγγξαθα πνπ ε Citigroup ή νη ζπγαηξηθέο ηεο θαηαζέηεη ζηελ Δπηηξνπή 

Κεθαιαηαγνξάο θαη άιινπο ξπζκηζηέο ηεο αγνξάο θαη ζε φιεο ηηο άιιεο δεκνζηεχζεηο 

ηεο Citigroup ή ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο. 

5. πκκνξθψλεζηε κε ηνπο ηζρχνληεο θξαηηθνχο λφκνπο, θαλφλεο θαη ξπζκίζεηο φ-

πσο επίζεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο ησλ απηνξπζκηδφκελσλ νξγαληζκψλ ζηνπο νπνίνπο 

ε Citigroup ή νη ζπγαηξηθέο ηεο είλαη κέιε θαη 

                                                 

 

 
*
 Πξφζβαζε ζηνλ θψδηθα κπνξεί λα έρεη νπνηνζδήπνηε, αθφκα θαη εθηφο ηνπ intranet ηεο ηξάπεδαο, 

απφ ηε ζειίδα http://www.citigroup.com/citigroup/corporategovernance/data/codeofethics.pdf 
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6. Άκεζα αλαθέξεηε νπνηαδήπνηε παξαβίαζε ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο ζην Γηεπζπληή 

Παγθφζκηαο πκκφξθσζεο ηεο Citigroup ή ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέινο πνπ αλαθέ-

ξεηαη ζηνλ Κψδηθα Ηζηθήο. 

 

Απαγνξεχεηαη άκεζα ή έκκεζα λα θάλεηε νπνηαδήπνηε ελέξγεηα επεξεαζκνχ ή εμα-

λαγθαζκνχ ζε απάηε, ή παξαπιάλεζεο ησλ αλεμάξηεησλ ειεγθηψλ ηεο Citigroup ή 

ησλ ζπγαηξηθψλ ηεο, πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηήζεηε ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηά-

ζεηο ηνπο αλαμηφπηζηεο. 

 

Καηαλνείηε φηη ζεσξήζηε ππφινγνη γηα ηελ πξνζθφιιεζή ζαο ζηνλ Κψδηθα Ηζηθήο. 

 

Η απνηπρία ζαο λα αθνινπζήζεηε θάπνηνλ απφ ηνπο φξνπο ηνπ Κψδηθα κπνξεί λα ζπ-

λεπάγεηαη πεηζαξρηθέο δηψμεηο, κέρξη θαη απνπνκπή απφ ηελ εξγαζία ζαο. Οη παξα-

βηάζεηο ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο κπνξεί επίζεο λα ζπληζηνχλ θαη παξαβηάζεηο ηνπ λφκνπ 

θαη ελδέρεηαη λα απνβνχλ ζε αζηηθέο θαη πνηληθέο ηηκσξίεο γηα εζάο, ηνπο πξντζηάκε-

λνχο ζαο θαη ίζσο ηε Citigroup. 

 

Αλ έρεηε νπνηαδήπνηε απνξία ζρεηηθά κε ηνλ άξηζην ηξφπν αληηκεηψπηζεο θάπνηαο 

δεδνκέλεο θαηάζηαζεο, πξέπεη άκεζα λα επηθνηλσλήζεηε κε ηνλ Γηεπζπληή Παγθφ-

ζκηαο πκκφξθσζεο ηεο Citigroup. Μπνξείηε λα επηιέμεηε λα παξακείλεηε αλψλπκνο 

θαηά ηελ αλαθνξά νπνηαζδήπνηε παξαβίαζεο απηνχ ηνπ Κψδηθα Ηζηθήο. 
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Κώδικαρ Ηθικήρ ηηρ Financial Executives International 

 

 

Ή απνζηνιή ηεο Financial Executives International (FEI)
*
 πεξηιακβάλεη ζεκαληηθέο 

πξνζπάζεηεο πξνψζεζεο ηεο εζηθήο ζπκπεξηθνξάο ζηελ πξάμε ηεο ρξεκαηννηθνλν-

κηθήο δηνίθεζεο ζε νιφθιεξν ηνλ θφζκν. Οη αλψηαηνη ρξεκαηννηθνλνκηθνί δηεπζπ-

ληέο έρνπλ ζπνπδαίν θαη πςειφ ξφιν ζηελ εηαηξηθή δηαθπβέξλεζε. Δλψ είλαη κέιε 

ηεο δηνηθνχζαο νκάδαο, έρνπλ ηε κνλαδηθή δπλαηφηεηα θαη ελδπλάκσζε λα δηαζθα-

ιίζνπλ φηη ηα ζπκθέξνληα φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ είλαη θαηαιιήισο ηζνξξνπεκέ-

λα, πξνζηαηεπκέλα θαη δηαηεξεκέλα. Ο θψδηθαο απηφο παξέρεη αξρέο ζηνπο νπνίνπο 

ηα κέιε αλακέλεηαη λα πξνζθνιινχληαη θαη λα ηνπο ππνζηεξίδνπλ. Δλζσκαηψλνπλ 

θαλφλεο ζρεηηθά κε επζχλεο αηνκηθέο θαη ζπλαδειθηθέο, φπσο επίζεο θαη επζχλεο 

ζηνπο εξγνδφηεο, ην θνηλφ θαη άιινπο ελδηαθεξνκέλνπο. 

 

Όια ηα κέιε ηνπ FEI ζα: 

1. Δλεξγνχλ κε εηιηθξίλεηα θαη αθεξαηφηεηα, απνθεχγνληαο ππαξθηέο ή θαηλνκελη-

θέο ζπγθξνχζεηο ζπκθεξφλησλ ζηηο πξνζσπηθέο θαη ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπο ζρέζεηο. 

 

2. Πξνζθέξνπλ ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αθξηβείο, πιήξεηο, 

αληηθεηκεληθέο, ζρεηηθέο, έγθαηξεο θαη θαηαλνεηέο. 

 

3. πκκνξθψλνληαη κε ηνπο θαλφλεο θαη λφκνπο ηνπ θξάηνπο θαη άιισλ ξπζκηζηη-

θψλ αξρψλ. 

 

4. Δλεξγνχλ κε θαιή πίζηε, ππεχζπλα θαη κε ηε δένπζα πξνζνρή, επηδεμηφηεηα θαη 

εξγαηηθφηεηα, ρσξίο λα παξαπνηνχλ ζεκαληηθά δεδνκέλα ή λα επηηξέπνπλ ηελ ππνηα-

γή ηεο αλεμάξηεηεο θξίζεο ηνπο. 

 

5. έβνληαη ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα πιεξνθνξηψλ πνπ απνθηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εξγαζίαο ηνπο, εθηφο αλ έρνπλ άδεηα ή ππνρξενχληαη λνκηθά λα πξνβνχλ ζε απν-

                                                 

 

 
*
 www.fei.org 
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θαιχςεηο. Οη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ απνθηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα εο εξγα-

ζίαο δε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα πξνζσπηθφ φθεινο. 

 

6. Μνηξάδνληαη ηε γλψζε δηαηεξνχλ επηδεμηφηεηεο ζεκαληηθέο θαη ζρεηηθέο κε ηα 

ελδηαθέξνληα ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

 

7. Δλεξγά πξνσζνχλ ηελ εζηθή ζπκπεξηθνξά σο ππεχζπλνη εηαίξνη κεηαμχ ίζσλ, ζην 

εξγαζηαθφ πεξηβάιινλ θαη ζηελ θνηλσλία. 

 

8. Δπηηπγράλνπλ ππεχζπλε ρξήζε θαη έιεγρν πάλσ ζε φια ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία 

θαη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο έρνπλ εκπηζηεπηεί. 
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