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Γήισζε 

Γειψλσ ππεχζπλα φηη ην παξφλ θείκελν απνηειεί πξντφλ πξνζσπηθήο κειέηεο θαη 

εξγαζίαο θαη πσο νη πεγέο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηε ζπγγξαθή ηεο δειψλνληαη 

ζαθψο ζηηο παξαπνκπέο είηε ζην βηβιηνγξαθηθφ θαηάινγν.   
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Δπραξηζηίεο 

 

 Αξρηθά, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ, θχξην 

Ισάλλε Λαδαξίδε, γηα ηελ ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε θαη ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε 

θαηά ηελ εθπφλεζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ, θαζψο θαη γηα ηηο γλψζεηο πνπ 

κνπ παξείρε κέζσ ηηο δηδαζθαιίαο ηνπ ηφζν ζην πξνπηπρηαθφ φζν θαη ζην 

κεηαπηπρηαθφ πξφγξακκα, γεγνλφο πνπ κε ψζεζε ζηελ ζπγθεθξηκέλε επηινγή ηνπ 

ζέκαηνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ θαη ζηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο κνπ.  

 Θα ήζεια επίζεο λα επραξηζηήζσ φινπο ηνπο δηδάζθνληεο θαζεγεηέο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ ζηελ Δθαξκνζκέλε Λνγηζηηθή θαη 

Διεγθηηθή ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο γηα ηελ πνιχηηκε θαζνδήγεζε πνπ καο 

πξνζέθεξαλ φπσο θαη ηνπο εμεηαζηέο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θ. 

Γεκήηξην Παπαδφπνπιν θαη θ. Γεκήηξην Γθίλνγινπ. 

 Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνπο δηθνχ κνπ αλζξψπνπο πνπ κε 

βνήζεζαλ είηε πξαθηηθά, κε ηελ επηκέιεηα ηνπ θεηκέλνπ, είηε κνπ ζπκπαξαζηάζεθαλ 

ακέξηζηα θαηά ηε δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο κνπ. 

 Σέινο, ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηα κνπ γηα ηε ππνκνλή θαη ηε 

ζηήξημε πνπ κνπ πξνζέθεξε ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ εθπνλνχζα ηελ εξγαζία κνπ. 
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Πεξίιεςε 

 

 Η θπβεξλεηηθή ινγηζηηθή θαη νη πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα 

δηάθνξα θξάηε είλαη έλα ζέκα πνπ απαζρνιεί, εθηφο ησλ αθαδεκατθψλ, ηηο ρψξεο θαη 

ηηο θπβεξλήζεηο απηψλ πνπ αληηκεησπίδνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα θαη ησλ θνξέσλ ηνπο. Η δνκή ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ε ρξήζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο είλαη έλα ζέκα πνπ επεξεάδεη φρη κφλν ηελ επεκεξία ηνπ απινχ 

πνιίηε αιιά θαη ηελ νηθνλνκηθή θαη δεκνζηνλνκηθή ζέζε ηεο ρψξαο ζηνλ παγθφζκην 

ρξεκαηνπηζησηηθφ ζχζηεκα. Λφγσ ηεο δπζκελήο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο ρψξαο καο, 

νη ιέμεηο έιιεηκκα, ρξένο θαη δεκνζηνλνκηθή ζπκκφξθσζε καο είλαη γλσζηέο. Αθφκα 

κία ιέμε πνπ άξρηζε λα καο είλαη νηθεία ηνλ ηειεπηαίν θαηξφ είλαη ν έιεγρνο: έιεγρνο 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο. Η εξγαζία απηή πεξηγξάθεη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα, ηηο 

πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη δηεζλψο, ηηο αξρέο πνπ αθνινπζνχληαη θαη ηηο δηαθνξέο 

πνπ πξνθχπηνπλ ζηελ αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα απφ απηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Αλαιπηηθφηεξα ζην πξψην κέξνο 

ηεο εξγαζίαο παξνπζηάδεηαη ην θπβεξλεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα (Κεθάιαην 1
ν
), νη 

ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ, ην θπβεξλεηηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζηελ 

Διιάδα (Κεθάιαην 2
ν
), ε δνκή ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ 

(Κεθάιαην 3
ν
) θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην 

(Κεθάιαην 4
ν
). ηε ζπλέρεηα, ζην δεχηεξν κέξνο ηεο εξγαζίαο πεξηγξάθεηαη ν 

ινγηζηηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα θαη πσο 

απηφο εθαξκφδεηαη ζηε πξάμε. Πνην ζπγθεθξηκέλα, ν αληηθείκελν ηεο κειέηεο ζην 

δεχηεξν κέξνο είλαη κηα πξαθηηθή πξνζέγγηζε ηεο πξαγκαηηθήο αλάιπζεο ελφο 

ηκήκαηνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ηεο ρψξαο καο, πνπ είλαη ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα. 

Γηα ηε δηεμαγσγή ηεο κειέηεο απηήο ρξεζηκνπνηήζεθε ε κέζνδνο ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ θαη αθνινχζεζε χζηεξα ε ζηαηηζηηθή αλάιπζε θαη ε αλάιπζε ησλ 

απνηειεζκάησλ.  
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 ΜΔΡΟ 1
ο
  

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΠΙΚΟΠΗΗ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 

ΣΟ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ 

 

 

1.1 Οη Γηεζλείο Σάζεηο θαη Πξαθηηθέο 

 

 Οη ζχγρξνλεο πξαθηηθέο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε ηε δηεζλή 

βηβιηνγξαθία κπνξνχλ λα πεξηγξαθνχλ κέζα ζε έλα ηξηκεξέο πιαίζην ζηφρσλ θαη 

ζηξαηεγηθψλ. Οη ζηξαηεγηθέο απηέο εθαξκφδνληαη θαηά θχξηα βάζε απφ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ θξαηψλ θαη ζεσξνχληαη απφ ηηο βέιηηζηεο πξαθηηθέο πνπ ζα πξέπεη 

λα αθνινπζνχλ φζα θξάηε ην επηζπκνχλ. Απηφ ην πιαίζην ζπλνςίδεηαη ζε ηξεηο 

γεληθέο θαηεπζχλζεηο  πνπ πεξηγξάθνληαη ακέζσο παξαθάησ
1
:  

 

1
νο

 Σηόρνο: Η απνζαθήληζε ηεο ινγνδνζίαο ηνπ δεκνζίνπ ρξήκαηνο  

Οη ζηξαηεγηθέο πνπ ζπλίζηαηαη είλαη: 

 Ο απηνζρεδηαζκφο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε έκθαζε, ζηα πξνγξάκκαηα, ηηο 

εθξνέο θαη ηα απνηειέζκαηα. Έκθαζε δελ δίλεηαη ζηηο εηζξνέο. 

 Ο δηαρσξηζκφο ησλ ιεηηνπξγηψλ δηακφξθσζεο πνιηηηθήο απφ ηε δηνίθεζε 

πξνγξακκάησλ. 

 Η ρξεζηκνπνίεζε έγγξαθσλ ζπκθσληψλ πεξί απφδνζεο ησλ αηφκσλ θαη ησλ 

νξγαληζκψλ, κεηαμχ ησλ επηθεθαιψλ ησλ ηκεκάησλ θαη ησλ ππεχζπλσλ ησλ 

θνξέσλ γηα ηε δηνίθεζε ησλ πξνγξακκάησλ. Ο απψηεξνο ζθνπφο ησλ 

έγγξαθσλ ζπκθσληψλ είλαη ν θαιχηεξνο πξνζδηνξηζκφο θαη ε απνζαθήληζε 

ηεο απνζηνιήο ησλ πξνγξακκάησλ θαη ησλ επηδησθφκελσλ απνηειεζκάησλ. 

 Η πξαγκαηνπνίεζε νξγαλσηηθψλ αιιαγψλ κεηαμχ ησλ Σκεκάησλ ησλ 

νξγαληζκψλ γηα ηε κείσζε ησλ ζπγθξνχζεσλ φζνλ αθνξά ηελ απνζηνιή ησλ 

πξνγξακκάησλ θαη ηελ ελνπνίεζε παξφκνησλ θαη ζπλαθψλ ιεηηνπξγηψλ. 

                                                
1  Μαγγίλα Γ. Αλαζηαζία (1995) Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή: Γηεζλείο Σάζεηο θαη Διιεληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα. Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. Αζήλα-Κνκνηελή  ζει 27-28 
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2
νο

 Σηόρνο: Μαθξνρξόληνο νξίδνληαο 

Η έλλνηα απηή ζπλίζηαηαη: 

 Σε δηάζπαζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ θαη ηε δεκηνπξγία 

ελφο ηξηεηνχο θπιηφκελνπ πξνυπνινγηζκνχ έηζη ψζηε νη θνξείο λα γλσξίδνπλ 

πνηνο ζα είλαη ν ηαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνλ επφκελν ρξφλν. 

 Σελ αλάιεςε ζπκπεθσλεκέλσλ ππνρξεψζεσλ απφ ηα αλψηαηα δηεπζπληηθά 

ζηειέρε γηα απφδνζε θαη γηα ρξνληθφ νξίδνληα κέρξη 5 εηψλ. 

 Σε παξνρή θηλήηξσλ θαη ηερληθψλ δηεπθνιχλζεσλ γηα πξνζαλαηνιηζκφ ζηα 

απνηειέζκαηα. 

 Σε κεηαιιαγή ηνπ ξφινπ ησλ θεληξηθψλ θνξέσλ δηνίθεζεο απφ ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ ειεγθηή ζηνλ άλζξσπν πνπ βνεζά θαη δηεπθνιχλεη ην έξγν ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

 Σελ αλάιεςε εγεηηθήο ππεπζπλφηεηαο απφ ηνπο θνξείο ησλ πξνγξακκάησλ 

κε εμνπζηνδφηεζε γηα έιεγρν ζπγθεθξηκέλσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

 Σε δηελέξγεηα απμεκέλνπ ειέγρνπ επί ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ απφ ηελ 

πιεπξά ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ κε απψηεξν ζθνπφ ηελ απινπνίεζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 

3
νο

 Σηόρνο: Δπαλεπζπγξάκκηζε ηνπ κεραληζκνύ ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα   

 Αλεμάξηεηα ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πνπ κπνξεί λα έρεη κία ρψξα, ν 

δεκφζηνο ηνκέα ηεο κπνξεί λα κελ είλαη θαη ηφζν απνηειεζκαηηθφο θαη 

επζπγξακκηζκέλνο φπσο ν ηδησηηθφο ηνκέαο. Απηφ ην θαηλφκελν πξνθαιεί ηελ 

ακθηζβήηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε ην ίδην θαζεζηψο θαη ζπλερψο 

βξηζθφκαζηε ζηελ αλαδήηεζε θαηλνχξησλ βέιηηζησλ πξαθηηθψλ. Σν ζπλεζηζκέλν 

εξψηεκα πνπ ηίζεηαη γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεκφζηνπ θνξέα ζε 

ζρέζε κε ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ είλαη γηαηί, αθνχ δελ απνζθνπεί ζην θέξδνο, γηαηί 

λα κε θαίλεηαη ειιεηκκαηηθφο. Δίλαη πξνθαλέο θαη πξέπεη λα γίλεη θαηαλνεηφ φηη ε 

βησζηκφηεηα ελφο θνξέα ηνπ θξάηνπο δελ θξίλεηαη απφ ηα θέξδε ηνπ, αιιά απφ ηελ 

θνηλσληθή πξνζθνξά ηνπ, πξάγκα πνπ, πνιιέο θνξέο, είλαη δχζθνιν λα κεηξεζεί κε 

απφιπηνπο αξηζκνχο. Αο κε μερλάκε φηη, ε ρξεζηή δηαρείξηζε ελφο θξαηηθνχ θνξέα 

ζεσξείηαη κείδνλ ζέκα θαη απαηηείηαη ε πιεξνθφξεζε ηεο ζχγθξηζεο θφζηνπο θαη 

απνηειέζκαηνο.   
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1.2 Σν Λνγηζηηθό ύζηεκα θαη νη Λνγηζηηθέο Μέζνδνη ζην Γεκόζην
2
  

 

 Σν ζχζηεκα ινγηζηηθήο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα είλαη ε ινγηζηηθή θεθαιαίνπ 

(Fund Accounting). Η κέζνδνο απηή δηαθέξεη απφ ηελ ινγηζηηθή πνπ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο ζε πνιιά ζεκεία. ηε ινγηζηηθή θεθαιαίνπ, ν θάζε 

γεληθφο ινγαξηαζκφο θεθαιαίνπ είλαη κηα μερσξηζηή ινγηζηηθή νληφηεηα ( accounting 

entity). ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο επίζεο θαη ζηηο ΜΚΟ, 

ππάξρνπλ δηάθνξνη ηχπνη θεθαιαίνπ θαη απηφ θαζξεπηίδεηαη ζε δηαθνξεηηθνχο 

ινγαξηαζκνχο θεθαιαίνπ. Απηή είλαη θαη ε βαζηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηελ ινγηζηηθή 

θεθαιαίνπ θαη ζηελ επηρεηξεκαηηθή ινγηζηηθή. ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγηζηηθή 

κπνξνχλ φια ηα ζηνηρεία λα παξνπζηαζηνχλ ζε έλα ζχλνιν (π.ρ. φια ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία) θαη λα εκθαληζηνχλ ζηνλ ηζνινγηζκφ. Αληίζεηα, ζηε ινγηζηηθή θεθαιαίνπ 

νη δηάθνξνη πφξνη παίξλνπλ ηελ κνξθή θεθαιαίσλ αθνχ νκαδνπνηεζνχλ πξψηα. Η 

θάζε θαηεγνξία θεθαιαίνπ έρεη ην δηθφ ηεο ζπλδπαζκφ ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ. 

θνπφο ηεο ινγηζηηθήο θεθαιαίνπ είλαη ε εμαζθάιηζε ηεο δηάθξηζεο φηη ν θάζε 

νξγαληζκφο πνπ ππφθεηηαη ζε απηφ ην ζχζηεκα, ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο πνπ 

δηαηίζεληαη ζε θάζε ινγαξηαζκφ θεθαιαίνπ, απνθιεηζηηθά, γηα ηνπο ζθνπνχο γηα ηνπο 

νπνίνπο απηνί πξνζρεδηάδνληαη θαη πξνυπνινγίδνληαη. 

 Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ είλαη: 

 α) Σα θεθάιαηα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηηο γεληθέο αλάγθεο ηνπ νξγαληζκνχ 

 β) Σα θεθάιαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα απφθηεζε θεθαιαηνπρηθνχ 

εμνπιηζκνχ 

Γηα ην ιφγν πνπ πεξηγξάςακε παξαπάλσ, ν θάζε δεκφζηνο  θνξέαο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ινγνδνηεί γηα ηνλ ηξφπν ρξήζεο ησλ θεθαιαίσλ πνπ μνδεχεη, ψζηε 

λα ειέγρεηαη θαηά έλα κέξνο ν ζθνπφο ησλ ρξεκάησλ. Αθφκε, κέζα ζε έλα ινγηζηηθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ππάξρεη δηάθξηζε κεηαμχ θεθαιαηνπρηθνχ θαη ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο. Σν θεθαιαηνπρηθφ θφζηνο αθνξά ηα καθξνρξφληα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηα 

νπνία πξνζδίδνπλ καθξνρξφληα νθέιε. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο 

αθνξά ηα θφζηε πνπ εθπλένπλ γηα κηα δξαζηεξηφηεηα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε πεξίνδν.  

 Ο αξηζκφο ησλ μερσξηζηψλ ινγαξηαζκψλ θεθαιαίνπ δηαθέξνπλ απφ θνξέα ζε 

θνξέα ηνπ δεκνζίνπ θαη κάιηζηα ζε πνιιέο ρψξεο νη ινγαξηαζκνί θεθαιαίνπ 

πξνβιέπνληαη απφ Λνγηζηηθά ρέδηα πνπ έρνπλ ζρεδηάζεη γηα απηφ ην ζθνπφ.  

                                                
2 Μαγγίλα Γ. Αλαζηαζία (1995) Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή: Γηεζλείο Σάζεηο θαη Διιεληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα. Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. Αζήλα-Κνκνηελή  ζει 82-96  
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 ηα πιαίζηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ινγηζηηθήο θεθαιαίνπ ππάξρνπλ νη 

αθφινπζεο ινγηζηηθέο κέζνδνη πνπ είλαη γεληθά απνδεθηέο. 

1. Η ηακεηαθή κέζνδνο 

  χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ηα έζνδα θαη ηα έμνδα δελ αλαγλσξίδνληαη 

κέρξη λα αλαγλσξηζηνχλ/ρξεζηκνπνηεζνχλ σο κεηξεηά.   

2. Βάζε ησλ δεζκεχζεσλ  

 χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν, έλα νηθνλνκηθφ γεγνλφο κεηξάηαη φηαλ νη πφξνη 

δεζκεχνληαη. 

3. Με δεδνπιεπκέλε βάζε 

 χκθσλα κε απηή ηε κέζνδν ην έζνδν ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ θεξδίδεηαη θαη ην 

έμνδν φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη. 

4. Με ηξνπνπνηεκέλε δεδνπιεπκέλε βάζε ή ηξνπνπνηεκέλε ηακεηαθή βάζε 

 Η κέζνδνο απηή είλαη κία ζπκβηβαζηηθή κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηεί 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα γηα ηελ αλαγλψξηζε ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ.  

 θνπφο ηεο θάζε Κπβέξλεζεο, κε ηελ επηινγή θαη ρξήζε ηεο Λνγηζηηθήο 

Κεθαιαίνπ θαη ησλ κεζφδσλ ηεο είλαη λα δηακνξθψζεη κία απνηειεζκαηηθή δνκή 

γηα ηε θαιχηεξε ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε ηνπ δεκνζίνπ. Η δνκή απηή ζα 

πξέπεη λα ζηεξίδεηαη πάλσ ζε ζαθείο ζηφρνπο θαη πξαθηηθέο θαζψο θαη λα είλαη 

λνκηθά θαηνρπξσκέλεο. Δπί ηεο νπζίαο ε δνκή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη : 

 Μηα πιήξσο δνκεκέλε δηαδηθαζία πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ 

κε δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο θαη επηινγήο ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ. 

 Σε ιήςε απνθάζεσλ θαηαλνκήο πφξσλ ψζηε λα γίλεηαη ζε έλα 

ελνπνηεκέλν πξνυπνινγηζκφ. 

 Ο πξνυπνινγηζκφο θαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο λα γίλεηαη ζηελ ίδηα βάζε. 

 Να ππάξρεη ε ρξήζε πξνυπνινγηζηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ αξρψλ. 

 Να ελζαξξχλεηαη ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ινγνδνζία θαη αληαπφδνζε 

 Να είλαη κεηξήζηκεο θαη νη εηζξνέο θαη νη εθξνέο. 

 Να πξνεηνηκάδνληαη νη ελνπνηεκέλεο θαηαζηάζεηο απφ ήδε ειεγκέλεο 

θαηαζηάζεηο.  

 Όια ηα παξαπάλσ ζπληζηνχλ ζε έλα πιαίζην γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζα πξέπεη λα παξάγεη ν δεκφζηνο ηνκέαο. Γηα 

ηελ πεξαηηέξσ παξνπζίαζε θαη αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζα 

βαζηζηνχκε ζην θεθάιαην 3. 
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1.3 H Υξεζηκόηεηα θαη νη Υξήζηεο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο
3
 

 

 Με ηελ παξνρή ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο ζα πξέπεη λα θαίλεηαη ε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή επξσζηία ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ελψ παξάιιεια 

ζα πξέπεη λα δηαθαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη, ψζηε ν 

ρξήζηεο λα κπνξεί λα ιάβεη ζσζηέο απνθάζεηο ζε ζρέζε κε ηελ θαηαλνκή ησλ 

πφξσλ. Η πιεξνθφξεζε απηή κπνξεί λα είλαη ρξεκαηννηθνλνκηθή, κε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή, πνζνηηθνπνηεκέλε ή πνηνηηθή. Γηα απηφ ην ιφγν, νη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα πξέπεη πεξηιακβάλνπλ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο 

δηνίθεζεο θαη ηελ επίδνζε απηψλ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν ηξφπν. 

 Καηά έλα κεγάιν πνζνζηφ, ε απνηειεζκαηηθή δηνίθεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πφξσλ κηαο ρψξαο ζηεξίδεηαη ζηελ παξερφκελε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε 

πνπ ζπλδέεηαη άκεζα κε ηηο πξαθηηθέο ησλ ζπζηεκάησλ ησλ πξνυπνινγηζκψλ θαη κε 

ηα ζπζηήκαηα ηεο ινγηζηηθήο. Καηά απηφ ηνλ ηξφπν, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη 

κεηαξξπζκίζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηηο εθάζηνηε θπβεξλήζεηο ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα. 

Η ζσζηή ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απαηηεί πιήξε ζρεδηαζκφ θαη 

νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα πξνυπνινγηζκνχ θαη ινγηζηηθήο. Σν αληίζεην ζα ζπκβεί, 

εάλ ηα ζπζηήκαηα δελ είλαη θαινζρεδηαζκέλα θαη ε πιεξνθφξεζε πνπ καο παξέρεη 

δελ είλαη έγθπξε ή νινθιεξσκέλε. Πνιιέο θνξέο, φκσο, ζπκβαίλεη ε δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ λα θαηέρεη εμέρνπζα βαξχηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ ηεο δηνίθεζεο 

θαη λα απνηπγράλεη λα θάλεη ρξήζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηεο ινγηζηηθήο 

πιεξνθφξεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο πξνζαλαηνιίδεηαη ζην κέιινλ θαη ε ινγηζηηθή 

καο πξνζθέξεη κηα ρξήζηκε πιεξνθφξεζε γηα ην παξειζφλ. Γηα απηφ ην ιφγν, θαιφ 

ζα ήηαλ νη δηνηθήζεηο λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο θαη ηηο δχν δηαζηάζεηο ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ. 

 Δπηπξφζζεηα, νη ζπλεπείο εθαξκνγέο ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ θαη πξνηχπσλ 

απφ φινπο ηνπο θνξείο ζα επλννχζε ζηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ 

δεδνκέλσλ ζε φιν ην δεκφζην ηνκέα. Απηφ ζα βνεζνχζε, επηπιένλ, ζηε ζχληαμε ησλ 

ζπλνιηθψλ θπβεξλεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ζα κπνξνχζαλ λα 

δηαθξίλνπλ πην εχθνια νη έρνληεο ηελ εμνπζία ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα πνπ ζα 

θέξνπλ νη απνθάζεηο ηνπο ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν δηνίθεζεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. 

                                                
3 Μαγγίλα Γ. Αλαζηαζία  (1995) Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή: Γηεζλείο Σάζεηο θαη Διιεληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα. Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. Αζήλα-Κνκνηελή ζει 78-80  
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 Βέβαηα, γηα ηελ εχξπζκε ρξήζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζα 

πξέπεη απηέο λα ζπλνδεχνληαη θαη απφ ειεγθηηθά εξγαιεία
4
(πξφηππα, νδεγίεο θαη 

ζπζηήκαηα) γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η ειεγθηηθή θαίλεηαη λα 

ζπκπιεξψλεη ηηο παξαπάλσ δηαδηθαζίεο δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ πεηζαξρία ζηελ 

δηαδηθαζία ηεο δηνίθεζεο επηβεβαηψλνληαο ηελ αθξίβεηα θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Η αμηνιφγεζε ζε απηφ ην ζεκείν είλαη ην 

επφκελν βήκα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο. Σν 

βνεζεηηθφ ζρήκα 1.1 καο δείρλεη κηα ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε ηνπ «Κύθινπ 

δηνίθεζεο» 

Γηάγξακκα 1.1-Κύθινο Γηνίθεζεο 

 

 

 Η θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ αθνξά ηελ δηαδηθαζία 

θαζηέξσζεο ζηφρσλ θαη πεξηγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ 

απηψλ. Η θάζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαζνξίδεη ην επίπεδν ησλ πφξσλ πνπ 

ρξεηάδνληαη γηα ηελ επίηεπμε απηψλ ησλ ζηφρσλ θαη ζέηεη ηελ πνιηηηθή γηα ηε 

                                                
4 Καδαληδήο Υξήζηνο (2006), ‘Διεγθηηθή θαη Δζσηεξηθφο Έιεγρνο: Μία ζπζηεκαηηθή πξνζέγγηζε 

ελλνηψλ, αξρψλ θαη πξνηχπσλ’ , Δθδφζεηο Business Plus AE, Αζήλα 

 

 
 
 

Πξνυπνινγηζκφο 

 

 

Έιεγρνο, 

Αμηνιφγεζε 

 
 

ρεδηαζκφο, 

Πξνγξακκαηηζκφο 

 
 

Δθηέιεζε 

Πξνυπνινγηζκνχ 
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δηεθπεξαίσζε ησλ εξγαζηψλ. ην επίπεδν ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο 

ινγηζηηθήο, παξαθνινπζψληαο πάληα ηε λνκηκφηεηα ησ δηαδηθαζηψλ, γίλεηαη ε 

θαζνδήγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ζηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα. Απηφ επηηπγράλεηαη 

κε ηε ζηελή παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. Σέινο, έρνπκε ηε 

θάζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο πνπ πξνζδίδεη θχξνο θαη εγθπξφηεηα ζηα 

απνηειέζκαηα. Ο θχθινο απηφο είλαη επαλαιεπηηθφο θαη εθαξκφδεη παληνχ.  

 Σέινο, ζα ήηαλ παξάιεςε λα κελ αλαθεξζνχλ νη ρξήζηεο θαη νη 

ελδηαθεξφκελνη ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθνξίαο πνπ παξάγεηαη ζην δεκφζην 

ηνκέα. χκθσλα κε ηα πξφηππα ησλ ΗΠΑ νη ρξήζηεο ππάγνληαη ζε πέληε θαηεγνξίεο: 

1. ην λνκνζεηηθφ θιάδν 

2. ηνλ εθηειεζηηθφ θιάδν 

3. ην θνηλφ 

4. ηνπο επελδπηέο  

5. ηηο νκάδεο εηδηθνχ  ελδηαθέξνληνο 

 

1.4 Η εκαζία ησλ Διέγρσλ ζηνλ Κπβεξλεηηθό Σνκέα 

 

 Η ηζηνξία έδεημε, θαη κάιηζηα ζε κηα ρψξα κε γηγαληηαίν δεκφζην ηνκέα, ζηηο 

ΗΠΑ, φηη κφλν ε θαιή δηνηθεηηθή νξγάλσζε δε θηάλεη. Γη’ απηνχο ε ινγηζηηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ζπλδέεηαη άξξεθηα κε πξφηππα ειεγθηηθήο 

πξαθηηθήο ζε νιφθιεξν ην θπβεξλεηηθφ ζχζηεκα. Η ζπζζψξεπζε θαη ε παξνπζίαζε 

ηεο ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο αληαλαθιά ηελ έθηαζε ηεο 

ινγνδνζίαο ησλ δηνηθνχλησλ πξνο ην θνηλφ. 

 Η δξαζηεξηφηεηα ησλ δεκφζησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ππφθεηληαη ζε έιεγρν, ν 

νπνίνο κπνξεί λα ζπλίζηαηαη
5
: 

α) ζηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζήο ηήξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ θαη ηηο λνκηκφηεηαο ηεο 

δηαρείξηζεο. (ινγηζηηθφο έιεγρνο) 

β) ζηε δηαπίζησζε ηεο εμαζθάιηζεο εθείλσλ ησλ παξαγφλησλ πνπ ζπληεινχλ ζηελ 

επίηεπμε ηνπ θαιχηεξνπ δπλαηνχ απνηειέζκαηνο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ θφζηνο. 

(νηθνλνκηθφ έιεγρνο)  

γ) ζηελ αμηνιφγεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, δεδνκέλσλ ησλ 

ζθνπψλ γηα ηελ επηδίσμε ησλ νπνίσλ έρεη ηδξπζεί. (έιεγρνο ζθνπηκφηεηαο) 

                                                
5 Μαθξπδεκήηξεο Αληψλεο (2008) Γεκφζηα Γηνίθεζε: ηνηρεία Γηνηθεηηθήο Οξγάλσζεο , Γ΄ Έθδνζε 

Δθδφζεηο άθθνπια Αζήλα-Θεζζαινλίθε 
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 Με θξηηήξην ηελ ηππνπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ, νη θπβεξλεηηθνί 

έιεγρνη νξίδνληαη
6
 ζε α) ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο θαη ζε β) ειέγρνπο 

απφδνζεο.  

 Οη ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη πεξηιακβάλνπλ ειέγρνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ αιιά θαη άιινπο ζρεηηθνχο ειέγρνπο. Οη έιεγρνη 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πεξηέρνπλ αμηφινγε πιεξνθφξεζε 

εμαζθαιίδνληαο ηνλ έληηκν ή κε ραξαθηήξα ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηεο 

ειεγρφκελεο νληφηεηαο εμαζθαιίδνληαο ή  κε ηνλ έληηκν ραξαθηήξα ησλ 

απνηειεζκάησλ θαη εμαζθαιίδνληαο ηε ξνή κεηξεηψλ ζχκθσλα κε ηηο παξαδεθηέο 

ινγηζηηθέο αξρέο. Οη ινηπνί ρξεκαηννηθνλνκηθνί έιεγρνη ζπλίζηαηαη ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ: 

1) αλ ε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε παξνπζηάδεηαη ζχκθσλα κε ηα 

θαζηεξσκέλα ή δεδεισκέλα θξηηήξηα  

2) αλ ε θπβεξλεηηθή νηθνλνκηθή νληφηεηα έρεη απνδερζεί θαη δηελεξγεί ζχκθσλα κε 

ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο δενληνινγίαο πεξί ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηνίθεζεο  

3) αλ ε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηεο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο ή νη ζπγθεθξηκέλεο 

πεξηνρέο θηλδχλνπ έλαληη ηεο παξνπζίαζεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο 

ζρεδηάδνληαη θαηάιιεια γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ ειέγρνπ.  

 Μεξηθά παξαδείγκαηα ζρεηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ειέγρσλ κπνξνχλ λα 

είλαη ηα επφκελα: έιεγρνη ζε ηκήκαηα ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ αθνξά ηελ θαηάζηαζε εζφδσλ/εμφδσλ, ζηηο 

θαηαζηάζεηο εηζπξάμεσλ/πιεξσκψλ, ζηηο εθζέζεηο πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζηα ζπκβφιαηα (π.ρ. δεκνπξαζίεο, ηδησηηθά 

ζπκθσλεηηθά), ζηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, θα. 

 Οη έιεγρνη απφδνζεο ζπλίζηαηαη ζε κία αληηθεηκεληθή θαη ζπζηεκαηηθή 

εμέηαζε ησλ ελδείμεσλ γηα ην ζθνπφ ηεο παξνρήο κηαο αλεμάξηεηεο εθηίκεζεο ηεο 

απφδνζεο ελφο ππάξρνληνο ή επηθείκελνπ θπβεξλεηηθνχ νξγαληζκνχ, πξνγξάκκαηνο 

ή δξαζηεξηφηεηαο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξμεη ρξήζηκε πιεξνθφξεζε κε απψηεξν 

ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δεκφζηαο ινγνδνζίαο αιιά θαη ηε ιήςε ζρεηηθψλ 

απνθάζεσλ. Οη έιεγρνη απφδνζεο κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ εχθνια κε ηνπο 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχο ειέγρνπο κε δηάθνξνπο ηξφπνπο θη έλαο απφ απηνχο είλαη ε 

δεκηνπξγία θαη ε αλάιπζε δεηθηψλ (ratio analysis). 

  

                                                
6 Γ. Μαγγίλα Γ. Αλαζηαζία  (1995) Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή: Γηεζλείο Σάζεηο θαη Διιεληθή 

Πξαγκαηηθφηεηα. Δθδφζεηο Αλη. Ν. άθθνπια. Αζήλα-Κνκνηελή  ζει 61-62 
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 Σα ζπκπεξάζκαηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζπλνςίδνληαη ζηηο παξαθάησ ζεηξέο. 

Όζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ θπβεξλεηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα  

θξνληίδνπκε λα ππάξρεη ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνζηνιήο ηνπ θάζε θνξέα θαη ηεο 

απφδνζεο ηνπ απφ ην επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ αθφκα. Δπηπιένλ ζα πξέπεη, θαηά ηε 

ζρεδίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα πξνβιέπεηαη θαη ε ζχλδεζε ηνπο κε 

ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα δίλεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ 

επηινγή ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ θαη γεληθφηεξα ζηε ζπλνρή νιφθιεξνπ ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο δηφηη έλα θαιφ θαη επαξθέο ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα καο δψζεη 

θαη ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. 

Αθνινχζσο, νη ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ ελδπλάκσζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ 

ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ έρνπλ ηελ απαξρή ηνπο ζηνπο λνκνζεηηθνχο θαη 

εθηειεζηηθνχο θιάδνπο ηεο θπβέξλεζεο. Έλα πξώην βήκα γηα απηφ ην ζθνπφ είλαη ν 

εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Έλα επόκελν βήκα είλαη ε 

βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα  θαη ηξίην βήκα 

είλαη  ε ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ ειέγρσλ θαη νη ηαθηηθέο ή έθηαθηεο επηζεσξήζεηο. 
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 

ΣΟ ΚΤΒΔΡΝΗΣΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

 

2.1 Η Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή ζηελ Διιάδα  

 

 Η Κπβεξλεηηθή Λνγηζηηθή ζηε ρψξα καο, ζπγθξηηηθά κε άιιεο αλεπηπγκέλεο 

ρψξεο, ζεσξείηαη θησρή ζε επίπεδν πιεξνθφξεζεο. Απηφ ην ζπκπέξαζκα νθείιεηαη 

ζηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε ε θπβεξλεηηθή ινγηζηηθή ζην δεκφζην 

ηνκέα ζην παξειζφλ. ε αληίζεζε κε ηα πεξηζζφηεξα αλεπηπγκέλα Κξάηε, ζηελ 

Διιάδα, ζεσξνχζακε ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε ζαλ κία κνλαδηθή νληφηεηα θαη 

ζπληάζζακε ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ζπλεπψο θαη ιακβάλακε πην ζηέξεα 

πιεξνθφξεζε γηα ην δαηδαιψδε απηφ ζχζηεκα. Με ηνλ θαηξφ φκσο, θαη θπξίσο θαηά 

ηε δεθαεηία ηνπ ελελήληα, έγηλαλ θάπνηεο ζεκαληηθέο βειηηψζεηο. εκεησηέν θαη 

επαπμαλφκελν φκσο είλαη φηη, θαηά θαηξνχο, ε θπβεξλεηηθή ινγηζηηθή επεξεάδεηαη, 

θάζε θνξά, απφ δηνηθεηηθέο, δηαρεηξηζηηθέο, νηθνλνκηθέο θαη πνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη 

θαηαζηάζεηο. Γηα απηφ θαη ζήκεξα, ιφγσ πνιιψλ θνηλσληθννηθνλνκηθψλ παξαγφλησλ 

έρνπκε, επηπιένλ, ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηελ θπβεξλεηηθή ινγηζηηθή ηεο ρψξαο καο, 

γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ ήκαζηαλ ζηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε ή εζεινηπθινχζακε ζηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζίαδε ε ιεηηνπξγία θαη ν 

έιεγρνο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα.
1
 

 Σν πξφζθαην Κπβεξλεηηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα ζηελ Διιάδα  πεγάδεη απφ ην 

Ν.Γ 321/1969 πνπ αληαλαθιάηαη ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. πκπιεξσκαηηθά πξνο ην 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ππάξρεη έλα μερσξηζηφ ηκήκα πνπ αθνξά ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα 

ησλ ΝΠΓΓ θαη έλα αθφκε ζχζηεκα πνπ αθνξά ηνπο ΟΣΑ. Σα ζπζηήκαηα απηά φκσο, 

αθνξνχλ έλα πξνυπνινγηζηηθφ ζχζηεκα κε νιίγα κφλν ραξαθηεξηζηηθά 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ινγηζηηθήο. 

 ηε δεθαεηία ηνπ ελελήληα, ππήξμε ε επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ επξεία 

αλαζεψξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο, ψζηε λα 

αληαπνθξίλεηαη  ζηηο  ζχγρξνλεο απαηηήζεηο. Απφ πνιινχο ππνζηεξηδφηαλ ε άπνςε 

φηη ην αλαζεσξεκέλν Γεκφζην Λνγηζηηθφ ζα πξέπεη λα είλαη πην απζηεξφ, λα 

                                                
1
 Φίιηνο Β. (1985), ‘Η ινγηζηηθή, ρξεκαηννηθνλνκηθή δηνίθεζε θαη ειεγθηηθή ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα’ , 

Κέληξν Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ Δξεπλψλ, Αζήλα 
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δηαζθαιίδεη ηε δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη λα είλαη επέιηθην θαη απνηειεζκαηηθφ. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ε ρψξαο καο, εθείλε ηε δεθαεηία, ζρεκάηηδε ηα πξψηα 

βήκαηα ηεο γηα ηελ έληαμε ηεο ζηελ ΟΝΔ  θαη παξάιιεια ππήξρε ε επηηαθηηθή 

αλάγθε  γηα κηα ζσζηή θαη θαιή παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη δεκνζηνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ ηεο. 

 

2.2 Σν Θεζκηθό Πιαίζην [1995-2011] 

 

 Γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα, ζχκθσλα κε 

ην Ν. 2362/1995, είλαη  ππεχζπλνο γηα ηελ κνξθή θαη ηελ εγθπξφηεηα ηεο ν εθάζηνηε 

Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ, ελψ ην Γ.Λ.Κ είλαη απηφ πνπ αλαιακβάλεη ηε ζχληαμε 

ζρεδφλ φισλ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ Κξάηνπο (κε εμαίξεζε ηνπο 

ΟΣΑ θαη ηνπο ΟΚΑ). Με βάζε ηε λνκνζεζία, ην  Γ.Λ.Κ έρεη ηηο αθφινπζεο 

αξκνδηφηεηεο
2
: 

 α) Καηαξηίδεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, Απνινγηζκφ θαη Ιζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο. 

 β) Δπηκειείηαη  ηεο  εθηέιεζεο  ηνπ  Πξνυπνινγηζκνχ  θαη  αζθεί  έιεγρν  

ζηηο δεκφζηεο  δαπάλεο. 

 γ) πκπξάηηεη   ππνρξεσηηθά  ζηελ   έθδνζε   θαλνληζηηθψλ   πξάμεσλ πνπ 

πξνθαινχλ  δαπάλε  ζε  βάξνο  ηνπ  Κξαηηθνχ  Πξνυπνινγηζκνχ  ή  θνξέσλ  πνπ 

επηρνξεγνχληαη απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. Δπίζεο, δελ εγθξίλεη ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε νπνηαζδήπνηε δαπάλεο, εθφζνλ µε ηελ έθδνζε ηεο θαλνληζηηθήο 

πξάμεο δελ πξνβιέπεηαη ν ηξφπνο θάιπςήο ηεο. 

 δ) Αζθεί έιεγρν ζηε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δεκνζηψλ επηρεηξήζεσλ θαη 

νξγαληζκψλ,  (ησλ  νξγαληζκψλ  ηνπηθήο  απηνδηνηθήζεσο  πξψηνπ  θαη  δεπηέξνπ 

βαζκνχ)   θαη  ησλ  λνκηθψλ   πξνζψπσλ  δεκνζίνπ  θαη  ηδησηηθνχ  δηθαίνπ,  πνπ 

επηρνξεγνχληαη   ή   ρξεκαηνδνηνχληαη  µε  νπνηνδήπνηε  ηξφπν  απφ  ηνλ  Κξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ, ηνλ  πξνυπνινγηζκφ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ, ηελ 

Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Με  πξνεδξηθφ  δηάηαγκα,  πνπ  

εθδίδεηαη  κεηά  απφ  πξφηαζε  ηνπ  Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδνληαη ηα 

φξγαλα, ην πεξηερφκελν, ν ηξφπνο άζθεζεο θαη ε έθηαζε ηνπ ειέγρνπ απηνχ θαη θάζε 

άιιε αλαγθαία ιεπηνκέξεηα. 

 ε) Αζθεί  έιεγρν  ζηε  δηαρείξηζε ησλ  πξνγξαµµάησλ πνπ  ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο. Να ζεκεησζεί φηη ν 
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ζπγθεθξηκέλνο έιεγρνο ηεο παξνχζαο είλαη αλεμάξηεηνο ησλ ειέγρσλ πνπ δηελεξγνχλ 

νη θαζ'  χιελ αξκφδηνη θνξείο. 

 ζη)Παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη  ηελ θίλεζε ησλ εθηφο  Πξνυπνινγηζκνχ 

ινγαξηαζκψλ ηεο δεκφζηαο δηαρεηξίζεσο. 

 δ) πληνλίδεη  ηηο   ρξεκαηηθέο   εθξνέο  απφ   ηνλ   θεληξηθφ   ινγαξηαζκφ  ηνπ 

∆εµνζίνπ, πξνγξαµµαηίδεη ηελ ηήξεζε ησλ αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ απνζεκάησλ γηα 

ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα ηνπ 

∆εµνζίνπ. 

 ε) Λακβάλεη  ηα  απαξαίηεηα  κέηξα  γηα  ηελ  εμαζθάιηζε ηνπ  ειέγρνπ  ζηελ 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηνπ Κξάηνπο 

 Δπηπιένλ ηεο ζχληαμε θαη ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, ηνπ 

Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Ιζνινγηζκνχ ηνπ Κξάηνπο έρνπκε θαη ηελ εηήζηα Έθζεζε ηνπ 

Διεγθηηθνύ πλεδξίνπ. Η Έθζεζε απηή δεκνζηεχεηαη κεηά απφ δχν ρξφληα απφ ηελ 

έλαξμε ηεο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 Όζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ, δειαδή ην πψο μνδεχνληαη 

απφ ηελ Κεληξηθή Κπβέξλεζε θαη ηνπο θνξείο νη πηζηψζεηο πνπ παξαρσξνχληαη κε ηε 

δηαδηθαζία ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ, νθείινπκε λα αλαθέξνπκε φηη γίλεηαη ν έιεγρνο, 

θπζηθά, ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο ηεο δαπάλεο απφ ην Γ.Λ.Κ, θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα απφ εηδηθέο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ ζπζηαζεί γηα απηφ ην ζθνπφ∙ ηηο 

Υπεξεζίεο Γεκνζηνλνκηθνύ Διέγρνπ (ΥΓΔ) θαη ηα Δηδηθά Λνγηζηήξηα
3
. Οη Τπεξεζίεο 

∆εµνζηνλνµηθνχ Διέγρνπ θαη ηα Δηδηθά Λνγηζηήξηα είλαη ππεξεζίεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθψλ ( ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο), αλεμάξηεηεο απφ ηνπο θνξείο 

ησλ νπνίσλ ειέγρνπλ ηηο δαπάλεο. Μάιηζηα, ζηηο Τπεξεζίεο ∆εµνζηνλνµηθνχ 

Διέγρνπ θαη ζηα Δηδηθά Λνγηζηήξηα δηελεξγείηαη εηήζηα ηαθηηθή θαη έθηαθηε 

επηζεψξεζε απφ νηθνλνκηθνχο επηζεσξεηέο, νη νπνίνη θαη ζπληάζζνπλ εθζέζεηο 

αμηνιφγεζεο ησλ ππεξεζηψλ απηψλ θαη ησλ πξντζηακέλσλ ηνπο, δειαδή 

ππάγνληαη μαλά ζε έιεγρν, ηνλ νπνίν δηαηάζζεη ν Τπνπξγφο Οηθνλνκηθψλ. εκεησηέν 

είλαη φηη ν έιεγρνο επί ησλ αλσηέξσ δαπαλψλ ζπλίζηαηαη κφλν ζε έιεγρν 

λνµηµφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο απηψλ. 

 Νόµηµε είλαη ε δαπάλε εθφζνλ α) πξνβιέπεηαη απφ δηάηαμε 

λφκνπ θαη β) ππάξρεη εγγεγξαµµέλε ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ ζρεηηθή 

πίζησζε. 
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 Καλνληθή είλαη ε δαπάλε, εθφζνλ έρεη λφµηµα αλαιεθζεί, 

επηζπλάπηνληαη ηα λφµηµα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ζρεηηθή απαίηεζε δελ 

έρεη ππνπέζεη ζε παξαγξαθή. 

  Αθφκε φιεο νη δαπάλεο ηνπ ∆εµνζίνπ ππφθεηληαη ζε πξνιεπηηθφ ή  

θαηαζηαιηηθφ έιεγρν απφ ην Διεγθηηθό πλέδξην, ζχκθσλα µε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

1265/1972  θαη επηβεβαηψλεηαη έλαο είδνο ειέγρνπ αθφκα πξνο φθεινο ηνπ Κξάηνπο. 

Ο  αζθνχκελνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην θαηαζηαιηηθφο  έιεγρνο επί  ησλ 

ινγαξηαζκψλ ησλ ππνιφγσλ πεξαηψλεηαη νξηζηηθά κέζα ζε ηξία (3) έηε απφ ην ηέινο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, εληφο ηνπ νπνίνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε δαπάλε. 

 χκθσλα κε ηελ επίζεκε εηζεγεηηθή έθζεζε
4
, κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 

2362/1995, πεηπραίλνληαη νη παξαθάησ ζηφρνη γηα ηελ αλαβάζκηζε ηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα, πξαγκαηνπνηψληαο έλα ζεκαληηθφ βήκα γηα ηελ πξνζπάζεηα ελαξκφληζε ηεο 

ρψξαο καο κε δηαηάμεηο θαη λφκνπο πνπ ηζρχνπλ ζε πνιιέο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο: Πην ζπγθεθξηκέλα κε ηηο λέεο δηαηάμεηο δηαζθαιίδεηαη: 

  α) ε απζηεξφηεηα θαη επειημία ζηηο δηαδηθαζίεο εγγξαθήο ησλ πηζηψζεσλ  

θαη έγθξηζε ησλ δαπαλψλ ηνπ δεκνζίνπ,  

 β) ν πξαγκαηηθφο θαη νπζηαζηηθφο έιεγρνο ησλ δεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ,  

 γ)  ε αξρή ηεο ελφηεηαο ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνµέα ψζηε λα 

απνθεχγεηαη ε δηάζπαζε ηεο αξρήο ηεο ελφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη 

 δ) ε εδξαίσζε ηεο πεπνίζεζεο ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εληεηαικέλσλ  

νξγάλσλ ηεο πνιηηείαο ζηε ρξεζηή δεµνζηνλνµηθή δηαρείξηζε θαη ηελ ηαρχηεξε 

εμππεξέηεζε ησλ ζπλαιιαζζνµέλσλ µε ην δεκφζην. 

 Παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκφηεηαο θαη ηεο θαλνληθφηεηαο, νη Τ.Γ.Δ 

έρνπλ ην δηθαίσκα, φηαλ θξηζεί απαξαίηεην γηα ηε ζπιινγή ζηνηρείσλ, λα δηελεξγήζεη 

επηηόπην έιεγρν, πέξα απφ ηνλ ηππηθφ έιεγρν. χκθσλα κε ην Π.Γ. 151/1998, ν 

επηηφπηνο έιεγρνο αζθείηαη ζε δαπάλεο πνπ αθνξνχλ
5
: 

 α. ∆εµφζηα έξγα, γηα εμαθξίβσζε ηδίσο ηεο θαηαζθεπήο ηνπο ζχκθσλα µε 

ηνπο ηερληθνχο φξνπο, ηε κειέηε θαη ηηο πξνδηαγξαθέο, ηελ αθξίβεηα ησλ 

πξσηνθφιισλ ησλ επηκεηξήζεσλ θαη ησλ  ζπγθξηηηθψλ πηλάθσλ, ηε ζπκθσλία ησλ 

                                                
4 Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο, Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, Γεληθή Γηεχζπλζε Γηνίθεζεο θαη Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, Γηεχζπλζε 26ε 

–πληνληζκνχ θαη Διέγρνπ Δθαξκνγήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηαηάμεσλ(2002), πιινγή Γηαηάμεσλ γηα ην 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη ηνλ Έιεγρν ησλ Γαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο(ζει 89), Τπεξεζία Δθηχπσζεο 

Δληχπσλ θαη Αμηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, Αζήλα  
5 Π.Γ 151/1998 
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κεγεζψλ θάζε ινγαξηαζκνχ θαη κάιηζηα ηνπ ηειηθνχ πξνο ηα αλαγξαθφκελα ζηηο 

επηκεηξήζεηο. 

 β. Πξνκήζεηεο, γηα δηαπίζησζε αλ ηα είδε ηνχησλ έρνπλ πξάγκαηη 

παξαιεθζεί θαη είλαη ζχκθσλα µε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνπο φξνπο ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

 γ. Γαπάλεο πνπ αθνξνχλ πιεξσκέο γηα ππεξεζίεο (φπσο δαπάλεο 

λνζνθνκεηαθήο θαη  ηαηξνθαξκαθεπηηθήο πεξίζαιςεο, κεηαθηλήζεηο  εθηφο  έδξαο, 

ππεξσξηαθήο  εξγαζίαο θιπ.) γηα  δηαπίζησζε ηεο πξαγκαηνπνίεζεο απηψλ 

ζχκθσλα  µε  ηα  αλαθεξφκελα ζηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη 

 δ. Κάζε άιιε πεξίπησζε, φηαλ ππάξρνπλ ζνβαξέο ακθηβνιίεο γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο 

 Δλ έηε 2010, γίλεηαη κηα πην ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα εθζπγρξνληζκνχ ηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ρψξαο καο. Όληαο πιένλ δεκνζηνλνκηθά ειεγρφκελε ε 

ρψξα καο, δεκνζηεχεη  ην  Ν. 3871/2010 «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη επζχλε», 

πνπ ζηα πιαίζηα ησλ λέσλ ζπγθπξηψλ, έρεη κεγαιχηεξε βαξχηεηα. Με βάζε ην ήδε 

ππάξρνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο «Πεξί ∆εµνζίνπ 

Λνγηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο»(Ν.Γ 2362/1995) 

γίλεηαη κία πξνζπάζεηα απφ ηελ 01/01/2011 γηα αιιαγέο θαη κεηαξξπζκίζεηο ζηε 

δηαρείξηζε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. 

  ην πλεχκα ηνπ λένπ λφκνπ εθάπηνληαη πιένλ νη εμήο αξρέο
6
: 

 (α) Αξρή ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο πνπ πεξηιακβάλεη: 

  (αα) ηελ αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο 

  (αβ) ηελ αξρή ηεο απνδνηηθφηεηαο 

  (αγ) ηελ αξρή ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο   

 (β) Αξρή ηεο ππεπζπλφηεηαο θαη ηεο ινγνδνζίαο. 

 (γ) Αξρή ηεο δηαθάλεηαο 

 (δ) Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο 

 Οη αξρέο απηέο είλαη νη βαζηθνί άμνλεο ηεο ιεηηνπξγίαο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Ίζσο γηα πξψηε θνξά, ελζσκαηψλνληαη κέζα ζε λφκν ηφζν 

μεθάζαξα ν αξρέο, ηα πιαίζηα ησλ νπνίσλ νδεγνχλ ζηελ  εθαξκνγή ησλ δηεζλψλ 

ηάζεσλ θαη πξαθηηθψλ. 

 Παξάιιεια, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, ζε δηαηαγή ηνπ λφκνπ 

απηνχ, έρεη ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο ζπκπιεξψλνπλ θαη αλαλεψλνπλ ην 

                                                
6 Ν. 3871/2010. Άξζξν 1 
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ξφιν πνπ είρε κε ην Ν.Γ. 2362/1995: Πην ζπγθεθξηκέλα νη λέεο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

είλαη νη εμήο
7
: 

 1. Καηαξηίδεη Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ έηνο θαη ηπρφλ επηθαηξνπνηήζεψλ ηνπ. Δδψ γηα πξαγκαηνπνηείηαη έλα 

καθξνρξφλην ζρέδην γηα ηα δεκνζηνλνκηθά θαη νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο κε 

ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο. Βέβαηα, απηφ ην ζρέδην είλαη επέιηθην θαη επηηξέπνληαη νη 

αλαπξνζαξκνγέο κε βάζε θάζε θνξά ηα απνηειέζκαηα ησλ απνινγηζκψλ ηεο ρψξαο 

καο.   

 2. Γλσζηνπνηεί, θάζε έηνο, κε εγθχθιηφ ηνπ ζε φινπο ηνπο θνξείο ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο ην ρξνλνδηάγξακκα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ επφκε-

λνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Ο ζθνπφο ηεο ηήξεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο θαηά ηε 

γλψκε κνπ είλαη δηηηφο. Πξψηνλ, γηα λα κπνξνχλ λα ζπιιέμνπλ απφ φινπο ηνπο 

θνξείο φια ηα ζηνηρεία εκπξφζεζκα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ, θαη δεχηεξνλ γηαηί 

ηεινχκε ππφ δεκνζηνλνκηθή επίβιεςε. 

 3. Καηαξηίδεη ην ζρέδην ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ, πνπ 

πεξηιακβάλεη επηκέξνπο πξνηάζεηο γηα ηηο πηζηψζεηο ησλ θνξέσλ. 

 4.Καηαξηίδεη πξνηάζεηο γηα ζπκπιεξσκαηηθνχο πξνυπνινγηζκνχο. Οη 

επηπιένλ πξνυπνινγηζκνχ θξίλνληαη αθφκα πεξηζζφηεξν αλαγθαίνη, δηφηη ην αζζελέο 

νηθνλνκηθφ θιίκα θαη νη αζηάζκεηνη παξάγνληεο  κπνξεί λα βγάινπλ εθηφο ηξνρηάο 

πνιιά θνκκάηηα ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 5. Καηαξηίδεη ηνλ Απνινγηζκφ θαη Ιζνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη ηηο 

ινηπέο ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

 6.Γηαρεηξίδεηαη ηε δεκφζηα πεξηνπζία, παξαθνινπζεί ηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζπληνλίδεη ηηο ρξεκαηηθέο 

εθξνέο απφ ηνλ θεληξηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ δεκνζίνπ, πξνγξακκαηίδεη ηελ ηήξεζε ησλ 

αλαγθαίσλ ρξεκαηηθψλ απνζεκάησλ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλψλ ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη δηαρεηξίδεηαη ηα δηαζέζηκα ηνπ δεκνζίνπ. Με άιια ιφγηα, έρεη 

ηελ θεληξηθή δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο.  

 7. Παξαθνινπζεί ηελ εθηέιεζε ηνπ εηήζηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 8.πκπξάηηεη ππνρξεσηηθά ζηελ έθδνζε θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ πνπ 

πξνθαινχλ δαπάλε ζε βάξνο ηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ ή Πξνυπνινγηζκνχ 

θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

                                                
7 Ν. 3871/2010. Άξζξν 3  
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 9.Καηαξηίδεη κεληαίεο, ηξηκεληαίεο θαη εμακεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ εηήζησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Ο έιεγρνο ηνπ 

Κξάηνπο γίλεηαη πην ζπρλφο φζνλ αθνξά ηελ πνξεία ησλ Πξνυπνινγηζκψλ. 

 10. Αλαπηχζζεη θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Μηα θαηλνηνκία, πνπ ζα 

βνεζήζεη θαηά πνιχ ηφζν ζηελ απνηειεζκαηηθφηεηα φζν θαη ζηελ νηθνλνκηθφηεηα 

ηνπ Γεκνζίνπ ηνκέα. 

 11. Γηαρεηξίδεηαη ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.
8
 

 12. Γηεπζχλεη θαη δηαρεηξίδεηαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα πιεξσκψλ θαη ηνλ 

Δληαίν Λνγαξηαζκφ Θεζαπξνθπιαθίνπ, θαζψο θαη ην ζπγθεληξσηηθφ ζχζηεκα 

ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Δγθξίλεη ην άλνηγκα ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ απφ θνξείο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 

πνπ νξίδεη ν παξψλ λφκνο. 

 13. Αζθεί απνινγηζηηθφ έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο (πξψηνπ θαη δεχηεξνπ βαζκνχ), θαζψο θαη ησλ επηρεηξήζεσλ 

θαη νξγαληζκψλ ηνπο. 

 14. Αζθεί έιεγρν ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ επηρεηξήζεσλ θαη 

δεκφζησλ νξγαληζκψλ, ησλ ινηπψλ λνκηθψλ πξνζψπσλ δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη ησλ 

λνκηθψλ πξνζψπσλ ηδησηηθνχ δηθαίνπ πνπ αλήθνπλ ζην Γεκφζην, ζε Ν.Π.Γ.Γ. ή 

επηρνξεγνχληαη ή ρξεκαηνδνηνχληαη κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξν-

υπνινγηζκφ ζε πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπο ή απφ ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο ή είλαη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο
9
. Ο έιεγρνο απηφο 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην λ. 3492/2006 (ΦΔΚ 210 Α΄). 

 15. Αζθεί έιεγρν ζηε δηαρείξηζε ησλ πξνγξακκάησλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη 

απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε ή άιινπο δηεζλείο νξγαληζκνχο ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 

πνπ ηα δηέπνπλ. 

 16.  πγθεληξψλεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ άζθεζε ησλ 

αξκνδηνηήησλ ηνπ, απφ νπνηνλδήπνηε θνξέα, νξγαληζκφ ή ίδξπκα ηνπ δεκνζίνπ, νη 

νπνίνη ππνρξενχληαη ζηελ παξνρή απηψλ. Οη αξκνδηφηεηεο κε απηήλ ηε δηάηαμε 

                                                
8 χκθσλα κε ην εθδηδφκελν θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 110 ηνπ λ. 2362/1995 ηνπ παξφληνο 

λφκνπ, πξνεδξηθφ δηάηαγκα.  
9 Καηά ηελ έλλνηα ησλ παξαγξάθσλ 1, 2, 3 ηνπ Ν.3871/2011 θαζψο θαη δεκφζηνη νξγαληζκνί θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 6 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 3429/2005 (ΦΔΚ 314 Α΄), ρσξίο λα ηζρχνπλ νη 

εμαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 
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κπνξεί λα είλαη θαη νλνκαζηηθέο. Σνπιάρηζηνλ, γίλεηαη κία ζνβαξή πξνζπάζεηα γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ Γεκφζηνπ ηνκέα (αξρή ηεο νηθνλνκηθφηεηαο) 

 17.  Δθδίδεη νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο ζρεηηθά κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο δεκφζηαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. 

 Δπηπιένλ ν λένο λφκνο (Ν.Γ 3871/2010) ζπκπεξηιακβάλεη εηδηθέο δηαηάμεηο 

πνπ αθνξνχλ ηηο αξκνδηφηεηεο θαη ηελ επζχλε ησλ αξκφδησλ Τπνπξγψλ θαη ησλ 

επηθεθαιψλ ησλ ινηπψλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαζψο θαη ησλ 

πξντζηακέλσλ ησλ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ απηψλ. Πην αλαιπηηθά, κεηαθέξνληαη 

ζπγθεθξηκέλεο αξκνδηφηεηεο ζηνπο ππεχζπλνπο ησλ θνξέσλ γηα ηα νηθνλνκηθά θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ παξαδίδνπλ θαη πξνζδίδνληαο ηνπο πεξηζζφηεξε 

επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο λφκνπ. 

 

2.3 Η Λνγηζηηθή Μέζνδνο ζην Γεκόζην Σνκέα 

 

 Η ινγηζηηθή κέζνδνο, πνπ απφ ηψξα θαη ζην εμήο ζα εθαξκφδεηαη ζην 

δεκφζην ηνκέα πεξηγξάθεηαη ζην Π.Γ 15/2011. Με βάζε απηφ ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα θαζνξίδνληαη νη ινγηζηηθέο αξρέο πνπ ζα ζηεξίδνληαη πιένλ νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, νξίδεηαη ε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο 

σο θχξηα κέζνδνο ηνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη γεληθφηεξα δίλεηαη ην λέν πιαίζην 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο παξαγσγήο ρξήζηκσλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ ζα εκπινπηίζνπλ ηηο βάζεηο πιεξνθνξηψλ πνπ είρακε κέρξη ζήκεξα. 

 

2.3.1 Οη Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Αξρέο 

 
 ε απηή ηελ παξάγξαθν

10
 πεξηγξάθνπκε ηηο αξρέο πνπ, απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Π.Γ 15/2011, ζα εθαξκφδνληαη ζηε δεκφζηα δηνίθεζε. 

 1. Η αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ θφζηνπο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηνπ ηζηνξηθνχ 

θφζηνπο, νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο πνπ απεηθνλίδνπλ ηελ απφθηεζε ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, ηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ θαη εμφδσλ, θαη ηε δεκηνπξγία ππνρξεψζεσλ 

θαη ζηνηρείσλ ηεο θαζαξήο ζέζεο, θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία κε αμίεο θφζηνπο 

θηήζεο. Η αξρή απηή νξίδεη αθφκε φηη νη αμίεο θφζηνπο θηήζεο δηαηεξνχληαη θαζ’ 

φιε ηε δηάξθεηα ηεο ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο θαη εκθαλίδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε απνηίκεζε νξίδεηαη 

                                                
10 Π.Γ 15/2011. Κεθάιαην 1 
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δηαθνξεηηθά. Σν θφζηνο θηήζεο είλαη ην ζπλνιηθφ αληάιιαγκα γηα ηελ απφθηεζε 

ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ θαη ηα απαξαίηεηα θφζηε πνπ απαηηνχληαη ψζηε λα 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηνλ πξννξηζκφ ηνπ. 

 2. Η αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ εζφδσλ. ην πιαίζην ηεο ινγηζηηθήο ηνπ 

ηζηνξηθνχ θφζηνπο, ηα έζνδα ινγίδνληαη θαηά ην ρξφλν ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο 

(δεδνπιεπκέλε βάζε) θαη φρη θαηά ην ρξφλν ηεο είζπξαμήο ηνπο (ηακεηαθή βάζε). Σα 

έζνδα ινγίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ βεβαηψζεθαλ θαη φρη ζηε ρξήζε πνπ εηζπξάρζεθαλ. 

ε πεξίπησζε εζφδσλ απφ ππεξεζίεο, απηά αλαγλσξίδνληαη ζηε ρξήζε πνπ 

πξνζθέξνληαη νη ππεξεζίεο. 

 3. Η αξρή ηνπ ζπζρεηηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Σα έζνδα θάζε ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ πξέπεη λα πξνζδηνξίδνληαη κε βάζε ηελ αξρή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ζπζρεηηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ, ζηα έζνδα θάζε ινγηζηηθήο 

πεξηφδνπ πξέπεη λα αληηπαξαηίζεληαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

απφθηεζε ησλ εζφδσλ απηψλ, ψζηε κε ην ζπζρεηηζκφ απηψλ ησλ δχν κεγεζψλ, λα 

πξνζδηνξίδεηαη ην απνηέιεζκα ηεο πεξηφδνπ. Αλ νξηζκέλα έζνδα πξνέξρνληαη απφ 

κηα πξνεγνχκελε ινγηζηηθή πεξίνδν ή αλαβάιινληαη γηα κηα επφκελε ινγηζηηθή 

πεξίνδν, ηα έμνδα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα έζνδα απηά πξέπεη θαηά αληηζηνηρία λα 

κεηαθέξνληαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή πεξίνδν ή λα αλαβάιινληαη γηα ηελ 

επφκελε ρξήζε. 

 4. Η αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη ινγηζηηθέο 

θαηαρσξήζεηο θαη παξνπζηάζεηο πξέπεη λα βαζίδνληαη ζε γεγνλφηα αληηθεηκεληθά 

πξνζδηνξηζκέλα θαη επρεξψο επαιεζεχζηκα. Γεγνλφηα αληηθεηκεληθά πξνζδηνξηζκέλα 

είλαη φζα βαζίδνληαη ζε ζπλαιιαγέο, ζην πιαίζην εθηέιεζεο ακθνηεξνβαξψλ 

ζπκβάζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ινγηζηηθέο πξάμεηο βαζίδνληαη ζε εθηηκήζεηο, ε 

αξρή ηεο αληηθεηκεληθφηεηαο ππαγνξεχεη νη ζρεηηθνί ππνινγηζκνί λα βαζίδνληαη ζε 

ινγηθέο θαη ζπζηεκαηηθέο δηαδηθαζίεο, κεζφδνπο θαη παξαδνρέο. Η πξνυπφζεζε ηνπ 

επαιεζεχζηκνπ ησλ γεγνλφησλ ππαγνξεχεηαη απφ ηελ αλάγθε λα ζηεξίδνληαη νη 

ινγηζηηθέο θαηαρσξήζεηο, ζηε κεγαιχηεξε δπλαηή έθηαζε, ζε δηθαηνινγεηηθά πνπ 

εθδίδνληαη απφ άιινπο θνξείο θαη νηθνλνκηθέο κνλάδεο. 

 5. Η αξρή ηεο ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ. Γηα λα είλαη ζπγθξίζηκα ηα 

ινγηζηηθά κεγέζε θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ ρξήζεσλ, επηβάιιεηαη λα κελ 

κεηαβάιινληαη νη ινγηζηηθέο κέζνδνη θαηά ηε δηαδνρή ησλ ρξήζεσλ. Η αξρή ηεο 

ζπλέπεηαο ησλ ινγηζηηθψλ κεζφδσλ ππνρξεψλεη, θαηά ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ, ηελ εθαξκνγή ησλ ίδησλ 
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κεζφδσλ πνπ εθαξκφζηεθαλ θαη θαηά ηελ πξνεγνχκελε ινγηζηηθή πεξίνδν, ψζηε λα 

κελ αιινηψλεηαη δηαρξνληθά ε ρξεκαηννηθνλνκηθή εηθφλα ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

ε πεξίπησζε αλάγθεο κεηαβνιήο ηεο κεζφδνπ, ζα πξέπεη απηή θαη νη ζπλέπεηέο ηεο 

λα απεηθνλίδνληαη ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο θαη λα αλαιχνληαη ζην 

Πξνζάξηεκα. 

 6. Η αξρή ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ. Ωο ινγηζηηθή ρξήζε νξίδεηαη ε 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδνο κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ Καηαζηάζεσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο (Ιζνινγηζκψλ). Οη ρξήζεηο πξέπεη λα θαηαιακβάλνπλ ίζε θαη ζπλερή ρξνληθή 

πεξίνδν ψζηε λα απνηεινχλ ζηαζεξή ρξνληθή κνλάδα ζχγθξηζεο ησλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ, 

θαζψο θαη παξαθνινχζεζεο ηεο εμέιημεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Γηα λα είλαη 

αθξηβή ηα απνηειέζκαηα ησλ επηκέξνπο ρξήζεσλ, πξέπεη θάζε ρξήζε λα 

πεξηιακβάλεη κφλν ηα γεγνλφηα ηα νπνία ζπλέβεζαλ ζηε δηάξθεηά ηεο θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δξαζηεξηφηεηάο θαηά ηε ρξήζε απηή. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ε αξρή 

ηεο απηνηέιεηαο ησλ ρξήζεσλ δηαζθαιίδεη ηνλ αθξηβνδίθαην δηαρσξηζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ θαη ζπλαιιαγψλ θαη ησλ απνηειεζκάησλ κεηαμχ ησλ 

ρξήζεσλ. Η απηνηέιεηα ησλ ρξήζεσλ επηηπγράλεηαη κε ηελ αλαγλψξηζε ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ, ησλ πξνπιεξσκέλσλ εμφδσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ 

θαη ησλ πξνεηζπξαρζέλησλ εζφδσλ επνκέλσλ ρξήζεσλ. 

 7. Η αξρή ηεο πιήξνπο γλσζηνπνίεζεο. χκθσλα κε ηελ αξρή απηή, νη 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξέπεη λα θαηαξηίδνληαη θαηά ηξφπν ψζηε λα 

εμαζθαιίδεηαη ε πιήξεο θαη θαηαλνεηή παξνπζίαζε φισλ ησλ ζεκαληηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο ππνζέζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο πξέπεη λα είλαη πιήξεηο κε ηελ έλλνηα φηη φιεο 

νη πιεξνθνξίεο πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη απαξαίηεηεο γηα κηα δεκνζηνλνκηθά νξζή 

παξνπζίαζε. 

 8. Η αξρή ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο. Βάζεη ηεο αξρήο απηήο πξέπεη ε Καηάζηαζε 

Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (Ιζνινγηζκφο) θαη ε Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Δπίδνζεο (Απνηειέζκαηα Υξήζεο) ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο λα εκθαλίδνληαη κε 

ηνπο πην ζπληεξεηηθνχο ππνινγηζκνχο, κε ηε ιηγφηεξν επλντθή πεξηνπζηαθή 

θαηάζηαζε θαη κε ην κηθξφηεξν πιεφλαζκα, κε γλψκνλα ηελ αθξηβή θαη αμηφπηζηε 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο. 
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2.3.2 Ο Οξηζκφο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο 

Σακεηαθήο Βάζεο
11

 

 

 ε απηήλ ηελ παξάγξαθν αλαιχνπκε ηελ κέζνδν ηεο Γηπινγξαθηθήο 

Λνγηζηηθήο Σακεηαθήο Βάζεο πνπ, ζχκθσλα κε ην Π.Γ15/2011 είλαη ε επηιέμηκε απφ 

ηελ Κπβέξλεζε κέζνδνο γηα ηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηεο.  

 Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο (ΓΛΣΣΒ) είλαη 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζηεξίδεηαη θπξίσο, ζηελ αξρή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ 

ησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. χκθσλα κε ηε κέζνδν απηή: 

 (α) ινγηζηηθνπνηνχληαη νη απνθηήζεηο θεθαιαηνπρηθνχ εμνπιηζκνχ, νη 

επελδχζεηο, νη απαηηήζεηο, ηα δηαζέζηκα, νη ζπκκεηνρέο ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ θαη 

νη βέβαηεο θαη εθθαζαξηζκέλεο ππνρξεψζεηο (πεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Γεκφζηνπ 

Υξένπο), 

 (β) αλαγλσξίδνληαη νη αγνξέο αλαισζίκσλ απνζεκάησλ σο έμνδν ηεο ρξήζεο 

θαηά ηελ νπνία πξαγκαηνπνηήζεθαλ, 

 (γ) δεκηνπξγνχληαη πξνβιέςεηο γηα έμνδα θαζψο θαη γηα πξνθχπηνπζεο απφ 

λφκν ζεζκνζεηεκέλεο ππνρξεσηηθέο απνδφζεηο πξνο δηαθφξνπο θνξείο, 

 (δ) ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, 

 (ε) δελ πξαγκαηνπνηνχληαη απνζβέζεηο πιελ εθείλσλ πνπ αθνξνχλ ζηα έμνδα 

πνιπεηνχο απφζβεζεο. 

 Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο ΓΛΣΣΒ είλαη κηα δνκεκέλε 

απεηθφληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο, ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο επίδνζεο θαη 

ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ εθιεγκέλσλ αληηπξνζψπσλ ηνπο θαη είλαη νη αθφινπζεο: 

(α) Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (ΚΥΘ), 

(β) Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο (ΚΥΔ), 

(γ) Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ(ΚΜΚΘΠ), 

(δ) Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ (ΚΣΡ), θαη 

(ε) Πξνζάξηεκα. 

 Οη Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο παξέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε: 

(α) ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, 

(β) ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ,  

(γ) ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ
12

, 
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(δ) ηα έζνδα,  

(ε) ηα έμνδα θαη 

 (ζη) ηηο ηακεηαθέο ξνέο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. 

 

2.3.3 Οη Βαζηθέο Έλλνηεο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο 

Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο 
13

 

 

 Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλήζεηο, ζην ίδην ην 

Π.Γ, πεξηιακβάλνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηε ινγηθή ηεο 

ΓΛΣΣΒ.  Απηέο νη έλλνηεο είλαη δίλνληαη παξαθάησ: 

 Έμνδα: Ωο έμνδα ζηε ΓΛΣΣΒ ζεσξνχληαη: 

 (α) νη δαπάλεο, εθηφο ηεο αγνξάο παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, δαπαλψλ 

επελδχζεσλ θαη πιεξσκψλ ρξενιπζίσλ, γηα ηηο νπνίεο νινθιεξψλεηαη ε ζεψξεζή 

ηνπο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. Σα πάγηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ, νη επελδχζεηο θαη νη 

πιεξσκέο ρξενιπζίσλ δελ ζεσξνχληαη έμνδα, αιιά εκθαλίδνληαη ζηνπο θαηάιιεινπο 

ινγαξηαζκνχο ηνπ ελεξγεηηθνχ ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

 (β) νη δαπάλεο ζηαζεξνχ θαη δηαξθνχο ραξαθηήξα, φπσο κηζζψκαηα θαη πάγηα 

θαη’ απνθνπή ρνξεγήκαηα, πνπ εμνθινχληαη απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο 

Τπεξεζίεο (ΓΟΤ) κε άιινπο ηίηινπο πιεξσκήο, θαζψο θαη νη δαπάλεο πνπ 

εμνθινχληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα απ΄ επζείαο απφ ηηο ΓΟΤ. Οη δαπάλεο απηέο 

ππφθεηληαη κφλν θαη ε εθθαζάξηζή ηνπο δηελεξγείηαη απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ηνπ 

δηαηάθηε. Η ινγηζηηθνπνίεζε ησλ εμφδσλ απηψλ γίλεηαη κε ηελ εμφθιεζή ηνπο απφ 

ηηο ΓΟΤ.  

 (γ) νη αγνξέο απνζεκάησλ, πνπ ινγηζηηθνπνηνχληαη ζην ζηάδην ηεο ζεψξεζεο 

ησλ ζρεηηθψλ εληαικάησλ απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην. 

 (δ) ηα δεδνπιεπκέλα έμνδα, γηα ηα νπνία γίλνληαη εγγξαθέο πξνβιέςεσλ ζην 

ηέινο ηεο ρξήζεο, πξνθεηκέλνπ λα εκθαληζηνχλ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ηεο 

ρξήζεο πνπ θιείλεη. Με ηηο εγγξαθέο απηέο ινγηζηηθνπνηνχληαη: 

 (i) έμνδα ρξήζεο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά δελ έρνπλ απνζηαιεί ζηελ 

αξκφδηα πξνο εθθαζάξηζε ππεξεζία, πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ αλαπφδνησλ ησλ 

δηαρεηξηζηψλ παγίσλ πξνθαηαβνιψλ θαζψο επίζεο θαη ησλ εληαικαηνπνηεκέλσλ θαη 

                                                                                                                                       
12

 Καζαξφ Δλεξγεηηθφ (ή Καζαξή Θέζε Πνιηηψλ ) είλαη ην ππνιεηκκαηηθφ κέγεζνο ην νπνίν 

πξνθχπηεη αλ απφ ην Δλεξγεηηθφ αθαηξεζνχλ νη Τπνρξεψζεηο. 
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ζεσξεκέλσλ εμφδσλ πνπ δελ εμνθιήζεθαλ είηε νπζηαζηηθά είηε βξίζθνληαη ζε 

εμέιημε. 

 (ii) έμνδα ρξήζεο, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά έρνπλ απνζηαιεί ζηηο 

αξκφδηεο πξνο εθθαζάξηζε ππεξεζίεο αιιά κέρξη ην ηέινο ηεο ρξήζεο είηε δελ 

εθδφζεθαλ νη ζρεηηθνί ηίηινη πιεξσκήο είηε δελ ζεσξήζεθαλ απφ ην Διεγθηηθφ 

πλέδξην. 

 (iii) νη δεδνπιεπκέλνη ηφθνη ηνπ Γεκνζίνπ Υξένπο. ηελ έλαξμε ηεο επφκελεο 

ρξήζεο αληηινγίδνληαη νη εγγξαθέο ησλ πξνβιέςεσλ ηεο παξνχζαο πεξίπησζεο 

θαη ηα ζρεηηθά έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ινγηζηηθήο κε ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο έθδνζεο θαη ζεψξεζεο ησλ ζρεηηθψλ ηίηισλ 

πιεξσκήο. 

 ε) νη δαπάλεο πνπ πιεξψλνληαη κε ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο 

(ΥΔΠ) νη νπνίεο ινγηζηηθνπνηνχληαη, θαηά ηελ απφδνζε ινγαξηαζκνχ ηνπ νηθείνπ 

ΥΔΠ, κε ην εηδηθφ έληππν πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξ.1 ηνπ αξζξ. 41 ηνπ λ.2362/95 

φπσο ηζρχεη. 

 Τπνρξεώζεηο: Ωο ππνρξεψζεηο ζηε ΓΛΣΣΒ ζεσξνχληαη: 

 (α) Σν Γεκφζην Υξένο. 

 (β) Οη ζεζκνζεηεκέλεο απνδφζεηο ππέξ ηξίησλ πνπ δελ έρνπλ απνδνζεί. 

 (γ) Σα ρξεκαηηθά εληάικαηα ή άιινη ηίηινη πιεξσκήο, πνπ εμνθινχληαη 

ινγηζηηθά νίθνζελ απφ ηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο θαηά ηελ 31ε 

Γεθεκβξίνπ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ.2362/95 εκθαλίδνληαη ζηελ 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο, ελψ ε εμφθιεζή ηνπο απφ ηηο Γεκφζηεο 

Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο είλαη ινγηζηηθή θαη φρη πξαγκαηηθή θαη ηα ζρεηηθά πνζά 

παξακέλνπλ ζηηο Γεκφζηεο Οηθνλνκηθέο Τπεξεζίεο κέρξη ηελ είζπξαμή ηνπο απφ ηνπο 

δηθαηνχρνπο. 

 (δ) Οη δεδνπιεπκέλεο δαπάλεο, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ εθδνζεί θαη ζεσξεζεί νη 

ζρεηηθνί ηίηινη πιεξσκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, αιιά δελ έρνπλ εμνθιεζεί. 

 (ε) Οη δεδνπιεπκέλεο δαπάλεο πνπ θαηά ην ηέινο ηεο ρξήζεο δελ έρνπλ 

εγθξηζεί ή ζεσξεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο ή βξίζθνληαη ζηελ αξκφδηα ππεξεζία 

ηνπ δηαηάθηε ή ζηνπο ππνιφγνπο ησλ πάγησλ πξνθαηαβνιψλ. Οη δαπάλεο απηέο 

ινγίδνληαη κε ρξέσζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ δαπαλψλ σο πξνβιέςεηο θαη 

κε πίζησζε κεηαβαηηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 (ζη) Οη νθεηιφκελεο απνδνρέο πξνζσπηθνχ, θαη 
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 (δ) Σα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη γηα ινγαξηαζκφ ηξίησλ εθηφο πξνυπνινγηζκνχ 

θαη δελ ηνπο έρνπλ απνδνζεί. 

 Οη έθηαθηεο ππνρξεψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα πξηλ ηελ 

εθαξκνγή ηεο ΓΛΣΣΒ θαηαρσξνχληαη θαηά ηελ εμφθιεζή ηνπο. Οη ινηπέο έθηαθηεο 

ππνρξεψζεηο εκθαλίδνληαη φηαλ ζεζκνζεηεζνχλ θαη εθφζνλ εμνθιεζνχλ. 

 Έζνδα:  

 Ωο έζνδα ζηελ ΓΛΣΣΒ ζεσξνχληαη ηα πνζά πνπ βεβαηψλνληαη γηα πξψηε 

θνξά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο, 

αλεμάξηεηα απφ ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ πξνέξρνληαη θαη ην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο. 

ηα έζνδα πεξηιακβάλεηαη θαη θάζε άιιν πνζφ πνπ γίλεηαη απαηηεηφ απφ ην Γεκφζην 

εθηφο απφ ηηο εηζπξάμεηο δαλείσλ. Σα έζνδα ινγηζηηθνπνηνχληαη κφιηο θαηαζηνχλ 

βέβαηα θαη εθθαζαξηζκέλα, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν είζπξαμήο ηνπο θαη 

παξαθνινπζνχληαη αλαιπηηθά ζηνπο ζρεηηθνχο ππνινγαξηαζκνχο ηεο νκάδαο 7. 

Δηδηθά ηα έζνδα πνπ αθνξνχλ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο θαη βεβαηψλνληαη γηα πξψηε 

θνξά ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε θαηαρσξνχληαη ζηελ νκάδα 8. 

 Απαηηήζεηο:  

 Ωο απαηηήζεηο ζηελ ΓΛΣΣΒ ζεσξνχληαη ηα βεβαησζέληα έζνδα πνπ δελ έρνπλ 

εηζπξαρζεί θαη δελ έρνπλ δηαγξαθεί απφ ηηο ΓΟΤ ή απφ άιιεο αξκφδηεο πξνο 

βεβαίσζε ππεξεζίεο. Δπίζεο, ζηηο απαηηήζεηο πεξηιακβάλνληαη θάζε είδνπο 

πξνθαηαβνιέο θαη αμηψζεηο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά θπζηθψλ ή λνκηθψλ 

πξνζψπσλ, φπσο: 

 (α) Πνζά πνπ ρνξεγνχληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε δαπαλψλ γηα ινγαξηαζκφ 

ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, είηε κε πάγηα πξνθαηαβνιή είηε κε ρξεκαηηθά εληάικαηα 

πξνπιεξσκήο, ηα νπνία θαηά ηε ζηηγκή ηεο εμφθιεζήο ηνπο ινγίδνληαη σο 

πξνθαηαβνιέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 ηνπ λ.2362/95. Η ινγηζηηθνπνίεζε ησλ 

πνζψλ σο έμνδα ή πάγηα ζηνηρεία απηψλ δηελεξγείηαη θαηά ην ρξφλν απφδνζεο 

ινγαξηαζκνχ νπφηε εθδίδεηαη ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ απφδνζεο. 

 (β) Πξνθαηαβνιέο πνπ ρνξεγνχληαη ζε θνξείο, 

 (γ) Πξνθαηαβνιέο κηζζνδνζίαο ζε ππαιιήινπο, ησλ νπνίσλ ε κηζζνδνζία 

επηβαξχλεη ηνλ Πξνυπνινγηζκφ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, 

 (δ) Άκεζεο θαη έκκεζεο πιεξσκέο ηνπ ΠΓΔ θαηά ηελ εθηακίεπζή ηνπο, θαη 

 (ε) Γάλεηα πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ζε θνξείο. ηελ 

πεξίπησζε απηή εκθαλίδεηαη ρσξηζηά ην καθξνπξφζεζκν απφ ην βξαρππξφζεζκν 

ηκήκα ηνπο. 
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 ην Πξνζάξηεκα παξνπζηάδεηαη αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ θαη δηαθξηηά ε 

ηπρφλ επηζθάιεηά ηνπο, κε αλαθνξά ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ ηεο. Γηα ηε δηαγξαθή, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο παξαγξαθήο ησλ απαηηήζεσλ θαη επηζθαιψλ απαηηήζεσλ, 

απαηηείηαη δηνηθεηηθή πξάμε. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα 

πξνζδηνξηζηεί ν αθξηβήο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ησλ επηζθαιψλ απαηηήζεσλ. 

 

2.3.4 Οη Βαζηθέο Καηεγνξίεο ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο
14

 

  

 Η Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο (ΚΥΘ) ή Ιζνινγηζκφο είλαη ν 

λφκνο ζηνλ νπνίν εκθαλίδεηαη κε δηαθάλεηα θαη αμηνπηζηία κία ζαθήο εηθφλα ηεο 

ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο. Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηεο 

Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο είλαη: 

 Σν Δλεξγεηηθό: 

 Σν Δλεξγεηηθφ είλαη ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ αγαζψλ, πιηθψλ θαη άπισλ, 

πνπ αλήθνπλ ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε, απφ ηα νπνία πξνζδνθψληαη κειινληηθά 

νθέιε θαη κπνξεί λα απνηηκεζνχλ είηε αληηθεηκεληθά είηε κε θάπνηα αμηφπηζηε 

κέζνδν, ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο. Σν ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλεη ηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ θπξηφηεηά ηεο ε Κεληξηθή Γηνίθεζε θαη ηα πνζά πνπ ηεο 

νθείινληαη απφ ηξίηνπο. Έλα αγαζφ είλαη ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ φηαλ ζπληξέρνπλ 

αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 (α) λα είλαη νηθνλνκηθφ αγαζφ θαη λα ηθαλνπνηεί νηθνλνκηθέο αλάγθεο, 

 (β) λα αλήθεη θαηά θπξηφηεηα ζηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ή λα ειέγρεηαη απφ 

απηή κέζσ ζχκβαζεο ρξεκαηνδνηηθήο κίζζσζεο, 

 (γ) ε Κεληξηθή Γηνίθεζε λα πξνζδνθά κειινληηθά νθέιε απφ απηφ θαη 

 (δ) λα είλαη δεθηηθφ ρξεκαηηθήο απνηίκεζεο. 

Σν ελεξγεηηθφ δηαθξίλεηαη ζε κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ θαη ζε θπθινθνξνχλ 

ελεξγεηηθφ:  

ην κε θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη πιηθά αγαζά, αμίεο θαη 

δηθαηψκαηα πνπ: (α) απνθηψληαη γηα ζθνπνχο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαη 

πξννξίδνληαη λα παξακείλνπλ ζε απηή γηα καθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα, κε ηελ ίδηα 

πεξίπνπ κνξθή θαη (β) αλακέλεηαη λα ξεπζηνπνηεζνχλ, ρξεζηκνπνηεζνχλ ή 

πσιεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο θπζηνινγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε 

                                                
14 Π.Γ 15/2011. Κεθάιαην 4 
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ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν απφ 12 κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο 

Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο.  

ην θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα αγαζά πνπ αλακέλεηαη λα 

ξεπζηνπνηεζνχλ, ρξεζηκνπνηεζνχλ ή πσιεζνχλ, ζην πιαίζην ηεο θπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ 12 κελψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. ην 

θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθφ πεξηιακβάλνληαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα θαζψο θαη ηα 

ηζνδχλακα πξνο απηά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ. 

 Οη Τπνρξεώζεηο: 

 Οη ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλνπλ ηηο παξνχζεο ππνρξεψζεηο ηεο Κεληξηθήο 

Γηνίθεζεο απφ παξειζνχζεο ζπλαιιαγέο, πνπ αλακέλεηαη λα πξνθαιέζνπλ κία εθξνή 

ζηνηρείσλ πνπ πεξηθιείνπλ νηθνλνκηθά νθέιε θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ 

απφ ην λφκν. Δπίζεο, ζηηο ππνρξεψζεηο αλήθνπλ νη πξνβιέςεηο γηα θηλδχλνπο θαη 

έμνδα. Η ηαθηνπνίεζε ησλ ππνρξεψζεσλ κπνξεί λα γίλεη ελδεηθηηθά κε: 

 (α) πιεξσκή κεηξεηψλ, 

 (β) κεηαβίβαζε ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνχ, ή 

 (γ) αληηθαηάζηαζε κίαο ππνρξέσζεο κε κία άιιε ππνρξέσζε. 

Έλα ζηνηρείν απνηειεί ππνρξέσζε ζηηο Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο φηαλ 

ζπληξέρνπλ αζξνηζηηθά νη εμήο πξνυπνζέζεηο: 

 (α) ππάξρεη πηζαλφηεηα κειινληηθήο εθξνήο νηθνλνκηθψλ σθειεηψλ, θαη 

 (β) έρεη θφζηνο ή αμία πνπ κπνξεί λα κεηξεζεί αμηφπηζηα ή λα εθηηκεζεί κε 

εχινγν ηξφπν. 

Οη Τπνρξεψζεηο δηαθξίλνληαη ζε βξαρππξφζεζκεο θαη ζε καθξνπξφζεζκεο: 

 ηηο βξαρππξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ, κέζα ζηα πιαίζηα ηεο θπζηνινγηθήο 

ιεηηνπξγίαο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, ζε ρξνληθφ δηάζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 12 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάξηηζεο ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο.  

 ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ αλακέλεηαη λα ηαθηνπνηεζνχλ κεηά ηελ πάξνδν κηαο ινγηζηηθήο 

ρξήζεο (12 κελψλ). 

 Καζαξή Θέζε Πνιηηώλ:  

Η Καζαξή Θέζε Πνιηηψλ (ή Καζαξφ Δλεξγεηηθφ) είλαη ην ππνιεηκκαηηθφ 

κέγεζνο ην νπνίν πξνθχπηεη αλ απφ ην Δλεξγεηηθφ αθαηξεζνχλ νη Τπνρξεψζεηο. 
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2.3.5 Σν  χζηεκα Λνγηζηηθήο Καηαγξαθήο15
 

 

 Μεξηθά δεηήκαηα ινγηζηηθήο θαηαγξαθήο, αλαθέξνληαη ζθφπηκα ζε απηή ηελ 

παξάγξαθν, δηφηη ρξεζηκεχνπλ ζην λα νινθιεξσζεί ε εηθφλα ηνπ δεκφζηνπ 

ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ πξνσζείηαη. Η κεηαξξπζκίζεηο απηέο ζα έρνπλ έλα 

ζνβαξφ ζηίγκα θαη αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά ηεο ρψξαο καο θαη ζηε ιήςε δηάθνξσλ 

απνθάζεσλ, θαζψο θαη ζηε δηαθάλεηα θαη ζηε ινγνδνζία ζηε δηαρείξηζε ηνπ 

δεκφζηνπ ρξήκαηνο.    

 Γεληθνί θαλόλεο ηήξεζεο ηωλ ινγαξηαζκώλ 

 Γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ απαηηείηαη ε χπαξμε παξαζηαηηθνχ, κε 

ην νπνίν απνδεηθλχεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε θαη ν θαηαινγηζκφο θάζε εζφδνπ, 

εμφδνπ, είζπξαμεο θαη πιεξσκήο, αλά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηε ΓΛΣΣΒ. Με βάζε 

ηα παξαζηαηηθά απηά ινγηζηηθνπνηνχληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα.
16

 ηνπο 

αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο (ηειεπηαία βαζκίδα) ηνπ ρεδίνπ Λνγαξηαζκψλ Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο (ΛΓΛ) θαηαρσξείηαη ηνπιάρηζηνλ: 

 (α) ν αχμσλ αξηζκφο ηνπ παξαζηαηηθνχ, κε ην νπνίν γίλεηαη ινγηζηηθνπνίεζε, 

 (β) ε εκεξνκελία έθδνζεο ηνπ παξαζηαηηθνχ, 

 (γ) ην ζρεηηθφ πνζφ, θαη 

 (δ) ζχληνκε αηηηνινγία ηεο εγγξαθήο. 

Γηα ηνπο αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο (ηειεπηαία βαζκίδα) ηνπ ΛΓΛ δχλαηαη λα 

ηεξνχληαη αλαιπηηθά θαζνιηθά. 

ηε ΓΛΣΣΒ σο παξαζηαηηθά εγγξαθψλ ζεσξνχληαη
17

: 

 (α) ηα ηαθηηθά Υξεκαηηθά Δληάικαηα, 

 (β) ηα Υξεκαηηθά Δληάικαηα Πξνπιεξσκήο, 

 (γ) ηα ζπκςεθηζηηθά Υξεκαηηθά Δληάικαηα, 

 (δ) νη κηζζνδνηηθέο θαηαζηάζεηο, θαη 

 (ε) νη θαηαζηάζεηο δαπαλψλ ζηαζεξνχ ή πεξηνδηθνχ ραξαθηήξα. 

 Λνγηζηηθά Βηβιία θαη ρξόλνο ελεκέξωζήο ηνπο 

 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΛΣΣΒ, ηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξνχληαη είλαη: 

                                                
15 Π.Γ 15/2011. Κεθάιαην 5  
16 Απφθιηζε απφ ηε βαζηθή αξρή ηεο παξ. 5.1.1, επηηξέπεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξ. 5.1.600, πεξ. 3, ηνπ Π.Γ. 1123/1980 
17 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κπνξεί λα νξίδνληαη θαη άιια ζηνηρεία σο παξαζηαηηθά 

γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ  
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(α) Ηκεξνιφγην (γεληθφ εκεξνιφγην θαη αλαιπηηθά εκεξνιφγηα), 

(β) Καζνιηθφ (γεληθφ θαζνιηθφ θαη αλαιπηηθά θαζνιηθά), 

(γ) Ιζνδχγην (γεληθνχ θαζνιηθνχ θαη αλαιπηηθψλ θαζνιηθψλ), 

(δ) Βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ιζνινγηζκψλ, θαη 

(ε) Μεηξψν παγίσλ. 

 Σα ινγηζηηθά βηβιία είλαη αζεψξεηα θαη απνζεθεχνληαη ζε ειεθηξνκαγλεηηθά 

κέζα. Σν ηζνδχγην γεληθνχ θαζνιηθνχ (πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ) εθηππψλεηαη ζε 

αζεψξεην έληππν. Σν Γξαθείν πκςεθηζκψλ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο 

κπνξεί λα δηελεξγεί ηαθηνπνηεηηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο γηα ηελ εκθάληζε εζφδσλ 

θαη εμφδσλ κέρξη 3 κήλεο κεηά ηε ιήμε ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο κε εκεξνκελία 31 

Γεθεκβξίνπ γηα ηηο εηζπξάμεηο θαη πιεξσκέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέρξη ηηο 

31 Γεθεκβξίνπ. 

 Η θαηαρψξεζε ησλ πξάμεσλ Ιζνινγηζκνχ (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Θέζεο) θαη ηνπ θιεηζίκαηνο απηνχ πξέπεη λα νινθιεξψλνληαη κέζα ζε 7 κήλεο απφ 

ηε ιήμε ηεο εηήζηαο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεσο πνπ αθνξνχλ. Μέζα ζηελ ίδηα 

πξνζεζκία πξέπεη λα ελεκεξψλεηαη θαη ην βηβιίν Απνγξαθψλ θαη Ιζνινγηζκψλ. 

 Καλόλεο κεραλνγξαθηθήο ηήξεζεο ηωλ ινγηζηηθώλ βηβιίωλ 

Σα βηβιία ηεξνχληαη κεραλνγξαθηθά. Γηα ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ 

απαηηείηαη: 

1. (α) αλαιπηηθφ Δγρεηξίδην Οδεγηψλ Υξήζεο ηνπ Λνγηζκηθνχ (ΔΟΥΛ) ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα, ζχκθσλν κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ 186/1992, ην νπνίν 

ελεκεξψλεηαη ακέζσο γηα θάζε κεηαβνιή πνπ επέξρεηαη ζην Λνγηζκηθφ θαη 

ζηε ιεηηνπξγία ηνπ. 

 (β) δπλαηφηεηα εθηχπσζεο ή εκθάληζεο ζε νζφλε, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή 

ζηηγκή, ζηνηρείσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηηο ειεγθηηθέο επαιεζεχζεηο, ησλ ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ, κε δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη κε ηηο 

δπλαηφηεηεο ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 (γ) θχιαμε ειεθηξνκαγλεηηθψλ κέζσλ απνζήθεπζεο πιεξνθνξηψλ κέρξη ηελ 

εθηχπσζε ησλ δεδνκέλσλ ηνπο. 

 (δ) θχιαμε βηβιίσλ θαη παξαζηαηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. 

2. Σν ινγηζκηθφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ 

θαη ηελ έθδνζε ησλ ζηνηρείσλ, πξέπεη λα αληαπνθξίλεηαη πιήξσο ζηηο 

απαηηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 186/1992 (ΦΔΚ Α΄ 84) θαη λα έρεη ηα 

αθφινπζα ραξαθηεξηζηηθά: 
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 (α) λα είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην παξφλ ινγηζηηθφ ζρέδην (ΛΓΛ) θαη λα 

παξέρεη ηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θσδηθψλ αξηζκψλ θαη ηίηισλ ινγαξηαζκψλ, 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο πνπ αλαπηχζζνληαη ζην ΛΓΛ, 

 (β) λα παξέρεη δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ κεηαβιεηψλ παξακέηξσλ ηνπ, 

ζε πεξίπησζε δηαθνξνπνίεζήο ηνπο, ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξέκβαζε ηνπ 

πξνγξακκαηηζηή, 

 (γ) λα εμαζθαιίδεη θαηαρψξεζε εηήζηαο πξννδεπηηθήο αξίζκεζεο ζε θάζε 

εκεξνινγηαθή εγγξαθή, ρσξηζηά γηα θάζε εκεξνιφγην, κε απνθιεηζκφ δπλαηφηεηαο 

κεηαβνιήο ηεο απφ ην ρξήζηε. 

 (δ) λα εμαζθαιίδεη ππνρξεσηηθή ελεκέξσζε ησλ βηβιίσλ κε ην πεξηερφκελν 

ησλ ζηνηρείσλ πνπ εθδίδνληαη κεραλνγξαθηθά, κε απνθιεηζκφ δπλαηφηεηαο ηνπ 

ρξήζηε γηα επηιεθηηθή θαηαρψξεζε ηνπ πεξηερνκέλνπ νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 (ε) λα παξέρεη δπλαηφηεηα, θαηά ηελ πεξίνδν θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, γηα δηαρσξηζκφ, θαηαρψξεζε θαη εθηχπσζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ 

ηεο λέαο δηαρεηξηζηηθήο πεξηφδνπ, παξάιιεια κε ηελ θαηαρψξεζε θαη επεμεξγαζία 

νηθνλνκηθψλ θαη ηαθηνπνηεηηθψλ πξάμεσλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο, θαζψο θαη 

απηφκαηεο κεηαθνξάο ησλ νξηζηηθψλ θαη εθθαζαξηζκέλσλ ππνινίπσλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο θιεηφκελεο ρξήζεο ζε ινγαξηαζκνχο ηεο λέαο ρξήζεο. 

 (ζη) λα παξέρεη δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνχ ησλ πξάμεσλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα 

ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο πνπ θιείλεη, απφ ηηο ηαθηνπνηεηηθέο πξάμεηο ηεο ίδηαο 

ρξήζεο θαη δπλαηφηεηα ρσξηζηήο εθηχπσζήο ηνπο. 

 (δ) λα κελ επηηξέπεη ζην ρξήζηε αλαδξνκηθή ηξνπνπνίεζε ή παξεκβνιή 

νπνηαζδήπνηε εγγξαθήο, κεηά ηελ πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ελεκέξσζεο, φπσο απηή 

νξίδεηαη απφ ην λφκν. 

 (ε) λα παξέρεη δπλαηφηεηα, ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο, 

γηα κεηαγελέζηεξε εθηχπσζε ησλ εγγξαθψλ πνπ έρνπλ εηζαρζεί ζην πξφγξακκα πξηλ 

ηελ ηξνπνπνίεζε. 

 (ζ) λα αζξνίδεη απηφκαηα, θαηά ζειίδα, ηα πνζά ησλ εκεξνινγίσλ, ησλ 

ινγαξηαζκψλ, ησλ ηζνδπγίσλ, ησλ θαηαζηάζεσλ θαη ησλ ζηειψλ ησλ βηβιίσλ θαη λα 

κεηαθέξεη ηα αζξνίζκαηα ζηελ επφκελε ζειίδα. 

3. Η κεραλνγξαθηθή ηήξεζε ησλ βηβιίσλ πξαγκαηνπνηείηαη ζε δχν ζηάδηα:  

(α) ζην ζηάδην ηεο ελεκέξσζεο, φπνπ εηζάγνληαη ηα δεδνκέλα θάζε νηθνλνκηθήο 

πξάμεο. Η νξηζηηθνπνίεζε ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο πξαγκαηνπνηείηαη 

ηαπηφρξνλα θαη απηφκαηα κε ηε δεκηνπξγία ηεο θαη (β) ζην ζηάδην ηεο 
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εθηχπσζεο, φπνπ νη ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη ηα δεδνκέλα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηελ επεμεξγαζία ηνπο, κεηαθέξνληαη απφ ην ειεθηξνληθφ αξρείν θαη 

απεηθνλίδνληαη ζε έληππε κνξθή. 

      4. Τπνρξεσηηθή εθηχπσζε γίλεηαη κφλν ηνπ ηζνδπγίνπ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ. 

ην ηζνδχγην απηφ αλαγξάθνληαη ζε μερσξηζηέο ζηήιεο ηα ζπλνιηθά πξννδεπηηθά 

αζξνίζκαηα ρξέσζεο θαη πίζησζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ γεληθνχ θαζνιηθνχ κέρξη 

ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ κήλα πνπ αθνξά, θαζψο θαη ηα ππφινηπα, ρξεσζηηθά ή 

πηζησηηθά, ησλ ινγαξηαζκψλ απηψλ θαηά ηελ εκεξνκελία απηή. Η εθηχπσζε ησλ 

βηβιίσλ γίλεηαη ζε εληαίν κεραλνγξαθηθφ ραξηί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ θέξεη 

εληαία πξννδεπηηθή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ ηνπ θαη θαηά ηελ εθηχπσζε αλαγξάθεηαη 

ην είδνο ηνπ βηβιίνπ θαη δίλεηαη εληαία εζσηεξηθή αξίζκεζε ησλ ζειίδσλ θάζε 

βηβιίνπ. Σν ΔΟΥΛ πεξηγξάθεη ζε πιήξε αλάιπζε ην ινγηζκηθφ (πξνγξάκκαηα 

εθαξκνγήο) θαη ηηο δπλαηφηεηέο ηνπ θαη παξέρεη νδεγίεο ρξήζεο ηνπ ππνινγηζηή, ησλ 

πεξηθεξεηαθψλ κνλάδσλ ηνπ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ. Σν ΔΟΥΛ απνηειεί βνήζεκα γηα ην 

ρξήζηε θαη εξγαιείν ειέγρνπ θαη επαιήζεπζεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηαθηηθνχ θαη 

έθηαθηνπ ειέγρνπ. Γηα θάζε κεηαβνιή ζρεηηθή κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ ινγηζκηθνχ, 

ελεκεξψλεηαη πξψηα ην ΔΟΥΛ θαη κεηά αξρίδεη ε εθαξκνγή ηνπ λένπ ή 

ηξνπνπνηεκέλνπ ινγηζκηθνχ. 

 Απνγξαθή – ΚΦΘ Έλαξμεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο ΓΛΤΤΒ από 1/1/2011
18

 

 Ωο Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Έλαξμεο ζεσξείηαη ε απνηχπσζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο εθαξκνγήο 

ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο ηεο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο. Γηα ηελ 

θαηάξηηζε ηεο ΚΥΘ Έλαξμεο απαηηείηαη λα πξνζδηνξηζηνχλ ηα ζηνηρεία ηνπ 

Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ Παζεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Η απνγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ θαη ηνπ 

Παζεηηθνχ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο δηελεξγείηαη κε βάζε ηηο παξαδνρέο ηεο 

ΓΛΣΣΒ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε φηη δελ πξαγκαηνπνηείηαη απνγξαθή έλαξμεο ησλ 

πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. Γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο απνγξαθήο θαη ηεο 

ζχληαμεο ηεο Καηάζηαζεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο Έλαξμεο, ηα θνλδχιηα ησλ 

ππαξρφλησλ ινγαξηαζκψλ ησλ ππεξεζηψλ, ησλ ΓΟΤ θαη ησλ Διεγθηεξίσλ Γαπαλψλ 

(ΔΛΓΑΠ), πνπ θηλνχληαη εθηφο πξνυπνινγηζκνχ (ΔΠΛ), αληηζηνηρνχληαη ζε 

ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ηνπ παξφληνο Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Καηά ηελ 

απνγξαθή αλνίγκαηνο, ππφινηπα ινγαξηαζκψλ αλνίγκαηνο, ηα νπνία δελ έρνπλ 
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εθθαζαξηζηεί ή δελ δχλαληαη θαηά ηε θάζε ηεο απνγξαθήο λα εθθαζαξηζηνχλ, 

θαηαρσξνχληαη ζε νηθείν ινγαξηαζκφ ηεο νκάδαο πνπ αλήθνπλ κε πξφζεκα 99 θαη 

αληίζηνηρε πεξηγξαθή. 

 Σύλδεζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο κε ηνλ Πξνϋπνινγηζκό 

 Σν ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηαπηφρξνλα κε ηε ιεηηνπξγία ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο, εμππεξεηεί θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ θσδηθψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

(ΚΑΔ). πγθεθξηκέλνη ινγαξηαζκνί ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο ηνπ ΛΓΛ έρνπλ 

ζπζρεηηζζεί κε πεξηζζφηεξνπο ηνπ ελφο αληίζηνηρνπο ΚΑΔ ηεο ηειεπηαίαο βαζκίδαο 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.4 Ο Δθζπγρξνληζκόο ηεο Κπβεξλεηηθήο Λνγηζηηθήο κε ην Ν. 

3781/2010 

 

 Σν Κπβεξλεηηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα ηεο ρψξαο καο, πιένλ ζα πξέπεη λα 

αθνινπζήζεη κία δηαδξνκή θαη ζπκπεξηιάβεη θαηλνχξηεο δηαηάμεηο πνπ 

ελαξκνλίδνληαη κε Γηεζλή Πξφηππα θαη πξαθηηθέο. Παξαθάησ, αλαθέξνληαη 

πεξηγξάθνληαη πεξηιεπηηθά νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Κξάηνπο, θαζψο 

θαη ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ ζχζηεκα.   

 Αξρηθά, ζα αλαθέξνπκε ηηο αθφινπζεο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηνπο εηήζηνπο 

πξνυπνινγηζκνχο ησλ θνξέσλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ην 

Ν.3871/2010. Οη αξρέο απηέο απνηεινχλ ηηο γεληθά παξαδεθηέο αξρέο ηεο ινγηζηηθήο 

πάλσ ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ 

θξάηνπο
19

: 

 1. Αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο. χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηήζηαο δηάξθεηαο, 

νη δεκνζηνλνκηθέο πξάμεηο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλαθέξνληαη ζε έλα νηθνλνκηθφ έηνο 

πνπ αξρίδεη ηελ 1ε Ιαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. 

 2. Αξρέο ηεο ελφηεηαο θαη ηεο θαζνιηθφηεηαο. 

  (α) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο ελφηεηαο φια ηα δεκφζηα έζνδα θαη ηα 

έμνδα εγγξάθνληαη ζε έλαλ εληαίν πξνυπνινγηζκφ. 

  (β) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο θαζνιηθφηεηαο, φια ηα δεκφζηα έζνδα 

θαη έμνδα εκθαλίδνληαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη 
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θαη ηα απνζεκαηηθά, θαζψο θαη νη εγγπήζεηο ηνπ δεκνζίνπ θαη ησλ νηνλεί 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ. Η εθαξκνγή ηεο αξρήο θαηά ηελ θαηάξηηζε 

θαη έγθξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ζπλεπάγεηαη ηελ ηήξεζε δχν θαλφλσλ: (αα) ηνπ κε 

εηδηθνχ πξννξηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη (ββ) ηνπ κε ζπκςεθηζκνχ εζφδσλ – εμφδσλ. Οη 

εμαηξέζεηο απφ ηνλ ηειεπηαίν θαλφλα επηηξέπνληαη κεηά απφ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ θαη γλψκε ηεο Οινκέιεηαο ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ζεκειηψλνληαη ζε ιφγνπο απζηεξά ινγηζηηθήο ηαθηνπνίεζεο θαηά ηα 

επξσπατθά θαη δηεζλή πξφηππα. 

  (γ) Καηά ηηο αξρέο απηέο θαλέλα έζνδν θαη θακία δαπάλε δελ κπνξεί 

λα πξαγκαηνπνηεζεί εάλ δελ αληηζηνηρεί ζε Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδσλ/Δμφδσλ (ΚΑΔ) 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (αξρή ελφηεηαο) θακία δαπάλε δελ κπνξεί λα απνηειέζεη ην 

αληηθείκελν αλάιεςεο ή εληνιήο πέξαλ ησλ εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ (αξρή 

θαζνιηθφηεηαο). 

 3. Αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο εηδηθφηεηαο ησλ 

πηζηψζεσλ. 

  (α) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηδίθεπζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηα 

δεκφζηα έζνδα θαη έμνδα ηνπ πξνυπνινγηζκνχ πξνζδηνξίδνληαη κε νξηζκέλε εθ ησλ 

πξνηέξσλ αλαιπηηθή θσδηθή θαηάηαμε, πνπ νξίδεηαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηνπ 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ θαη ε νπνία επηθαηξνπνηείηαη αλά ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. 

  (β) χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηδηθφηεηαο ησλ πηζηψζεσλ 

απαγνξεχεηαη ε ρξήζε πίζησζεο γηα ηελ ηθαλνπνίεζε δηαθνξεηηθήο αλάγθεο απφ 

απηή πνπ αλαγξάθεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ. 

 4.  Αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξηβείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

χκθσλα κε ηελ αξρή ηεο εηιηθξίλεηαο θαη ηεο αθξηβείαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε 

πξφβιεςε εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ πεξηέρεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ πξέπεη λα είλαη 

εηιηθξηλήο θαη αθξηβήο ζην κέηξν ηνπ εθηθηνχ θαη λα κελ ππεξεθηηκά ή ππνηηκά ηα 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία βαζίδνληαη νη πξνβιέςεηο, θαζψο θαη λα είλαη 

ζχκθσλε κε ηηο ινηπέο εθηηκήζεηο ηεο Κπβέξλεζεο. 

  ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη κία εθηελή πεξηγξαθή ηεο ππνρξεσηηθήο παξνπζίαζεο 

ηνπ εηήζηνπ Κξαηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ θαη ησλ ζπλαξηψκελσλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ πεξηιακβάλεη ηα εμήο
20

: 

 1.Σνλ Δηήζην Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ 
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Δίλαη ν λφκνο ζηνλ νπνίν πξνζδηνξίδνληαη ηα δεκφζηα έζνδα θαη θαζνξίδνληαη ηα 

φξηα ησλ εμφδσλ ηνπ Κξάηνπο, θαζψο θαη νη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο ελφο 

νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

 2.Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο 

 Σν Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο ή ην επηθαηξνπνηεκέλν 

Μεζνπξφζεζκν Πιαίζην Γεκνζηνλνκηθήο ηξαηεγηθήο πνπ ςεθίδεηαη απφ ηε Βνπιή, 

πεξηιακβάλεη ηηο κεζνπξφζεζκεο δεκνζηνλνκηθέο επηδηψμεηο θαη ζηφρνπο γηα ηα 

γεληθά απνηειέζκαηα θαη ηηο πξνβιέςεηο γηα ην έηνο πνπ αθνξά θαη ηα ηξία επφκελα 

έηε, ζχλνςε ησλ θχξησλ κέηξσλ πνιηηηθήο πνπ εμεηάδνληαη γηα ηνλ εηήζην 

πξνυπνινγηζκφ θαη δήισζε σο πξνο ηηο θπξηφηεξεο πεγέο θηλδχλσλ γηα ηελ δεκνζη-

νλνκηθή ζέζε ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο.   

 3. Σνλ Δηήζην Κνηλσληθφ Πξνυπνινγηζκφ  

Ο εηήζηνο Κνηλσληθφο Πξνυπνινγηζκφο πεξηέρεη πξνβιέςεηο γηα ην αληίζηνηρν 

νηθνλνκηθφ έηνο ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ θαη ηζνινγηζκψλ 

ηνπ ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θαζελφο απφ ηα κεγάια 

ηακεία θαη ηηο νκάδεο λνζνθνκείσλ σο εμήο: 

  (α) Αθαζάξηζηα έζνδα επηκεξηζκέλα ζε ίδηα έζνδα θαη 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ ηνλ Κξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. 

  (β) Αθαζάξηζηεο δαπάλεο θαηά θχξηα νηθνλνκηθή θαηεγνξία. 

  (γ) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα. 

  (δ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

  (ε) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη 

  (ζη) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 4.Σνπο Δλνπνηεκέλνπο Δηήζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο  

Οη ελνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο πεξηέρνπλ 

πξνβιέςεηο γηα ην αληίζηνηρν νηθνλνκηθφ έηνο ησλ εζφδσλ, δαπαλψλ, πιενλαζκάησλ 

/ειιεηκκάησλ θαη ηζνινγηζκψλ ηνπ ελνπνηεκέλνπ ηνκέα ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη 

γηα θάζε ελνπνίεζε, σο εμήο: 

  (α) Αθαζάξηζηα έζνδα επηκεξηζκέλα ζε ίδηα έζνδα θαη ζε άκεζεο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη απνδφζεηο θεληξηθψλ απηνηειψλ πφξσλ (ΚΑΠ). 

  (β) Αθαζάξηζηεο δαπάλεο θαηά θχξηα νηθνλνκηθή θαηεγνξία. 

  (γ) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα. 

  (δ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 
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  (ε) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη 

  (ζη) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Όζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ εηήζησλ πξνυπνινγηζκψλ γηα ηνπο 

ΟΣΑ, ππάξρνπλ μερσξηζηέο δηαηάμεηο πνπ νξίδνπλ ην πεξηερφκελν ηνπο, ηε δνκή θαη 

ην γεληθφηεξν λνκηθφ θαη ινγηζηηθφ πιαίζην. 

 5.Σνπο Δλνπνηεκέλνπο Δηήζηνπο Πξνυπνινγηζκνχο ησλ ινηπψλ Φνξέσλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

Οη ελνπνηεκέλνη εηήζηνη πξνυπνινγηζκνί ησλ ινηπψλ Φνξέσλ ηεο Γεληθήο 

Κπβέξλεζεο πεξηιακβάλνπλ πξνβιέςεηο γηα φια ηα λνκηθά πξφζσπα δεκνζίνπ 

δηθαίνπ πνπ ζπληζηνχλ κέξνο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη δελ θαιχπηνληαη απφ ηνλ 

Κξαηηθφ, ηνλ Κνηλσληθφ ή ηνλ Δλνπνηεκέλν Δηήζην Πξνυπνινγηζκφ Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο, σο εμήο: 

  (α) Αθαζάξηζηα έμνδα θαη έζνδα.  

  (β) πλνιηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα.  

  (γ) Πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

  (δ) Ιζνινγηζκφο ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ θαη  

  (ε) χλνιν δαλεηαθψλ ππνρξεψζεσλ. 

 Έπεηηα, ν Απνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

κε βάζε ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιινπλ ζε απηφ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη νη αλαγγειζείζεο, κέρξη ηέινπο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

θαηαξηίδεηαη ν Απνινγηζκφο, κεηαβνιέο πνπ έρεη επηθέξεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην 

ζηηο δηαρεηξηζηηθέο πξάμεηο ησλ ππνιφγσλ. 

 Σέινο, ν Ιζνινγηζκφο θαηαξηίδεηαη απφ ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο, 

βάζεη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινπλ ζε απηφ νη αξκφδηεο ππεξεζίεο, αθνχ ιεθζνχλ 

ππφςε θαη νη αλαγγειζείζεο, κέρξη ηέινπο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

θαηαξηίδεηαη, κεηαβνιέο πνπ έρεη επηθέξεη ην Διεγθηηθφ πλέδξην ζηηο δηαρεηξηζηηθέο 

πξάμεηο ησλ ππνιφγσλ. Ο Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο) 

παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε ζχλζεζε ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηνπ παζεηηθνχ, θαζψο θαη 

γηα ην χςνο θαη ηελ δνκή ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ. Οη πιεξνθνξίεο 

απηέο, εθηφο απφ ηηο αλάγθεο ηεο ινγνδνζίαο, βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα εθηηκήζνπλ 

ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αληηκεησπίζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αιιά θαη λα 

πξνβιέςνπλ ηφζν ηηο κειινληηθέο δαλεηαθέο αλάγθεο ηνπ Γεκνζίνπ, φζν θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ Γεκνζίνπ λα αληιήζεη ηα απαξαίηεηα δαλεηαθά θεθάιαηα. 
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 Δθηφο απφ ηνλ Απνινγηζκφ θαη ηνλ Ιζνινγηζκφ, θαηαξηίδνληαη απφ ην Γεληθφ 

Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο θαη νη παξαθάησ ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο: 

  (α) Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο, κε ηελ νπνία 

παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο πεγέο εζφδσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο αιιά θαη ηνλ 

ηξφπν πνπ δηαρεηξίζηεθε ηα έμνδά ηνπ. Δθηφο απφ ηνπο ζθνπνχο ινγνδνζίαο, ε 

θαηάζηαζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη θαη γηα ηελ πξφβιεςε ηεο ηθαλφηεηαο δεκηνπξγίαο 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ. 

  (β) Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ, κε ηελ νπνία 

πιεξνθνξνχληαη νη ρξήζηεο γηα ηε ζπλνιηθή κεηαβνιή ηεο Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ, 

παξνπζηάδνληαο μερσξηζηά ηε κεηαβνιή ηεο Καζαξήο Θέζεο Πνιηηψλ πνπ 

πξνέξρεηαη απφ ηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο απφ ηηο κεηαβνιέο 

απηνχ πνπ θαηαινγίζζεθαλ απεπζείαο ζηελ Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο. 

  (γ) Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, κε ηελ νπνία παξέρνληαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηακεηαθέο εηζξνέο, ηα ζηνηρεία γηα ράξε ησλ νπνίσλ έγηλαλ 

πιεξσκέο θαη ην ππφινηπν ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. Η Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο λα εμαθξηβψζνπλ ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν αληιήζεθαλ ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πνπ ρξεκαηνδφηεζαλ ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν απηά 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ. 

  (δ) Πξνζάξηεκα, κε ην νπνίν παξέρνληαη φιεο νη επηπιένλ 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθψλ 

Καηαζηάζεσλ ηεο Κεληξηθήο Γηνίθεζεο.  

 Σψξα πιένλ, ν Ιζνινγηζκφο (Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο), ε 

Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιήο ηεο Καζαξήο 

Θέζεο Πνιηηψλ θαη ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ θαηαξηίδνληαη ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο θαη ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο Λνγηζηηθήο 

Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο 

 Δπηπιένλ, ν Νφκνο νξίδεη θαη φηη  φιεο νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο  

ζα πξέπεη λα είλαη  ζπλνδεπφκελεο απφ Γεκνζηνλνκηθέο εθζέζεηο θαη ηνπο 

αληίζηνηρνπο  απνινγηζκνχο ηνπο. Όια ηα ζηνηρεία ηα ζπγθεληξψλεη ην Γ.Λ.Κ, φπνπ 

θαη δηαρεηξίδεηαη θαη ξπζκίδεηαη ην ζχζηεκα ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλαθνξάο ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζχκθσλα πάληα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ηηο 

νδεγίεο θαη εγθπθιίνπο πνπ εθδίδνληαη απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
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 Κάζε θνξέαο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππνρξενχηαη λα ππνβάιιεη κεληαία 

έθζεζε ζην αξκφδην Τπνπξγείν κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία δαπαλψλ, 

εηζπξάμεσλ, ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη νθεηιψλ, απνηππσκέλα ζε βάζε ηακεηαθήο ξνήο. 

Με βάζε ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο ζπληάζζεη ηα 

εμήο: 

(α) Δλνπνηεκέλεο κεληαίεο αλαθνξέο γηα ηηο δαπάλεο, εηζπξάμεηο, ρξεκαηνδνηήζεηο 

θαη νθεηιέο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. Οη κεληαίεο απηέο αλαθνξέο ππνβάιινληαη απφ 

ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκηθψλ ζηε Βνπιή. 

(β) Δλνπνηεκέλεο ηξηκεληαίεο εθζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηεο 

Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ζηηο νπνίεο ζπγθξίλνληαη νη πξαγκαηηθέο εηζπξάμεηο εζφδσλ 

θαη δαπαλψλ κε ηηο εθηηκήζεηο πνπ πεξηέρνληαη ζηα Έγγξαθα Δλνπνηεκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο. 

 Δλ θαηαθιείδη, ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηε ρψξα καο, κε 

ηελ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε, αξρίδεη λα έρεη πεξηζζφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

ζηνηρεία, θαζαξφηεηα ζηνπο ζηφρνπο θαη κηα πιεζψξα αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο 

ειέγρνπο θαη ηηο επζχλεο δηαρείξηζεο.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 3 

ΠΑΡΟΤΙΑΗ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΚΑΙ 

ΥΡΗΜΑΣΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΗ ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ 

ΣΟΜΔΑ 

 

 

3.1 Η Αλάγθε ηεο Οξζήο Λνγηζηηθήο θαη Υξεκαηννηθνλνκηθήο 

Πιεξνθόξεζεο ζηνλ Κπβεξλεηηθό Σνκέα 

 

 Η επηθξαηνχζα άπνςε είλαη φηη κηα ζπλαιιαγή είλαη κηα ζπλαιιαγή, 

αλεμάξηεηα απφ ηνλ ηνκέα ζηνλ νπνίν έρεη εκθαληζηεί, θαη επηπιένλ φηη νη αλάγθεο 

ησλ ρξεζηψλ δελ δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα. Η 

θχξηα δηαθνξά ζηελ παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ελφο κε 

θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ  θαη ελφο νξγαληζκνχ πνπ απνζθνπεί ζην θέξδνο είλαη ην 

είδνο ησλ αλαθνξψλ πνπ νθείινπλ λα παξάγνπλ γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο. Οη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, νη νπνίνη εμαξηψληαη απφ ηηο εθάζηνηε νκνζπνλδηαθέο ή 

θξαηηθέο θπβεξλήζεηο, νθείινπλ λα ειέγρνπλ φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπο, θαζψο 

θαη λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο θαζηεξσκέλεο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο ψζηε λα ιάβνπλ ηα 

ρξήκαηα πνπ ηνπο αλαινγνχλ. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξαγσγή ησλ 

θαηάιιεισλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ παξνρή ησλ θαηάιιεισλ 

πιεξνθνξηψλ ζηνπο άκεζα ελδηαθεξφκελνπο.
1
  

 Μέζσ ηεο θαηάιιειεο ινγηζηηθήο πιεξνθφξεζεο, νη κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί κπνξνχλ λα ελεξγνχλ θαηάιιεια θαη λα παξέρνπλ ζπλερψο 

απνηειεζκαηηθφηεξεο ππεξεζίεο ή θαη λα παίξλνπλ θαιχηεξεο απνθάζεηο φζνλ αθνξά 

λα θφςνπλ ηηο ππεξεζίεο θαη ηα πξνγξάκκαηα ιφγσ ηηο κείσζεο ησλ ζρεηηθψλ 

δαπαλψλ πνπ ηνπο αλαινγνχλ κε ην ιηγφηεξν θφζηνο. Δπί ηεο νπζίαο, ε θαιή 

νηθνλνκηθή ηήξεζε αξρείσλ έρεη ζεηηθέο επηπηψζεηο, φρη κφλν ζηηο εζσηεξηθέο πηπρέο 

ηεο νξγάλσζεο, αιιά θαη ζηηο εμσηεξηθέο ζπλεξγαζίεο κε άιινπο αλψηεξνπο θνξείο 

θαη θιηκάθηα ηεο θπβέξλεζεο. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί πνιινί κε θεξδνζθνπηθνί 

νξγαληζκνί/θνξείο πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο, έρνπλ ηζρπξνχο 

                                                
1
 Lane Jan-Erik and Joseph Wallis (2009), ‘Strategic Management and Public Leadership’ , Public 

Management Review, Routledge- Taylor and Francis Group 
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νηθνλνκηθνχο δεζκνχο κε ηελ θπβέξλεζε θαη απαηηνχλ πςειή ινγνδνζία πξνο ηνπο 

θνξνινγνχκελνπο πνιίηεο, ζηνπο νπνίνπο επηζηξέθεηαη ην ηειηθφ αγαζφ ή ππεξεζία.  

 Γπζηπρψο, νη ζπλεηζθνξέο θαη ε αλάπηπμε ησλ νξγαληζκψλ πνπ 

ρξεκαηνδνηνχληαη απφ ην θξάηνο θαη δελ έρνπλ ζθνπφ ην θέξδνο εκπνδίδνληαη ζπρλά 

απφ ηε δεκφζηα αληίιεςε γηα ηα αλεπαξθή θαη αλαμηφπηζηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά 

ζηνηρεία πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηελ επηηπρία ηνπ νξγαληζκνχ. Γηα απηφ, έλαο ηξφπνο λα 

παξαζρεζνχλ ηα αμηφπηζηα θαη επαξθή νηθνλνκηθά ζηνηρεία ψζηε λα πεηζζεί ε 

θνηλσλία γηα ηε ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ηεο πξνζθνξάο ηνπο είλαη  ε 

παξαγσγή ησλ ιεπηνκεξψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ πεξηγξάθνληαη  

παξαθάησ.
2
 

  

3.2 Η Δπηινγή ηεο Καηάιιειεο Λνγηζηηθήο Μεζόδνπ  ζην Γεκόζην 

Σνκέα 

 

 Η επηινγή ηεο θαηάιιειεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ είλαη έλα ζεκαληηθφ ζηνηρείν 

γηα ηελ θαηαλφεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νληνηήησλ, ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία. Τπάξρνπλ ηξεηο ηχπνη ζεκαληηθψλ 

κεζφδσλ ινγηζηηθήο γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

επξέσο: ε ινγηζηηθή κέζνδνο ηεο βάζεο κεηξεηψλ(ηακεηαθή κέζνδνο), ε κέζνδνο ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεσο θαη ε κέζνδνο ηεο ηξνπνπνηεκέλεο ηακεηαθήο βάζεο. Σν 

πξψην κέιεκα πνπ πξέπεη λα θαζνξηζηεί, ζε απηέο ηηο πεξηπηψζεηο, είλαη πνηα 

κέζνδνο ινγηζηηθήο ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαο νξγαληζκφο πνπ δελ ζηνρεχεη 

ζην θέξδνο. Η θαηάιιειε κέζνδνο πξέπεη λα επηιέγεηαη, ζπλήζσο, κε βάζε πφηε 

ζέινπκε λα θαηαγξάςνπκε ηα έζνδα ή ηηο δαπάλεο ζηα βηβιία ηνπ νξγαληζκνχ. Αθνχ 

μεδηαιχλνπκε ην ηη επηζπκνχκε, δηαιέγνπκε ην θαηάιιειν ινγηζηηθφ ζχζηεκα πνπ ζα 

ζπληνλίζεη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ ζχζηεκα ηνπ νξγαληζκνχ θαηά ηνλ αθξηβέζηεξν 

ηξφπν. 

  Οη πεξηζζφηεξνη άλζξσπνη ζεσξνχλ σο πην θαηαλνεηή  ηε ινγηζηηθή κέζνδν 

βάζε ησλ κεηξεηψλ επεηδή έρνπκε ηνλ αθξηβή έιεγρν ησλ ρξεκάησλ θαη κπνξνχκε 

λα ππνινγίζνπκε εχθνια ηνλ απνινγηζκφ καο θαη ηηο ρξεκαηνξξνέο. χκθσλα κε 

απηή ηε κέζνδν, νη νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο «θαηαγξάθνληαη κφλν φηαλ αιιάδνπλ ηα 

                                                
2
 Shafiaul Huque Ahmed (2009), ‘Does Ideology Matter? Incentive, Efficiency and Management in the 

Public Sector’, International Journal of Public Administration, Vol.32 pp.929-950 (2009), Routledge-

Taylor and Francis Group ,LLC  
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κεηξεηά ηα ρέξηα». Βαζηθφ κεηνλέθηεκα φκσο, ζηε κέζνδν ηεο ινγηζηηθή βάζεο 

κεηξεηψλ είλαη φηη δελ θαηαγξάθνληαη ηα εηζπξαθηέα θαη ηα πιεξσηέα πνζά. Αλ θαη, 

απηφ ην ζχζηεκα ηεο ινγηζηηθήο είλαη αξθεηά απιφ, νδεγεί ζπρλά ζε παξαπιαλεηηθέο 

νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο επεηδή δελ ιέεη ηίπνηα γηα ηα πνζά πνπ ε νξγάλσζε κπνξεί 

λα νθείιεη ή λα απαηηεί θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δεδνκέλεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. 

  Η δεχηεξε κέζνδνο είλαη ε βάζε ηεο δεδνπιεπκέλεο αξρήο
3
 θαη δελ είλαη ηφζν 

απιή φζν ε ινγηζηηθή κέζνδνο βάζε κεηξεηψλ. Η κέζνδνο απηή πιενλεθηεί γηαηί 

κπνξεί λα «δεκηνπξγεί» κηα εηθφλα ηεο γεληθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζε ηνπ 

νξγαληζκνχ. Η ινγηζηηθή κέζνδνο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ ιακβάλεη ππφςε ηεο φιν ην 

δεζκεπκέλν εηζφδεκα θαη ηηο δαπάλεο θαη, αλεμαξηήησο εάλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί 

νη ζπλαιιαγέο ή φρη, θαηαγξάθνληαη ζηα βηβιία. Δίλαη εχθνιν θαλείο λα θαηαλνήζεη 

απηή ηε κέζνδν εάλ γλσξίδεη πσο ιεηηνπξγεί ην πηζησηηθφ ζχζηεκα. Με άιια ιφγηα, 

ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δεδνπιεπκέλνπ φρη κφλν θαηαγξάθεη ην ηη έρεη αγνξαζηεί 

θαη ηη έρεη πιεξσζεί αιιά θαη ηη νθείιεηαη θαη ηη νθείιεη ε επηρείξεζε κε πίζησζε 

ρξφλνπ.  Γηα παξάδεηγκα, νη επηρνξεγήζεηο εηζάγνληαη/θαηαγξάθνληαη ζην ζχζηεκα 

ηεο ινγηζηηθήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ σο έζνδν κφιηο παξαιεθζεί απιά κηα 

επηβεβαίσζε ηεο επηρνξήγεζεο. Ο εθάζηνηε νξγαληζκφο, βέβαηα, δελ κπνξεί λα έρεη 

πξαγκαηηθά ηα ρξήκαηα ζηε δηάζεζε ηνπ αιιά ζα ιάβεη ηα ρξήκαηα ζε έλα εχινγν 

δηάζηεκα θαη επνκέλσο κπνξεί λα θαηαγξάςεη ηελ επηρνξήγεζε σο έζνδν. Απφ ηε 

άιιε πιεπξά, νη δαπάλεο ζα θαηαγξαθνχλ, κε ηελ ίδηα ινγηθή, νκνίσο κε ηνπο 

πιεξσηένπο ινγαξηαζκνχο θαη έηζη ζα απεηθνλίδεηαη ε πξαγκαηηθή νθεηιή ζε κία 

δεδνκέλε ζηηγκή. Έηζη, ζα πεξηιακβάλνληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ ζπλαιιαγψλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη φρη κφλν απηέο ησλ κεηξεηψλ. Αθφκε έλα βαζηθφ πιενλέθηεκα 

είλαη φηη ρξεζηκνπνηψληαο ηε κέζνδνο κε βάζε ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ηα 

έζνδα θαη ηα έμνδα ηαμηλνκνχληαη κε θξηηήξην ηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ έιαβε ρψξα ε 

ζπλαιιαγή θαη έηζη έρνπκε κία αθξηβέζηεξε εηθφλα  ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ φηαλ ηε ρξεηαδφκαζηε. 

 Μηα ηξίηε κέζνδνο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο είλαη ε ηξνπνπνηεκέλε βάζε 

κεηξεηψλ. χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα, ηα βηβιία θξαηνχληαη ζε κηα βάζε 

κεηξεηψλ εθηφο απφ κεξηθνχο ινγαξηαζκνχο νη νπνίνη θξαηνχληαη κε βάζε ηεο 

κεζφδνπ ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη ελεκεξψλνληαη ζπλήζσο κφλν ζην ηέινο ηνπ κήλα ή 

                                                
3
 Rowles Tom (2004), ‘Accrual Accounting in the public sector: its usefulness in economic decision 

making’ , Journal of Financial and Management in Public Services, Vol 3 No 2 
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ζην ηέινο ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο. Πνιινί νξγαληζκνί ρξεζηκνπνηνχλ ηελ 

ηξνπνπνηεκέλε κέζνδν βάζε κεηξεηψλ γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ειεχζεξα θάπνηνπο 

ινγαξηαζκνχο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε ψζηε λα κπνξνχλ λα εκθαλίδνπλ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη κε απηή ηε κέζνδν. 

 Γηα λα απνθχγεη ηα πξνβιήκαηα, έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο πξέπεη 

λα αλαζεσξήζεη νιφθιεξε ηελ ινγηζηηθή νξγάλσζε ηνπ θαη λα επηιέμεη έλα ζχζηεκα 

ινγηζηηθήο πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ θαη ζηηο αλάγθεο ησλ 

ρξεκαηνδνηψλ ηνπ. Γηα λα ην θάλεη απηφ έλαο νξγαληζκφο πξέπεη λα απαληήζεη ζε 

πέληε ζεκεία: 

 Πνηνο απφ ην πξνζσπηθφ αλαιακβάλεη ηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα; 

 Πνηνη είλαη νη κεραληζκνί αζθάιεηαο γηα ηνπο πφξνπο ηεο νξγάλσζεο;  

 Πνηα είλαη ηα ζπζηήκαηα έγθξηζεο θαη αλ απηά είλαη ζε ιεηηνπξγία; 

  Πνηεο κέζνδνη είλαη δηαζέζηκεο γηα λα ειέγμνπλ ηα κέηξα πξνζηαζίαο; 

 Η νξγάλσζε έρεη νπνηαδήπνηε αζθάιεηα γηα λα θαιχςεη ηηο απψιεηεο;  

 Αθφκε, κηα νξγάλσζε πξέπεη λα θαζνξίζεη ηνπο ζθνπνχο ηεο ινγηζηηθήο ηεο 

ζηα δηάθνξα επίπεδα. Η επηινγή ελφο ηχπνπ ζπζηήκαηνο ινγηζηηθήο γηα έλαλ κε 

θεξδνζθνπηθφ κπνξεί λα είλαη έλαο δχζθνινο. Έλαο κε θεξδνζθνπηθφο πξέπεη λα 

βάιεη ζην πξφγξακκα ηνπ, εάλ επηιέμεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηξνπνπνηεκέλε ή ηελ 

απζηεξά ηακεηαθή ινγηζηηθή κέζνδν, λα ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ κία θνξά ην 

ρξφλν ην ζχζηεκα ζηεξηδφκελν ζηελ κέζνδν ηνπ δεδνπιεπκέλνπ. Απηή ε 

ηξνπνπνίεζε πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί νπσζδήπνηε ψζηε λα κπνξεί λα 

απεηθνληζηεί ε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ε θεξεγγπφηεηα νιφθιεξνπ ηνπ 

νξγαληζκνχ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ρσξίο ηα παξαπιαλεηηθά ζηνηρεία πνπ 

κπνξεί λα δψζεη ε ηακεηαθή κέζνδνο.  

 Κάζε κέζνδνο ινγηζηηθήο έρεη ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα θαηά 

ηε ρξήζε ηεο ζε έλα κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ. Έλαο νξγαληζκφο πξέπεη πάληα λα 

δεηά ηε βνήζεηα ησλ επαγγεικαηηψλ γηα λα ηνλ βνεζήζεη ζηελ εθαξκνγή θαη, εάλ 

είλαη δπλαηφλ, θαη ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δλ 

θαηαθιείδη, ην θαιχηεξν ινγηζηηθφ ζχζηεκα είλαη έλα ζχζηεκα πνπ δίλεη ζηα κέιε 

ηνπ ηνλ έιεγρν ηνπ νξγαληζκνχ γηα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ θαη λα κπνξεί λα 

απεηθνλίδεη κε αθξίβεηα ηελ θαηάζηαζε απηή ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ. Οη 

θχξηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπλνςίδνληαη, ζπλήζσο, ζηνλ ηζνινγηζκφ, ζηελ 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ θαη ζηελ θαηάζηαζε απνηειεζκάησλ (φηαλ δελ 

ρξεζηκνπνηείηαη ε απζηεξά ηακεηαθή ινγηζηηθή κέζνδνο). 
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 Μηα ζεκαληηθή εηδνπνηφο δηαθνξά ζηελ θαηαλφεζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ έλαληη ησλ θαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ πνπ έρνπλ σο 

ζηφρν ην θέξδνο είλαη φηη ν γεληθφο ζηφρνο ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ είλαη 

λα πξαγκαηνπνηεζνχλ νη θνηλσληθνί ζθνπνί ηνπ θαη νη ζηφρνη ηνπ πνπ απμάλνπλ ηελ 

επεκεξία ησλ πνιηηψλ, παξά ε πξαγκαηνπνίεζε θαζαξνχ θέξδνπο γηα ηνλ ίδην ην 

νξγαληζκφ. Οη  κε θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί κπνξνχλ κφλν λα εμππεξεηήζνπλ ηνπο 

ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπο εάλ έρνπλ ηα ηθαλνπνηεηηθά κεηξεηά γηα λα 

ιεηηνπξγήζνπλ. Απηή ε εμάξηεζε κε ηηο ηακεηαθέο ξνέο έρεη δεκηνπξγήζεη κηα βαξηά 

επζχλε ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ζηνλ ηξφπν πνπ αμηνπνηνχλ ηνπο 

πφξνπο πνπ έρνπλ ιάβεη.  

 Δπίζεο ζηε ινγηζηηθή θεθαιαίνπ, φπσο πξναλαθέξακε, κπνξνχκε λα 

θαηεγνξηνπνηήζνπκε ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη λα βάινπκε πεξηνξηζκνχο ζηε ρξήζε 

ηνπο. Γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ηθαλνπνηνχληαη κε ηελ ηζνξξνπία ησλ θεθαιαίσλ, δειαδή ησλ ινγαξηαζκψλ(fund 

balance). Μηα αθφκε δηαθνξνπνίεζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ βξίζθεηαη 

ζηα πάγηα ελεξγεηηθά. Απηά κπνξνχλ λα κελ θαηαγξαθνχλ απφ έλαλ κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, εάλ απηφο ην επηζπκεί. Δπηπιένλ, νη ππνρξεψζεηο θαη νη 

δηάθνξεο ζπλεηζθνξέο κπνξνχλ λα θαηαγξάθνληαη, κφλν εάλ ν νξγαληζκφο ην 

επηιέμεη. Με ηελ ίδηα ινγηθή, εάλ έλαο κε θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο είλαη κηθξφο 

κπνξεί λα επηιέμεη ηε ρξήζε ηεο ινγηζηηθή κεζφδνπ βάζε κεηξεηψλ αληί ηεο κεζφδνπ 

κε δεδνπιεπκέλε βάζε. Απηέο νη δηαθνξέο απεηθνλίδνπλ ηε κνλαδηθή θχζε ηεο 

επηινγήο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, 

θαζψο ηνπο επηηξέπνπλ λα ξπζκίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο θαη λα 

θαηαγξαθνχλ θαηά ηξφπν αθξηβή θαη θαηαλνεηφ. 

 

3.3 Η Καηαλόεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ηνπο 

Με Κεξδνζθνπηθνύο Οξγαληζκνύο ηνπ Γεκνζίνπ
4
 

 

 Σν δεκφζην θαη ηα δεκφζηα λνκηθά πξφζσπα απνηεινχλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε 

κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ φξνπ. ε απηήλ πεξηιακβάλνληαη, πέξα απφ ηηο θεληξηθέο 

δηνηθήζεηο θαη ηηο απνθεληξσκέλεο ππεξεζίεο ηνπ Κξάηνπο, νη νξγαληζκνί ηνπηθήο 

απηνδηνίθεζεο πξψηνπ θαη δεπηέξνπ βαζκνχ, θαζψο θαη ηα άιια δεκφζηα λνκηθά 

                                                
4
Keating K. Elizabeth, Peter Frumkin (2001), How to Assess Nonprofit Financial Performance, 

NASAA Training, Reading 5 
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πξφζσπα θαη νξγαληζκνί. ε απηήλ ηελ παξάγξαθν ζα αλαπηχμνπκε ηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θπβεξλεηηθφ ηνκέα, κε 

ηελ ζηελή έλλνηα, ρσξίο λα ζπκπεξηιάβνπκε απηέο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα πνπ ήδε 

γλσξίδνπκε ηελ εθαξκνγή ηνπο. 

 Σν ζχζηεκα ινγηζηηθήο γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο είλαη εηδηθά 

ζρεδηαζκέλν γηα λα ζπιιακβάλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ησλ νξγαληζκψλ 

θαη λα απεηθνλίδνπλ ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηνπο. Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

θαηαζθεπάδνληαη βαζηδφκελεο, φπσο πξνείπακε, ζηελ εμίζσζε ηεο ινγηζηηθήο ζηελ 

νπνία: 

Δλεξγεηηθό = ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ + θαζαξό ελεξγεηηθό 

  Απηή ε εμίζσζε δειψλεη φηη ηα ζηνηρεία ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ 

πνπ θαηέρεη σο θχξηα (ελεξγεηηθφ) είλαη ίζα κε ην αλεμφθιεην ρξένο ηνπ (ζηνηρεία 

ηνπ παζεηηθνχ) ζπλ ηε κεξίδα ησλ ελεξγεηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ρξεκαηνδνηνχληαη απφ 

ηνπο ίδηνπο πφξνπο (θαζαξφ ελεξγεηηθφ). Απφ απηήλ ηελ εμίζσζε παξάγεηαη κία 

ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο ή αιιηψο φπσο 

είλαη πην γλσζηφο σο Ιζνινγηζκόο ( Statement of Financial Postion or Balance sheet). 

Η Καηάζηαζε Οηθνλνκηθήο Θέζεο, ζπλήζσο εηνηκάδεηαη ζην ηέινο ηεο 

δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Μπνξεί, φκσο, εάλ πξφθεηηαη γηα έλαλ πνιχ κεγάιν 

νξγαληζκφ, λα εηνηκάδνληαη αλά κήλα ή αλά ηξίκελν.  

 Γηα λα δψζνπκε κηα πην ζαθή εηθφλα ηεο Καηάζηαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Θέζεο πνπ ζπληάζζεηαη απφ ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, ζα δψζνπκε ηνπο 

πην ζπρλνχο ινγαξηαζκνχο ηεο θαηάζηαζεο απηήο: 

Δλεξγεηηθφ 

 Μεηξεηά θαη ηζνδχλακα απηψλ  

 Τπνζρεηηθέο θαη Γσξεέο Δηζπξαθηέεο 

 Πξνπιεξσκέλα έμνδα 

 Γηάθνξα ρξεφγξαθα 

 Πάγην ελεξγεηηθφ 

 πιινγέο 

Παζεηηθφ 

 Λνγαξηαζκνί πιεξσηένη 

 Πξνθαηαβνιέο-Γσξεέο επηζηξεπηέεο 

 Δπηζηξεπηέα πξνθαηαβνιή 

 Μαθξνπξφζεζκν ρξένο 
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Καζαξφ Δλεξγεηηθφ 

 Υσξίο πεξηνξηζκνχο ρξεκαηνδφηεζε 

 Πξνζσξηλά πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε 

 Μφληκα πεξηνξηζκέλε ρξεκαηνδφηεζε  

 Δληνχηνηο, ε εμίζσζε ινγηζηηθήο απηή δελ παξέρεη φιεο εθείλεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα ρξεηαδφκαζηαλ, γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηα ζηνηρεία 

ηνπ παζεηηθνχ ή ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ζε ζρέζε κε ην πψο θαη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

ή θαη ην πφηε απηά ρξεζηκνπνηήζεθαλ. Καηά ζπλέπεηα, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ρξεηάδνληαη κηα λέα αθφκε δεχηεξε θαηάζηαζε, ηελ γλσζηή ζε εκάο Καηάζηαζε ηεο 

Γξαζηεξηόηεηαο ή Απνηειέζκαηνο (Statement of Activity or Income Statement). 

Απηή ε θαηάζηαζε εμεγεί θαηά πφζν κεηαβάιινληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη 

ηνπ παζεηηθνχ απφ κηα εκεξνκελία ζε κηαλ άιιε. Οπζηαζηηθά, ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ 

απμάλεηαη φηαλ απμάλνληαη ηα έζνδα  θαη κεηψλεηαη φηαλ απμάλνληαη ηα έμνδα 

ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

Έζνδα - Έμνδα = Μεηαβνιή ζην Καζαξό Δλεξγεηηθό 

 Η θαηάζηαζε απηή, νπζηαζηηθά κεηξάεη, ηηο πεγέο θαη ηηο ρξήζεηο θεθαιαίνπ. 

Η ελαιιαθηηθή νλνκαζία απηήο ηεο θαηάζηαζεο είλαη Δζφδσλ, Δμφδσλ θαη 

Μεηαβνιψλ ζηελ Καζαξά Θέζε (Revenues, Expenses, and Changes in Net Assets). Η 

θαηάζηαζε απηή, ρσξίδεη ηα θεθάιαηα ζε πεξηνξηζκέλα, ρσξίο πεξηνξηζκνχο, ζε 

πξνζσξηλά πεξηνξηζκέλα θαη ζε κφληκα πεξηνξηζκέλα. Σα πην ζπλεζηζκέλα έζνδα ηεο 

θαηάζηαζεο απηήο είλαη: 

 πλεηζθνξέο 

 Έζνδα απφ παξερφκελεο ππεξεζίεο 

 πλδξνκέο κειψλ 

 Έζνδα απφ εθδειψζεηο 

 Έζνδα απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα πην ζπλεζηζκέλα έμνδα είλαη: 

 Λεηηνπξγηθά έμνδα 

 Έμνδα γηα εμεχξεζε πφξσλ 

 Γηνηθεηηθά έμνδα 

 ηνπο νξγαληζκνχο πνπ είλαη «business type» ην απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ 

εμίζσζεο νλνκάδεηαη θαζαξφ εηζφδεκα ή θαζαξφ θέξδνο. ε έλαλ νξγαληζκφ, φκσο, 

πνπ δελ απνζθνπεί ζην θέξδνο ε δηαθνξά απηή νλνκάδεηαη έιιεηκκα ή πιεφλαζκα. 

Απηφ γηαηί, φπσο έρνπκε ηνλίζεη ήδε, γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο καο ελδηαθέξεη ε 
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επίηεπμε ησλ θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπ θαη φρη ην θαζαξφ θέξδνο. Έλαο απφ ηνπο 

ηξφπνπο γηα λα εθηηκήζνπκε ηελ απφδνζε ελφο κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ είλαη 

λα εμεηάζνπκε ην πψο μνδεχεη ηνπο πφξνπο ηνπ. Γηα απηφ ην ζθνπφ, νη κε 

θεξδνζθνπηθνί νξγαληζκνί, ζπληάζζνπλ κία ηξίηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ 

Καηάζηαζε Λεηηνπξγηθώλ Δμόδσλ(Statement of Functional Expenses). Η 

θαηάζηαζε απηή καο θαηαηνπίδεη ζην πψο νη δαπάλεο θαηαλέκνληαη κεηαμχ ηξηψλ 

θαηεγνξηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

πλνιηθέο Γαπάλεο = Λεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ + Γαπάλεο γηα εμεύξεζε πόξσλ + 

                                    Γηνηθεηηθέο Γαπάλεο    

Με ηελ θαηαλνκή ησλ παξαπάλσ δαπαλψλ ζε απηέο ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο κπνξνχκε 

λα θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηελ θχξηα απνζηνιή ηνπ κε θεξδνζθνπηθνχ νξγαληζκνχ, 

ηηο αμίεο ηνπ, ηελ επηηπρία ηνπ, θαζψο θαη ηηο ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ ρξεζηκνπνηεί. 

Απηή ε θαηάζηαζε πξνζθέξεη πιεξνθνξίεο γηα ηε δηαλνκή ησλ εμφδσλ, εθηφο ησλ 

ηξηψλ θαηεγνξηψλ πνπ πξναλαθέξακε, αιιά θαη ζε πην ζπγθεθξηκέλεο θαηεγνξίεο 

εμφδσλ φπσο, κηζζνί, ιεηηνπξγηθά θφζηε, απνζβέζεηο θιπ. 

 Δάλ, κάιηζηα απφ ην κε θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ ρξεζηκνπνηείηαη ε 

ινγηζηηθή κε δεδνπιεπκέλε βάζε, κπνξνχκε λα ζρεκαηίζνπκε θαη λα έρνπκε ζηε 

δηάζεζε καο κηα αθφκα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ 

(Cash Flow Statement). Η Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ ρσξίδεη ηηο ξνέο ησλ 

κεηξεηψλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο ζχκθσλα κε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

Μεηαβνιή Μεηξεηώλ = Ρνέο κεηξεηώλ από ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηόηεηεο + 

   Ρνέο κεηξεηώλ από επελδπηηθέο δξαζηεξηόηεηεο + Ρνέο  

   κεηξεηώλ από ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηόηεηεο 

 Η θαηάζηαζε ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί δείμεη ηηο ξνέο ησλ ρξεκάησλ πνπ 

έρεη ρξεζηκνπνηήζεη ν νξγαληζκφο ζε δεδνκέλε ρξνληθή πεξίνδν. πγθεθξηκέλα, ε 

θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ κπνξεί λα βνεζήζεη έλαλ νξγαληζκφ ζην λα θαζνξίζεη 

εάλ ππάξρνπλ επαξθή κεηξεηά δηαζέζηκα γηα λα θαιχςεη ηηο δαπάλεο ηνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα, γηα παξάδεηγκα, ηνπ κήλα. Η δηαθνξά κεηαμχ ελφο εηήζηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θαη ηεο θαηάζηαζεο ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ είλαη φηη ζηε δεχηεξε 

θαηάζηαζε έρνπκε ην ρξνληθφ πξνζδηνξηζκφ γηα κηα πιεξνθνξία(π.ρ. λα 

ππνινγίζνπκε ζε πνην κήλα ζα πξαγκαηνπνηεζεί κία δαπάλε), ελψ ζηελ πξψηε 

θαηάζηαζε έρνπκε απιά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ελφο έηνπο. ηνλ εηήζην πξνυπνινγηζκφ 

δελ ελδηαθεξφκαζηε γηα ην ζπγθεθξηκέλν ρξφλν πνπ ζα αλαισζνχλ νη δαπάλεο θαη 

ζρεδηάδνπκε ηηο δαπάλεο νιφθιεξνπ ηνπ έηνπο. Η θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, 
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νλνκάδεηαη επίζεο θαη θαηάζηαζε δξαζηεξηνηήησλ γηαηί παξέρεη δσηηθήο ζεκαζίαο 

πιεξνθνξίεο. 

 Με ηελ πξνβνιή ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ ησλ κεηξεηψλ κηα νξγάλσζε 

κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε εάλ ζα ππάξμεη πξφβιεκα ζηηο ηακεηαθέο ξνέο ζηνπο 

επφκελνπο κήλεο. Δπηπιένλ, ν νξγαληζκφο κπνξεί λα εληνπίζεη ηηο ιεηηνπξγίεο πνπ 

πξνθαινχλ ην έιιεηκκα θαη λα ιάβεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα ην δηνξζψζεη. 

Παξαθάησ, πεξηγξάθνληαη ηα ηκήκαηα πνπ ρσξίδεηαη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ. 

 Ρνέο κεηξεηψλ απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Η πεξηνρή απαξηζκεί 

ηελ ρσξίο φξνπο θαη ηελ πξνζσξηλά κε φξνπο ρξεκαηνδφηεζε ηνπ νξγαληζκνχ. Σν 

πεδίν απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εηζξνέο θαη εθξνέο κεηξεηψλ γηα ηηο ιεηηνπξγηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ. Τπάξρνπλ δχν κέζνδνη απεηθφληζεο ηνπ ηκήκαηνο 

απηνχ, ε άκεζε θαη ε έκκεζε κέζνδνο. Οη πεξηζζφηεξνη νξγαληζκνί κε 

θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ  ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ έκκεζν ηξφπν γηα λα απεηθνλίζνπλ ηηο 

ξνέο ησλ κεηξεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ. 

 Ρνέο κεηξεηψλ απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Απηφ ην πεδίν απεηθνλίδεη 

ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο κεηξεηψλ πνπ πξνθχπηνπλ γηα ην καθξνπξφζεζκν 

ελεξγεηηθφ θαη ηηο επελδχζεηο. 

 Ρνέο κεηξεηψλ απφ ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο: Απηφ ην πεδίν 

απεηθνλίδεη ηηο εηζξνέο θαη ηηο εθξνέο κεηξεηψλ ηνπ νξγαληζκνχ απφ  ρξεκαηνδνηηθέο  

δξαζηεξηφηεηεο. Απηή ε πεξηνρή είλαη γηα ηα κφληκα ππφ φξνπο θεθάιαηα πνπ 

ζπλήζσο πεξηιακβάλνπλ έλα ζχλνιν απαηηήζεσλ πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ απφ 

ηνλ νξγαληζκφ πξνηνχ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα ρξήκαηα. 

 Όηαλ ζπκπιεξσζνχλ θαη ηα ηξία ηκήκαηα ηεο θαηάζηαζεο ηακεηαθψλ ξνψλ ε 

θαζαξή αχμεζε ή κείσζε ζην εηζφδεκα εμεγεί πψο ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα έρνπλ 

κεηαβιεζεί ζε κηα πεξίνδν θαη επίζεο καο δείρλεη πνηα είλαη ε πξαγκαηηθή 

νηθνλνκηθή δχλακε πνπ έρεη ν νξγαληζκφο θαη αλ κπνξεί λα απνπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 Σέινο, ζα πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη, νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

ζπκπιεξψλνληαη κε ηηο θαηάιιειεο ζεκεηψζεηο (footnotes). Οη ζεκεηψζεηο 

πεξηιακβάλνπλ ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη άιιεο ιεπηνκέξεηεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο 

γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε θαη εξκελεία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Δπίζεο, 

πξέπεη λα αλαθέξεηαη, εάλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο είλαη ειεγκέλεο απφ νξθσηφ 

ινγηζηή ή φρη. 
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 πλνςίδνληαο, ε νπζία ηνπ θεθαιαίνπ απηνχ είλαη φηη νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, ζε θακία πεξίπησζε δε πξέπεη λα 

εξκελεχνληαη φπσο νη επηρεηξεκαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, πνπ παξάγεη ν δεκφζηνο ηνκέαο εξκελεχνληαη 

παίξλνληαο ππφςε θαη ηελ θνηλσληθή πηπρή ηεο ιεηηνπξγίαο ελφο δεκφζηνπ θνξέα θαη 

δελ πξέπεη ιαζεκέλα λα εξκελεχνληαη κε απζηεξνχο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο θαλφλεο . 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθφκα, ιεηηνπξγνχλ θαη σο έλα είδνο ειέγρνπ, 

αθνχ κέζσ ηεο αλάιπζεο ηνπο, κπνξνχλ λα ζπλδένληαη νη ζηφρνη ηεο δηνίθεζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα.  
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 

Ο ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ 

ΣΟΜΔΑ 

 

 

4.1 Οη Γηεζλείο Σάζεηο ηνπ Δζσηεξηθνύ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ ζην 

Γεκόζην Σνκέα-Θεσξεηηθή Πξνζέγγηζε
1
  

 

 Ο εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο είλαη κία βαζηθή ιεηηνπξγία πνπ βνεζά ηηο 

δηνηθήζεηο ησλ δεκφζησλ θνξέσλ λα πεηπραίλνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο κέζσ ηηο 

επίηεπμεο ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ, ηεο νηθνλνκηθφηεηαο θαη ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπο. Η επηθαηξνπνίεζε, φκσο ηεο δηνίθεζεο ηνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα έρεη νδεγήζεη ζηελ αλάγθε γηα κεγαιχηεξεο ειεγθηηθέο δηαδηθαζίεο 

δηφηη πθίζηαηαη ε αλάγθε γηα πεξηζζφηεξν θαη κεγαιχηεξν ζε έθηαζε έιεγρν. Σα 

ηειεπηαία ρξφληα, νη λέεο πξαθηηθέο ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ηεο 

ινγηζηηθή ηνπ δεδνπιεπκέλνπ θαη  ηεο ζπλεηδεηνπνίεζεο ηεο ππεπζπλφηεηα γηα ηα 

απνηειέζκαηα απαηηνχλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηχπν ειέγρνπ απφ απηφλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ ηα θξάηε ζην παξειζφλ. 

 Κχξην απνηέιεζκα ησλ παξαπάλσ ζπκπεξαζκάησλ είλαη ε άπνςε φηη ηα 

ζχγρξνλα ζπζηήκαηα ειεγθηηθήο πξέπεη λα θνηηάδνπλ πέξα απφ ηε ζπκκφξθσζε κε 

ηε λνκνζεζία θαη ηνπο θαλνληζκνχο θαη λα δίλνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζηνλ έιεγρν θαη 

ζηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ. ηε δηεζλή θνηλφηεηα απηφ δελ ζεσξείηαη 

αθφκα παλάθεηα. Βέβαηα, ε πξνζέγγηζε θαη ε αμία πνπ δίλεη θάζε θξάηνο ζηνλ 

εζσηεξηθφ έιεγρν δηαθέξεη, γηα δηάθνξνπο ιφγνπο θάζε θνξά . Γηα παξάδεηγκα ζηελ 

Γεξκαλία (Government Act 2001), ζηηο ΗΠΑ (Inspector General Act of 1978) θαη ζηε 

νπεδία (Ordinance of Internal Audit of Government Agencies 1994) ππάξρεη 

ζπγθεθξηκέλν λνκηθφ πιαίζην γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. ε άιια θξάηε, φπσο ζηελ 

Απζηξαιία, ζηελ Αγγιία θαη ζηνλ Καλαδά δελ ππάξρεη λνκνζεζία πνπ λα θαζνξίδεη 

ην πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Δπίζεο, έρεη παξαηεξεζεί φηη ,ζηελ πιεηνςεθία 

ησλ ρσξψλ, πξαγκαηνπνηνχληαη ηνπιάρηζηνλ ηέζζεξα είδε εζσηεξηθνχ ειέγρνπ: ν 

έιεγρνο ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ, ν ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο, ν έιεγρνο 

                                                
1 Sterck Miekatrien, Geert Bouckaert (2006), International Audit Trends in the Public Sector, H.W 

Wilson Company p49-53 
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λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο θαη έιεγρνο απνδνηηθφηεηαο. Μάιηζηα ζηελ 

Οιιαλδία, δεκνζηεχνληαη απφ ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε πνιιέο απφ ηηο εθζέζεηο 

ειέγρνπ πνπ ζπγθεληξψλνληαη εηεζίσο, γεγνλφο πνπ απμάλεη ζεκαληηθά ηε δηαθάλεηα 

ηνπ θξάηνπο. 

 Όζνλ αθνξά ηελ νξγαλσζηαθή δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

παξαηεξνχκε δχν θχξηεο κνξθέο πνπ επηιέγνπλ νη ρψξεο γηα λα εθαξκφζνπλ. ε 

θάπνηεο ρψξεο, φπσο ζηνλ Καλαδά,  βιέπνπκε λα ππάξρεη έλαο κεραληζκφο/κνλάδα 

πνπ ζπληνλίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν γηα φιεο ηηο νληφηεηεο θαη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Αληίζεηα ζε άιιεο ρψξεο, φπσο ζηηο ΗΠΑ, ζηελ Αγγιία θαη ζηελ Απζηξαιία 

ππάξρεη ν κεραληζκφο ηνπ ειέγρνπ ζε θάζε επίπεδν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, απφ ηα 

Τπνπξγεία κέρξη ηνλ θάζε κηθξφ απηνδηνίθεην δεκφζην θνξέα. ηε νπεδία, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, ιεηηνπξγεί έλα πβξηδηθφ κνληέιν ηνπ ειεγθηηθνχ ζπζηήκαηνο, πνπ 

πξναλαθέξακε, ην νπνίν πεξηιακβάλεη γηα ηελ θεληξηθή θπβέξλεζε κία ππεξεζία πνπ 

εμππεξεηεί ηελ ίδηα θαη ηνπο κηθξνχο θνξείο, ελψ ζε μερσξηζηή ππεξεζία ππάγνληαη 

νη κεγάινη δεκφζηνη νξγαληζκνί. 

 Γηα ηε ελίζρπζε ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, αλεμαξηήησο ην ζχζηεκα πνπ 

αθνινπζεί θάζε ρψξα, ππάξρνπλ, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, επηηξνπέο ειέγρνπ πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηε δνκή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο μερσξηζηέο νληφηεηεο ηνπ 

δεκνζίνπ. Απηέο νη επηηξνπέο, ζρεδηάδνπλ ηνλ έιεγρν θαη δίλνπλ ζπκβνπιέο πάλσ 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ θαη θαζνξίδνπλ ηα επίπεδα ειέγρνπ. Έλα ζπλεζηζκέλν 

πξφβιεκα πνπ εληνπίδεηαη ζηα θξάηε θαη επηβξαδχλεη ηνλ ινγηζηηθφ εζσηεξηθφ 

έιεγρν  είλαη ε επηινγή ηνπ θαηάιιεινπ πξνζσπηθνχ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί κπνξεί λα 

είλαη πνιχ δχζθνιν λα βξεζεί ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα απηή ηε δνπιεηά ή ζπρλά 

ηα ηκήκαηα δελ πξνζιακβάλνπλ ιφγσ ηνπ κεησκέλνπ ή ηνπ αβέβαηνπ κειινληηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπο.    

 Αθνινχζσο, ζεκαληηθφο ζεσξείηαη θαη ν ηξφπνο ινγνδνζίαο ηνπ αξκφδηνπ ή 

ησλ αξκφδησλ γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν ζε έλα θνξέα ηνπ θξάηνπο. πλήζσο, απφ ηηο 

θαιχηεξεο πξαθηηθέο ζεσξείηαη ε ινγνδνζία λα γίλεηαη θαηεπζείαλ ζηνλ επηθεθαιή 

ηνπ δεκφζηνπ θνξέα ή θαη ζε πην πςειά θιηκάθηα. Η αλεμαξηεζία ηεο ειεγθηηθήο 

δνκήο θαη ιεηηνπξγίαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά είλαη έλα απφ ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία 

γηα ηελ αληηθεηκεληθφηεηα θαη ηελ αθεξαηφηεηα ησλ πνξηζκάησλ ηνπ ειέγρνπ.
2
 

                                                
2
 Baber R. William (1983), ‘Toward Understanding the Role of Auditing in the Public Sector’ , Journal 

of Accounting and Economics, Elsevier Science Publishers B.V  
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 πλνπηηθά, κπνξνχκε λα παξνπζηάζνπκε κεξηθά απφ ηα θιεηδηά ηεο επηηπρίαο 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζην δεκφζην ηνκέα πνπ ζπληζηψληαη απφ ηε 

δηεζλή βηβιηνγξαθία: 

1. Αλεμαξηεζία ηεο κνλάδαο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

2. Ννκηθφ πιαίζην πνπ λα θαζνξίδεη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν. 

3. Πξφζβαζε ζε νπνηαδήπνηε πιεξνθνξία, ρσξίο πεξηνξηζκνχο. 

4. Δπαξθή ρξεκαηνδφηεζε. 

5. Αμηφινγε εγεζία θαη θαηαξηηζκέλν πξνζσπηθφ. 

6. Τπνζηήξημε απφ ηελ πνιηηεία.  

7. Δπζπγξάκκηζε κε ηα Δπαγγεικαηηθά Διεγθηηθά Πξφηππα. 

 

4.2  Οη Βέιηηζηεο Πξαθηηθέο ηνπ Δζσηεξηθνύ Λνγηζηηθνύ Διέγρνπ-

ζηελ Πξάμε
3
 

 

   Οη δηεπζπληέο νηθνλνκηθψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ιεηηνπξγνχλ ζε έλα φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζχλζεην θαη πξνθιεηηθφ πεξηβάιινλ. Απηφ, ελ κέξεη, απεηθνλίδεη ηηο 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη  ηηο πξνζδνθίεο ηεο θνηλφηεηαο/ηνπ πνιίηε, ηεο 

θπβέξλεζεο θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ. Οη δηεπζπληέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα έρνπλ κηα 

ζεηξά απφ πφξνπο θαη κεραληζκνχο δηαζέζηκνπο πνπ ηνπο βνεζνχλ λα εθπιεξψζνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο κέζα ζε απηφ ην πεξηβάιινλ. 

 Καη ζην δεκφζην θαη ηδησηηθφ ηνκέα, ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο έρεη 

αλαγλσξηζηεί  σο πνιχηηκνο πφξνο θαη νη θνξείο έρνπλ δψζεη ζηε ιεηηνπξγία 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ έλαλ βαζηθφ ξφιν ζηηο ξπζκίζεηο 

 δηαθπβέξλεζήο ηνπο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο 

είλαη κία εζσηεξηθή δξαζηεξηφηεηα αλαζεψξεζεο θαη δηαβεβαίσζεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ησλ νξγαληζκψλ (θξαηηθψλ θνξέσλ) πνπ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη κε 

έλαλ ζπληνληζκέλν θαη ζπκπιεξσκαηηθφ ηξφπν πξνο φθεινο ηεο επηρείξεζεο ή ηεο 

νληφηεηαο. Δθηφο απφ ην ινγηζηηθφ έιεγρν, ν γεληθφηεξνο εζσηεξηθφο έιεγρνο 

πεξηιακβάλεη ην δηνηθεηηθφ έιεγρν, ηηο αμηνινγήζεηο, ηελ εμαζθάιηζε πνηφηεηαο θαη 

ηηο ξπζκίζεηο απηναμηνιφγεζεο ηνπ ειέγρνπ, νη νπνίεο έρνπλ σο ζθνπφ λα παξέρνπλ 

ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηε δηαβεβαίσζε ζηνπο θχξηνπο αλψηεξνπο ππαιιήινπο φηη ε  

νληφηεηα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο θαη επηηπγράλεη ηνπο ζηφρνπο ηεο. 

                                                
3 Australian National Audit Office (2007), Public Sector Internal Audit: An Investment in Assurance 

and Business Improvement:Better Practice Guide, Australia  
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 Οη θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαη ζε νληφηεηεο  επίζεο 

αλαγλσξίδνπλ φηη ζην εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν ζα πξέπεη: 

 λα  εμαζθαιίδεηαη φηη είλαη ιεηηνπξγηθά αλεμάξηεηνο: δειαδή ν εζσηεξηθφο 

ινγηζηηθφο έιεγρνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ είλαη 

ππνθείκελεο ζην ινγηζηηθφ έιεγρν. 

 λα πθίζηαηαη ε νξαηή θαη ελεξγφ ππνζηήξημε ηνπ θχξηνπ αλψηεξνπ 

ππαιιήινπ, ηηο επηηξνπήο ηνπ ειέγρνπ θαη ησλ ππφινηπσλ αλψηεξσλ 

δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ. 

 λα έρνπλ θαζνξίζεη θαιά ηνπο ξφινπο, ηηο επζχλεο θαη ηα ζρέδηα ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ επζπγξακκίδνληαη κε ην πξνθίι ηνπ θηλδχλνπ ηεο 

νληφηεηαο. 

 λα έρνπλ απνηειεζκαηηθέο ζρέζεηο κε φινπο ηνπο ζπκκεηφρνπο(stakeholders). 

 λα εκκέλνπλ ζηα  επαγγεικαηηθά πξφηππα. 

 λα έρνπλ απνδνηηθέο θαη απνηειεζκαηηθέο πξαθηηθέο εξγαζίαο. 

 λα είλαη πιήξσο ππεχζπλεο γηα ηελ απφδνζή ηνπ, θαη 

  λα ππφθεηληαη ζηελ πεξηνδηθή αλαζεψξεζε. 

 

4.2.1 Οη Ρφινη θαη νη Δπζχλεο ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

 

 Ο ινγηζηηθφο έιεγρνο είλαη έλα αλαπφζπαζην ηκήκα ηνπ επξέσο εηαηξηθνχ 

πιαηζίνπ δηαθπβέξλεζεο πνπ νη νληφηεηεο ζεζπίδνπλ γηα λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο θαη λα επηηχρνπλ ηνπο εηαηξηθνχο ηνπο ζηφρνπο. Οη ζηφρνη απηνί κπνξνχλ 

λα ζπκππθλσζνχλ ζηηο δχν παξαθάησ πξνηάζεηο: 

 λα παξέρεηαη ε δηαβεβαίσζε ζηνλ θχξην αλψηεξν ππάιιειν φηη νη νηθνλνκηθνί 

θαη ιεηηνπξγηθνί έιεγρνη ηεο νληφηεηαο κπνξνχλ λα δηαρεηξηζηνχλ ηνπο 

θηλδχλνπο ηεο νληφηεηαο θαη λα επηηχρνπλ ηνπο ζηφρνπο ηνπο.  

 λα ιεηηνπξγνχλ θαηά ηξφπν απνδνηηθφ, απνηειεζκαηηθφ θαη εζηθφ, θαη 

βνεζνχλ ηε δηνίθεζε ζηε βειηίσζε απφδνζεο ηεο νληφηεηαο. 

  Ο εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο είλαη αλεμάξηεηνο ππφ ηελ έλλνηα φηη είλαη 

αλεμάξηεηνο απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ειέγρεη. Απηή ε αλεμαξηεζία, πνπ 

πεξηγξάθεηαη θαιχηεξα σο ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία  βνεζά ζηελ εμαζθάιηζε φηη ν 

εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο ελεξγεί κε έλαλ αληηθεηκεληθφ θαη ακεξφιεπην ηξφπν, 

απαιιαγκέλν απφ νπνηαδήπνηε ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή απφ νπνηαδήπνηε κνξθήο 

πξνθαηάιεςεο ή εμσηεξηθήο επηξξνήο. 



50 

 

 Δληνχηνηο, ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο δελ είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ 

νληφηεηα κε ηνλ ίδην ηξφπν φπσο ε ιεηηνπξγία εμσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Απηφ 

ζπκβαίλεη δηφηη νη κνλάδα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ παξέρεη κηα ππεξεζία ζηε 

δηνίθεζε, δίλεη εθζέζεηο ζηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ινγνδνηεί ζηνλ θχξην αλψηεξν 

ππάιιειν γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θαη ηε ρξήζε ησλ πφξσλ ηνπ. 

 Όκσο, δηάθνξα πξαθηηθά κέηξα κπνξνχλ λα ιεθζνχλ γηα λα εληζρχζνπλ ηε 

ιεηηνπξγηθή αλεμαξηεζία εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

Απηά πεξηιακβάλνπλ: 

 νη εθζέζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πνπ δίλνληαη ζηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ λα δίλνληαη ηαπηφρξνλα θαη ζε αλψηεξα θιηκάθηα ειέγρνπ. 

 ν επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ λα ινγνδνηεί ζε φια ηα 

κέιε ηεο δηνίθεζε θαη φρη κφλν ζηνλ επηθεθαιή ηεο δηνίθεζεο. 

 λα γίλνληαη πεξηνδηθέο ζπλεδξηάζεηο κεηαμχ ηνπ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ. 

 νπνηαδήπνηε αιιαγή ζηε ζέζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, ή ελφο εμσηεξηθνχ θνξέα παξνρήο ππεξεζηψλ λα εγθξίλεηαη απφ ηνλ 

θχξην αλψηεξν παξάγνληα ηεο δηνίθεζεο ζε ζπλελλφεζε κε ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ. 

 λα εμαζθαιίδεη φηη ν εζσηεξηθφο έιεγρνο δελ έρεη επζχλεο γηα ηνλ ηξφπν 

δηνίθεζεο  πνπ λα ζπγθξνχεηαη κε ηνλ αξρηθφ ξφιν ηεο. 

 

4.2.2 O Καλνληζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

   

 Ο θαλνληζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ρξεζηκεχεη γηα λα 

ηππνπνηήζεη ηε ζέζε ηνπ ειέγρνπ ζην πιαίζην ηεο δηαθπβέξλεζεο ηνπ νξγαληζκνχ, 

θαζνξίδνληαο έηζη ηνπο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. Ο θαλνληζκφο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηππηθά ην 

ξφιν, ηηο επζχλεο, ηνπο θαλφλεο θαη ηηο δηθαηνδνζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. Ο θαλνληζκφο απηφο ζα πξέπεη λα ζπληαρζεί θαηαιιήισο απφ ηνλ 

επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Καηά ηε ζχληαμε απηή, ν ππεχζπλνο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ζπκβνπιεπηεί ηελ δηνίθεζε, ηελ Δπηηξνπή 

Διέγρνπ θαη γεληθά φπνηνλ θξίλεη απαξαίηεην (πρ ηνπο stakeholders ή ηνπο αλψηεξνπο 

θξαηηθνχο θνξείο) γηα λα εληνπίζεη ηηο πξνζδνθίεο ηνπο γηα ηνλ έιεγρν θαη δξάζεη 
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θαηαιιήισο. Οπνηαδήπνηε θελά πξνζδνθίαο κπνξνχλ πξνζδηνξηζηνχλ θαη λα 

εμεηαζηνχλ σο ηκήκα ηεο δηαδηθαζίαο γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε.  

 Ο θαλνληζκφο, αθφκα, ζα πξέπεη λα είλαη  επζπγξακκηζκέλνο κε ηηο επζχλεο 

ηεο Δπηηξνπήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

θαη ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ή νπνηνδήπνηε άιιν εζσηεξηθφ θαλνληζκφ. Δπηπιένλ, 

ν θαλνληζκφο, γηα λα έξζεη ζε ηζρχ, ζα πξέπεη λα εγθξηζεί, θπζηθά, απφ ηνλ αλψηεξν 

ππάιιειν ηνπ θνξέα θαη απφ αξκφδηνπο θνξείο ηνπ Κξάηνπο, αλάινγα κε ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ηεο ρψξαο. Δπίζεο, είλαη ζεκαληηθφ φηη, κφιηο εγθξηζεί, πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεζεί ζε φιε ηελ νληφηεηα. Έλαο εχθνινο ηξφπνο γηα λα γίλεη απηφ, θαη ην 

πηνζεηνχλ πνιιέο νληφηεηεο, είλαη λα ην ζέζνπλ ειεχζεξν κέζσ ηνπ ηζηνρψξνπ ηνπο. 

 Γεδνκέλνπ φηη νη απαηηήζεηο δηαθπβέξλεζεο αιιάδνπλ ζε απάληεζε ζηνπο 

κεηαβαιιφκελνπο θηλδχλνπο θαη ην επηρεηξεζηαθφ ή πνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ν ξφινο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη επίζεο πηζαλφ λα αιιάμεη. Ο θαλνληζκφο ζα  

πξέπεη, επνκέλσο, λα κπνξεί λα αλαζεσξεζεί ψζηε λα ζπλερίδεη λα ηθαλνπνηεί ηηο 

αλάγθεο ειέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  

 πλνπηηθά έλαο θαλνληζκφο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα έρεη ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 λα ζπληάζζεηαη απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 

 λα έρεη εγθξηζεί γηα ην ζθνπφ ηνπ απφ ηνλ αλψηεξν ππάιιειν ηεο δηνίθεζεο 

ηνπ θνξέα. 

 λα δηαζθαιίδεηαη ε αλεμαξηεζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 λα εμαζθαιίδεηαη ε νξγαλσηηθή αλεμαξηεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ κε ηνλ θαζνξηζκφ ζπγθεθξηκέλσλ ξπζκίζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 

εθζέζεσλ ζηνπο αλψηεξνπο. 

 λα επηηξέπεηαη ε απεξηφξηζηε πξφζβαζε ζε φια ηα αληηθείκελα ηνπ ειέγρνπ 

 λα δηεπθξηλίδεηαη φηη νη πιεξνθνξίεο πνπ πξνζεγγίδνληαη θαηά ηε δηάξθεηα 

ησλ εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν γηα ιφγνπο 

ειέγρνπ. 

 λα ζεζπίδνληαη νη απφ θνηλνχ ζπλαληήζεηο ηνπ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο Διέγρνπ ηνπ νξγαληζκνχ.  
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4.2.3 Ο ρεδηαζκφο ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

 

 Ωο γλσζηφ, ε εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζηξέθεηαη ζηνπο 

θηλδχλνπο θαη απηή ε δηαδηθαζία απνηξέπεη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ κηαο νληφηεηαο, 

γηαηί πνιχ απιά πξέπεη λα ηνπο κεηξηάζεη. Η βαζηθή αξρή, επνκέλσο, θαηά ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο ζα 

αλαιάβεη λα θαιχςεη είλαη φηη πξέπεη λα ππάξρεη κηα επζπγξάκκηζε κεηαμχ ησλ 

ζηφρσλ ηεο νληφηεηαο θαη ησλ θηλδχλσλ πνπ είλαη είηε ηξέρνληεο είηε 

επαλαιακβαλφκελνη θαηά θαηξνχο. 

 Η θαιχηεξε πξαθηηθή ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ  απνηειείηαη απφ έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην πνπ ππνζηεξίδεηαη 

απφ κηα πην ιεπηνκεξή εηήζηα εξγαζία. Απηά ηα ζρέδηα εμππεξεηνχλ ηνπο 

ζηξαηεγηθνχο θαη ιεηηνπξγηθνχο ζθνπνχο θαη ηνπο επξείο ξφινπο θαη ηηο επζχλεο πνπ 

αξζξψλνληαη ζηνλ θαλνληζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, θαζψο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφο ησλ βαζηθψλ δεηεκάησλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ηε ζηελή αιιειεμάξηεζή ηνπο, 

απηά ηα ζρέδηα ζα αλαπηχζζνληαλ θαλνληθά ζπγρξφλσο θαη ζα κπνξνχζαλ είηε 

 λα παγησζνχλ ζε έλα έγγξαθν είηε λα παξνπζηαζηνχλ ρσξηζηά. 

 

4.2.4 Σν ηξαηεγηθφ Δπηρεηξεζηαθφ ρέδην ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ 

Διέγρνπ 

 

 Όπσο ζπκβαίλεη θαη κε ηηο άιιεο βαζηθέο επηρεηξεζηαθέο δξαζηεξηφηεηεο, ε 

εξγαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα εμεηαζηεί θαη ζε  ζηξαηεγηθφ 

θαη ζε ιεηηνπξγηθφ επίπεδν. Έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πεξηγξάθεη ηελ επξεία ζηξαηεγηθή θαηεχζπλζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζνπξφζεζκνπ ζρεδηαζκνχ 

θαη παξέρεη κηα ζεκαληηθή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θαλνληζκνχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ηνπ ιεπηνκεξνχο εηήζηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Πξέπεη, ινηπφλ κέζα ζε έλα ηέηνην ζρέδην λα αξζξψλνληαη ε 

αξρηθή εζηίαζε θαη ε θαηεχζπλζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ πνπ θαιχπηεηαη απφ ην ζρέδην, θαη λα ηεζνχλ 

φινη νη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα επηηεπρζνχλ ζηελ πεξίνδν απηή, θαζψο θαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη βαζηθέο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη νη ελέξγεηεο πνπ ζα 
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εθηειεζηνχλ γηα απηνχο ηνπο ζηφρνπο. Πξέπεη, επίζεο, λα θαζνξηζηνχλ νη επξείεο 

ιεπηνκέξεηεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, λα ειεγρζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο 

θαη ηνπ κε-ινγηζηηθνχ ειέγρνπ φπνπ ην γεληθφηεξν ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζα αλαιάβεη λα πξνηείλεη ην πνζνζηφ ησλ πφξσλ πνπ ζα 

αθηεξσζεί ζηνπο δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζα αλαιεθζνχλ. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ζρέδην πξέπεη λα αλαθέξεη ην ζρεηηθφ πνζνζηφ ησλ πφξσλ 

πνπ αθηεξψλνληαη ζηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο, ηηο γλσκνδνηηθέο ππεξεζίεο θαη ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Η πεξίνδνο πνπ πξνηείλεηαη λα 

θαιχπηεηαη απφ ην ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκφ κπνξεί λα είλαη ηξία ρξφληα, αιιά κε εηήζηα ελεκέξσζε 

θαη θαζνδήγεζε (αλαπξνζαξκνγή). 

 Παξαθάησ, αλαθέξνληαη θάπνηα ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε 

αλάπηπμε ησλ ζηξαηεγηθψλ επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ: 

 Έρνπκε ηε ζπγθέληξσζε ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ φπνπ είλαη κηα πνιχ ρξήζηκε πιεξνθνξία γηα ηε ιήςε νξζψλ 

απνθάζεσλ. 

 Γλσξίδνπκε ηε κεζνπξφζεζκε θαηεχζπλζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ θαη πψο απηή  ππνζηεξίδεη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ καο θαη 

εμεηάδεη ηελ εμαζθάιηζε θηλδχλσλ ηεο νληφηεηαο. 

 Απνθεχγεηαη ε χπαξμε θάπνηνπ θελνχ ζην πεδίν πνπ θαιχπηεη ν 

εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο. 

 Πξνζδηνξίδεη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ ηνπο πφξνπο, ηηο δεμηφηεηεο θαη 

ηελ εκπεηξία πνπ απαηηνχληαη γηα λα ιεηηνπξγεί κηα απνηειεζκαηηθή 

ππεξεζία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

 Καζνξίδεηαη ε θαηεχζπλζε γηα κία ζπλερή βειηίσζε θαη πξνζδηνξίδνληαη 

νη πξνηεξαηφηεηεο ζηε δηαρείξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Πξνζδηνξίδνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ψζηε λα κεηξηαζηνχλ 

νη θίλδπλνη πνπ ζπλδένληαη ζπγθεθξηκέλα κε ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

 Γίλεηαη ε παξνρή ελφο πιαηζίνπ θαηά ην νπνίν κπνξεί, ελ ηέιεη, λα 

κεηξεζεί ε απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, κέζσ ησλ 

απνηειεζκάησλ. 
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 Η αλάπηπμε ελφο ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεκαηηθνχ πιάλνπ γηα ηνλ εζσηεξηθφ 

ινγηζηηθφ έιεγρν πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηνλ επηθεθαιή ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ θαη  εγθξίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ θαη ηε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ. 

Μφιηο εγθξηζεί, ην ζρέδην ηνπ ειέγρνπ απηνχ ζα πξέπεη λα ηεζεί ζηελ δηάζεζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ νξγαληζκνχ κέζσ ησλ θαλνληθψλ θαλαιηψλ επηθνηλσλίαο φπσο 

κέζσ ηνπ ελδνδηθηχνπ. Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί, αθφκα, φηη νπνηεζδήπνηε 

ζεκαληηθέο αιιαγέο πξέπεη λα εγθξηζνχλ απφ ηελ Δπηηξνπή Διέγρνπ γηα κεγαιχηεξε 

δηαθάλεηα. Δπίζεο, ν ρξφλνο θαη νη πφξνη πνπ αλαιακβάλνληαη γηα ηελ  αλάπηπμε ηνπ 

ζρεδίνπ πξέπεη λα είλαη ηζφκεηξνη κε ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα θάζε 

νξγαληζκνχ θαη κε ηελ αλάγθε γηα ηνλ κεηξηαζκφ ηνπ θηλδχλνπ ηνπ νξγαληζκνχ. 

Δπηπξφζζεηα, ε δηαδηθαζία απηή απαηηείηαη λα είλαη ζχκθσλε κε ηηο ζπλεζηζκέλεο 

δηαδηθαζίεο επηρεηξεζηαθνχ πξνγξακκαηηζκνχ ηεο νληφηεηαο. 

 Αλαπηχζζνληαο έλα ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην, πξέπεη λα δνζεί 

πξνζνρή ζηνπο αθφινπζνπο παξάγνληεο: 

1. ηνπ ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

2. ηνπο θηλδχλνπο ηνπ νξγαληζκνχ. 

3. ηνπο εμσηεξηθνχο πεξηβαληνιινγηθνχο θηλδχλνπο.  

4. ηελ εξγαζία άιισλ δξαζηεξηνηήησλ ή δνκψλ. 

5. ηηο πξνζδνθίεο ησλ ζπκκεηερφλησλ (stakeholder). 

6. ηηο εθηηκήζεηο ησλ πξνυπνινγηζκψλ. 

7. ηνπο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ 

ππνινίπσλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

  Σν πεξηερφκελν κηαο θαιχηεξεο πξαθηηθήο γηα ηελ επηρεηξεζηαθή ζηξαηεγηθή 

ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξέπεη λα πξνγξακκαηίδεη ην αθξηβέο πιαίζην 

ηνπ ζηξαηεγηθνχ επηρεηξεζηαθνχ ζρεδίνπ πνπ ζα είλαη δηακνξθσκέλν θαηάιιεια   

αλάινγα κε ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ζπκκεηφρσλ (stakeholders), ηνπ κεγέζνπο θαη ηε 

θχζε ηεο ίδηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Δλ νιίγνηο, ηα 

επηρεηξεζηαθά ζρέδηα κε ηηο θαιχηεξεο πξαθηηθέο πεξηέρνπλ φια ή ηελ πιεηνςεθία 

ησλ αθφινπζσλ ζεκάησλ: 

 ηνπο βαζηθνχο επηρεηξεζηαθνχο ζηφρνπο θαη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

ζρεδίνπ πνπ είλαη ζχκθσλε κε ηνλ θαλνληζκφ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 
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 κηα ζπλνπηηθή πεξίιεςε ηεο κεζνδνινγίαο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

ηελ αλάπηπμε ηνπ ζρεδίνπ θαη ησλ βαζηθψλ ζπκκεηφρσλ 

(stakeholders) πνπ ζπκβνπιεχζεθαλ. 

 κηα πεξίιεςε ησλ βαζηθψλ ζηφρσλ θαη ηεο ζηξαηεγηθήο θαηεχζπλζεο 

ηνπ νξγαληζκνχ θαη κηα πεξηγξαθή ησλ νπνησλδήπνηε 

πξνγξακκαηηζκέλσλ ζεκαληηθψλ πξσηνβνπιηψλ πνπ επξφθεηην λα 

αλαιάβεη. 

 κηα πεξηγξαθή ησλ αλαδπφκελσλ εμσηεξηθψλ δεηεκάησλ θαη ησλ 

ηάζεσλ πνπ κπνξεί λα ζπλαληήζεη ν νξγαληζκφο. 

 κηα πεξίιεςε ησλ πξνζδηνξηζκέλσλ επηρεηξεζηαθψλ θηλδχλσλ ηεο 

νληφηεηαο πνπ δηαρσξίδνληαη ζε δηάθνξνπο εζσηεξηθνχο θαη 

εμσηεξηθνχο θηλδχλνπο. 

 κηα πεξηγξαθή ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ πξνηεξαηνηήησλ ηνπ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ γηα ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ ζρεδίνπ. 

 κηα πεξίιεςε κε ηελ πξνηεηλφκελε θάιπςε ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

ζρεδίνπ. 

 κηα πεξίιεςε ηεο πξνηεηλφκελεο θάιπςεο ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ ηνπ 

ζρεδίνπ ζε ζχγθξηζε κε θιίκα ησλ πξνεγνχκελσλ δχν εηψλ. 

 ηε ζρεηηθή θαηαλνκή ησλ πφξσλ κεηαμχ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ησλ 

γλσκνδνηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηνπ ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

ππνζηεξίδνπλ ηνλ έιεγρν. 

 Σν ζρέδην πξέπεη επίζεο λα πεξηγξάθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο ζε ζρέζε κε ε 

δηαρείξηζε ε ίδηα ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ φπσο: 

 ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη 

αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο 

ηνπ ζρεδίνπ. 

 ηηο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο θαη νη πξνζεγγίζεηο πνπ βνεζνχλ 

ζηελ  εμαζθάιηζε φηη ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο έρεη 

ηε βνήζεηα ηνπ απαξαίηεηνπ εηδηθεπκέλνπ θαη πεπεηξακέλνπ 

πξνζσπηθνχ, θαη φηη νη  κεζνδνινγίεο θαη νη πξαθηηθέο 
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εξγαζίαο ηεο πξνέξρνληαη απφ ηηο θαιχηεξεο  πξαθηηθέο 

γηα ηε δηαρείξηζε ησλ θηλδχλσλ.  

 ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα κεηξήζνπλ ηελ 

απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, θαη ηηο 

ξπζκίζεηο γηα ηελ αλαζεψξεζε θαη ηελ αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζρεδίνπ. 

 

4.2.5 H ιεηηνπξγία ηνπ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ
4
 

 

  Γηα λα είλαη ζε ζέζε, ε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, λα 

παξέρεη ζηνλ νξγαληζκφ ηηο απαξαίηεηεο ππεξεζίεο πξέπεη λα έρεη έλαλ επαξθή 

πξνυπνινγηζκφ θαη πξφζβαζε ζε ηθαλνπνηεηηθνχο πφξνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη 

λα έρεη ζηε δηάζεζε ηνπ θαη επαξθέο αλζξψπηλν δπλακηθφ κε ηηο απαξαίηεηεο 

δεμηφηεηεο θαη ηελ θαηάιιειε εκπεηξία. Σν κίγκα ησλ δχν απηψλ ζηνηρείσλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ ειέγρνπ επεξεάδνληαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο 

θαη αθνινχζσο επεξεάδεηαη θαη ε πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ.  

 Οη παξάγνληεο, ινηπφλ, πνπ θαίλεηαη λα επεξεάζνπλ ην κίγκα ηεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πεξηιακβάλνπλ: 

1. ηνλ αξηζκφ θαη ηνπο ηχπνπο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην εηήζην ζρέδην εξγαζίαο: έλα εηήζην ζρέδην εξγαζίαο κε πεξηζζφηεξνπο 

ινγηζηηθνχο ειέγρνπο επηρεηξεζηαθήο βειηίσζεο είλαη πηζαλφ λα θνζηίδεη 

πεξηζζφηεξν, 

2. ηελ πνιππινθφηεηα ηεο εζηίαζεο ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο: γηα 

παξάδεηγκα ην βάξνο πνπ δφζεθε ζηνπο ινγηζηηθνχο ειέγρνπο πνπ απαηηνχλ 

ηηο εηδηθέο δεμηφηεηεο φπσο ε πείξα ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, ζα 

κπνξνχζε λα απμήζεη ην  θφζηνο ηνπ εηήζηνπ ζρεδίνπ εξγαζίαο, 

3. ηελ έθηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ: ν 

ζπλππνινγηζκφο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ δξαζηεξηνηήησλ πηζαλφ λα απαηηήζεη 

θαη απμαλφκελνπο πφξνπο, 

                                                
4
 Financial Management in the Public Sector-How Accounting and Budgeting Enhances Governance 

and Accountability(August 2004)-Pat Barret, Auditor General for Australia 
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4. άιιεο πξφζζεηεο ππεξεζίεο κε-ινγηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ κπνξεί λα 

απαηηνχληαη απφ ηνλ εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν γηα λα ιεηηνπξγήζεη πην 

ζσζηά: γεληθά, φζν επξχηεξνο ν ξφινο πνπ αλαιακβάλεη ν εζσηεξηθφο 

ινγηζηηθφο έιεγρνο ηφζν κεγαιχηεξν ην θφζηνο πξνυπνινγηζκψλ ηνπ 

εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, 

5. ην πξφηππν θφζηνο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ επηιέρηεθε απφ ηνλ νξγαληζκφ 

γηα ηηο ππεξεζίεο εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ: ε δηαθνξά ζην θφζηνο 

κεηαμχ ηνπ πξνηχπνπ θφζηνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ επηιέγεηαη απφ ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ηνπ θφζηνπο ησλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ έρεη επηπηψζεηο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ πνπ πξνηείλεηαη, θαη 

6. ην θφζηνο γηα ηηο δηνηθεηηθέο ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηγξάθνληαη ζην ζηξαηεγηθφ 

επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ: ν πξνυπνινγηζκφο 

ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζα πξέπεη λα ιάβεη ππφςε ην θφζηνο ησλ 

ζπκθσλεζεηζψλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ. 

 Γεληθά ηα θξάηε πξέπεη λα γλσξίδνπλ φηη νθείινληαη λα γίλνληαη κειέηεο  ζε 

ηαθηηθά δηαζηήκαηα πνπ λα αμηνινγνχλ ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηνλ εζσηεξηθφ 

ινγηζηηθφ έιεγρν θαη λα παίξλνπλ ππφςε ηνπο φιεο ηηο δηάθνξεο κεηαβιεηέο πνπ 

κπνξεί λα εκθαλίδνληαη αλά θαηξνχο γηα ηνπο νξγαληζκνχο πνπ ειέγρνπλ . Απηή είλαη 

κηα θαιή επθαηξία, ζηα πιαίζηα ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ θξάηνπο, γηα 

λα αμηνινγήζεη ηνπο πξνυπνινγηζκνχο ηνπο θαη λα ηηο ζπγθξίλεη κε παξφκνηεο 

ειεγρφκελεο κνλάδεο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα σο ηκήκα κηαο πξνγξακκαηηζκέλεο 

δηνηθεηηθήο ζηξαηεγηθήο.  

 

4.2.6 O Δπηθεθαιήο ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

   

 Ο επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη ε αλψηεξε ζέζε κέζα 

ζηελ αξκφδηα γηα ηνλ εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν ππεξεζία. Δίλαη ην πξφζσπν ην 

νπνίν δηαδξακαηίδεη έλαλ ζηξαηεγηθφ ξφιν εγεζίαο θαη εμαζθαιίδεη φηη ην 

πξφγξακκα ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ παξαδίδεηαη απνδνηηθά θαη 

απνηειεζκαηηθά. Ο επηθεθαιήο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ είλαη θαλνληθά 

αξκφδηνο γηα: 

 ηελ απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή ιεηηνπξγία ηεο ιεηηνπξγίαο εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 
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 ηελ θαζηέξσζε ησλ θαηάιιεισλ πνιηηηθψλ θαη δηαδηθαζηψλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ζρεδίσλ ηνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζηξαηεγηθψλ ζηα 

πιαίζηα ησλ ζηφρσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

 ηελ αλάπηπμε ηζρπξψλ ζρέζεσλ κε ηνπο βαζηθνχο ζπκκεηφρνπο (stakeholders) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηεο Δπηηξνπήο ινγηζηηθνχ ειέγρνπ, ησλ αλψηεξσλ 

ζηειερψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαη ηνπ εμσηεξηθνχ ειεγθηή. 

 λα παξέρεη απνηειεζκαηηθέο ζπκβνπιέο ζηελ αλψηεξε δηαρείξηζε. 

 λα αλαπηχζζεη ην ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ην εηήζην ζρέδην εξγαζίαο ηνπ ειέγρνπ. 

 λα θαζνξίδεη ηνπο ζηφρνπο, ηηο πξνηεξαηφηεηεο θαη ηελ πξνηεηλφκελε θάιπςε 

ησλ αληηθεηκέλσλ ηνπ  εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

 λα επηθνηλσλεί κε άιινπο εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο παξάγνληεο θαη 

ζπκβνχινπο επηρεηξεζηαθήο βειηίσζεο. 

 λα πξνγξακκαηίδεη ηελ αλάπηπμε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη λα 

δηαηππψλεη ηηο αλάγθεο επάλδξσζεο θαη ηηο αλάγθεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

 λα εμαζθαιίδεη φηη νη πφξνη εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ μνδεχνληαη 

απνηειεζκαηηθά. 

 λα εμαζθαιίδεη ηελ έγθαηξε νινθιήξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ.  

 λα πξνζέρεη ηε γεληθή απφδνζε ηνπ ζηξαηνινγψληαο ην θαηάιιειν θαη 

έκπεηξν πξνζσπηθφ. 

 λα παξέρεη ηηο επθαηξίεο γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. 

  Όζν πην απνηειεζκαηηθέο είλαη νη δηαδηθαζίεο ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ ηφζν πην απνδνηηθή θαη απνηειεζκαηηθή γίλεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ 

νξγαληζκνχ καο γεληθφηεξα. Αληίζεηα, νη παξαηεηακέλεο ή αλεπαξθείο δηαδηθαζίεο 

κπνξνχλ λα νδεγήζνπλ ζε κηα απψιεηα εκπηζηνζχλεο απφ ηνπο βαζηθνχο 

ζπκκεηφρνπο(stakeholders) ζηα απνηειέζκαηα ησλ εζσηεξηθψλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ 

ή θαη ζηελ ίδηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη γεληθφηεξα ζηε 

ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ . 

  

4.2.7 Η Αμηνιφγεζε ηεο Απφδνζεο θαη ε Δμαζθάιηζε ηεο Πνηφηεηαο 

  

  Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ειέγρνπ είλαη ην ηειεπηαίν βήκα γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Η αμηνιφγεζε ηεο απφδνζεο ηνπ 
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εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ πξαγκαηνπνηείηαη πεξηνδηθά θαη  κπνξεί λα βνεζήζεη 

επηπιένλ ζηνλ λα  κεγηζηνπνηεζεί ε απνδνηηθφηεηα θαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ. Η κέηξεζε ηεο απφδνζεο είλαη ν κνλαδηθφο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ν 

εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο θξίλεηαη γηα ηε ρξήζε πφξσλ ηνπ. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

ε κέηξεζε ηεο απφδνζεο ηνπ ειέγρνπ θαη ε αμηνιφγεζε ηνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ 

πηνζέηεζε ζεκαληηθψλ δεηθηψλ, ηελ εθαξκνγή ελφο απζηεξνχ θαζεζηψηνο κέηξεζεο 

απφδνζεο πνπ λα πξνζθνιιάηαη ζηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη κε ηελ ελζάξξπλζε 

ηεο απνδνρήο ηνπ ξφινπ ηνπ κέζα ζηνλ νξγαληζκφ. Λακβάλνληαο ππφςε ηα 

παξαπάλσ, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε Δπηηξνπή Διέγρνπ είλαη ζπρλά ε αξκφδηα 

ππεξεζία γηα λα αλαζεσξήζεη ηελ απφδνζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη 

απηή πνπ ζα εγθξίλεη ηνπο δείθηεο απφδνζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη. 

 

4.2.8 Μεηξψληαο ηελ Απφδνζε ηνπ Δζσηεξηθνχ Λνγηζηηθνχ Διέγρνπ 

 

  Οη βαζηθνί δείθηεο, πνπ ζρεδηάδνληαη γηα λα κεηξήζνπλ ηελ απφδνζε, είλαη 

θεληξηθήο ζεκαζίαο θαη ζπνπδαηφηεηαο θαη πξέπεη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο εθείλα 

ηα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηα νπνία απνηεινχλ ζέκαηα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο 

γηα ηνλ νξγαληζκφ. Δίλαη ζεκαληηθφ, επνκέλσο, νη δείθηεο απφδνζεο γηα ηνλ 

εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν λα επζπγξακκίδνληαη κε ην ζηξαηεγηθφ επηρεηξεζηαθφ 

ζρέδην ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ην εηήζην ζρέδην εξγαζίαο ηνπο θαη 

βνεζνχλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο. Δίλαη επίζεο ζεκαληηθφ λα ζεκεησζεί 

φηη ε απφδνζε πξέπεη λα εμεηάδεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ πξνθεηκέλνπ λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη ηάζεηο, θαζψο θαη ηα πνηνηηθά θαη πνζνηηθά ζηνηρεία γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ. Οη ζηφρνη πνπ πξέπεη λα κπαίλνπλ πξνηείλεηαη λα είλαη 

πξνθιεηηθνί αιιά ξεαιηζηηθνί. 

 Οη θαηαιιειφηεξνη δείθηεο απφδνζεο πνηθίινπλ αλάινγα κε ηελ νξγαληζκφ, 

ηε δνκή θαη ηελ απνζηνιή ηνπ. Θα αλακελφηαλ φηη νη δείθηεο απνδνηηθφηεηαο ζα 

πεξηνξηδφηαλ ζε αξηζκφ αιιά ζε απηνχο ηνπ δείθηεο δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Οη  

θαιχηεξεο πξαθηηθέο πνπ πξνηείλνληαη πεξηιακβάλνπλ ηε κέηξεζε: 

 ηεο επηθαηξνπνίεζεο ησλ δεηθηψλ. 

 ην θφζηνο ηεο πνηφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ ειέγρσλ, ησλ γλσκνδνηηθψλ 

ππεξεζηψλ θαη ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππνζηεξίδνπλ ην ινγηζηηθφ 

έιεγρν.  

 ηεο ηθαλνπνίεζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ.  
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 ηεο ηθαλνπνίεζεο ησλ ζπκκεηφρσλ. 

 ηε γεληθή ζπκβνιή πνπ γίλεηαη απφ ηε ιεηηνπξγία εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ 

ειέγρνπ. 

 Δίλαη ζρεηηθά απιφ λα κεηξήζεη θαλείο ην θφζηνο θαη ηελ επηθαηξφηεηα ησλ 

εθζέζεσλ ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Δίλαη, φκσο, δπζθνιφηεξν λα 

κεηξεζεί, κε έλαλ αληηθεηκεληθφ ηξφπν, ε πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο ζπκβνιήο πνπ ν εζσηεξηθφο ινγηζηηθφο έιεγρνο έρεη ζηνλ 

νξγαληζκφ. πλεπψο, ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ 

ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο αμίαο πνπ πξνζηίζεηαη απφ ηηο κεκνλσκέλεο εθζέζεηο ηνπ, 

γεληθά, θαιχηεξα κεηξνχληαη κε ηελ επηδίσμε ησλ απφςεσλ ησλ βαζηθψλ 

ζπκκεηφρσλ( stakeholders). 

 

4.3 Ο Δζσηεξηθόο Λνγηζηηθόο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα ζηε Υώξα καο
5
  

 

 ηε ρψξα καο, ην θνκκάηη ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ (Γ.Γ.Γ.Δ.), ε 

νπνία ππάγεηαη ζηε Γεληθή Γξακκαηεία Γεκνζηνλνκηθήο Πνιηηηθήο θαη απνζηνιή ηεο 

είλαη ε δηαζθάιηζε ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Κξαηηθνχ 

Πξνυπνινγηζκνχ θαη ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Παξαθάησ ζα ππνγξακκίζνπκε ηηο ζεκαληηθέο αξκνδηφηεηεο πνπ έρεη αλαιάβεη ε 

ππεξεζία απηή θαη ζα ηηο ζπγθξίλνπκε κε ηηο θχξηεο δηεζλήο ηάζεηο θαη πξαθηηθέο πνπ 

πξναλαθέξακε παξαπάλσ δηεμνδηθά. 

  Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο απνζηνιήο ηεο, ε Γ.Γ.Γ.Δ: 

α) δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε απμεκέλα ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζφληα, 

β) ρξεζηκνπνηεί κεζφδνπο θαη πξφηππα πνπ εθαξκφδνληαη θαη απφ δηεζλείο 

ειεγθηηθνχο νξγαληζκνχο θαη 

γ) αζθεί ηηο παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

1. α) Αζθεί έιεγρν:(1) ζηε δηαρείξηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ θνξέσλ ηνπ 

δεκνζίνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ηδίσο αλ: αα) φια ηα πνζά ηα νπνία 

ςεθίδνληαη ή ρνξεγνχληαη, δαπαλψληαη θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνπο ζθνπνχο γηα 

ηνπο νπνίνπο εγθξίζεθαλ ή ρνξεγήζεθαλ, ββ) θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

δαπαλψλ ηεξνχληαη νη ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, θαζψο θαη νη αξρέο ηεο δεκνζηνλνκηθήο 

δέζκεπζεο, ηεο λνκηθήο δέζκεπζεο θαη ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, γγ) 

                                                
5 N .3492/2006. Άξζξα 1 θαη 2 
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ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο είζπξαμεο ησλ 

εζφδσλ, δδ) φια ηα έζνδα εηζπξάηηνληαη θαη εκθαλίδνληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο,(2) ζηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ε 

επάξθεηά ηνπο.  

β) Λακβάλεη ή εηζεγείηαη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα ηε βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ, ψζηε λα ζπκβάιεη: αα) ζηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπο, ββ) ζηε ζχλλνκε θαη απνηειεζκαηηθή δηαρείξηζε 

ησλ ρξεκάησλ πνπ δαπαλνχλ θαη γγ) ζηελ θαηαπνιέκεζε ηεο απάηεο, ηεο 

δσξνδνθίαο, θαζψο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηαο πνπ είλαη επηδήκηα 

γηα ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληά ηνπο.  

γ) Δπηβάιιεη ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηνλ παξφληα λφκν θπξψζεηο.  

δ) πλεξγάδεηαη κε αληίζηνηρεο ππεξεζίεο άιισλ θξαηψλ θαη ηδίσο ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ζε δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο. 

ε) πληάζζεη εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ. 

2. Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο ε Γ.Γ.Γ.Δ. κεξηκλά ηδηαηηέξσο γηα ηε 

δηαθχιαμε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ, ησλ 

νπνίσλ ιακβάλνπλ γλψζε ηα φξγαλα απηήο. 

 Απηή ε ππεξεζία, φπσο δηαθξίλνπκε, είλαη ε ζπγθεληξσηηθή δηεχζπλζε ηνπ 

θξάηνπο πνπ επνπηεχεη ηνλ εζσηεξηθφ θαη δεκνζηνλνκηθφ έιεγρν ηεο θπβέξλεζεο θαη 

ησλ ινηπψλ θξαηηθψλ θνξέσλ θαη ιεηηνπξγεί ζε επίπεδν Τπνπξγείσλ (Τ.Γ.Δ αλά 

Τπνπξγείν), ζε επίπεδν Ννκψλ, ζε επίπεδν Ν.Π.Γ.Γ θαη ζε ΟΣΑ, αλάινγα κε ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο αλάγθεο. Σε ιεηηνπξγία ησλ Τ.Γ.Δ ηελ έρνπκε αλαθέξεη ζην πξψην 

θεθάιαην.  

 

4.3.1 Η χζηαζε Μνλάδσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
6
 

 

 ηνλ ίδην Νφκν γηα ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν, πξνβιέπεηαη λα ζπληζηψληαη 

κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζε φια ηα Τπνπξγεία θαη ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο κε 

αξκνδηφηεηεο νη νπνίεο θαζνξίδνληαη ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο 

ζπκθεξφλησλ. Με φκνην πξνεδξηθφ δηάηαγκα ζπληζηψληαη κνλάδεο εζσηεξηθνχ 

ειέγρνπ ζηνπο θνξείο πνπ επνπηεχνληαη απφ ηα Τπνπξγεία ή ηηο Πεξηθέξεηεο ηεο 

ρψξαο, πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη έρνπλ 

πξνυπνινγηζκφ άλσ ησλ ηξηψλ εθαηνκκπξίσλ (3.000.000) επξψ, κε ηελ επηθχιαμε 

                                                
6 N .3492/2006. Άξζξν 12 
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ησλ πεξί εζσηεξηθνχ ειέγρνπ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 3429/2005. Ο λ. 3429/2005 αθνξά ηηο 

ΓΔΚΟ θαη ηελ νξγάλσζε ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ ζε απηέο. Σν πνζφ ησλ 

3.000.000  δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ. ηνπο θνξείο πνπ δελ ζα ζπζηαζεί κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, ηηο 

αξκνδηφηεηεο απηήο ζα αζθεί ε κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ επνπηεχνληνο 

θνξέα. Γεληθά, γηα φιν ην δεκφζην ηνκέα πεξηιακβάλεηαη κία ξχζκηζε θαη πξφβιεςε 

γηα εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν. Βέβαηα, ε ηππηθφηεηα ηνπ λνκνζέηε δελ 

επηβεβαηψλεη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ηελ επάξθεηα ηνπ.   

 ηηο κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ θνξέσλ πεξηέξρνληαη νη εμήο 

αξκνδηφηεηεο: 

α) ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ παγίσλ πξνθαηαβνιψλ πνπ ππάγνληαη ζηνλ θνξέα. 

β) ηνπ νηθνλνκηθνχ θαη δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ θαη 

δεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ πνπ ππάγνληαη ζην θνξέα. 

γ) ηεο δηελέξγεηαο έλνξθεο δηνηθεηηθήο εμέηαζεο ζε πεξίπησζε απψιεηαο 

δηθαηνινγεηηθψλ πιεξσκήο δεκφζηαο δαπάλεο, πξηλ ηελ έθδνζε ηίηινπ πιεξσκήο, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί αλ ε απψιεηα
7
 απηή έρεη ιάβεη ρψξα ζηελ αξκφδηα 

ππεξεζία ή ζηα Διιεληθά Σαρπδξνκεία. 

δ) ηεο έξεπλαο ηεο χπαξμεο αληηθεηκεληθήο αδπλακίαο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ 

ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 

41 ηνπ λ. 2362/1995. 

 Δπηπιένλ, ε Γ.Γ.Γ.Δ. δηακνξθψλεη πξφηππα θαη κεζνδνινγίεο ζπζηεκάησλ 

δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ θαη ζπληάζζεη πξνδηαγξαθέο νξγάλσζεο, εζσηεξηθήο 

ιεηηνπξγίαο θαη αξκνδηνηήησλ ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, 

ησλ Πεξηθεξεηψλ θαη ησλ ινηπψλ θνξέσλ ζην πιαίζην πξνζηαζίαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο ζπκθεξφλησλ. Οη πξνδηαγξαθέο απηέο εγθξίλνληαη κε απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ θαη ηνπ θαζ’ χιελ αξκφδηνπ Τπνπξγνχ. Οη κνλάδεο 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ νθείινπλ λα πινπνηνχλ πιήξσο ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ νξίδνληαη 

κε ηηο αλσηέξσ απνθάζεηο θαη λα ελεκεξψλνπλ ηε Γ.Γ.Γ.Δ. ζρεηηθά κε ηα επξήκαηα 

ησλ ειέγρσλ. Οη Γηεπζχλζεηο (Τ.Γ.Δ), εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ φηη απαηηνχληαη 

βειηηψζεηο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο, πξνηείλνπλ ζηελ ΔΠ.ΔΠ. ηε ιήςε ζρεηηθψλ κέηξσλ. 

 

                                                
7 χκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2362/1995(ΦΔΚ 247 Α) 
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4.3.2 Σα Δίδε Καη Μεζνδνινγία Διέγρσλ
8
 

 

 Οη δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε εληνιή ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο 

Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ θαη δηαθξίλνληαη ζε 

πξνγξακκαηηζκέλνπο θαη έθηαθηνπο. Οη πξνγξακκαηηζκέλνη έιεγρνη δηελεξγνχληαη κε 

βάζε εηήζην πξφγξακκα πνπ θαηαξηίδεηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε κε κέξηκλα ησλ 

Πξντζηακέλσλ ησλ Γηεπζχλζεσλ θαη εγθξίλεηαη απφ ηελ ΔΠ.ΔΠ. Οη έθηαθηνη έιεγρνη 

δηελεξγνχληαη χζηεξα απφ θαηαγγειίεο, δεκνζηεχκαηα, πιεξνθνξίεο θαη βάζηκεο 

ππφλνηεο γηα δσξνδνθίεο, δσξνιεςίεο, απάηεο, αηαζζαιίεο ή δηαρεηξηζηηθέο 

αλσκαιίεο ή χζηεξα απφ αίηεκα ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο ή παξαγγειία ηνπ 

αξκφδηνπ Δηζαγγειέα. Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 

θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο θαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ εηήζηνπ πξνγξάκκαηνο 

ειέγρσλ. 

 

4.3.3 Σα  Όξγαλα ειέγρνπ
9
 

 

  Οη έιεγρνη αζθνχληαη απφ Γεκνζηνλνκηθνχο Διεγθηέο Α, Β θαη Γ, θαζψο θαη 

απφ ππαιιήινπο ησλ Τπεξεζηψλ Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ (Τ.Γ.Δ.), νη νπνίνη 

νξίδνληαη απφ ηνλ Πξντζηάκελν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ. γηα ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλνπ 

ειέγρνπ. Οη ππάιιεινη απηνί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ειεγθηηθψλ ηνπο θαζεθφλησλ 

έρνπλ φιεο ηηο αξκνδηφηεηεο, ηηο ππνρξεψζεηο θαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ ή ησλ Βνεζψλ Διεγθηψλ, αλάινγα κε ην βαζκφ ηνπο. Οη 

αλσηέξσ δχλαηαη λα ζπλεπηθνπξνχληαη ζην έξγν ηνπο απφ Βνεζνχο Διεγθηέο, απφ 

απνζπαζκέλνπο ζηε Γ.Γ.Γ.Δ. ππαιιήινπο, θαζψο θαη απφ Δκπεηξνγλψκνλεο, νη 

νπνίνη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Μεηξψν Δκπεηξνγλσκφλσλ ή ζηηο Διεγθηηθέο 

Δηαηξείεο. Οη Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο θαη νη ππάιιεινη ησλ Τπεξεζηψλ 

Γεκνζηνλνκηθνχ Διέγρνπ πνπ αζθνχλ ηνλ έιεγρν, θαζψο θαη νη ππάιιεινη ή 

Δκπεηξνγλψκνλεο εθφζνλ έρνπλ δεκνζηνυπαιιειηθή ηδηφηεηα, πνπ ζπλεπηθνπξνχλ 

απηνχο, ζεσξνχληαη θαηά ηελ έλλνηα ηνπ λφκνπ απηνχ ειεγθηηθά φξγαλα. 

 Μεξηθέο θνξέο δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε γηα ζπγθξφηεζε ειεγθηηθψλ νκάδσλ 

γηα ηνλ έιεγρν. Απηφ γίλεηαη χζηεξα απφ απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γεληθήο 

                                                
8 N .3492/2006. Άξζξν 13 
9N .3492/2006. Άξζξν 14  
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Γηεχζπλζεο Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ. Σα ειεγθηηθά φξγαλα, θαηά ηελ άζθεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπο, έρνπλ ηα θαησηέξσ δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο: 

α) Γηθαηνχληαη άκεζε πξφζβαζε ζε θάζε πιεξνθνξία ή ζηνηρείν πνπ αθνξά ή είλαη 

ρξήζηκν γηα ηελ άζθεζε ηνπ έξγνπ ή ηεο απνζηνιήο ηνπο, ρσξίο λα ππφθεηληαη ζηνπο 

πεξηνξηζκνχο ηεο λνκνζεζίαο πεξί θνξνινγηθνχ, ππεξεζηαθνχ, ρξεκαηηζηεξηαθνχ θαη 

επηρεηξεκαηηθνχ απνξξήηνπ. Δπηπιένλ, νη αζηπλνκηθέο, ιηκεληθέο, ζηξαηησηηθέο θαη 

ινηπέο αξρέο θαη ππεξεζίεο ππνρξενχληαη, φηαλ ηνπο δεηεζεί, λα ζπλδξάκνπλ άκεζα 

θαη απνηειεζκαηηθά φηαλ ην δεηνχλ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη λα παξέρνπλ ηηο 

δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο ή ζηνηρεία. Σελ ππνρξέσζε παξνρήο πιεξνθνξηψλ ή 

ζηνηρείσλ έρεη θαη θάζε δεκφζηα, δεκνηηθή, θνηλνηηθή ή άιιε αξρή, θαζψο θαη θάζε 

αξκφδην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν. Οη Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο κπνξνχλ λα 

ιακβάλνπλ αληίγξαθα θαη απνζπάζκαηα θάζε εγγξάθνπ θαη κέζνπ απνζήθεπζεο 

πιεξνθνξηψλ θαη, αλ ρξεηάδεηαη, αλαιακβάλνπλ ηε δηαθχιαμε απηψλ ησλ εγγξάθσλ 

θαη πιεξνθνξηψλ, κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ πεξί θξαηηθψλ απνξξήησλ. 

β) Τπνρξενχληαη λα κεξηκλνχλ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 

ραξαθηήξα, εκπηζηεπηηθψλ εγγξάθσλ θαη γηα ηελ ηήξεζε ηνπ εκπηζηεπηηθνχ 

ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζπιιέγνπλ. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ επηηξέπεηαη 

λα αλαθνηλψλνληαη ζε πξφζσπα άιια απφ εθείλα ηα νπνία, ιφγσ ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, θαινχληαη λα ηηο γλσξίδνπλ, νχηε λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα άιινπο ζθνπνχο, 

εθηφο ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο απάηεο, ηεο δσξνδνθίαο θαη θάζε άιιεο παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηαο ζε βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ θνξέσλ. Η ππνρξέσζε 

απηή ηζρχεη θαη κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπ ππαιιήινπ απφ ηελ ππεξεζία. 

 Αθφκε, γηα κεγαιχηεξε δηαθάλεηα, ν Πξντζηάκελνο ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζηνλνκηθψλ Διέγρσλ, ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη νη Δκπεηξνγλψκνλεο 

ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δήισζε πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ λ. 3213/2003 (ΦΔΚ 309 Α΄). 

 

4.3.4 Οη Αξκνδηφηεηεο θαη νη Δπζχλεο ησλ Διεγθηηθψλ Οξγάλσλ
10

 

  

 Οη αξκνδηφηεηεο θαη νη επζχλεο ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ είλαη έλα θνκβηθφ  

ζεκείν γηα ζσζηή δεκνζηνλνκηθή δηαρείξηζε θαη επζχλε. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 

πιαίζην ηνπ εζσηεξηθνχ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ θαη ησλ ινηπψλ ειέγρσλ είλαη εκηηειή 

έλα δελ νξηζηνχλ ηα άηνκα πνπ ζα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηνλ έιεγρν , ππφ πνηεο 

                                                
10 N .3492/2006. Άξζξν 15 



65 

 

ζπλζήθεο ζα γίλεηαη ν έιεγρνο θαη πνηεο ζα είλαη νη επζχλεο πνπ ζα αλαιακβάλνπλ.  

 ηνπο Γεκνζηνλνκηθνχο Διεγθηέο αλήθνπλ νη παξαθάησ αξκνδηφηεηεο: 

α) ν έιεγρνο επάξθεηαο ησλ ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ θνξέσλ, 

β) ν έιεγρνο ή ν ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο ηεο λνκηκφηεηαο θαη θαλνληθφηεηαο ησλ 

δαπαλψλ, ηεο ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ θαη ηεο νξζήο 

είζπξαμεο θαη εκθάληζεο ησλ εζφδσλ ησλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο 

πεξηνπζίαο ηνπο, γηα ηνλ εληνπηζκφ θαη ηελ απνηξνπή θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο θαη 

θαθνδηαρείξηζεο, θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο, απάηεο ή δηαθζνξάο, 

γ) ν έιεγρνο ησλ εθθαζαξηζηψλ γηα ηελ νξζή απεηθφληζε ησλ απνδνρψλ ησλ 

ππαιιήισλ ησλ θνξέσλ, θαζψο θαη ηελ αθξίβεηα ηνπ χςνπο ησλ επί κέξνπο πνζψλ 

πνπ ιακβάλνπλ κε βάζε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

δ) ε αμηνιφγεζε ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ, ζρεδηαζκνχ θαη εθηέιεζεο ησλ έξγσλ ηνπ 

θνξέα, 

ε) ε εμαθξίβσζε ηεο ηήξεζεο ησλ νηθείσλ δηαρεηξηζηηθψλ θαλφλσλ θαη δηαδηθαζηψλ 

θαη ηεο νξζήο ινγηζηηθήο απεηθφληζεο ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο θαη δηαρείξηζεο 

ηνπ θνξέα, 

ζη) ε αμηνιφγεζε ηεο επίδνζεο ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα κε βάζε ηελ αξρή ηεο 

ρξεζηήο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο, 

δ) ν έθηαθηνο έιεγρνο ή ν ζπκπιεξσκαηηθφο έιεγρνο ηεο δηαρείξηζεο παγίσλ 

πξνθαηαβνιψλ, θαζψο θαη ησλ δεκνζίσλ ππνιφγσλ (άξζξν 54 ηνπ λ. 2362/1995) θαη 

δεκνζίσλ δηαρεηξίζεσλ, 

ε) ε άζθεζε επηηφπησλ ειέγρσλ ζηελ έδξα ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα ή ζηνπο ρψξνπο 

εθηέιεζεο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηνπ έξγνπ ηνπ. 

Αθφκε νη Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο: 

α) Γχλαηαη λα ζέηνπλ πξνζσξηλά εθηφο δηαρείξηζεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε, 

νπνηνλδήπνηε δεκφζην ππφινγν, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ: αα) αξλείηαη λα εκθαλίζεη φια 

ηα βηβιία θαη ζηνηρεία ηεο ππεξεζίαο ηνπ, λα εθζέζεη ή λα θαηακεηξήζεη ελψπηφλ 

ηνπο φια ηα ρξήκαηα, έλζεκα, πιηθφ ή άιινπο ηίηινπο πνπ βξίζθνληαη ζηε δηαρείξηζή 

ηνπ, λα δψζεη φιεο ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο θαη λα ππνγξάςεη ηα πξσηφθνιια θαη 

ινηπά έγγξαθα ηνπ δηελεξγνχκελνπ ειέγρνπ. 

β) Οξίδνπλ αλαπιεξσηή ηνπ δεκνζίνπ ππνιφγνπ, πνπ ηίζεηαη εθηφο δηαρείξηζεο. 

γ) Λακβάλνπλ θάζε κέηξν εμαζθάιηζεο ησλ δεκφζησλ ρξεκάησλ, ηίηισλ, πιηθνχ θαη 

εγγξάθσλ. 
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δ) Γχλαηαη, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ, λα εληέιινληαη ηελ 

αλαζηνιή ησλ αδεηψλ απνπζίαο ή ηε δηαθνπή ηνπο, εθφζνλ έρεη αξρίζεη ε ρξήζε 

ηνπο, ησλ ππαιιήισλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα. 

ε) Γχλαηαη, εάλ πιεξνθνξεζνχλ ή αληηιεθζνχλ ή έρνπλ βάζηκεο ππφλνηεο, φηη 

πθίζηαηαη θίλδπλνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηνπ ειεγρφκελνπ θνξέα, απφ 

ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ησλ νξγάλσλ δηνίθεζεο ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ, γηα ζέκαηα 

πνπ δελ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εληνιή ειέγρνπ πνπ ηνπο έρεη δνζεί, λα ιακβάλνπλ 

απηεπαγγέιησο θάζε αλαγθαίν πξνζσξηλφ κέηξν, αλαθέξνληάο ην ακέζσο ζηνλ  

Πξντζηάκελν ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ν νπνίνο εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

ελεκέξσζή ηνπ είηε λνκηκνπνηεί κε απφθαζή ηνπ ηα ιεθζέληα κέηξα είηε αίξεη ηε 

ιήςε ηνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο δηαπηζηψζνπλ πξάμεηο πνπ 

κπνξνχλ λα επηζχξνπλ πνηληθή επζχλε ή θξίλνπλ φηη απαηηείηαη δηαδηθαζία Έλνξθεο 

Γηνηθεηηθήο Δμέηαζεο (Δ.Γ.Δ.) δηαβηβάδνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ζηνλ 

Πξντζηάκελν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο γηα ηα πεξαηηέξσ. Δάλ, αθφκε,  νη 

Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ έρνπλ 

ζνβαξέο ελδείμεηο γηα δηάπξαμε θνξνινγηθψλ παξαβάζεσλ, ππνρξενχληαη λα 

αλαγγείινπλ ακέζσο ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπο ζηελ Τπεξεζία Δηδηθψλ Διέγρσλ ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή 

Τπεξεζία (Γ.Ο.Τ.) θαη λα απνζηείινπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ θαηά ηελ άπνςή 

ηνπο ζπγθξνηνχλ ηηο θνξνινγηθέο απηέο παξαβάζεηο, δεηψληαο παξάιιεια ηελ άκεζε 

δηεμαγσγή ειέγρνπ. 

 ε πεξίπησζε πνπ νη Γεκνζηνλνκηθνί Διεγθηέο
11

 θαη ηα ινηπά ειεγθηηθά 

φξγαλα θαηά ηελ άζθεζε ηνπ ειεγθηηθνχ ηνπο έξγνπ δηαπξάμνπλ νπνηνδήπνηε 

πεηζαξρηθφ αδίθεκα ή ππάξμνπλ ζε βάξνο ηνπο θαηαγγειίεο, βάζηκεο πιεξνθνξίεο γηα 

δσξνδνθίεο, δσξνιεςίεο, απάηεο ή παξάλνκεο πξάμεηο, ν Τπνπξγφο Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ δίλεη εληνιή ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηζεψξεζε γηα δηελέξγεηα έξεπλαο, ην 

πφξηζκα ηεο νπνίαο δηαβηβάδεηαη ζηε Γ4 Πξνζσπηθνχ ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ 

Κξάηνπο, γηα θάζε πεξαηηέξσ λφκηκε ελέξγεηα. 

 

 

                                                
11 Με απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, νξίδεηαη εηδηθφηεξα ην πεξηερφκελν ησλ 

ειέγρσλ θαη ν ηξφπνο άζθεζεο απηψλ. Με φκνηα απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Οηθνλνκηθψλ δχλαηαη λα αλαηίζεληαη ζηνπο Γεκνζηνλνκηθνχο Διεγθηέο θαη άιιεο αξκνδηφηεηεο. 
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4.3.5 Οη Τπνρξεψζεηο Διεγρφκελσλ Φνξέσλ θαη Σξίησλ
12

 

 

  Οη ειεγρφκελνη θνξείο, θαζψο θαη θάζε ηξίηνο πνπ εκπιέθεηαη ζηηο δαπάλεο ή 

ζηα έζνδα ησλ θνξέσλ απηψλ ή ζε νπνηαδήπνηε άιιε νηθνλνκηθή πξάμε κε απηνχο, 

ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ ρσξίο θαζπζηέξεζε θάζε ζηνηρείν ή πιεξνθνξία, πνπ 

δεηείηαη απφ ηα ειεγθηηθά φξγαλα θαη έρεη ζρέζε κε ηηο ελ ιφγσ δξαζηεξηφηεηεο. 

 Η άξλεζε ή ε ακέιεηα ρνξήγεζεο ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ 

ή ε ζθφπηκε απφθξπςε απηψλ, θαζψο θαη ε ρνξήγεζε ειιηπψλ ή αλαθξηβψλ 

ζηνηρείσλ ή πιεξνθνξηψλ θαη, γεληθά, ε παξαθψιπζε ή ε παξαπιάλεζε ηνπ έξγνπ 

ησλ ειεγθηηθψλ νξγάλσλ απνηειεί πνηληθφ αδίθεκα ηηκσξνχκελν θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 169 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα. Δπηπιένλ, επηβάιιεηαη δηνηθεηηθφ πξφζηηκν 

θαηά παληφο ππεπζχλνπ ίζν κε ηελ αμία ηεο πξνο έιεγρν δαπάλεο ή ηελ απψιεηα ησλ 

εζφδσλ ή ηελ ειάηησζε ηεο πεξηνπζίαο ηνπ θνξέα. Όπνπ ν πξνζδηνξηζκφο ησλ 

αλσηέξσ πνζψλ δελ είλαη εθηθηφο, ιφγσ κε παξνρήο ησλ δεηνχκελσλ ζηνηρείσλ, ην 

επηβαιιφκελν πξφζηηκν
13

 δελ κπνξεί λα είλαη θαηψηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) 

επξψ.  

 

4.3.6 Η Δπηβνιή Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ
14

 

 

 Η κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θάζε θνξέα επηβάιιεη δεκνζηνλνκηθέο 

δηνξζψζεηο ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ εληνπηζζνχλ κεκνλσκέλεο ή ζπζηεκηθέο 

παξαηππίεο, ζε ππεξεζίεο ηνπ θνξέα ή ησλ επνπηεπφκελσλ απφ απηφλ θνξέσλ, 

εθφζνλ νη θνξείο απηνί δελ δηαζέηνπλ κνλάδα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινπζεί 

ηελ εθηέιεζή ηνπο βάζεη ηνπ παξφληνο λφκνπ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ ιακβάλεη απφ ηελ 

αξκφδηα γηα ζέκαηα ππνζηήξημεο θαη επηθνηλσλίαο Γηεχζπλζε ηεο Γ.Γ.Γ.Δ, ε νπνία:  

1) κπνξεί λα επηβάιιεη δεκνζηνλνκηθέο δηνξζψζεηο, ζε πεξηπηψζεηο πνπ εληνπηζζνχλ 

κεκνλσκέλεο ή ζπζηεκηθέο παξαηππίεο ζε ππεξεζίεο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ, 

ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ Δπηβνιήο Γεκνζηνλνκηθψλ Γηνξζψζεσλ, 

                                                
12 N .3492/2006. Άξζξν 18 
13Σν πξφζηηκν επηβάιιεηαη κε απφθαζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., χζηεξα απφ πξνεγνχκελε 
θιήζε, εληφο πξνζεζκίαο ελφο (1) κελφο, ζε αθξφαζε ηνπ ππνρξενχηαη θαη εηζπξάηηεηαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ (Κ.Δ.Γ.Δ.). Η παξάβαζε απηή ζπληζηά θαη 

απηνηειέο πεηζαξρηθφ αδίθεκα, ην νπνίν θξίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο γηα ηνπο ππνρξένπο 

δηαηάμεηο. 
14 N .3492/2006. Άξζξν 19 
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2)  παξαθνινπζεί θαη αμηνινγεί ηα κέηξα πινπνίεζεο πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 

θνξείο, ζε ζπκκφξθσζε κε ηα ζπκπεξάζκαηα ησλ Γεκνζηνλνκηθψλ Διεγθηψλ, 

απεπζχλεη νδεγίεο ζηηο κνλάδεο εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη παξαθνινπζεί ηελ πηζηή 

εθαξκνγή ηνπο. Η αξκνδηφηεηα απηή δχλαηαη λα αλαηίζεηαη θαη ζηηο Τ.Γ.Δ.. Με 

απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ, θαζνξίδεηαη ν ηξφπνο 

άζθεζεο ηεο αξκνδηφηεηαο απηήο. 

 

4.3.7 Η Δηήζηα Έθζεζε Διέγρνπ
15

 

 

Σα ζπκπεξάζκαηα ησλ ειέγρσλ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ε αμηνιφγεζε ησλ ειέγρσλ θαη 

ησλ επξεκάησλ ησλ κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ησλ Τπνπξγείσλ, Πεξηθεξεηψλ θαη 

ινηπψλ θνξέσλ θαη νη ζρεηηθέο ζπζηάζεηο πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηήζηα έθζεζε 

ειέγρνπ ηεο Γ.Γ.Γ.Δ., ε νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ηελ παξνρή επαξθνχο 

δηαβεβαίσζεο πξνο ηνλ Τπνπξγφ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ ή γηα ηε δηαηχπσζε 

επηθπιάμεσλ γηα ην ζχλνιν ή γηα κέξνο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

δεκνζηνλνκηθψλ ηνπ Κξάηνπο. Η εηήζηα έθζεζε ειέγρνπ ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έηνπο 

ζπλνδεχεη ην Γεληθφ Πξνυπνινγηζκφ ηνπ Κξάηνπο ηνπ κεζεπφκελνπ έηνπο. 

 
 

4.3.8 Ο Δζσηεξηθφο Λνγηζηηθφο Έιεγρνο γηα ηηο ΓΔΚΟ
16

 
  

 Έλα μερσξηζηφ θνκκάηη δεκφζηνπ ειέγρνπ είλαη απηφ πνπ πξνβιέπεηαη γηα ηηο 

ΓΔΚΟ. Μία ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη απφ ην θξάηνο ζηνλ έιεγρν ησλ ΓΔΚΟ γηαηί 

πξφθεηηαη γηα επηρεηξήζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα, αιιά ην 

θξάηνο έρεη ζεκαληηθφ πνζνζηφ θαη ζπλήζσο θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηνίθεζεο . Με ην Ν. 

3429/05 γίλεηαη κία ζπληνληζκέλε πξνζπάζεηα λα ζεζπηζηεί νινθιεξσκέλν ζχζηεκα 

εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ζηηο ΓΔΚΟ θαη λα εθαξκνζηνχλ νη θαιχηεξεο θαη ζχγρξνλεο 

πξαθηηθέο. Απηφο ν λφκνο ζπκπιεξψλεη ην ζεζκηθφ πιαίζην ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

αθνχ θαιχπηεη θαη ηηο κεγάιεο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο ζηηο νπνίεο ην θξάηνο αζθεί ηνλ 

έιεγρν.    

 χκθσλα κε ην Νφκν, φιεο νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

θαηαξηίζνπλ λέν Δζσηεξηθφ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο 

                                                
15 N .3492/2006. Άξζξν 22 

 
16 Ν. 3429/2005. Κεθάιαην Α΄ 
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Λεηηνπξγίαο θαηαξηίδεηαη κε απφθαζε ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο δεκφζηαο 

επηρείξεζεο. Ο Δζσηεξηθφο Καλνληζκφο Λεηηνπξγίαο ηεο θάζε δεκφζηαο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ:  

α) ηε δηάξζξσζε ησλ ππεξεζηψλ ηεο εηαηξείαο, ηα αληηθείκελά ηνπο, θαζψο θαη ηε 

ζρέζε ησλ ππεξεζηψλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηε δηνίθεζε. Μεηαμχ ησλ ππεξεζηψλ ηεο 

εηαηξείαο πξέπεη ππνρξεσηηθά λα πξνβιέπεηαη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ,  

β) ηηο δηαδηθαζίεο αμηνιφγεζεο ηεο απφδνζεο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηεο 

εηαηξείαο.  

 Κάζε δεκφζηα επηρείξεζε νξγαλψλεη ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. Η 

ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ έρεη ηηο αθφινπζεο αξκνδηφηεηεο:  

α) παξαθνινπζεί ηελ εθαξκνγή θαη ηε ζπλερή ηήξεζε ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ 

ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ θαηαζηαηηθνχ ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, θαζψο θαη ηεο ελ γέλεη 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξά ηελ επηρείξεζε,  

β) παξαθνινπζεί θαη αλαθέξεη ζην δηνηθεηηθφ ζπκβνχιην ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο 

θαη ζηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ ηηο πεξηπηψζεηο ζχγθξνπζεο ησλ ηδησηηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ κειψλ ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ κε ηα ζπκθέξνληα ηεο 

επηρείξεζεο ή παξάβαζεο ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λφκνπ απηνχ απφ κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ 

ζπκβνπιίνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνέδξνπ θαη ηνπ δηεπζχλνληνο ζπκβνχινπ,  

γ) ελεκεξψλεη εγγξάθσο κία θνξά ηνπιάρηζηνλ θάζε ηξίκελν ην δηνηθεηηθφ 

ζπκβνχιην θαζψο θαη ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ γηα ηνπο ειέγρνπο πνπ 

δηελεξγεί,  

δ) είλαη ππεχζπλε γηα ηελ παξνρή θαη ηελ αθξίβεηα νπνηαζδήπνηε πιεξνθνξίαο 

δεηεζεί απφ ηελ Δηδηθή Γξακκαηεία Γεκνζίσλ Δπηρεηξήζεσλ θαη Οξγαληζκψλ, πνπ 

ζπληζηάηαη κε ην άξζξν 11 ηνπ λφκνπ απηνχ θαη δηεπθνιχλεη κε θάζε πξφζθνξν κέζν 

ην έξγν παξαθνινχζεζεο, ειέγρνπ θαη επνπηείαο πνπ απηή εθηειεί.  

 ηελ ππεξεζία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ απαζρνιείηαη ηνπιάρηζηνλ έλαο 

εζσηεξηθφο ειεγθηήο, πνπ νξίδεηαη απφ ηε γεληθή ζπλέιεπζε ησλ κεηφρσλ. Οη 

εζσηεξηθνί ειεγθηέο είλαη αλεμάξηεηνη, δελ ππάγνληαη ηεξαξρηθά ζε θακία 

ππεξεζηαθή κνλάδα ηεο δεκφζηαο επηρείξεζεο, παξέρνπλ ππεξεζίεο κε έκκηζζε 

εληνιή θαη δελ απνθηνχλ ηδηφηεηα ππαιιήινπ ή ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο.   

 Πεξηιεπηηθά, ζε απηφ ην θεθάιαην ζπγθεληξψλνπκε κεξηθέο απφ ηηο πνιχ 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο γηα ηνλ εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ έιεγρν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

πγθξηλφκελνη κε άιια θξάηε, πνπ εθαξκφδνπλ απηέο ηηο πξαθηηθέο, νθείινπκε λα 

αλαθέξνπκε φηη ζαλ θξάηνο πξνζπαζνχκε λα θαηεπζπλζνχκε πξνο ηελ πιήξε 
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εθαξκνγή ησλ θαλφλσλ απηψλ, θαη απηφ θαίλεηαη απφ ηελ πξφζθαηε αιιαγή ζηε 

λνκνζεζία καο. Να ζεκεησζεί αθφκα φηη, ην ειιεληθφ κνληέιν, απηή ηε ζηηγκή, 

κνηάδεη πνιχ κε ην νπεδηθφ κνληέιν, φζνλ αθνξά ηνλ εζσηεξηθφ ινγηζηηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν. Παξφια απηά, ε ρψξαο καο έρεη λα θάλεη πνιχ δξφκν 

αθφκε θαη πνιιέο βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν θαη 

ηνπο θηλδχλνπο ηνπ. Γηα παξάδεηγκα, κία θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη λα 

αλαθηήζεη, φζν ην δπλαηφ γξεγνξφηεξα, ηελ εκπηζηνζχλε ησλ «stakeholders», 

δειαδή ησλ πνιηηψλ θαη ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ εκπνξηθά πξνζψπσλ, ψζηε λα 

δεκηνπξγεζεί κηα πην πγεηήο ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. 

Σα ηειεπηαία ζηνηρεία είλαη απηά πνπ εθιείπνπλ αλάκεζα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο 

θαη ζην θξάηνο θαη απηή ε ζρέζε νθείιεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα αιιάμεη. Γε λνείηαη λα 

πθίζηαηαη εζσηεξηθφο έιεγρνο θαη λα ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο άκεζα 

ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ελδηαθεξφκελνπο. 
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ΜΔΡΟ 2
ο
  

ΑΝΑΛΤΗ ΠΔΡΙΠΣΩΗ-ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 

Ο ΔΛΔΓΥΟ ΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΣΩΝ 

ΓΗΜΟΙΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΩΝ 

 

 

5.1 Δηζαγσγή
1
 

 

 Οη πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο ιεηηνπξγνχλ κε ζθνπφ ην θέξδνο 

φπσο νθείινπλ λα πξάμνπλ γηα ηνπο κεηφρνπο ηνπο (stockholders). Γηα απηφ ην ιφγν 

θαη νη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζηνπο «business type» νηθνλνκηθνχο 

νξγαληζκνχο είλαη ζρεδηαζκέλεο έηζη ψζηε λα κπνξεί ν θάζε κέηνρνο θαη 

ελδηαθεξφκελνο λα θαηαιήμεη εάλ έρεη θάπνηα απφδνζε (θέξδνο ή δεκία) ε επέλδπζε 

ηνπ ζην ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Παξφια απηά ηα ήδε γλσζηά ζε φινπο καο 

νηθνλνκηθά αμηψκαηα, ζα πξέπεη λα θάλνπκε κία δηαθνξνπνίεζε γηα ηα παλεπηζηήκηα 

θαη λα εμεηάζνπκε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηψλ απφ άιιε νπηηθή γσλία. 

 Η κεγάιε δηαθνξά ησλ παλεπηζηεκίσλ απφ ηνπο «business type» νξγαληζκψλ 

είλαη φηη ν ζθνπφο ησλ παλεπηζηεκηαθψλ ηδξπκάησλ είλαη ε παξνρή πςειήο γλψζεο, 

ε έξεπλα θαη ε πξφνδνο ησλ επηζηεκψλ θαη φρη ην θαζαξφ θέξδνο. Γηα απηφ ην ιφγν, 

ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, πνπ ζπλήζσο έρνπλ δεκφζην ραξαθηήξα, απνξξνθνχλ 

ηεξάζηηα πνζά είηε απφ ρνξεγνχο είηε απφ θξαηηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ επίηεπμε ησλ 

θνηλσληθψλ ζθνπψλ ηνπο. Βέβαηα, απηά ηα ρξήκαηα, δίλνληαη ππφ πξνυπνζέζεηο θαη 

δηάθνξνπο πεξηνξηζκνχο θαη δελ παξαρσξνχληαη κε ιεπθέο επηηαγέο. πλεπψο, ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα, ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπο, 

ρξεζηκνπνηνχλ θαηάιιεια ινγηζηηθά ζπζηήκαηα κε άξηηα ζπζηήκαηα ειέγρνπ γηα ηελ 

παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ πξνο ηνπο ρξεκαηνδφηεο ηνπο ή θάζε άιιν 

ελδηαθεξφκελν, ψζηε λα δηθαηνινγνχλ ηα ρξήκαηα πνπ μνδεχνπλ. 

                                                
1 Fitchtendaum Rudi (2010) Understanding College and University Financial Statement, Wright State 

University, Dayton  
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   Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ν αξρηθφο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ ινγηζηηθήο 

θεθαιαίσλ είλαη λα εμαζθαιίδεη φηη ηα θνλδχιηα πνπ ρνξεγνχληαη απφ ηνπο 

δηάθνξνπο ρξεκαηνδφηεο θαη ηελ θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηνχληαη κε ηνλ ηξφπν γηα ηνλ 

νπνίν πξννξίζηεθαλ θαη πξνυπνινγίζηεθαλ. Βέβαηα, νη κειεηεηέο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ, δελ ζεσξνχζαλ πάληα εχθνιν λα θαηαιήμνπλ ζε 

κηαλ αιεζηλή εηθφλα ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ην παξειζφλ, 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηήκησλ αλαιχνληαλ ζηηο δηάθνξεο νκάδεο 

θεθαιαίσλ, φπσο ζπκβαίλεη ζηε ινγηζηηθή θεθαιαίνπ. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φκσο, 

θάζε νκάδα θεθαιαίσλ είρε ηηο δηθνχο ηεο ινγαξηαζκνχο θεθαιαίσλ ζηα δηάθνξα 

παλεπηζηήκηα θαη επίζεο κπνξνχζαλ λα θηλήζνπλ ηα ρξήκαηα κεηαμχ ησλ νκάδσλ θαη 

ησλ ινγαξηαζκψλ θεθαιαίσλ θαζηζηψληαο ην δχζθνιν λα θαηαιάβεη θαλείο εάλ ηα 

παλεπηζηήκηα είραλ έζνδα παξαπάλσ απφ ηα έμνδα ή εάλ ηα έμνδα μεπεξλνχζαλ ηα 

έζνδα. ηηο ΗΠΑ, απφ ην 2002, ην GASB θαζφξηζε κε ζρεηηθή έθζεζε  ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ζα έπξεπε λα ζπληάζζνπλ ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα θαη 

θνιιέγηα. Μάιηζηα, ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα άιιαμαλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηνπο έηζη ψζηε πεξηζζφηεξν κνηάδνπλ κε εθείλεο ησλ «business type» 

νξγαληζκψλ . Σν  FASB, απφ ηε άιιε πιεπξά, νξίζηεθε ν αξκφδηνο θνξέαο γηα ηελ 

θαζνδήγεζε γηα ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζηα ηδησηηθά 

παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα. Η επίδξαζε ησλ αιιαγψλ πνπ έθεξαλ ην GASB θαη ην 

FASB  ζηα παλεπηζηήκηα θαη θνιιέγηα ήηαλ, θπξίσο, ε πξνζπάζεηα ηεο 

επζπγξάκκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπο κε ηηο «business type» 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ππνζηεξίδεηαη φηη απηφ ην 

λέν ζρήκα ππνβνιήο εθζέζεσλ θαη θαηαζηάζεσλ είλαη κηα αληαλάθιαζε ηνπ 

απμαλφκελνπ «corporatization» ησλ παλεπηζηεκίσλ, ηα νπνία θιίλνπλ φιν θαη 

πεξηζζφηεξν ζηηο επηρεηξήζεηο θέξδνπο. Δληνχηνηο, έλα απφ ηα νθέιε ηνπ λένπ 

ζρήκαηνο ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ είλαη φηη ηψξα είλαη επθνιφηεξν λα 

θαηαιάβεη θαλείο ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ ηδξπκάησλ.  

 Γηα λα πάξνπκε κηαλ αιεζηλή εηθφλα ησλ πφξσλ ρξεκαηνδφηεζεο ελφο 

παλεπηζηεκίνπ, πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηηο πξαγκαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, νη νπνίεο αληηπξνζσπεχνπλ ηα ηξέρνληα εηζνδήκαηα θαη ηηο 

ηξέρνπζεο δαπάλεο ελφο παλεπηζηεκίνπ. Έλαο ηξφπνο γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πφξσλ 

ρξεκαηνδφηεζεο ελφο παλεπηζηεκίνπ είλαη κε ηελ εμέηαζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 

θαη ε αλάιπζε ησλ ινηπψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ. Απηή, φκσο, ε κέζνδνο είλαη πην 

ελδεδεηγκέλε φζνλ αθνξά ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνζθνπνχλ απνθιεηζηηθά ζην 
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θέξδνο, αθνχ δίλεηαη βάζε ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλαο βαζηθφο δείθηεο ηεο «θαιήο» απφδνζεο ελφο 

ηέηνηνπ νξγαληζκνχ είλαη ε ζεηηθή δηαθνξά ησλ εζφδσλ κείνλ ησλ εμφδσλ ζε κία 

δηαρεηξηζηηθή ρξήζε.  

 Αληίζεηα, ζηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο, φπσο είλαη ηα δεκφζηα 

παλεπηζηήκηα θαη ηα θνιιέγηα, φηαλ ε δηαθνξά ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ  ησλ 

παλεπηζηεκίσλ είλαη ζεηηθή έρνπκε κηα ζεηηθή αχμεζε ζηα θαζαξφ ελεξγεηηθφ (δει. 

ζην θαζαξφ απνηέιεζκα καο). Αληηζέησο, εάλ νη δαπάλεο ππεξβαίλνπλ ηα έζνδα 

έρνπκε κηα κείσζε ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ (δει , παξνπζηάδνπκε δεκία). Η αχμεζε ή 

ε κείσζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ηνπ ηζνινγηζκνχ ελφο παλεπηζηεκίνπ είλαη έλαο 

απφ ηνπο βαζηθνχο δείθηεο πνπ ζηεξηδφκαζηε γηα λα δηαπηζηψζνπκε έλα 

παλεπηζηήκην ή έλα θνιιέγην απνδίδεη νηθνλνκηθά. 

 Δδψ ζα πξέπεη λα μεθαζαξίζνπκε φηη ην θάζε νηθνλνκηθφ ζηνηρείν 

ρξεζηκνπνηείηαη είηε σο απφζεκα είηε σο ξνή. Η ρξήζεο σο «απφζεκα» ζεκαίλεη φηη ε 

κέηξεζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ρξεκαηηθνχο φξνπο ρσξίο λα ππνινγίδεηαη ν ρξφλνο. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, ην ρξεκαηηθφ πνζφ ζην ινγαξηαζκφ ησλ ρξεκαηηθψλ 

δηαζεζίκσλ είλαη έλα απφζεκα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ε ρξήζε ηνπ φξνπ «ξνέο» είλαη 

κεηξήζεηο πνπ πεξηιακβάλνπλ θαη κηα ρξνληθή δηάζηαζε. Γηα παξάδεηγκα, ην 

εηζφδεκα είλαη κηα ξνή επεηδή κεηξηέηαη κε ζπγθεθξηκέλα ρξεκαηηθά πνζά ην ρξφλν. 

 

5.2 Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ησλ Γεκόζησλ Παλεπηζηεκίσλ
2
 

 

 Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ δεκφζησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη νη ίδηεο πνπ 

πεξηγξάςακε γηα ηνπο κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ ζην θεθάιαην 

ηξία ηεο παξνχζεο εξγαζίαο [statement of net assets, statement of revenues,expenses 

and changes in net assets, statement of cash flow]. ε απηφ ην θεθάιαην ζα 

εμεγήζνπκε πσο «δηαβάδνληαη» νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο απηέο θαη πσο 

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα. 

1. Ιζνινγηζκόο   

 Έλαο ηζνινγηζκφο ή φπσο αιιηψο ζπλεζίδεηαη λα ιέγεηαη, θαηάζηαζε 

νηθνλνκηθήο ζέζεο απνηειεί έλα ζηηγκηφηππν ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηνπ 

                                                
2 Fitchtendaum Rudi (2010) Understanding College and University Financial Statement, Wright State 

University, Dayton. 
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παλεπηζηεκίνπ ηελ ηειεπηαία εκέξα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σα νηθνλνκηθά έηε, γηα 

ηα παλεπηζηήκηα, αξρίδνπλ ηελ 1ε Ινπιίνπ θαη ηειεηψλνπλ ζηηο 30 Ινπλίνπ θαη φηαλ 

αλαθεξφκαζηε ζε έλα νηθνλνκηθφ έηνο αλαθεξφκαζηε ζην εκεξνινγηαθφ έηνο ζην 

νπνίν έλα νηθνλνκηθφ έηνο ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηειεηψλεη. Έλαο ηζνινγηζκφο έρεη δχν 

πιεπξέο θαη αληηπξνζσπεχεη κηα ηζνξξνπία κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηελ αξηζηεξή 

πιεπξά θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ θαη ηε κεηαβνιή ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ 

ζηε δεμηά πιεπξά, φπσο έρνπκε επαλεηιεκκέλσο αλαθέξεη. 

 Σν ελεξγεηηθφ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

 Έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη θάηη πνπ έλα ίδξπκα θαηέρεη πνπ 

αλακέλεηαη λα ηνπ παξέρεη φθεινο ζην κέιινλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ κπνξνχλ 

λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν θαηεγνξίεο: ηα  εκπξάγκαηα ζηνηρεία φπσο νη ηάμεηο, ηα 

εξγαζηήξηα, νη ππνινγηζηέο, ηα βηβιία ησλ βηβιηνζεθψλ, ηα πεξηνδηθά θ.ιπ., θαη ηα 

ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ φπσο ηα κεηξεηά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ρνξεγεζέληα δάλεηα ζηνπο ζπνπδαζηέο, ηα ρξεκαηηθά 

δηαζέζηκα πνπ ρξεκαηνδνηνχλ ηηο ηξέρνπζεο ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο θαη  

ηηο δηάθνξεο επελδχζεηο ζηα πιαίζηα ηεο νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ησλ 

ηδξπκάησλ. Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ απμάλνληαη θαζψο νη πφξνη ιακβάλνληαη θαη 

κεηψλνληαη θαζψο ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πάςνπλ ή  έρνπλ θαηαλαισζεί.  

 Σα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ησλ παλεπηζηεκίσλ κπνξνχλ αθφκε λα 

δηαηξεζνχλ ζε θπθινθνξνχληα  θαη ζε πάγηα. Σα θπθινθνξνχληα ελεξγεηηθά είλαη ηα 

ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ ζα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά ή ζα θαηαλαισζνχλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα θπθινθνξνχληα ζηνηρεία 

είλαη ηα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα απηψλ, νη βξαρππξφζεζκεο επελδχζεηο 

(ρξεφγξαθα), νη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί, ηα εηζπξαθηέα ρξεφγξαθα  θαη ηα 

απνζέκαηα. Σα κεηξεηά θαη ηα ηζνδχλακα κεηξεηψλ απνηεινχληαη απφ ηα θαζαξά 

κεηξεηά, ηηο ηξαπεδηθέο θαηαζέζεηο θαη απφ βξαρππξφζεζκα ρξεφγξαθα, φπσο 

πηζηνπνηεηηθά θαηαζέζεσλ, θξαηηθά ρξεφγξαθα θαη απφ ακνηβαία θεθάιαηα (κε 

εκπνξηθφ ζθνπφ) . Οη εηζπξαθηένη  ινγαξηαζκνί αληηπξνζσπεχνπλ ηα πνζά πνπ 

νθείινληαη ζε έλα παλεπηζηήκην γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρεη κε θφζηνο ( π.ρ. ε 

εθπαίδεπζε, ε δηακνλή ζε εζηίεο θαη ζίηηζε). Οη εηζπξαθηένη ινγαξηαζκνί 

θαηαρσξνχληαη θαζαξνί, κεηά απφ εθπηψζεηο θαη θάζε είδνπο επηρνξεγήζεηο ή 

επηζθάιεηεο. Σα εηζπξαθηέα ρξεφγξαθα είλαη νθεηιέο απφ άιιεο νηθνλνκηθέο 

νληφηεηεο φπσο ,δσξεέο, επηρνξεγήζεηο ή δάλεηα εηζπξαθηέα, δειαδή, ρξήκαηα πνπ 

νθείινληαη ζην παλεπηζηήκην απφ ρνξεγνχο/δσξεηέο ή γηα δάλεηα. Σα απνζέκαηα ζηα 
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παλεπηζηήκηα πεξηιακβάλνπλ γεληθά ηηο δεκνζηεχζεηο θαη γεληθά δηάθνξα 

εκπνξεχκαηα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ην πάγην ελεξγεηηθφ απνηειείηαη απφ 

ινγαξηαζκνχο εηζπξαθηένπο, απφ ρξεφγξαθα εηζπξαθηέα , απφ καθξνπξφζεζκεο 

επελδχζεηο, απφ επελδχζεηο γηα εμεχξεζε δσξεψλ θαη απφ θεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία, 

δειαδή φια ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ δελ επξφθεηην λα κεηαηξαπνχλ ζε κεηξεηά ή 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κέζα ζε έλα νηθνλνκηθφ έηνο. Σα θεθαιαηνπρηθά νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία απνηηκψληαη ζην ηζηνξηθφ ηνπ θφζηνο θαη εκθαλίδνληαη θαζαξά απφ 

απνζβέζεηο. Βέβαηα ε δεκηνπξγία απνζβέζεσλ είλαη έλα ακθηιεγφκελν νηθνλνκηθφ 

γεγνλφο θαη κεηψλεη ηνλ θαζαξφ πινχην ηνπ παλεπηζηεκίνπ. ηηο ηδησηηθέο 

επηρεηξήζεηο νη απνζβέζεηο ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πξνζδηνξηζηεί ζσζηά ην θφζηνο 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ πνπ αγνξάζηεθαλ απφ ηελ επηρείξεζε. Ωζηφζν, ζηα δεκφζηα 

παλεπηζηήκηα δελ ζπκβαίλεη αθξηβψο απηφ. Σα παλεπηζηήκηα ζπλήζσο ,λαη κελ κπνξεί 

θαηέρνπλ πνιιά θαη ζεκαληηθήο αμίαο πάγηα ζηνηρεία, αιιά απηά πξνέξρνληαη απφ 

θξαηηθέο επηρνξεγήζεηο ή απφ δσξεέο ηξίησλ. Η εηδνπνηφο δηαθνξά είλαη πσο ηα 

παλεπηζηήκηα έρνπλ κία πεγή ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία ηνπο, ηελ νπνία 

δελ ηελ έρνπλ ηα ηδησηηθά. Αο κε μερλάκε, πάιη, φηη νη απνζβέζεηο είλαη κε ηακεηαθφ 

έμνδν θαη εκθαλίδεηαη ζηελ Καηάζηαζε  Απνηειεζκάησλ (Income Statement). 

 Παζεηηθφ 

 Σα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ είλαη νη αμηψζεηο πνπ ππάξρνπλ απφ ηνπο 

ζπκκεηφρνπο (stakeholders) ζηνπο πφξνπο ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. Σα ζηνηρεία 

ηνπ παζεηηθνχ κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε βξαρππξφζεζκα θαη ζε καθξνπξφζεζκα 

ζηνηρεία. Σα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ απνηεινχληαη απφ ηηο ηξέρνπζεο 

ππνρξεψζεηο πνπ νθείινληαη κέζα ζε έλα έηνο. Σα καθξνπξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ απνηεινχληαη πξψηηζηα απφ ηηο θεθαιαηνπνηεκέλεο ππνρξεψζεηο ησλ 

κηζζψζεσλ(εάλ ππάξρνπλ) θαη απφ ηηο καθξνπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ρξένπο πνπ ζα 

νθείινληαη γηα πεξηζζφηεξα απφ έλα έηε. Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ 

βξαρππξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ είλαη νη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί, ηα 

αλαβαιιφκελα εηζνδήκαηα, θαη ηα βξαρππξφζεζκα ηκήκαηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ 

ππνρξεψζεσλ. Οη πιεξσηένη ινγαξηαζκνί απνηεινχληαη απφ ηηο αμηψζεηο άιισλ 

επηρεηξήζεσλ ή νξγαληζκψλ γηα ηα αγαζά θαη ηηο ππεξεζίεο πνπ έρνπλ πξνζθέξεη ζην 

ίδξπκα. Σν αλαβαιιφκελν εηζφδεκα είλαη ην εηζφδεκα, πνπ έρεη ιεθζεί ήδε γηα  

ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ζε κηα κειινληηθή εκεξνκελία δειαδή, πρ ζην 

επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο. Σν ηξέρνλ ηκήκα ηνπ καθξνπξφζεζκνπ ρξένπο είλαη ην 

πνζφ πνπ ην ίδξπκα πξέπεη λα θαηαβάιεη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 
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Μεξηθά παξαδείγκαηα ησλ καθξνπξφζεζκσλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ είλαη ηα 

νκνινγηαθά δάλεηα , άιια ρξεφγξαθα, κηζζψζεηο καθξνπξφζεζκνπ ραξαθηήξα, θαη 

πξνβιέςεηο γηα δηάθνξνπο ιφγνπο (πρ ιφγσ ζπληαμηνδφηεζεο, εθπαηδεπηηθήο άδεηαο, 

γηα ιφγνπο πγείαο θιπ). 

 Καζαξφ Δλεξγεηηθφ 

 Γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ απνζθνπνχλ ζην θέξδνο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ 

ελεξγεηηθνχ θαη ησλ ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ αλαθέξεηαη σο ε θαζαξά πεξηνπζία 

ησλ κεηφρσλ(stockholder’ s equity). Θεσξεηηθά, εάλ ζε κηα επηρείξεζε κπνξνχζακε 

λα πνπιήζνπκε/ξεπζηνπνηήζνπκε ηα φια ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη λα 

πιεξψζνπκε φιεο νη ππνρξεψζεηο ηεο επηρείξεζεο, ην πνζφ πνπ παξέκελε ζα ήηαλ νη 

αμηψζεηο ηνπ ηδηνθηήηε/κεηφρνπ ζηνπο επηρεηξεζηαθνχο πφξνπο. ε έλαλ κε 

θεξδνζθνπηθφ νξγαληζκφ, φκσο, ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ παζεηηθνχ αλαθέξεηαη σο θαζαξφ ελεξγεηηθφ. Με πην απιά ιφγηα ε 

δηαθνξά απηή καο δίλεη ηελ πεξηνπζία ελφο ηέηνηνπ είδνπο νξγαληζκνχ. Δπνκέλσο, ην 

θαζαξφ ελεξγεηηθφ είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο ηεο νηθνλνκηθήο πγείαο, ζηελ 

πεξίπησζε ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ. 

 Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ: 

1. Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ επελδπκέλν ζε θεθαιαηνπρηθά ζηνηρεία. 

2. Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ πνπ είλαη ππφ πεξηνξηζκνχο. 

3. Σν θαζαξφ ελεξγεηηθφ πνπ δελ ππφθεηηαη ζε θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. 

 θαηξηθά, ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ αληηπξνζσπεχεη ηελ θαζαξή ζπζζψξεπζε 

ησλ ελεξγεηηθψλ ελφο παλεπηζηεκίνπ γηα κηα ρξνληθή πεξίνδν. Η κεγαιχηεξε 

αλαινγία ηνπ ελεξγεηηθνχ ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα απνηειείηαη, ζπλήζσο, απφ ηελ 

αμία ηνπ εδάθνπο, ησλ θηεξίσλ, ησλ βηβιίσλ, ησλ πεξηνδηθψλ θαη ηνπ θχξηνπ 

εμνπιηζκνχ ηνπ παλεπηζηεκίνπ. πλεπψο, ηα παλεπηζηήκηα πξέπεη λα παξνπζηάζνπλ 

θάπνηεο ζπζζσξεκέλεο απνζβέζεηο ζηνπο ηζνινγηζκνχο ηνπο γηα νξηζκέλα 

πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ, φπσο γηα ηα θηήξηα θαη γηα ηνλ θχξην 

εμνπιηζκφ ηνπ, γηα λα αληηθαηνπηξίδεηαη πην ζσζηά ε ινγηζηηθή αμία ησλ παγίσλ. 

 Αθφκε, ε πεξηνπζία ηνπ παλεπηζηεκίνπ κπνξεί λα δηαηξεζεί ζε δχν 

θαηεγνξίεο αθφκα: ζην ρξεκαηννηθνλνκηθφ θαζαξφ ελεξγεηηθφ θαη ζην εκπξάγκαην 

θαζαξφ ελεξγεηηθφ. Σν ρξεκαηννηθνλνκηθφ ελεξγεηηθφ είλαη αμηψζεηο ζε ραξηί πνπ 

αληηπξνζσπεχνπλ ηελ ηδηνθηεζία ή ηηο αμηψζεηο ζε πξαγκαηηθά ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ εθηφο ηνπ παλεπηζηεκίνπ. Μεξηθά παξαδείγκαηα ηνπ εκπξάγκαηνπ 

ελεξγεηηθνχ είλαη ην έδαθνο, θηήξηα, ν εμνπιηζκφο θαη ε βηβιηνζήθε ηνπ 
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παλεπηζηεκίνπ. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ε αγνξά ησλ εκπξάγκαησλ ελεξγεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ρξεκαηνδνηείηαη κεξηθψο ή πιήξσο απφ θξαηηθέο πηζηψζεηο ή απφ δσξεέο. 

Δληνχηνηο, ε ρξεκαηνδφηεζε πνπ κπνξεί λα είλαη απφ ην θξάηνο ή απφ άιινπο 

ρνξεγνχο ζπλνδεχεηαη θαηά έλα πνιχ κεγάιν πνζνζηφ θαη απφ πεξηνξηζκνχο ζηνλ 

ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπο.  

 Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε, αθφκα, φηη εάλ ε αχμεζε ηνπ ζπλνιηθνχ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ νθείιεηαη απνθιεηζηηθά ζηελ αχμεζε ηεο αμίαο ησλ νηθνπέδσλ, ησλ 

θηεξίσλ ή ηνπ εμνπιηζκνχ ηφηε ε αχμεζε ζηελ θαζαξή πεξηνπζία δελ δίλεη ηελ 

απαξαίηεηε ψζεζε θαη δπλαηφηεηα γηα λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη «ινγηζηηθνί πφξνη» ζε 

ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηνπ ηδξχκαηνο. Με άιια ιφγηα, εάλ έλα ίδξπκα ζειήζεη λα 

θάλεη θάπνηεο κεηαβνιέο ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπ (ζηελ πεξηνπζία ηνπ) θαη λα έρεη 

αληίθηππν ζηα νηθνλνκηθά ηνπ θαη ζηε ξεπζηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ ζα πξέπεη λα 

επηιέγεη λα κεηαβάιιεη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ πνπ δελ έρνπλ πάγην 

ραξαθηήξα. Δμάιινπ, ν δείθηεο ηεο ξεπζηφηεηαο είλαη απηφο πνπ δείρλεη γηα έλαλ 

νηθνλνκηθφ νξγαληζκφ ην πφζν έηνηκνο είλαη λα αληηκεησπίζεη ηηο απξφβιεπηεο 

«αλαπνδηέο» πνπ κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζην κέιινλ. 

 Με ή ρσξίο πεξηνξηζκνχο Καζαξφ Δλεξγεηηθφ 

 ηηο θαηαζηάζεηο ησλ παλεπηζηεκίσλ, αθφκε, παξαηεξνχκε πσο μερσξίδνπλ 

ην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπο αλάινγα κε ηνπο πεξηνξηζκνχο πνπ κπνξεί λα έρνπλ ή φρη 

ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ πνπ δέρνληαη . Οη πεξηνξηζκνί απηνί, ζπλήζσο, 

πξνέξρνληαη απφ ηνπο θχξηνπο ρξεκαηνδφηεο ησλ ηδξπκάησλ θαη κπνξεί λα είλαη είηε 

άιιεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο είηε θξαηηθνί θνξείο είηε δηάθνξνη δσξεηέο. Αληηζέησο, 

νη πφξνη πνπ δελ ππφθεηληαη ζε πεξηνξηζκνχο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πξνο 

πάζα θαηεχζπλζε. ε απηφ ην ζεκείν, ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ θαη ε θαηαλνκή ηνπο ζε δηάθνξεο ελέξγεηεο είλαη έλα απνηέιεζκα ηεο 

ιεηηνπξγίαο θαη ησλ επηινγψλ ηνπ εθάζηνηε παλεπηζηεκίνπ, ησλ αμηψζεσλ ηνπ θαη 

ηνπ θνηλσληθνχ ηνπ ξφινπ. Πνιιέο θνξέο, ζηε ιεηηνπξγία ησλ παλεπηζηεκηαθψλ 

ηδξπκάησλ ζεσξείηαη αλαγθαία ε επηβνιή πεξηνξηζκψλ ζηε δηαρείξηζε ησλ ρξεκάησλ, 

εηδηθά ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ ππάξρεη θάπνηνο δεχηεξνο αμηφπηζηνο έιεγρνο γηα ην 

πσο ρξεζηκνπνηνχληαη ηα ρξήκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θιαζηθφο ηξφπνο ειέγρνπ 

ησλ ρξεκάησλ φηαλ δελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί είλαη ε ζπκκεηνρή ελφο αλζξψπνπ πνπ 

αληηπξνζσπεχεη ηνλ θχξην ρξεκαηνδφηε ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα ηνπ παλεπηζηεκίνπ.   
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2. Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ 

 Η δεχηεξε ζεκαληηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη ε 

Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ( Statement of Activity ή  Statement of Revenues, 

Expenses and Changes in Net Assets). Απηή ε ρξεκαηννηθνλνκηθή θαηάζηαζε δείρλεη 

πσο εμειίζζνληαη ηα νηθνλνκηθά ηνπ παλεπηζηεκίνπ απφ ρξφλν ζε ρξφλν. Με άιια 

ιφγηα, ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ πεξηιακβάλεη ηηο ρξεκαηνξνέο θαη πσο απηέο 

κεηαβάιινληαη θάζε ρξφλν. Παξαθάησ δίλεηαη ε εμίζσζε πνπ ζπλδέεη ηνλ 

Ιζνινγηζκφ κε ηελ Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ. 

Μεηαβνιή ζην Καζαξό ελεξγεηηθό= Έζνδα-Έμνδα= Μεηαβνιή ζην Δλεξγεηηθό- 

     Μεηαβνιή ζην Παζεηηθό. 

 Έζνδα 

 Σα έζνδα πνπ απνιαχνπλ ηα παλεπηζηήκηα ρσξίδνληαη, θπξίσο, ζε 

ιεηηνπξγηθά θαη ζε κε ιεηηνπξγηθά έζνδα. Σα ιεηηνπξγηθά έζνδα πξνέξρνληαη, 

θπξίσο, απφ δίδαθηξα (εάλ ππάξρνπλ) ή απφ άιιεο εηζθνξέο (πρ θξαηηθέο εηζθνξέο, 

δσξεέο, ζπκβφιαηα, έζνδα απφ ζπγαηξηθέο επηρεηξήζεηο  θιπ). Αθφκε, θάπνηα 

ιεηηνπξγηθά έζνδα κπνξεί λα πξνέξρνληαη απφ ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ην 

παλεπηζηήκην ζε εμσηεξηθνχο θνξείο κε θάπνηα ρξέσζε. Κάπνηα παλεπηζηήκηα, 

επίζεο, κπνξεί λα έρνπλ θάπνηεο επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ λα κε 

ζπλάδνπλ κε ην ζθνπφ ηνπο, φπσο ε ιεηηνπξγία ελφο πάξθηλγθ, ε δηνξγάλσζε 

δηαπαλεπηζηεκηαθψλ αζιεηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, ε ιεηηνπξγία κηαο θνηηεηηθήο 

έλσζεο, νη δξαζηεξηφηεηεο εζηίαζεο ή ηα έζνδα απφ ηε ιεηηνπξγία ελφο 

βηβιηνπσιείνπ αιιά λα απμάλνπλ ηα ιεηηνπξγηθά ηνπο έζνδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, 

κε ιεηηνπξγηθά έζνδα κπνξεί λα είλαη θάπνηα θξαηηθή νηθεηνπνίεζε, έλα δψξν 

κεγάιεο αμίαο θαη ηα έζνδα απφ επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Μάιηζηα, ζηηο 

επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ζα πξέπεη λα είκαζηε ηδηαίηεξα επηθπιαθηηθνί φηαλ ηηο 

«αλαιχνπκε», γηαηί ζε απηή ηελ θαηεγνξία ζπκπεξηιακβάλνληαη νη ηφθνη θαη ηα 

κεξίζκαηα θαη νη αμίεο ησλ εκπνξεχζηκσλ ρξενγξάθσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ θαη 

ζπλεπψο κπνξνχκε λα έρνπκε αλά πάζα ζηηγκή θέξδε ή δεκίεο. Η απνηίκεζε ησλ 

νπνηνλδήπνηε ρξενγξάθσλ πνπ είλαη πξνο επέλδπζε γίλεηαη ζηε ηηκή ηεο αγνξάο 

(ζηελ εχινγε αμία). Απηά ηα κεγέζε, κπνξεί λα επεξεάδνπλ πνιχ ηελ κεηαβνιή ηνπ 

Καζαξνχ Δλεξγεηηθνχ θαη λα αιινηψλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

παλεπηζηεκίσλ δηφηη απνηεινχλ κε πξαγκαηηθά θέξδε ή δεκίεο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πξνβιεκάησλ ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη κπνξεί λα είλαη ε εμήο: απφ ην 

θαζαξφ εηζφδεκα ησλ παλεπηζηεκίσλ αθαηξνχκε ηα έζνδα(ή ηηο δεκίεο) πνπ 



79 

 

πξνέξρνληαη απφ ηηο επελδπηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνζζέηνπκε 4% ηνπ κέζνπ 

φξνπ ηεο αμίαο ησλ επελδχζεσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα. 

 Έμνδα    

 Σα έμνδα ρσξίδνληαη ζε ιεηηνπξγηθά θαη κε ιεηηνπξγηθά. Σα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα πεξηιακβάλνπλ, ζπλήζσο, εθπαηδεπηηθέο δαπάλεο, δαπάλεο γηα δεκφζηεο 

ππεξεζίεο, δαπάλεο γηα δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο, γηα αθαδεκατθή θαη ζεζκηθή 

ππνζηήξημε, γηα δηαδηθαζίεο εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπληήξεζεο, γηα ππνηξνθίεο, 

δαπάλεο γηα ηηο ζπλαθείο ππεξεζίεο(γηα ηηο αλάγθεο ζπγαηξηθψλ επηρεηξήζεσλ)θαη γηα 

απνζβέζεηο. Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα κπνξνχλ, επίζεο, λα πεξηιακβάλνπλ θαη άιια 

έμνδα, φπσο δηάθνξεο ακνηβέο θαη δαπάλεο απφ αγνξέο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ. Σα κε 

ιεηηνπξγηθά έμνδα απνηεινχληαη θπξίσο απφ ηφθνπο πιεξσηένπο. 

 Πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο 

  Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ 

είλαη γλσζηή σο πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο. ηα ρξεκαηνδνηνχκελα απφ ην δεκφζην 

παλεπηζηήκηα ην πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο ζα είλαη πάληα αξλεηηθφ. Απηφ ζπκβαίλεη 

επεηδή ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα, ζπλήζσο, ζηεξίδνληαη ζε κεγάιν πνζνζηφ ζηηο 

θξαηηθέο πηζηψζεηο), νη νπνίεο  δελ κεηξνχληαη σο ιεηηνπξγηθά έζνδα. Βέβαηα, απηφ 

είλαη απιά κηα ηδηνξξπζκία ινγηζηηθήο απεηθφληζεο. Δάλ θάπνηνο κπνξεί λα  

ππνζηεξίμεη φηη έλα παλεπηζηήκην ιεηηνπξγεί κε αξλεηηθφ πεξηζψξην ζπλεηζθνξάο θαη 

άξα ιεηηνπξγεί κε απψιεηεο, νη ελδηαθεξφκελνη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ην γεγνλφο 

φηη φια ηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα ιεηηνπξγνχλ κε απηφ ην έιιεηκκα θαη φηη δελ 

ρξεηάδεηαη λα ην δψζνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία. 

 Με ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα 

 Η δηαθνξά κεηαμχ ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ εζφδσλ θαη ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ 

εμφδσλ είλαη γλσζηή σο ην θαζαξφ κε ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα. Σν άζξνηζκα ηνπ 

πεξηζσξίνπ ζπλεηζθνξάο θαη ηνπ θαζαξνχ κε ιεηηνπξγηθνχ απνηειέζκαηνο είλαη ην 

θαζαξφ απνηέιεζκα πξηλ ησλ έθηαησλ εζφδσλ θαη εμφδσλ. Σν θαζαξφ απηφ 

απνηέιεζκα κπνξεί λα είλαη έλαο ζεκαληηθφο δείθηεο γηα ην πφζν έλα παλεπηζηήκην 

απνδίδεη νηθνλνκηθά. 

 Μεηαβνιή ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ 

 Σν άζξνηζκα ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο κε ηηο θχξηεο πηζηψζεηο, ηηο δσξεέο 

θη ηηο δηάθνξεο απμήζεηο ζηε κφληκε ρξεκαηνδφηεζε ηζνχηαη κε ηελ αχμεζε ή ηε 

κείσζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. Δάλ ππάξρεη κηα αχμεζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ 
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ε ξνή ησλ εζφδσλ ηνπ παλεπηζηεκίνπ είλαη κεγαιχηεξε απφ ηηο δαπάλεο θαη, 

αληηζέησο, εάλ ππάξρεη κηα κείσζε ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ ην παλεπηζηήκην έρεη 

ζεκεηψζεη κηα απψιεηα.  

 Έλα ζεκαληηθφ δήηεκα πνπ απαηηεί ηελ πξνζνρή καο ζηελ πξνζπάζεηα λα 

γίλνπλ θαηαλνεηά ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο είλαη ην ζέκα ηεο ππνηίκεζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ κέζσ ησλ απνζβέζεσλ. Καηά ηελ πιεηνςεθία ησλ 

πεξηπηψζεσλ, ηα παλεπηζηήκηα δελ δηελεξγνχλ απνζβέζεηο ζηα πάγηα ζηνηρεία ηνπ 

ελεξγεηηθνχ. Δπνκέλσο, ζην ηέινο ελφο νηθνλνκηθνχ έηνπο εάλ ηα έζνδα ππεξηεξνχλ 

ηηο δαπάλεο ηα παλεπηζηήκηα ζεκεηψλνπλ κηα αχμεζε ζην θαζαξφ ελεξγεηηθφ ηνπο, 

ρσξίο βέβαηα, ζε απηή ηε ινγηζηηθή απεηθφληζε λα ππνινγίδνπκε ηηο απνζβέζεηο, 

γηαηί δε καο ελδηαθέξνπλ.  

 Όπσο γλσξίδνπκε, νη απνζβέζεηο είλαη έλα κε ηακεηαθφ έμνδν θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ππνινγίδνπκε ηελ αμία ελφο πάγηνπ ζηνηρείνπ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ, θαζψο απηφ απαμηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ 

ρξφλνπ. Μηα εξψηεζε, πνπ πξέπεη λα ηεζεί, είλαη εάλ νη απνζβέζεηο ζηα δεκφζηα 

παλεπηζηήκηα είλαη έλα ζεκηηφ θφζηνο. Αληίζεηα κε ηηο ηδησηηθέο επηρεηξήζεηο πνπ 

ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο, ηα παλεπηζηήκηα ζπλερψο ιακβάλνπλ θξαηηθέο 

ρξεκαηνδνηήζεηο θαη δσξεέο γηα λα ρξεκαηνδνηήζνπλ ηελ αλαλέσζε, ηε ζπληήξεζε 

θαη ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, ην θφζηνο ελφο 

θηεξίνπ θαιχπηεηαη εμ νινθιήξνπ απφ ηηο θξαηηθέο πηζηψζεηο θαη απφ ηηο εθάζηνηε 

δσξεέο, ην παλεπηζηήκην δελ αλαιακβάλεη θαλέλα θφζηνο θαη ζπλεπψο δελ ρξεηάδεηαη 

λα θάλεη ηηο θαηάιιειεο απνηηκήζεηο θάζε ρξφλν. Αληίζεηα, γηα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

ιεηηνπξγνχλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά θξηηήξηα , ηνπιάρηζηνλ ζεσξεηηθά, ε αγνξά φισλ 

ησλ πάγησλ ζηνηρείσλ ηνπο γίλεηαη ρσξίο ηε βνήζεηα ηεο θπβέξλεζεο ή άιισλ 

ρνξεγψλ. Δπνκέλσο ζηελ εμέηαζε ηνπ θαζαξνχ απνηειέζκαηνο ησλ δεκφζησλ 

παλεπηζηεκίσλ ζα πξέπεη ινγηθά λα απνξξίςνπκε ηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνζβέζεσλ 

θαη λα κε ηνλ αλαγλσξίδνπκε σο έμνδν. 

 3. Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

 Η ηξίηε νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ παλεπηζηεκίσλ είλαη ε θαηάζηαζε 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Σα παλεπηζηήκηα, ζπλήζσο, πηνζεηνχλ ηε ινγηζηηθή κέζνδν ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ αιιά ηνπο ελδηαθέξεη άκεζα λα ππάξρεη θαη ε πιεξνθφξεζε ζε κηα 

θαζαξή ηακεηαθή βάζε. Με βάζε ηεο αξρήο ηνπ δεδνπιεπκέλνπ, ε αλαγλψξηζε ησλ 

εζφδσλ δελ ηαπηίδεηαη απαξαίηεηα κε ηελ είζπξαμε ησλ κεηξεηψλ ρξνληθά. 

Παξαδείγκαηνο ράξηλ, έλα παλεπηζηήκην κπνξεί λα ζηείιεη έλαλ ινγαξηαζκφ ζε έλαλ 
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ζπνπδαζηή γηα ηελ πιεξσκή ησλ δηδάθηξσλ ηνπ αιιά λα εηζπξάμεη ηα ρξήκαηα απηά 

πνπ νθείινληαη ζε θάπνηα άιιε ρξνληθή ζηηγκή. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί λα απμάλεη 

ηνπο εηζπξαθηένπο ινγαξηαζκνχο(ζηνλ Ιζνινγηζκφ), θαη ηα έζνδα ζηελ Καηάζηαζε 

Απνηειεζκάησλ, αιιά πξαγκαηηθά ηα ρξήκαηα απηά ζα εκθαληζηνχλ ζηελ 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ φηαλ ζα εηζπξαρζνχλ θαη ζα κπνπλ ζην ηακείν. 

Δπνκέλσο, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ έρεη πνιχ ζπνπδαίν ξφιν, ζηελ 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ ελφο παλεπηζηεκίνπ δηφηη παξνπζηάδεη ηηο εηζξνέο θαη 

εθξνέο ησλ κεηξεηψλ, φπσο έρνπλ.  

 Η θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ ζηα δεκφζηα  παλεπηζηήκηα έρεη ηέζζεξα 

ζεκαληηθά ηκήκαηα. Σν πξψην κέξνο απνηειείηαη απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο κνξθέο 

εηζξνψλ θαη εθξνψλ. Οη εηζξνέο απηέο κπνξεί λα είλαη έζνδα απφ δίδαθηξα, απφ 

δηάθνξεο επηρνξεγήζεηο θαη δσξεέο, έζνδα απφ πσιήζεηο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ελψ 

νη εθξνέο κπνξεί λα είλαη νη κηζζνί ησλ ππαιιήισλ, νη πιεξσκέο ησλ πξνκεζεπηψλ 

θαη δηάθνξεο άιιεο δαπάλεο πξνο ηνπο θνηηεηέο. Σν δεχηεξν ηκήκα απνηειείηαη απφ 

ηηο ξνέο κεηξεηψλ απφ κε ιεηηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Σν ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν 

ζε απηήλ ηελ θαηεγνξία είλαη θξαηηθέο πηζηψζεηο. Σν ηξίην ηκήκα απνηειείηαη απφ 

ηηο ξνέο κεηξεηψλ ρξεκαηνδνηηθνχ ραξαθηήξα. Πην ζπγθεθξηκέλα νη εηζξνέο 

ρξεκαηνδνηηθνχ ραξαθηήξα πξνέξρνληαη απφ θχξηεο(θξαηηθέο) θαη δεπηεξεχνπζεο(πρ 

δσξεέο, ή δάλεηα) πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο κε ζθνπφ ηελ αγνξά θεθαιαηνπρηθψλ 

αγνξψλ θαη γηα ηελ πιεξσκή ηφθσλ θαη δαλείσλ. Σέινο, ππάξρνπλ ξνέο κεηξεηψλ 

επελδπηηθνχ ραξαθηήξα, γηα αγνξέο πάγηνπ εμνπιηζκνχ θαη γηα άιιεο ζπλαθείο 

επελδχζεηο. 

 Μία ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηα ηδησηηθά θαη ζηα δεκφζηα παλεπηζηήκηα 

είλαη φηη ζηα ηδησηηθά παλεπηζηήκηα ζηελ θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ δελ έρνπλ ηε 

θαηεγνξία ησλ κε ιεηηνπξγηθψλ ξνψλ, δηφηη δελ έρνπλ θάπνηα μερσξηζηή 

ρξεκαηνδφηεζε εθηφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο. Αθφκε, κία  δηαθνξά πνπ ζα πξέπεη 

λα αλαθεξζεί, είλαη φηη ε Καηάζηαζε Απνηειεζκάησλ ζπκπεξηιακβάλεη ηηο 

απνζβέζεηο σο έμνδν θαη ηηο ππνινγίδεη, ελψ ζηελ Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ δελ 

ηηο ππνινγίδνπκε. Καηά ζπλέπεηα, νη ιεηηνπξγηθέο ηακεηαθέο ξνέο είλαη έλαο απφ ηνπο 

 ζεκαληηθφηεξνπο δείθηεο γηα ην πψο έλα παλεπηζηήκην έρεη κηα εχινγε νηθνλνκηθή 

πξννπηηθή. 
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5.3 Υξεκαηννηθνλνκηθόο Έιεγρνο
3
-Γηεζλείο Σάζεηο 

  

 Καηά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ 

παλεπηζηεκίσλ, ζα πξέπεη λα εμεηάδνληαη νη αιιαγέο απφ ρξφλν ζε ρξφλν φισλ ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ ηζνινγηζκνχ, ηεο θαηάζηαζεο απνηειεζκάησλ θαη ησλ 

ηακεηαθψλ ξνψλ. Γηα λα βγάινπκε ζσζηά πνξίζκαηα απφ ηελ αλάιπζε ησλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ ζα πξέπεη λα ηηο εμεηάζνπκε γηα ηνπιάρηζηνλ κηα 

πεληαεηία. Η ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε ησλ θαηαζηάζεσλ ιεηηνπξγεί σο κηα 

αλαθνξά ειέγρνπ γηα ηα παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα
4
. Έλαο απφ ηνπο θαιχηεξνπο 

ηξφπνπο ρξεκαηννηθνλνκηθήο αλάιπζεο είλαη δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ δεηθηψλ (ratio analysis). Τπάξρνπλ πνιινί δηαθνξεηηθνί ηχπνη 

δεηθηψλ πνπ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ γηα λα αμηνινγήζνπλ ηελ απφδνζε ησλ 

παλεπηζηεκίσλ. Τπάξρνπλ δείθηεο εζφδσλ-εμφδσλ, δείθηεο ξεπζηφηεηαο, δείθηεο 

θεξεγγπφηεηαο, δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο θαη δείθηεο πεξηζσξίνπ ζπλεηζθνξάο. Γεληθά, 

νη δείθηεο κπνξνχλ λα πάξνπλ νπνηαδήπνηε κνξθή. Παξφια απηά, ππάξρνπλ θάπνηνη 

θνηλνί δείθηεο πνπ ππνινγίδνληαη γηα φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο νξγαληζκνχο.  

 Γηα παξάδεηγκα, νη δείθηεο εζφδσλ παίξλνπλ θάζε κεκνλσκέλε πεγή 

εηζνδήκαηνο θαη ηε δηαηξνχλ κε ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Απηφ καο επηηξέπεη λα δνχκε 

πσο δηαθνξνπνηνχληαη νη πεγέο εηζνδήκαηνο ζε έλα παλεπηζηήκην θαη πσο νη πεγέο 

εηζνδήκαηνο δηακνξθψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη δείθηεο εμφδσλ, απφ ηελ 

άιιε πιεπξά, παίξλνπλ φια ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα (εθηφο ησλ απνζβέζεσλ) θαη ηα 

δηαηξνχλ κε ηα ζπλνιηθά έμνδα ιεηηνπξγίαο κείνλ ην πνζφ ησλ απνζβέζεσλ. Ο 

δείθηεο απηφο καο επηηξέπεη γηα λα δνχκε πσο ην παλεπηζηήκην δηαζέηεη ηνπο πφξνπο 

θαη πσο νη θαηαλνκέο ησλ εμφδσλ δηακνξθψλνληαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ. Οη 

δείθηεο ξεπζηφηεηαο εμεηάδνπλ, απφ ηε κεξηά ηνπο, ηε δπλαηφηεηα ελφο ηδξχκαηνο λα 

θαιχςεη ηηο ηξέρνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ρσξίο πξφζζεην δαλεηζκφ. Έλα παξάδεηγκα 

ελφο δείθηε ξεπζηφηεηαο είλαη απηφο ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο, ν νπνίνο κεηξά ηελ 

αλαινγία ηνπ θπθινθνξνχλ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα βξαρππξφζεζκα ζηνηρεία ηνπ 

παζεηηθνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα, απηφο ν δείθηεο πεξηιακβάλεη ηα κεηξεηά, ηα 

                                                
3 Rudi Fitchtendaum (2010) Understanding College and University Financial Statement, Wright State 

University, Dayton 
4
Williams Wil and Duncan Lewis (2008), ‘Strategic Management Tools and Public Sector 

Management’ , Public Management Review (2008), Routledge- Taylor and Francis Group  
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βξαρππξφζεζκα ρξεφγξαθα θαη ηνπο εκπνξεχζηκνπο ηίηινπο, ηα απνζέκαηα(φρη 

πάληα) θαη ηηο πξνθαηαβνιέο πξνκεζεπηψλ, κηζζψλ θαη άιισλ ρξεψλ. Απηή ε 

αλαινγία ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξε απφ 1 θαη γεληθά λα θπκαίλεηαη κεηαμχ 1 θαη 

2, ψζηε λα κελ έρεη πξφβιεκα ξεπζηφηεηαο ν νξγαληζκφο. Με άιια ιφγηα ν δείθηεο 

ηεο άκεζεο ξεπζηφηεηαο δείρλεη ηε δπλαηφηεηα ηνπ νξγαληζκνχ λα αληαπνθξίλεηαη 

ζηα άκεζα έμνδα ηνπ.  

 Μία άιιε θαηεγνξία δεηθηψλ είλαη νη δείθηεο θεξεγγπφηεηαο. Οη δείθηεο 

θεξεγγπφηεηαο κεηξνχλ ηε δπλαηφηεηα ησλ ηδξπκάησλ λα απνπιεξψζνπλ ην 

καθξνπξφζεζκν ρξένο ηνπο. Έλαο πνιχ θνηλφο δείθηεο πνπ κεηξά ηε θεξεγγπφηεηα 

ελφο νξγαληζκνχ είλαη ε αλαινγία ηνπ ζπλνιηθνχ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ζπλνιηθά 

ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ. Δάλ ηα ζπλνιηθά ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνχ είλαη κεγαιχηεξα 

απφ ην ζπλνιηθφ ελεξγεηηθφ δεκηνπξγείηαη ε ππνςία φηη ην ίδξπκα είλαη αθεξέγγπν. 

Έλαο αθφκα πνιχ θνηλφο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο είλαη ν δείθηεο βησζηκφηεηαο, ν 

νπνίνο κεηξά ηελ αλαινγία ηνπ δηαζέζηκνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ πξνο ην ρξένο. 

Αθφκε έλαο γλσζηφο δείθηεο θεξεγγπφηεηαο είλαη ε αλαινγία ηνπ καθξνπξφζεζκνπ 

ρξένπο πξνο ηα πάγηα ελεξγεηηθά.  

 Μηα άιιε θαηεγνξία δεηθηψλ είλαη νη δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο. Οη δείθηεο  

δξαζηεξηφηεηαο εμεηάδνπλ ιεηηνπξγηθά ζέκαηα. Γηα παξάδεηγκα, έλαο θνηλφο δείθηεο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο είλαη ν δείθηεο επηθπιαθηηθφηεηαο, ν νπνίνο είλαη ε αλαινγία 

ηνπ άκεζα δηαζέζηκνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ πξνο ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα. Απηφο 

δείθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα ππνινγίζεη ηνλ αξηζκφ ησλ κελψλ πνπ έλαο 

νξγαληζκφο κπνξεί λα ζπλερίζεη ρξεζηκνπνηψληαο άκεζα ξεπζηνπνηήζηκα ζηνηρεία 

ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπ. Έλαο άιινο δείθηεο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε αλαινγία ησλ 

πιεξσηέσλ ηφθσλ πξνο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα.  

 Σειεπηαία θαηεγνξία δεηθηψλ είλαη νη δείθηεο ησλ πεξηζσξίσλ. Οη δείθηεο ησλ 

πεξηζσξίσλ εμεηάδνπλ ηελ απφδνζε ηνπ εηζνδήκαηνο. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηηο 

επηρεηξήζεηο πνπ ζηνρεχνπλ ζην θέξδνο ην πεξηζψξην θαζαξνχ θέξδνπο είλαη ε 

αλαινγία ηνπ θαζαξνχ εηζνδήκαηνο πξνο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Γηα ηα παλεπηζηήκηα 

έλαο  θνηλφο δείθηεο πεξηζσξίνπ είλαη ε αλαινγία ηνπ εηζνδήκαηνο πξηλ απφ άιιν 

εηζφδεκα πξνο ηα ιεηηνπξγηθά έζνδα. Δπηπιένλ έλαο αθφκε πνιχ δηαδεδνκέλνο 

δείθηεο είλαη ε αλαινγία ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ (ε νπνία είλαη ε κεηαβνιή ηνπ 

θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ) πξνο ην ζπλνιηθφ εηζφδεκα. Απηέο νη δείθηεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα εμεηάζνπλ ηελ ηζηνξηθή απφδνζε ηνπ νξγαληζκνχ. Αθφκε, 

απηνί νη δείθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα ζπγθξίλνπλ έλαλ νξγαληζκφ  κε 
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έλα άιινλ νξγαληζκφ, ή κε νξηζκέλα πξφηππα πνπ έρνπλ θαζηεξσζεί ζηνλ ηνκέα ηεο 

ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Δληνχηνηο, ε πξνζνρή πξέπεη λα αζθεζεί θαηά ηε 

ζχγθξηζε ελφο νξγαληζκνχ κε άιιν ιφγσ ησλ δηαθνξψλ πνπ ζπλήζσο ππάξρνπλ ζηηο 

αλαθνξέο. 

 Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη λα εμεηάδεηαη έλα παλεπηζηήκην γηα ηε ιεηηνπξγία 

ηνπ. Έλαο δεκνθηιήο θαη ζπλνπηηθφο ηξφπνο είλαη έλαο ζχλζεηνο δείθηεο πνπ 

δεκηνπξγήζεθε απφ ηε Moody’s. Μάιηζηα ζην Οράην, νη αξκφδηεο επηηξνπέο έρνπλ 

πξνζαξκφζεη κηα έθδνζε απηνχ ηνπ ζχλζεηνπ δείθηε θαη είλαη πιένλ κία απφ ηηο πνιχ 

γλσζηέο κεζφδνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν ζχλζεηνο δείθηεο, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηα 

παλεπηζηήκηα ηνπ Οράηνπ, νξίδεη ηα απνηειέζκαηα απφ ηξεηο δείθηεο θαη 

ρξεζηκνπνηεί, έπεηηα, έλαλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξν ησλ  ηξηψλ απνηειεζκάησλ γηα λα 

δεκηνπξγήζεη έλαλ ζχλζεην δείθηε πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή πγεία ελφο 

νξγαληζκνχ. Σα απνηειέζκαηα γηα θάζε έλαλ απφ ηνπο δείθηεο είλαη νη αθέξαηνη 

αξηζκνί απφ 0 έσο 5, κε ην 5 λα είλαη ην πςειφηεξν απνηέιεζκα. ηνλ πίλαθα 5.1 

παξνπζηάδνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ νξίδνληαη γηα θάζε δείθηε. ηε ζπλέρεηα 

ππνινγίδνπκε έλαλ ζηαζκηζκέλν κέζν φξνο απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ γηα λα 

ππνινγίζνπκε ηνλ ζχλζεην δείθηε πνπ επηζπκνχκε. Οη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο πνπ  

ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα παλεπηζηήκηα ηνπ Οράηνπ είλαη 50% γηα ηνλ δείθηε 

επηθπιαθηηθφηεηαο, 30% γηα ην δείθηε βησζηκφηεηαο θαη 20% γηα δείθηε ηεο 

απφδνζεο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ. Η επηινγή ηνπ κηθξφηεξνπ ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ζην δείθηε  ηεο απφδνζεο ηνπ θαζαξνχ ελεξγεηηθνχ είλαη αλαγλψξηζε ηνπ 

γεγνλφηνο φηη ππάξρεη ζεκαληηθή κεηαβιεηφηεηα ζηελ κεηαβνιή ηνπ θαζαξνχ 

ελεξγεηηθνχ γηα πνιιά ηδξχκαηα πνπ νθείινληαη θαηά έλα κεγάιν κέξνο ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ αμία ησλ επελδχζεσλ θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ζηηο θχξηεο 

πηζηψζεηο. Βάζεη ηνπ λφκνπ ζην Οράηνπ θάζε παλεπηζηήκην πνπ έρεη ην ζχλζεην 

δείθηε 1,75 ή ιηγφηεξν γηα δχν δηαδνρηθά έηε ζα ηνπνζεηεζεί ζε νηθνλνκηθή 

επηηήξεζε. Απηφ επηηξέπεη ζηελ θπβέξλεζε λα αληηθαηαζηήζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο 

δηαρεηξηζηέο θαη λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε. 
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Πίλαθαο 5.1-Γείθηεο νηθνλνκηθήο πγείαο νξγαληζκνχ απφ ηε Moody’s 

Ratio Scores 0 1 2 3 4 5 

Viability Ratio < 0 0 to .29  .30 to .59  .6 to .99 1.0 to 2.5  > 2.5 or N/A 

Primary 
Reserve Ratio 

< -.1 -.1 to .049 .05 to .099 .10 to .249 .25 to .49 .5 or greater 

Net Asset  
Ratio 

< -.05 -.05 to 0 0 to .009 .01 to .029 .03 to .049 .05 or greater 

 

5.4 Έξεπλα-Η Πεξίπησζε ησλ Διιεληθώλ Παλεπηζηεκίσλ 

 

5.4.1 Δηζαγσγηθά 

  

 ην θχξην κέξνο ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο ηεο κειέηεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ δχν 

κέζνδνη έξεπλαο θαη ηερληθέο απνηχπσζεο ηεο εηθφλαο ηνπ ινγηζηηθνχ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηνλ ειιεληθφ δεκφζην ηνκέα. Η πξψηε κέζνδνο πνπ 

ρξεζηκνπνηήζεθε είλαη ε ζεσξεηηθή έξεπλα (desk research) κε ηελ νπνία 

ζπιιέρζεθαλ ζηνηρεία απφ δηάθνξεο δηνηθεηηθέο πεγέο, βάζεηο δεδνκέλσλ, επίζεκεο 

θξαηηθέο ηζηνζειίδεο, εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά. Ο ιφγνο πνπ επηιέρζεθε ε 

ζπγθεθξηκέλε  κέζνδνο είλαη γηα λα ζπγθεληξσζεί πιηθφ πνπ αθνξά θπξίσο ζηνηρεία 

γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή αλάιπζε πνπ ζα αθνινπζήζεη παξαθάησ. Η δεχηεξε 

κέζνδνο είλαη ε κειέηε πεξίπησζεο (case study). χκθσλα κε ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν, παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα εζηίαζεο θαη ιεπηνκεξέζηεξεο πεξηγξαθήο ησλ 

βαζχηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ελφο δεηήκαηνο. ηελ πεξίπησζε καο, εζηηάζακε ζην 

ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν ησλ δεκφζησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ. Η 

έξεπλα απηή πξαγκαηνπνηήζεθε κε βάζε έλα επέιηθηα δηακνξθσκέλν θαηάινγν 

ζεκάησλ πξνο ζπδήηεζε κε ζηφρν ηε ζπγθέληξσζε ηφζν πνζνηηθψλ φζν θαη 

πνηνηηθψλ ζηνηρείσλ. Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ρξήζεο ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη νη 

κειεηεηέο έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα δηελεξγήζνπλ ζε βάζνο (in depth) ή πξνζσπηθέο 

(face to face) ζπλεληεχμεηο κε πεξηζζφηεξα απφ έλα άηνκα θαη απφ δηαθνξεηηθέο 

βαζκίδεο ηεξαξρίαο. ε απηήλ ηελ ελφηεηα, φπσο πξνείπακε, ζα αλαιχζνπκε ηελ 

πεξίπησζε ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηα ειιεληθά 

παλεπηζηήκηα, σο απηνδηνίθεηεο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο κε θεξδνζθνπηθνχ ζθνπνχ. 

Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα εξσηεκαηνιφγην κε θιεηζηνχ ηχπνπ 

εξσηήζεηο, πνπ απεπζχλζεθε ζε: 
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 Γηεπζπληέο νηθνλνκηθψλ δηεπζχλζεσλ ησλ παλεπηζηεκίσλ 

 Αλψηεξσλ δηνηθεηηθψλ ππαιιήισλ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο 

Σν δείγκα ησλ εξσηψκελσλ επηιέρζεθε κε θξηηήξηα ηε ζέζε ζηελ ηεξαξρία, ελψ 

ηεξήζεθε ε αλσλπκία φζνλ αθνξά ηελ ηαπηφηεηα ηνπο. Σν εξσηεκαηνιφγην 

ζηάιζεθε ζε φια ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα. Σα ζέκαηα πνπ δηεπθξηλίζηεθαλ είλαη ηα 

παξαθάησ: 

 Κιεηζηνχ ηχπνπ εξσηήζεηο γηα πνζνηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ ηδξπκάησλ. 

 Δξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ γηα πνηνηηθά ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ην ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν. 

  

5.4.2 Υξεκαηννηθνλνκηθφο Έιεγρνο Βάζεη Γεηθηψλ-Μέζνδνο 1
ε
  

 

 Πφζν θνζηίδεη έλαο θνηηεηήο γηα ην ειιεληθφ θξάηνο; Πνηα είλαη ε 

ζπλεηζθνξά ηνπ ζηελ θνηλσλία, αθνχ απνθνηηήζεη; Ση πφζα επελδχνληαη γηα ηελ 

Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε; Πφζνπο θνηηεηέο εθπαηδεχνπκε θάζε ρξφλν θαη γηαηί; Ση 

ζηφρνπο έρεη ην θξάηνο; Δλ ηέιεη, πνην είλαη ην ηειηθφ απνηέιεζκα θαη ε ζπλεηζθνξά 

ηεο Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζηελ θνηλσλία; Απηέο είλαη κεξηθέο απφ ηηο πην 

εχινγεο εξσηήζεηο πνπ θηλνχλ θαηά βάζε ην ελδηαθέξνλ θαη ζα γίλεη κηα πξνζπάζεηα  

κέζσ ηεο εξγαζίαο λα δνζνχλ θάπνηεο απαληήζεηο. 

 χκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα, κπνξνχκε λα δνχκε πφζν θνζηίδεη έλαο 

θνηηεηήο ησλ ειιεληθψλ παλεπηζηεκίσλ ζην θξάηνο ζήκεξα. ηνλ πίλαθα 5.2, ηα 

ζηνηρεία πνπ ιάβακε ππφςε καο είλαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ 2011 γηα ιεηηνπξγηθά 

έζνδα πνπ κνηξάζηεθαλ ζηα παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο καο. Θα πξέπεη αθφκα λα 

ζεκεησζεί φηη ζηα θαζαξά ιεηηνπξγηθά έζνδα πνπ πξνβιέπνληαη ζην πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ θξάηνπο δελ πεξηιακβάλνληαη ηα θνλδχιηα γηα ηε ζίηηζε ησλ θνηηεηψλ θαη γηα ην 

έθηαθην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ (βάζεη ηνπ Π.Γ 407/80). Απηφ ζεκαίλεη, φπσο ηα έμνδα 

γηα ηνπο θνηηεηέο πξνζαπμάλνληαη θαη θαηά ηα πνζά απηά. Ο ιφγνο πνπ ζα 

εμεηάζνπκε μερσξηζηά ηηο δχν απηέο δαπάλεο είλαη ιφγσ ησλ ηδηαηηεξνηήησλ πνπ 

παξνπζηάδνπλ απφ παλεπηζηήκην ζε παλεπηζηήκην. Ο αξηζκφο ησλ εγγεγξακκέλσλ 

θνηηεηψλ νξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ εηζαθηέσλ ησλ ηειεπηαίσλ ηεζζάξσλ, πέληε ή έμη  

εηψλ, αλάινγα κε ηνλ θχθιν ζπνπδψλ ηνπ θάζε ηκήκαηνο. 

Πνην φκσο είλαη ην ζρέδην ηνπ θξάηνπο; Πξνθαλψο θαη επελδχνπκε ζηελ 

Παηδεία απηά ηα πνζά πνπ πξναλαθέξακε γηα λα απμήζνπκε ην ΑΔΠ ηεο ρψξαο θαη 
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γεληθφηεξα ηεο επεκεξία ηεο θνηλσλίαο καθξνπξφζεζκα. Ο ρξεκαηννηθνλνκηθφο 

έιεγρνο , ζε απηή ηε βάζε, βνεζά θαηά ηα κέγηζηα πξνο ηεο θαηεχζπλζε απηή. Αθνχ 

ιάβνπκε ππφςε ηηο δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ Σξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε θαη ζέζνπκε 

ηνπο ζηφρνπο καο, ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν γηα λα 

δηαηεξήζνπκε ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα πνπ ζέζακε εμαξρήο. Απηφο είλαη θαη, ελ 

κέξεη, ν ζθνπφο ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ θαη ε ρξεζηκφηεηα ηνπ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ 

 

Πίλαθαο 5.2-Μνλαδηαίν θόζηνο θνηηεηή βάζεη πξνϋπνινγηζκνύ ησλ 

ιεηηνπξγηθώλ εζόδσλ 

ΔΛΛΗΝΙΚΑ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΑ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΔΟΓΑ 2011 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΦΟΙΣΗΣΩΝ 

2011* 
  

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΚΑ 
ΔΟΓΑ 2010 

  A B a/b c 

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 24.600.000,00 27560 892,60 30.560.000,00 

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ 29.500.000,00 28310 1.042,03 35.920.000,00 

ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ 6.150.000,00 6540 940,37 8.400.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ 4.000.000,00 7053 567,13 5.680.000,00 

ΠΑΝΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ & ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ 3.100.000,00 6576 471,41 4.720.000,00 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 4.150.000,00 5766 719,74 5.200.000,00 

ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 3.100.000,00 1974 1.570,42 3.840.000,00 

ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΣΔΥΝΩΝ 2.250.000,00 528 4.261,36 2.720.000,00 

ΥΑΡΟΚΟΠΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 1.150.000,00 890 1.292,13 1.360.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ 600.000,00 670 895,52 1.040.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ 3.900.000,00 5385 724,23 5.040.000,00 

ΓΗΜΟΚΡΙΣΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ 10.300.000,00 15310 672,76 12.560.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ 11.150.000,00 14997 743,48 13.600.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 8.600.000,00 13000 661,54 11.200.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΤ 5.800.000,00 11353 510,88 7.040.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΙΑ 6.250.000,00 7220 865,65 7.600.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 1.600.000,00 3560 449,44 1.920.000,00 

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 2.600.000,00 2698 963,68 3.520.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ 600.000,00 1597 375,70   

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΡΗΣΗ 6.350.000,00 11650 545,06 7.760.000,00 

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 1.650.000,00 4370 377,57 1.960.000,00 

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ 2.650.000,00 2170 1.221,20 3.240.000,00 

ΓΙΔΘΝΔ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΔΛΛΑΓΟ 450.000,00     656.000,00 

ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ 2.900.000,00     3.544.000,00 

          

*ΑΡΙΘΜΟ ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΩΝ  ΦΟΙΣΗΣΩΝ=ΔΙΑΚΣΔΟΙ ΣΔΛΔΤΣΑΙΑ ΣΔΣΡΑΔΣΙΑ ΠΔΝΣΔΣΙΑ Ή EΞΑΔΣΙΑ 
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Βέβαηα, ζηελ πεξίπησζε καο, δελ ππάξρνπλ αξθεηά ζηνηρεία δεκνζηεπκέλα, 

φπσο έλα κεηξψν πηπρηνχρσλ ή θξέζθα ζηνηρεία πνπ λα ζπλδένπλ ηνπο λένπο 

πηπρηνχρνπο κε ηα πνζνζηά αλεξγίαο ή ηεο εηεξναπαζρφιεζεο. Η πνιηηηθή ηνπ λα 

μνδεχνληαη άζηνρα ρξήκαηα γηα λα ζπνπδάζεη απιά ν θαζέλαο λένο, ρσξίο λα 

ιακβάλνληαη ππφςε νη πξαγκαηηθέο αλάγθεο ηεο ρψξαο θαη ηεο νηθνλνκίαο είλαη έλα 

ζέκα πνπ ην ζεσξψ  πνιχ επίθαηξν θαη, δπζηπρψο, ε πεξηγξαθή απηή είλαη ε 

πξαγκαηηθφηεηα. Παξαηεξείηαη έληνλα ηελ παξνχζα πεξίνδν ην θαηλφκελν νη λένη 

πηπρηνχρνη λα πξνζθεχγνπλ γηα δνπιεηά ζρεηηθή κε ην πηπρίν ηνπο ζε θάπνηα άιιε 

ρψξα ηνπ εμσηεξηθνχ, δηφηη ζηε δηθηά καο ππάξρεη θνξεζκφο θαη ρακεινί ξπζκνί 

αλάπηπμεο. Καη απηφ γηαηί; Γηαηί απιά ε πνιηηηθή ηεο ρψξαο καο, λα παξέρεη ζσξεία 

πηπρίσλ ρσξίο αληίθξηζκα, απέηπρε παηαγσδψο. 

 πκπεξαζκαηηθά, ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί απφ ηελ νξζή πιεπξά ηνπ ε 

θαηάζηαζε ησλ παλεπηζηεκίσλ ζηε ρψξαο καο, ζπλππνινγίδνληαο δχν πηπρέο
5
 ψζηε 

λα ινγηθεπηεί ην ζχζηεκα θαη λα απνδφζεη απνηειεζκαηηθά. Η πξψηε, ινηπφλ, πηπρή 

πνπ ζα πξέπεη λα εμεηαζηεί ζηα παλεπηζηήκηα είλαη ε θαζαξά ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλάιπζε∙ θφζηνπο, απφδνζεο, ιεηηνπξγηθφηεηαο, βησζηκφηεηαο, ρξεζηκφηεηαο, 

νηθνλνκηθφηεηαο θιπ. Η εμέηαζε απηή ζέιεη ηδηαίηεξε πξνζνρή θαη πξέπεη λα γίλεη ζε 

ζπλεπαιήζεπζε κε θνηλσληθννηθνλνκηθά θξηηήξηα θαη κε καθξννηθνλνκηθέο κειέηεο. 

Η καθξννηθνλνκηθή αλάιπζε είλαη ε δεχηεξε πηπρή. ε κηα δεχηεξε θάζε, θαιφ ζα 

ήηαλ λα εμεηαζηεί, φρη κφλν ν αξηζκφο ησλ πηπρηνχρσλ πνπ ρξεηάδεηαη ε θνηλσλία, 

αιιά θαη ε ζεηηθή ζπλεηζθνξά πνπ κπνξεί λα πξνζθέξεη ε πνηθηιία πξνγξακκάησλ 

ζπνπδψλ θαη νη ίδηνη νη πηπρηνχρνη ζην θξάηνο.
6
   

Όια απηά πξνυπνζέηνπλ, θπζηθά ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο θαη επηβεβαίσζε ηεο θαηάζηαζεο απηήο απφ εληζρπκέλα κέηξα ειέγρνπ θαη 

απηνειέγρνπ. Παξαθάησ αλαθέξνπκε κεξηθέο πξνηάζεηο γηα βειηίσζε ηνπ 

εζσηεξηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ. 

 Πεξηζζφηεξα ζπγθεληξσκέλα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία(πρ κεηξψν 

πηπρηνχρσλ). 

                                                
5
 Lenzen Manfred, Charlie Benrimoj and Bob Kotic (2010), ‘Input-Output analysis for business 

planning: A case study of the University of Sydney’ , Economic Systems Research Vol 22  No 2  

pp155-179 

6
 Kelchtermans Stijn and Frank Verboven (2008), ‘Regulation of Program Supply in Higher Education: 

Lessons from a Funding System Reform in Flanders’ , CESifo Economic  Studies, Vol 54 pp 204-228 
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 Πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο δεκνζηεπκέλεο(δηαθάλεηα). 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο βάζε ζηφρσλ. 

 Μεηξήζηκνη ζηφρνη. 

 Πξαγκαηηθνί έιεγρνη ζε δηάθνξα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πεδία, κέζσ ηεο 

ζχζηαζεο κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθεί πνπ δελ πθίζηαηαη. 

 χλδεζε θφζηνπο-ζηφρσλ-απνηειέζκαηνο. 

 Πξνζνρή ζηα παξαπιαλεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία-ηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ειιεηκκαηηθά, εάλ ν θνηλσληθφ ξφινο ηνπο είλαη 

ζεκαληηθφηεξνο. 

 Μία άιιε ζεκειηψδεο επηρνξήγεζε πξνο ηα παλεπηζηήκηα είλαη γηα ηε ζίηηζε. 

Η επηρνξήγεζε ηνπ θξάηνπο
7
 πξνο ηα παλεπηζηήκηα θαη ηηο παλεπηζηεκηαθέο ιέζρεο 

γηα ην έηνο 2011 αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 24.470.000,00€, ζε αληηδηαζηνιή ηνπ πνζνχ 

ησλ 31.360.000,00€ πνπ ιάκβαλαλ πέξζη. Γηα πεξαηηέξσ αλάιπζε απηνχ ηνπ πνζνχ 

θαη ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθή ηνπ θξάηνπο ζα πξέπεη λα εμεηάζνπκε ην πψο δηαλέκεη ηα 

ίδηα ηα παλεπηζηήκηα ηα θνλδχιηα απηά ζηνπο θνηηεηέο ηνπο. Η πνιηηηθή ηνπ θάζε 

παλεπηζηεκίνπ κε ιίγα ιφγηα κπνξεί λα είλαη δηαθνξεηηθή. Γηα παξάδεηγκα ε 

Φνηηεηηθή Λέζρε ηνπ Αξηζηνηέιεηνπ Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, δηαλέκεη δσξεάλ 

θαγεηφ ζε άιινπο ηνπο θνηηεηέο, ρσξίο θαλέλαλ πεξηνξηζκφ. Βέβαηα, ε πνιηηηθή απηή 

απαηηεί θαη εμσηεξηθή ρξεκαηνδφηεζε δηφηη ηα θξαηηθά ρξήκαηα δελ είλαη πνηέ 

αξθεηά. ην Παλεπηζηήκην Μαθεδνλίαο, απφ ηελ άιιε πιεπξά, ζηε ζίηηζε ησλ 

θνηηεηψλ κπαίλνπλ εηζνδεκαηηθά θξηηήξηα, εθφζνλ ηα θξαηηθά ρξήκαηα δελ 

επαξθνχλ γηα φινπο. 

 Έλα έμνδν ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ θξάηνπο γηα ηα παλεπηζηήκηα πνπ έρεη 

αξθεηφ ελδηαθέξνλ θαη ζα ήηαλ παξάιεηςε λα κε ην αλαθέξνπκε είλαη νη δαπάλεο 

κηζζνδνζίαο έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ (Π.Γ 407/80). Η δαπάλε απηή αθνξά 

ηηο αλάγθεο ησλ ηδξπκάησλ γηα βνεζεηηθφ δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, φηαλ δελ κπνξεί λα 

θαιπθζεί απφ ην κφληκν. Πψο φκσο αμηνινγείηαη απηή ε δαπάλε θαη πψο ειέγρεηαη; 

Γηα ην 2011 ν πξνυπνινγηζκφο ηεο έθηαθηεο απηήο κηζζνδνζίαο είλαη 21.200.00,00€ 

γηα 650 πξνυπνινγηζκέλεο ζέζεηο έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ γηα ην 

αθαδεκατθφ έηνο 2010-2011.Σα πξνεγνχκελα έηε ε αληίζηνηρε πίζησζε ηνπ θξάηνο 

γηα ηε δαπάλε απηή ήηαλ κεγαιχηεξε, φπσο βιέπνπκε θαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

Γηα ην επφκελν έηνο, ζηα πιαίζηα ησλ κεηαξξπζκίζεσλ θαη πεξηθνπψλ ησλ δαπαλψλ 

                                                
7 www.mof-glk.gr 
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ηνπ θξάηνπο, ην Τπνπξγείν Παηδείαο Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ έρεη ήδε 

αλαθνηλψζεη κε απφθαζε ηνπ  φηη νη ζέζεηο ηνπ έθηαθηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ 

κεηψλνληαη δξαζηηθά ζηηο 250 ζέζεηο, γεγνλφο πνπ ζα αληηθαηνπηξηζηεί θαη ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηνπ 2012 ησλ παλεπηζηεκίσλ. 

 

Πίλαθαο 5.3-Υξεκαηνδνηήζεηο ησλ ειιεληθώλ παλεπηζηεκίσλ ηελ ηειεπηαία 

ηεηξαεηία 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΙ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
2008 2009 2010 2011 

ΚΑΔ 

2421 Δπηρνξεγήζεηο γηα ιεηηνπξγηθά 

έμνδα παλεπηζηεκίωλ  
240.902.209,00 251.952.666,00 204.180.000,00 144.300.000,00 

2425 Φνηηεηηθήο Μέξηκλαο(ίηηζε) 26.961.594,00 27.500.000,00 31.360.000,00 24.470.000,00 

2894 Μηζζνδνζία έθηαθηνπ δηδαθηηθνύ 

Πξνζωπηθνύ 
28.500.000,00 31.600.000,00 35.000.000,00 21.200.000,00 

          

*ζέζεηο έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ αθαδ.εηνπο 2010-2011:625 

 ζέζεηο έθηαθηνπ πξνζωπηθνύ αθαδ.εηνπο 2010-2012:250 

 

  χκθσλα κε έξεπλα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ην δίθηπν ελεκέξσζεο γηα 

ηελ εθπαίδεπζε ζηελ Δπξψπε, Δπξπδίθε (www.eurydice.org),  ηα Ιδξχκαηα 

Σξηηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (ΙΣΔ) ζηελ Δπξψπε ρξεζηκνπνηνχλ δηάθνξα Πξφηππα 

Γεκφζηαο Υξεκαηνδφηεζεο, κεξηθά απφ ηα νπνία ζα αλαθέξνπκε ακέζσο παξαθάησ 

ζε αληηπαξαβνιή κε ηνλ ειιεληθφ ηξφπν ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο ησλ 

ειιεληθψλ αλψηαησλ εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ.   

 χκθσλα, ινηπφλ, κε ηελ έξεπλα ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο ησλ ΙΣΔ ζηελ Δπξψπε είλαη
8
: 

 φιεο ζρεδφλ νη ρψξεο ρξεζηκνπνηνχλ καζεκαηηθνχο ηχπνπο γηα ηε ρνξήγεζε 

ησλ δεκφζησλ θεθαιαίσλ. 

 ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, νη καζεκαηηθνί ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο 

ρξεζηκνπνηνχλ δείθηεο επηδφζεσλ νη νπνίνη βαζίδνληαη ζηα απνηειέζκαηα ησλ 

θνηηεηψλ. 

 ζε δψδεθα ρψξεο, ε δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ρνξεγείηαη βάζεη ζχκβαζεο 

επηδφζεσλ. 

                                                
8
 Γηαθπβέξλεζε ηεο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ζηελ Δπξψπε-Πνιηηηθέο, δνκέο, ρξεκαηνδφηεζε θαη 

αθαδεκατθφ πξνζσπηθφ-Δπξπδίθε, Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

 

http://www.eurydice.org/
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 ππάξρνπλ δηαθνξεηηθνί κεραληζκνί δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ θεθαιαίσλ γηα 

ηελ έξεπλα. 

 Οη καζεκαηηθνί ηύπνη ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε 

δηάζεζε ησλ θεθαιαίσλ ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα βαζίδνληαη ζπλήζσο ζηνλ φγθν 

δξαζηεξηνηήησλ, ν νπνίνο ζπρλά ππνινγίδεηαη βάζεη ηνπ αξηζκνχ ησλ 

εγγεγξακκέλσλ θνηηεηψλ ηνπ ηδξχκαηνο, θαηά ην πξνεγνχκελν ή θαηά ην ηξέρνλ 

έηνο, ζηαζκηζκέλνο κε βάζε ηνλ ηνκέα ζπνπδψλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη καζεκαηηθνί 

ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο βαζίδνληαη ζε θξηηήξηα εηζξνψλ, πνπ ζπλδένληαη άκεζα κε 

ηνλ φγθν δξαζηεξηνηήησλ ησλ ηδξπκάησλ. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηδξπκάησλ κπνξεί λα εθηηκψληαη κε βάζε ην κέγεζνο ησλ πφξσλ 

(αξηζκφο κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ, κηζζνινγηθφ θφζηνο, αξηζκφο εγγεγξακκέλσλ 

θνηηεηψλ, θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο θιπ.) πνπ έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηα ΙΣΔ γηα ηελ 

παξνρή εθπαηδεπηηθψλ ππεξεζηψλ. Αθφκε, νη καζεκαηηθνί ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο 

πεξηιακβάλνπλ θαη θξηηήξηα επηδφζεσλ ηα νπνία ζπλδένληαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ 

επηηπγράλεη έλα εθπαηδεπηηθφ ίδξπκα ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Οη 

καζεκαηηθνί ηχπνη ρξεκαηνδφηεζεο κπνξνχλ ηφηε λα απνηειέζνπλ θίλεηξν γηα λα 

ρξεζηκνπνηήζνπλ ηα ΙΣΔ πην νξζνινγηθά ηνπο πφξνπο ηνπο, δηφηη θαζηεξψλνπλ ηε 

ζχλδεζε αλάκεζα ζην πνζφ ηεο ρνξεγνχκελεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ηελ 

ηθαλφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο λα ρξεζηκνπνηεί ηνπο πφξνπο κε ηνλ απνδνηηθφηεξν δπλαηφ 

ηξφπν γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα. 

 Ο αξηζκφο θνηηεηψλ/ηξηψλ πνπ ιακβάλεηαη ππφςε ζηνπο καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο ρξεκαηνδφηεζεο ζπλδέεηαη κε ην θφζηνο αλά κνλάδα γηα θάζε θνηηεηή/ηξηαο. 

Σν θφζηνο απηφ ζηαζκίδεηαη πάληνηε ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ θιάδν θαη ην επίπεδν 

ζπνπδψλ ζην νπνίν είλαη εγγεγξακκέλνο ν θνηηεηήο θαη κε ην αλ απηφο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε ζέζε ζπνπδψλ πιήξνπο ή κεξηθήο θνίηεζεο, αιιά θαη κε άιινπο 

ζπληειεζηέο. Η ζρέζε ηνπ κνλαδηαίνπ θφζηνπο αλά θνηηεηή κε ηελ πξαγκαηηθή 

δαπάλε ηνπ θάζε ΙΣΔ είλαη δηαθνξεηηθή απφ ρψξα ζε ρψξα. Μπνξεί λα βαζίδεηαη ζηηο 

πξαγκαηηθέο δαπάλεο ησλ ηδξπκάησλ ζην ηέινο κηαο ζπγθεθξηκέλεο ρξνληθήο 

πεξηφδνπ (Διιάδα) ή λα αληηζηνηρεί, φπσο ζπκβαίλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο, ζε έλα 

κέζν θφζηνο πνπ ππνινγίδεηαη ζε εζληθή θιίκαθα θαη θαζνξίδεηαη βάζεη ζηαηηζηηθψλ 

ζηνηρείσλ. Μπνξεί αθφκε λα αληηζηνηρεί ζε έλα ηππνπνηεκέλν θφζηνο αλά θνηηεηή ην 

νπνίν θαζνξίδεηαη κε ηε ζπλεθηίκεζε δηαθφξσλ ζπληειεζηψλ, φπσο παξαδείγκαηνο 

ράξε ε βέιηηζηε αλαινγία θνηηεηψλ/δηδαζθφλησλ θαη άιινη ηππνπνηεκέλνη δείθηεο 
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επάξθεηαο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο πνπ ζα έπξεπε λα 

αληηζηνηρεί ζε θάζε θνηηεηή, παξά ζε έλα πξαγκαηηθφ ή κέζν θφζηνο. 

 Τπάξρνπλ δηαθνξεηηθέο πξνζεγγίζεηο φζνλ αθνξά ηε ρξήζε δεηθηψλ 

επηδφζεσλ ζηνπο ηχπνπο ρξεκαηνδφηεζεο: ζε νξηζκέλεο ρψξεο, ην πνζνζηφ ηεο 

δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο πνπ ρνξεγείηαη βάζεη δεηθηψλ επηδφζεσλ είλαη εμαηξεηηθά 

ρακειφ∙ ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην, σζηφζν, ε ζπλνιηθή επηρνξήγεζε γηα ηελ θάιπςε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, ιεηηνπξγηθψλ θαη εξεπλεηηθψλ δαπαλψλ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηηο 

επηδφζεηο ησλ ηδξπκάησλ. Δθηφο απφ ην ζπλππνινγηζκφ ηνπ φγθνπ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ επηδφζεσλ ησλ θνηηεηψλ/ηξησλ, νξηζκέλεο ρψξεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θαη άιινπο κεραληζκνχο δηάζεζεο ησλ δεκφζησλ θεθαιαίσλ νη νπνίνη 

εμαζθαιίδνπλ ηε ζρεηηθή ζηαζεξφηεηα ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ πφξσλ απφ ην έλα έηνο 

ζην άιιν. Οη πεξηζζφηεξνη δείθηεο επηδφζεσλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο δηδαζθαιίαο 

εζηηάδνληαη ζηα πνζνζηά επηηπρίαο ησλ θνηηεηψλ κε βάζε ηνλ αξηζκφ φζσλ 

απνθνηηνχλ. 

 Οη ζπκβάζεηο επηδόζεσλ θαζνξίδνπλ ηνπο ζηφρνπο ζχκθσλα κε ηηο εζληθέο 

πξνηεξαηφηεηεο. Οη ελ ιφγσ ζπκβάζεηο ελδέρεηαη λα αθνξνχλ ην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ή κφλν έλα κηθξφ 

πνζνζηφ ηεο πνπ πξννξίδεηαη γηα εηδηθά έξγα. Όηαλ ην πνζφ ηεο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο 

επφκελεο ζχκβαζεο επεξεάδεηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε ζχκβαζε, πξνζκεηξψληαη 

πνζνηηθνί δείθηεο πνπ αθνξνχλ ηνλ αξηζκφ ησλ απνλεκφκελσλ πηπρίσλ ή ηε γεληθή 

πνηφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ηδξχκαηνο. ε νξηζκέλεο ρψξεο πξαγκαηνπνηνχληαη 

κεηαξξπζκίζεηο, κε ζηφρν ηα πνζά πνπ ζα δηαηίζεληαη ζην πιαίζην επφκελσλ 

ζπκβάζεσλ λα ζπλδένληαη ακεζφηεξα κε ηελ επίηεπμε ησλ πνηνηηθψλ ζηφρσλ πνπ 

είραλ νξηζηεί ζηηο πξνεγνχκελεο ζπκβάζεηο. 

 ε φιεο ηηο ρψξεο, ηα θεθάιαηα γηα εηδηθά έξγα ή πξνγξάκκαηα έξεπλαο 

δηαηίζεληαη κε ηε δηαδηθαζία δηαγσληζκνχ. Απηφο ν κεραληζκφο ρξεκαηνδφηεζεο 

απνηειεί ήδε ή ελδέρεηαη λα απνηειέζεη ηε βαζηθή πεγή δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

ηεο έξεπλαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο. ρεδφλ φιεο νη ρψξεο ρνξεγνχλ επίζεο 

βαζηθέο επηρνξεγήζεηο έξεπλαο πνπ δελ αθνξνχλ ζπγθεθξηκέλα έξγα έξεπλαο. Ο 

ππνινγηζκφο ηνπ πνζνχ κηαο βαζηθήο επηρνξήγεζεο έξεπλαο κπνξεί λα βαζίδεηαη ζηηο 

δαπάλεο ή ηηο επηδφζεηο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ ηδξχκαηνο ζηελ έξεπλα. Οη πεξηζζφηεξεο 

ρψξεο ιακβάλνπλ ππφςε θαη ηα δχν απηά ζηνηρεία, γεγνλφο πνπ ιεηηνπξγεί σο 

θίλεηξν αληαγσληζκνχ κεηαμχ ησλ ηδξπκάησλ. 
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 ε φιεο ζρεδφλ ηηο ρψξεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα, ηα ΙΣΔ ιακβάλνπλ 

δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε ππφ κνξθή ζπλνιηθώλ επηρνξεγήζεσλ. Οη ζπλνιηθέο 

επηρνξεγήζεηο θαιχπηνπλ πνιινχο ηχπνπο δαπαλψλ πνπ θαζνξίδνληαη απφ ην θάζε 

ίδξπκα. Όκσο, ζε νξηζκέλεο ρψξεο ζηηο νπνίεο ρνξεγνχληαη ζπλνιηθέο επηρνξεγήζεηο, 

ηδίσο ρψξεο ηεο Κεληξηθήο θαη Αλαηνιηθήο Δπξψπεο, νη πξνβιέςεηο δαπαλψλ πξέπεη 

λα εγθξίλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο αξρέο, φπσο ζπκβαίλεη θαη ζηε ρψξαο καο. Αθφκε, 

ζηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο πνπ έιαβαλ κέξνο ζε απηή ηε κειέηε επηηξέπεηαη ε 

κεηαθνξά θεθαιαίσλ απφ έλα νηθνλνκηθφ έηνο ζην επφκελν. Μεξηθά απφ ηα κέηξα 

ινγνδνζίαο γηα ηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ δεκφζηνπ ρξήκαηνο ζηα παλεπηζηήκηα είλαη νη 

δεκνζηνλνκηθνί έιεγρνη, νη δείθηεο επηδφζεσλ, νη εηήζηεο εθζέζεηο, ε παξαγσγή 

πιεξνθνξηψλ γηα βάζεηο δεδνκέλσλ, ε δεκνζίεπζε απνηειεζκάησλ εζσηεξηθήο 

αμηνιφγεζεο θαη άιιεο παξεκθεξείο κέζνδνη δηάδνζεο πιεξνθνξηψλ. 

 

5.4.3 Μειέηε Πεξίπησζεο: Απνηειέζκαηα θαη Αλάιπζε-Μέζνδνο 2
ε
  

 

 Γηα ην ζθνπφ ηεο έξεπλαο, ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηνπ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ 

ειέγρνπ ζηα παλεπηζηήκηα, ζπγθεληξψζεθαλ κέζσ ηεο κεζφδνπ ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ θαη ησλ πξνζσπηθψλ ή ηειεθσληθψλ ζπλεληεχμεσλ, θάπνηα 

πνηνηηθά ζηνηρεία πάλσ ζηνλ έιεγρν ησλ παλεπηζηεκίσλ, ζηηο δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζεί ε νηθνλνκηθή δηεχζπλζε ηνπ εθάζηνηε ηδξχκαηνο θαη ζηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ κεζφδσλ απηψλ.  Πην ζπγθεθξηκέλα, ε έξεπλα αθνξνχζε ην 

ζχλνιν ησλ παλεπηζηεκίσλ ηεο ρψξαο
9
 θαη ην ελδηαθέξνλ πνπ ζπγθεληξψζακε ήηαλ 

ην  44% ηνπ ζπλφινπ ηνπ πιεζπζκνχ.  

 Όπσο δηαθξίλνπκε ζην Γηάγξακκα 5.2, ζηελ εξψηεζε θάζε πφηε θάζε γίλεηαη  

εμσηεξηθφο έιεγρνο ζηα πάγηα ζηνηρεία, ζην 60% ησλ παλεπηζηεκίσλ δελ γίλεηαη 

πνηέ, ελψ κφιηο ην 20% απάληεζε φηη γίλνληαη ηαθηηθά ηέηνηνπ είδνπο έιεγρνη ζηα 

πάγηα ζηνηρεία ηνπ. Βέβαηα, ζχκθσλα κε ηε ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε πεξί ηνπ 

δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ, βάζεη λφκνπ ζα πξέπεη λα θξαηείηαη ειεθηξνληθά έλα κεηξψν 

παγίσλ ζηνηρείσλ ζε θάζε δεκφζηα ππεξεζία, ζπλεπψο ε πξφηαζε καο πεξί 

θαηαγξαθή θαη ειέγρνπ ηεο δεκφζηαο πεξηνπζίαο ζε επίπεδν πάγησλ ζηνηρείσλ 

νδεγείηαη πξνο ηε ζσζηή θαηεχζπλζε. Με ηα ζεκεξηλά δεδνκέλα, ν έιεγρνο ησλ 

πάγησλ ζηνηρείσλ ζεσξείηαη ειιηπήο.  

                                                
9 παλεπηζηεκηαθφο ηνκέαο, εθηφο ζηξαηησηηθψλ ζρνιψλ 
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Πξνο επέθηαζε ηεο  εξψηεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ειέγρνπ, ξσηήζακε θάζε πφηε 

γίλεηαη ζηα ειεθηξνινγηθά, κεραλνινγηθά θαη εξγαζηεξηαθά πιηθά εμσηεξηθφο 

έιεγρνο πνπ ζεσξείηαη έλαο απφ ηνπο βαζηθνχο ειέγρνπο γηα ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ 

ηνπ θξάηνπο. Όπσο βιέπνπκε ζην δηάγξακκα 5.3, ην 40%  ησλ ηδξπκάησλ δήισζε 

πνηέ, ην 10% ζπάληα, ην 10% έθηαθηα θαη ην 20% ηαθηηθά. Αλαιχνληαο απηήλ ηελ 

εξψηεζε, δηαθξίλνπκε θαη πάιη κία ειαζηηθή πνιηηηθή φζνλ αθνξά ησλ έιεγρν ησλ 

δαπαλψλ πνπ αθνξά ηηο πξνκήζεηεο. Παξαθάησ, μερσξηζηά ξσηήζακε πάιη ηα 

παλεπηζηεκηαθά ηδξχκαηα θάζε πφηε γίλεηαη  εμσηεξηθφο έιεγρνο ζηα αλαιψζηκα 

πιηθά. Δδψ ην 60% ησλ παλεπηζηεκίσλ δειψλεη φηη πξνβιέπεηαη έιεγρνο γηα ηα 

αλαιψζηκα, ελψ ην 40% δειψλεη φηη δελ έρεη δερζεί θάπνηνλ έιεγρν γηα ηα 

αλαιψζηκα πνπ θαηαλαιψλεη. Η ζθνπηκφηεηα ησλ δαπαλψλ θαη ν έιεγρνο ηνπ ηη 

ππάξρεη ήδε θαη ηη επξφθεηην λα θαηαλαισζεί είλαη ζέκα πςίζηεο ζεκαζίαο, δηφηη ε 

πιεξνθνξία απηή ζα κπνξνχζε λα είλαη ρξήζηκε θαηά ηε ζχληαμε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ παλεπηζηεκίσλ. Γηα παξάδεηγκα, εάλ πέξζη πεξίζζεςε ή δελ 

θαηαλαιψζεθε αξθεηφ γξαθηθφ πιηθφ, ε πιεξνθνξία απηή ζα κπνξνχζε λα 

ρξεζηκνπνηεζεί γηα ην επφκελν έηνο θαη ψζηε λα γίλνπλ νη θαηάιιειεο πξνβιέςεηο. Ο 

έιεγρνο, γεληθφηεξα, δελ παίξλεη κφλν ηε κνξθή ηνπ θαηαζηαιηηθνχ ή πξνιεπηηθνχ 

ειέγρνπ, αιιά ηαπηφρξνλα κπνξεί λα πξνζθέξεη πνιχ ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο ζηε 

δηνίθεζε ηνπ εθάζηνηε παλεπηζηεκίνπ ή δεκφζηαο ππεξεζίαο. ην επφκελν δηάγξακκα 

(5.5), ξσηήζακε πψο θξίλνπλ ηε δηθιείδα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ εξσηήζεσλ. Σν 

50%  ζεσξεί ην κέηξν κέηξην, ην 40% πνιχ θαθφ θαη κφιηο ην 10% πνιχ θαιφ. Η 

θπξίαξρε άπνςε δειαδή πάλσ ζηνλ εμσηεξηθφ έιεγρν, φπσο απηφο πξαγκαηνπνηείηαη 

ή κε ζήκεξα ζεσξείηαη ειαζηηθφο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ ζεσξείηαη 

ηθαλνπνηεηηθφο είηε σο πξνο ηε ρξήζε ηνπ είηε σο πξνο ηελ αλππαξμία ηνπ. πλεπψο, 

κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην κέηξν απηφ επηδέρεηαη θάπνηα βειηίσζε είηε σο εμσηεξηθφο 

έιεγρνο είηε σο κέηξν εζσηεξηθνχ ειέγρνπ. 



95 

 

 

Πίλαθαο 5.4-Μεραληζκνί, θξηηήξηα θαη κέηξα ινγνδνζίαο ηεο δεκόζηαο 
ρξεκαηνδόηεζεο ηωλ παλεπηζηεκίωλ ζηελ Δπξώπε 

Κύξηνη κεραληζκνί άκεζεο 
δεκόζηαο 

ρξεκαηνδόηεζεο ηεο 
δεκόζηαο θαη ηεο 

επηδνηνύκελεο από ην 

θξάηνο ηδηωηηθήο 
ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Κξηηήξηα 
εηζξνώλ ζηνπο 

καζεκαηηθνύο 
ηύπνπο 

ρξεκαηνδόηεζεο 

γηα ηηο 
εθπαηδεπηηθέο 

θαη ιεηηνπξγηθέο 

αλάγθεο ηεο 
δεκόζηαο θαη ηεο 
επηδνηνύκελεο 

από ην θξάηνο 
ηδηωηηθήο 

ηξηηνβάζκηεο 

εθπαίδεπζεο 

Κξηηήξηα επηδόζεωλ ζηνπο 
καζεκαηηθνύο ηύπνπο 

ρξεκαηνδόηεζεο γηα ηηο εθπαηδεπηηθέο 
θαη ιεηηνπξγηθέο αλάγθεο ηεο δεκόζηαο 
θαη ηεο επηδνηνύκελεο από ην θξάηνο 

ηδηωηηθήο ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 

Μέηξα 
ινγνδνζίαο γηα 

ηνλ ηξόπν 
ρξεζηκνπνίεζε

ο ηωλ 

δεκόζηωλ 
θεθαιαίωλ από 
ηε δεκόζηα θαη 

ηελ 
επηδνηνύκελε 
από ην θξάηνο 

ηδηωηηθή 
ηξηηνβάζκηα 
εθπαίδεπζε 

1 1 1 1 

Γηαπξαγκάηεπζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ κε ηνλ 
νξγαληζκφ ρξεκαηνδφηεζεο 

βάζεη πξφβιεςεο 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ 
ππνβάιιεη ην ίδξπκα 

Αξηζκφο 
εγγεγξακκέλσλ 

θνηηεηψλ ην 

πξνεγνχκελν ή ην 
ηξέρνλ έηνο 

Γείθηεο ζρεηηθνί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ 
θνηηεηψλ 

Τπνρξεσηηθνί 
εμσηεξηθνί 

δεκνζηνλνκηθνί 

έιεγρνη 

2 2 2 2 

Ο πξνυπνινγηζκφο 
θαηαξηίδεηαη απφ ην θνξέα 

ρξεκαηνδφηεζεο βάζεη 

πξνεγνχκελσλ δαπαλψλ 

Αξηζκφο 
επηδνηνχκελσλ 
απφ ην θξάηνο 

ζέζεσλ ζπνπδψλ 
πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζην 

ίδξπκα ή ηηο 
νπνίεο νθείιεη λα 

πξνζθέξεη ην 

ίδξπκα 

Μείσζε ηνπ θφζηνπο πξνζσπηθνχ 

Τπνρξεσηηθνί 
εζσηεξηθνί 

δεκνζηνλνκηθνί 

έιεγρνη 

3  3 3 

Μαζεκαηηθφο ηχπνο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

 
Αθαδεκατθά πξνζφληα ηνπ αθαδεκατθνχ 

πξνζσπηθνχ 

χλδεζε ηεο 

δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

κε δείθηεο 

επηδφζεσλ 

4  4 4 

πκβάζεηο επηδφζεσλ βάζεη 

ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ 
 

Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

ηδξπκάησλ 

χλδεζε ηεο 

δεκφζηαο 
ρξεκαηνδφηεζεο 

κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ 
ζηξαηεγηθψλ 

ζρεδίσλ/ζηφρσλ 

ησλ ηδξπκάησλ 

5  5  

πκβάζεηο βάζεη 
πξνθαζνξηζκέλνπ αξηζκνχ 

πηπρηνχρσλ αλά ηνκέα 
ζπνπδψλ 

 

Πνηφηεηα ησλ ππνδνκψλ, ηεο δηαρείξηζεο 

θαη ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνληαη ζηελ 
παλεπηζηεκηαθή θνηλφηεηα 

 

6    

Υξεκαηνδφηεζε 
ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ 
έξεπλαο,ζην πιαίζην 

δηαδηθαζηψλ ππνβνιήο 
πξνηάζεσλ απφ ηα ηδξχκαηα 

   

Πεγή :Δπξπδίθε 
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  Η επφκελεο δχν εξσηήζεηο είλαη πάλσ ζην ηξφπν ζχληαμεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ησλ ηδξπκάησλ θαη καο θαηαηνπίδεη ην ζρήκα 6. ηελ εξψηεζε πνηα 

κέζνδν ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ρξεζηκνπνηείηε, ε απάληεζε ήηαλ θνηλή ζε 

φινπο ∙ βάζεη ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ. Ο ζρνιηαζκφο ζα 

γίλεη, αθνχ παξαζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα ηεο επφκελεο εξψηεζεο πνπ είλαη εάλ 

ζπκβαδίδεη απηή ε κέζνδνο κε ηελ πξαγκαηηθφηεηα. Σν 46% απάληεζε φηη ε κέζνδνο 

ζχληαμεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπκβαδίδεη αξθεηά, ην 27% ιίγν, ην 18% θαζφινπ θαη 

κφιηο ην 9% απάληεζε πάξα πνιχ. Τπάξρνπλ θη άιιεο κέζνδνη ζχληαμεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, φπσο ε κέζνδνο βάζεο κεδεληθήο βάζεο ή ε κέζνδνο πνπ ζπλδέεηαη 

κε απνηειέζκαηα (βάζεη απνηειεζκάησλ). Γελ κπνξνχκε λα θαηαθξίλνπκε ηελ ήδε 

ππάξρνπζα κέζνδν, αιιά δελ κπνξνχκε λα πνχκε φηη είλαη θαη ε θαιχηεξε. Η επηινγή 

απηήο ηεο κεζφδνπ απνηειεί ζπλήζσο θαη  κνλφδξνκνο, δηφηη ην ππάξρνλ ζχζηεκα 

κπνξεί λα κε επηηξέπεη ηε ρξήζε θάπνηαο άιιεο κεζφδνπ. Παξφια απηά, ε ζχληαμε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζπλνδεχεηαη θαη απφ κία ή πεξηζζφηεξεο εθζέζεηο πνπ λα 

δηθαηνινγνχλ ηηο απμήζεηο ή ηηο κεηψζεηο ησλ πξνυπνινγηζζέλησλ πνζψλ. Οη 

ζχγρξνλεο ηάζεηο, πάλησο, νδεγνχλ ζε πξνυπνινγηζκφ θαη ρξεκαηνδφηεζε βάζεη 

απνηειεζκάησλ
10

. 

 Οη επφκελεο ηέζζεξηο εξσηήζεηο (ζρήκαηα 5.7,5.8,5.9,5.10)  αλαθέξνληαη ζηελ 

θαηλνχξηα λνκνζεζία (Π.Γ 113, Ν. 3871/10) θαη ζηηο λέεο ηαθηηθέο πνπ επηβάιινληαη 

ζην δεκφζην ηνκέα απφ ην έηνο 2011. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζηελ εξψηεζε πφζν 

πηζηεχεηε φηη νη θαηλνχξηεο δηαηάμεηο ζπκβάιινπλ ζην ινγηζηηθφ θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν, ην 40% απάληεζε αξθεηά, ην 30% θαζφινπ, ην 10% ιίγν 

θαη ην 20% πάξα πνιχ. Οη απφςεηο είλαη δηαθνξεηηθέο θαη δηφηη ηα απνηειέζκαηα 

απηψλ ησλ κεζφδσλ δελ ηα έρνπκε δεη ζηελ πξάμε θαη πξνθαλψο ππάξρεη κία 

επηθπιαθηηθφηεηα ζηηο απαληήζεηο. Παξάιιεια, ξσηήζακε πσο ε ‘πνιππινθφηεηα’ 

ησλ δηαδηθαζηψλ ζπκβάιιεη ζην ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν θαη νη 

απαληήζεηο πνπ ιάβακε ήηαλ 60% ιίγν θαη 40% θαζφινπ. ε ζπλδπαζκφ ησλ δχν 

απαληήζεσλ, κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε φηη θαη νη θαηλνχξηεο δηαηάμεηο δελ 

μεπεξλνχλ ηε ζθφπειν ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. 

Πνιιέο θνξέο, ζηε δηαδηθαζία ηνπ ινγηζηηθνχ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ 

δίλεηαη πεξηζζή ελέξγεηα ζηε λνκηκφηεηα θαη ζηε θαλνληθφηεηα παξά ζηα 

                                                
10 AOB- Accrual Output Budgeting. Marc Robinson (2002) ‘ Financial Control in Australia 

Government Budgeting, Public Budgeting and Finance 
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απνηειέζκαηα. Σα απνηειέζκαηα εάλ δελ αμηνπνηεζνχλ θαη αμηνινγεζνχλ κε βάζε 

έλα ζχζηεκα «ελέξγεηαο-απνηειέζκαηνο», δελ πξφθεηηαη θαλέλαο λφκνο λα θέξεη απφ 

κφλνο ηνπ ηα επηζπκεηά απνηειέζκαηα ηεο δηνίθεζεο. Αθνινχζσο , ζηελ εξψηεζε ε 

πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαηά πφζν ζα βνεζήζεη ζηνλ 

ινγηζηηθφ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν, νη απαληήζεηο ήηαλ κνηξαζκέλεο, 30% 

πάξα πνιχ, 10% πνιχ, 30% αξθεηά θαη 30% ιίγν. Γειαδή 40% είλαη νη αηζηφδνμνη 

φηη ην λέν ζχζηεκα ζα πεηχρεη θαη ην 60% είλαη νη επηθπιαθηηθνί, πνπ δελ 

πξνηξέρνπλ ησλ εμειίμεσλ. Όλησο ην λέν ζχζηεκα θαη ε ρξήζε ηεο δηπινγξαθηθήο 

κεζφδνπο ίζσο λα παξέρνπλ ζηε δηνίθεζε πην θαιφ ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν, ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ ηακεηαθή κέζνδν. Όζνλ αθνξά ηελ εξψηεζε θαηά πφζν πηζηεχεηε 

φηη ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην κπνξεί λα νδεγήζεη ζηε ζχληαμε πεξηζζφηεξσλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ην ίδξπκα (αηνκηθψλ), ην 40%  απάληεζε 

αξθεηά, ην 30% ιίγν, ην 20% πνιχ θαη κφιηο ην 10% πάξα πνιχ. Πξνθαλψο θαη φια 

επηδέρνληαη βειηίσζεο θαη ζίγνπξα γίλνληαη θάπνηα βήκαηα πξνο ηε ζσζηή 

θαηεχζπλζε. 

 Οη ηειεπηαίεο ηξεηο εξσηήζεηο (ζρήκαηα 5.11,5.12,5.13)  αλαθέξνληαη ζην 

ηξίπηπρν ησλ αξρψλ πνπ δηέπνπλ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζην θαηά πφζν ν ππάξρνλ 

ινγηζηηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθφηεηα, 

απνδνηηθφηεηα θαη απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ηδξχκαηνο. χκθσλα, ινηπφλ, κε ηα 

απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο ην 40% πηζηεχεη φηη ν ήδε ππάξρνλ έιεγρνο ζπκβάιιεη 

πνιχ έσο πάξα πνιχ ζηε νηθνλνκηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ ηδξπκάησλ, ην 30% 

ζεσξεί φηη βνεζά αξθεηά, ελψ έλα 30% πηζηεχεη φηη δε ζπλεηζθέξεη θαζφινπ. ηελ 

αληίζηνηρε εξψηεζε γηα ηελ απνδνηηθφηεηα ην 30% απάληεζε φηη ζπλεηζθέξεη  πνιχ 

έσο πάξα πνιχ, ην 40% ιίγν θαη ην 30% θαζφινπ θαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ην 

27% απάληεζε φηη ζπλεηζθέξεη πνιχ έσο πάξα πνιχ θαη ην 73% απφ ιίγν έσο 

θαζφινπ. πλνπηηθά, κπνξνχκε λα ζπκπεξάλνπκε φηη, έσο ηψξα, δελ έρνπλ 

ζρεκαηηζηεί απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θάπνηεο κέζνδνη ειέγρνπ ψζηε λα ζπκβάιινπλ 

θαηά πνιχ ζηε δηαθάλεηα θαη ζηελ νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θξάηνπο. Σν ηξίπηπρν, 

νηθνλνκηθφηεηα-απνηειεζκαηηθφηεηα-απνδνηηθφηεηα πξέπεη λα είλαη νη βαζηθνί 

καθξνπξφζεζκνη ζηφρνη πνπ λα ζέηεη θάζε δεκφζηα ππεξεζία ή θνξέαο ψζηε λα 

κπνξεί λα εμαζθαιίδεη ηε κέγηζηε θνηλσληθή πξνζθνξά θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηα  

ηνπ.     
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Γηάγξακκα  5.2.Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Κάκε πότε γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ για τθν 

απογραφι πάγιων ςτοιχείων;

Τακτικά-

Περιοδικά      

20%

Έκτακτα

10%

Σπάνια   

10%

Ποτζ

60%

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.3. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

 Κάκε πότε γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ για τθν 

απογραφι 

Ηλεκτρονικοφ/Μθχανολογικοφ/Εργαςτθριακοφ 

υλικοφ

Τακτικά-Περιοδικά      

30%

Έκτακτα

20%
Σπάνια   

10%

Ποτζ

40%
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Γηάγξακκα 5.4. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

 Κάκε πότε γίνεται εξωτερικόσ ζλεγχοσ 

για τθν απογραφι Αποκικθσ

Τακτικά-

Περιοδικά      

60%

Ποτζ

40%

0%

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.5. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Πώσ κρίνετε τθ δικλείδα αυτι του 

ελζγχου;
Πολφ καλή

10%

Μζτρια

50%

Πολφ κακή

40%
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Γηάγξακκα 5.6. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Συμβαδίηει αυτι θ μζκοδοσ με τθν 

πραγματικότθτα;
Πάρα πολφ

9%

Αρκετά

46%
Λίγο

27%

Καθόλου

18%

 

 

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.7. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Οι καινοφριεσ διατάξεισ (Π.Δ 113, Ν. 3871 

κλπ), πιςτεφετε ότι ςυμβάλλουν ςτον λογιςτικό 

και χρθματοοικονομικό ζλεγχο του ιδρφματοσ;

Πάρα πολφ

20%

Αρκετά

40%

Λίγο

10%

Καθόλου

30%
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Γηάγξακκα 5.8. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Η ‘πολυπλοκότθτα’ των διαδικαςιών ελζγχου, πώσ 

πιςτεφετε ότι ςυμβάλλουν ςτον λογιςτικό και 

χρθματοοικονομικό ζλεγχο των επιχειριςεων;

Λίγο

60%

Καθόλου

40%

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.9. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Η πραγματικι χριςθ του διπλογραφικοφ 

ςυςτιματοσ κατά πόςο πιςτεφετε ότι κα 

βοθκιςει ςτον λογιςτικό και 

χρθματοοικονομικό ζλεγχο;

Πάρα πολφ

30%

Πολφ

10%
Αρκετά

30%

Λίγο

30%
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Γηάγξακκα 5.10. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Πιςτεφετε ότι οι ιςχφουςεσ νομοκετικζσ αλλαγζσ (Νόμοι, 

διατάξεισ, διπλογραφικό ςφςτθμα κλπ) μποροφν να 

οδθγιςουν ςτθ ςφνταξθ χρθματοοικονομικών 

καταςτάςεων 

Πάρα πολφ

10%

Πολφ

20%

Αρκετά

40%

Λίγο

30%

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.11. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Πόςο πιςτεφετε ότι ο υπάρχον λογιςτικόσ και 

χρθματοοικονομικόσ ζλεγχοσ ςυμβάλλει ςτθν 

οικονομικότθτα ( ςτθν επίτευξθ μείωςθσ 

κόςτουσ) τθσ λειτουργίασ του Ιδρφματοσ

Πάρα πολφ

20%

Πολφ

20%

Αρκετά

30%

Καθόλου

30%

 

 

 



103 

 

Γηάγξακκα 5.12. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

Πόςο πιςτεφετε ότι ο υπάρχον λογιςτικόσ και 

χρθματοοικονομικόσ ζλεγχοσ ςυμβάλλει ςτθν 

επίτευξθ τθσ ικανοποιθτικισ αποδοτικότθτασ (ςτθ 

ςχζςθ ειςροών-εκροών) του Ιδρφματοσ

Πολφ

20%

Αρκετά

10%

Λίγο

40%

Καθόλου

30%

 

 

 

 

 

 

Γηάγξακκα 5.13. Έξεπλα ινγ.&ρξε/θνπ ειέγρνπ  γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα 

 Πόςο πιςτεφετε ότι ο υπάρχον λογιςτικόσ και 

χρθματοοικονομικόσ ζλεγχοσ ενιςχφει τθν 

αποτελεςματικότθτα ( τθν επίτευξθ ςτόχων) του 

Ιδρφματοσ;

Πάρα πολφ

9%

Πολφ

18%

Λίγο

46%

Καθόλου

27%
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 6 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΔΙ 

 

 

6.1 Γεληθά πκπεξάζκαηα 

 

 Έλα πξψην ζπκπέξαζκα απηήο ηεο εξγαζίαο, φζνλ αθνξά ην ζρεδηαζκφ ηνπ 

θπβεξλεηηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη φηη ζα πξέπεη λα θξνληίδνπκε λα ππάξρεη 

ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο απνζηνιήο ηνπ θάζε θνξέα θαη ηεο απφδνζεο ηνπ απφ ην 

επίπεδν ηνπ ζρεδηαζκνχ αθφκα. Δπηπιένλ, ζα πξέπεη, ν ζρεδηαζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ λα πξνβιέπεη ηε ζχλδεζε ηνπο κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο θαη κε ηα 

επηζπκεηά απνηειέζκαηα πνπ επηδηψθεη ν θάζε θνξέαο. Αθφκε ζεκαληηθφ θνκκάηη 

γηα ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δεκνζίνπ απνηειεί θαη ε επηινγή ηεο ινγηζηηθήο 

κεζφδνπ θαη ε ζχζηαζε φινπ ηνπ ινγηζηηθνχ  ζπζηήκαηνο δηφηη έλα θαιφ θαη επαξθέο 

ινγηζηηθφ ζχζηεκα ζα καο δψζεη θαη ηηο αλάινγεο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα 

ηε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ. ηελ πξάμε, νη ελέξγεηεο πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ 

ελδπλάκσζε ησλ ειέγρσλ θαη ησλ ινγηζηηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπνζεηνχληαη ζηνπο 

λνκνζεηηθνχο θαη εθηειεζηηθνχο θιάδνπο ηεο θπβέξλεζεο. Έλα πξψην βήκα γηα απηφ 

ην ζθνπφ είλαη ν εληνπηζκφο ησλ αδπλακηψλ ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Έλα δεχηεξν βήκα είλαη ε βειηίσζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ζπζηεκάησλ 

πνπ ρξεζηκνπνηεί ν δεκφζηνο ηνκέαο θαη ηξίην βήκα, αθνχ πξαγκαηνπνηεζνχλ ηα 

άιια δχν, είλαη ε πξνζεθηηθή εθαξκνγή ησλ λέσλ κεζφδσλ θαη νη ηαθηηθέο ή 

έθηαθηεο επηζεσξήζεηο. 

 ε έλα δεχηεξν επίπεδν, κειεηψληαο ην ινγηζηηθφ ζχζηεκα ηνπ δεκφζηνπ 

ηνκέα ζηε ρψξα καο, κε ηελ ηειεπηαία θσδηθνπνίεζε, δηαπηζηψλνπκε φηη αξρίδεη λα 

έρεη πεξηζζφηεξα ρξεκαηννηθνλνκηθά ζηνηρεία, θαζαξφηεηα ζηνπο ζηφρνπο θαη κηα 

πιεζψξα αιιαγψλ πνπ αθνξνχλ ηνπο ειέγρνπο θαη ηηο επζχλεο δηαρείξηζεο. Μνινλφηη  

ε λνκνζεζία ηεο ρψξαο καο βειηηψλεηαη φζνλ αθνξά ην δεκφζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα, 

είλαη πνιχ λσξίο αθφκα γηα λα βγάινπκε  αζθαιή ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ πξφνδν ηεο 

εμέιημεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα . Δπί ηνηο παξνχζεο, ζεκαληηθφ είλαη 

λα γίλεη ε πξαθηηθή εθαξκνγή θαη  ε εθηέιεζε ησλ πξνζθάησλ λνκνζεηεκάησλ.  
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 Δπίζεο, ζεκαληηθφ είλαη λα αλαθέξνπκε ζηα ζπκπεξάζκαηα καο, φηη νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ κε θεξδνζθνπηθψλ νξγαληζκψλ, ζε θακία πεξίπησζε 

δε πξέπεη λα εξκελεχνληαη φπσο νη επηρεηξεκαηηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ παξάγεη ν δεκφζηνο ηνκέαο εξκελεχνληαη κε 

δηαθνξεηηθφ ηξφπν, θαζψο παίξλνπλ θαη κία θνηλσληθή δηάζηαζε ζηελ αλάιπζε ηνπο. 

Οη ρξεκαηννηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, αθφκα, ιεηηνπξγνχλ θαη σο έλα είδνο ειέγρνπ 

αθνχ κε ηε αλάιπζε ηνπο, ζπλδένληαη κε ηνπο ζηφρνπο ηεο δηνίθεζεο κε ηα 

απνηειέζκαηα.  

 Όζνλ αθνξά ηηο πξαθηηθέο ειέγρνπ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα πνπ εθαξκφδνληαη 

ζηε ρψξαο καο, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη, ζα ρψξα, έρνπκε λα θάλνπκε πνιχ δξφκν 

αθφκε θαη πνιιέο βειηηψζεηο ζηνλ ηξφπν πνπ δηαρεηξηδφκαζηε ηνλ εζσηεξηθφ έιεγρν 

ζην δεκφζην ηνκέα θαη ηνπο θηλδχλνπο πνπ ηνλ ζπλνδεχνπλ. Γηα παξάδεηγκα, κία 

θίλεζε πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη λα αλαθηήζεη ν δεκφζηνο ηνκέαο, φζν ην 

δπλαηφ γξεγνξφηεξα, ηελ εκπηζηνζχλε ησλ «stakeholders», δειαδή ησλ πνιηηψλ θαη 

ησλ ζπλαιιαζζφκελσλ εκπνξηθά πξνζψπσλ, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί κηα πην πγεηήο 

ζρέζε εκπηζηνζχλεο θαη δηαθάλεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ. Σα ηειεπηαία ζηνηρεία είλαη 

απηά πνπ ιείπνπλ αλάκεζα ζηνπο θνξνινγνχκελνπο θαη ζην θξάηνο θαη απηή ε ζρέζε 

νθείιεη κε θάπνηνλ ηξφπν λα αιιάμεη. Γε λνείηαη λα πθίζηαηαη εζσηεξηθφο έιεγρνο 

θαη λα ακθηζβεηείηαη απφ ηνπο άκεζα ζπλαιιαζζφκελνπο θαη ηνπο άκεζα 

ελδηαθεξφκελνπο, δηφηη απηφ ζπλεπάγεηαη φηη ην ζχζηεκα θάπνπ ρσιαίλεη θαη δελ 

παξάγνληαη αζθαιή  ζηνηρεία θαη ζπλεπψο θαη αζθαιή ζπκπεξάζκαηα. 

 

6.2 πκπεξάζκαηα θαη Πξνηάζεηο γηα ηε Μειέηε Πεξίπησζεο  

 

Μία ζεκαληηθή παξαηήξεζε πνπ κπνξνχκε λα θάλνπκε γηα ηνλ ππάξρνλ 

ινγηζηηθφ θαη ην ρξεκαηννηθνλνκηθφ έιεγρν είλαη κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ειαζηηθφο 

θαη φηη επηδέρεηαη πεξαηηέξσ βειηηψζεηο ζηα εζσηεξηθά ηνπ ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ, 

αμίδεη λα ζεκεηψζνπλε ζηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα δελ ππάξρεη αθφκα θακία 

ζχλδεζε θφζηνπο-απνηειέζκαηνο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ηδξχκαηνο, δειαδή ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ θξάηνπο θαη ηνπ πηπρηνχρσλ πνπ βγαίλνπλ θάζε ρξφλν. Οη 

ηξφπνη πξνζέγγηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ γηα ηα ειιεληθά παλεπηζηήκηα είλαη δχν: Η κία 

είλαη ε ακεξηθάληθε πξνζέγγηζε, ε νπνία ηείλεη πξνο ηνλ «corporatization», ησλ  

δεκφζησλ παλεπηζηεκίσλ ψζηε λα γίλνληαη θαηαλνεηνί ζε φινπο θαη λα επηηπγράλεηαη 
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κε απηφλ ηνλ ηξφπν ν ινγηζηηθφο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο. Η δεχηεξε 

πξνζέγγηζε είλαη ε επξσπατθή, ε νπνία ζπλδέεη άκεζα ηε ρξεκαηνδφηεζε κε ηε 

δξαζηεξηφηεηα ηνπ παλεπηζηεκίνπ ψζηε λα «δέλεηαη» άκεζα ην θφζηνο κε ην 

απνηέιεζκα, ελψ ηαπηφρξνλα πξνθαιείηαη αληαγσληζκφο θαη θίλεηξα γηα πεξαηηέξσ 

εμέιημε θαη αλάπηπμε. Παξαθάησ αλαθέξνπκε κεξηθέο πξνηάζεηο γηα ηε βειηίσζε 

ηνπ εζσηεξηθνχ ρξεκαηννηθνλνκηθνχ ειέγρνπ ζηα παλεπηζηήκηα. 

 Πεξηζζφηεξα ζπγθεληξσκέλα νηθνλνκηθά θαη πνηνηηθά ζηνηρεία(πρ κεηξψν 

πηπρηνχρσλ). 

 Πεξηζζφηεξεο νηθνλνκηθέο εθζέζεηο δεκνζηεπκέλεο(δηαθάλεηα). 

 Υξεκαηννηθνλνκηθφο έιεγρνο βάζε ζηφρσλ. 

 Μεηξήζηκνη ζηφρνη. 

 Πξαγκαηηθνί έιεγρνη ζε δηάθνξα ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πεδία, κέζσ ηεο 

ζχζηαζεο κνλάδσλ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ εθεί πνπ δελ πθίζηαηαη. 

 χλδεζε θφζηνπο-ζηφρσλ-απνηειέζκαηνο. 

 Πξνζνρή ζηα παξαπιαλεηηθά νηθνλνκηθά ζηνηρεία-ηα παλεπηζηήκηα κπνξνχλ 

λα ιεηηνπξγνχλ ειιεηκκαηηθά, εάλ ν θνηλσληθφ ξφινο ηνπο είλαη 

ζεκαληηθφηεξνο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

ΔΡΩΣΗΜΑΣΟΛΟΓΙΟ 

 

. Έηε ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο: 

 ___ 1. κέρξη 5 

 ___ 2. 6 κέρξη 10  

 ___ 3. 11 κέρξη 20 

 ___ 4. >21   

. Αξηζκόο ελεξγώλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ Ιδξύκαηνο, κέρξη ηελ 31/12/2010: 

 ___ 1. κέρξη 5.000 

 ___ 2. 5001 κέρξη 10.000 

 ___ 3. 10.001 κέρξη 20.000 

 ___ 4. >20.000 

. Αξηζκόο εγγεγξακκέλωλ θνηηεηώλ/ηξηώλ ηνπ ηδξύκαηνο, κέρξη ηελ 
31/12/2010: 

 ___ 1. κέρξη 5.000 

 ___ 2. 5001 κέρξη 10.000 

 ___ 3. 10.001 κέρξη 20.000 

 ___ 4. >20.001 

.     Αξηζκόο ρνιώλ ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ 31/12/10: 

            ___ 1.     Κακία 

 ___ 2. κέρξη 5 

 ___ 3. 5 κέρξη 10  

 ___ 4. >11 

. Αξηζκόο Σκεκάηωλ ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ 31/12/10: 

 ___ 1. κέρξη 10 

 ___ 2. 11 κέρξη 20 

 ___ 3. 21 κέρξη 30 

 ___ 4. >31 

. Αξηζκόο Μειώλ ΓΔΠ ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ 31/12/10: 

 ___ 1. κέρξη 100 

 ___ 2. 101 κέρξη 200 

 ___ 3. 201 κέρξη 500 

 ___ 4. 501 κέρξη 1.000 

            ___ 5. >1.000 

.      Αξηζκόο επηζηεκνληθώλ ζπλεξγαηώλ (Π.Γ. 407/80) ηνπ Ιδξύκαηνο ηελ 
31/12/10; 

 ___ 1. κέρξη 100 
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 ___ 2. 101 κέρξη 200 

 ___ 3. 201 κέρξη 500 

 ___ 4. 501 κέρξη 1.000 

            ___ 5. >1.001 

. Πόζνη είλαη θαηά κέζν όξν νη πηπρηνύρνη ηνπ Ιδξύκαηνο (κ.ν ηειεπηαίαο 
ηξηεηίαο); 

 ___ 1. κέρξη 200 

 ___ 2. 201 κέρξη 1.000 

 ___ 3. 1.001 κέρξη 2.000  

 ___ 4. 2.000 κέρξη 3.000 

            ___ 5. >3.001 

. Λεηηνπξγνύλ κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα ζην Ίδξπκα(ηελ 31/12/10); 

            ___ 1. Ναη    ___ 2. Όρη 

. Αλ λαη, πόζα; 

 ___ 1. κέρξη 10           ___ 2.   11 κέρξη 20            ___ 3. >21 

. Γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηωλ κεηαπηπρηαθώλ ρξεζηκνπνηνύληαη 

θπξίωο πόξνη από (ηελ 31/12/10): (δηαβαζκίζηε ηα παξαθάησ) 

 ___  . Γίδαθηξα 

 ___  . Κξαηηθή ζπκκεηνρή 

 ___  . Γσξεέο 

 ___  . Άιιν _____________________ (παξαθαιψ αλαθέξαηε) 

. Έζνδα ηνπ Ιδξύκαηνο εγθξηζέληα από ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Κξάηνπο 

γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Ιδξύκαηνο : (ζπκπεξηιακβάλνληαη φια ηα έζνδα∙ ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο, ζίηηζε, επηζηεκ. πξνζσπ. 407/80, εθηφο απφ δεκφζηεο επελδχζεηο) 

 ___ 1. κέρξη 5 εθ € 

 ___ 2. 5 κέρξη 20 εθ  €  

            ___ 3. 20 κέρξη 30 εθ  € 

 ___ 4. >30 εθ  € 

. Έζνδα ηνπ Ιδξύκαηνο εγθξηζέληα από ηνλ πξνϋπνινγηζκό  ηνπ 

Κξάηνπο γηα  Γεκόζηεο επελδύζεηο: 

 ___ 1. κέρξη 5 εθ € 

 ___ 2. 5 κέρξη 20 εθ  €  

 ___ 3. 20 κέρξη 30 εθ  € 

            ___ 4.     >30 εθ  € 

.    Γώζηε κηα πξνηεξαηόηεηα ζηηο παξαθάηω δαπάλεο ηνπ Ιδξύκαηνο.  

 (δηαβαζκίζηε ηα παξαθάησ)  

       ____  .     Δπηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ-Μηζζνδνζία 

       ____  .    ίηηζε 
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       ____  .     Πξνκήζεηεο 

       ____  .     πληεξήζεηο 

       ____  .     Μεηαθηλήζεηο-πλέδξηα 

       ___  .     Λνηπέο Λεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

       ____  .     Γεκφζηεο επελδχζεηο 

.  Σηα πλαίζια ηος οικονομικού ππογπαμμαηιζμού, πεπιλαμβάνεηαι η καηαγπαθή 

και η αξιοποίηζη ηηρ δημόζιαρ πεπιοςζίαρ.  

Κάζε πόηε γίλεηαη εμωηεξηθόο έιεγρνο γηα ηελ απνγξαθή; 

Α. Πάγηωλ ζηνηρείωλ( θηίξηα, κεραλήκαηα, έπηπια) 

 ___ 1. Σαθηηθά-Πεξηνδηθά      ___ 2. Έθηαθηα 

 ___ 3. πάληα                        ___ 4. Πνηέ 

 Β. Ηιεθηξνληθνύ/Μεραλνινγηθνύ/Δξγαζηεξηαθνύ πιηθνύ 

 ___ 1. Σαθηηθά-Πεξηνδηθά       ___ 2. Έθηαθηα 

 ___ 3. πάληα                         ___ 4. Πνηέ 

Γ. Απνζήθεο (αλαιώζηκα) 

 ___ 1. Σαθηηθά-Πεξηνδηθά      ___ 2. Έθηαθηα 

 ___ 3. πάληα                        ___ 4. Πνηέ 

17. Πώο θξίλεηε ηε δηθιείδα απηή ηνπ ειέγρνπ; 

 ___ 1. Άξηζηε 

 ___ 2. Πνιχ θαιή 

 ___ 3. Μέηξηα 

 ___ 4. Καθή 

            ___ 5. Πνιχ θαθή 

. Καηά ηε ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ ηδξύκαηνο, πνηα κέζνδν 

ρξεζηκνπνηείηε θαηά θύξην ιόγν; 

 ___ 1. Βάζε ζρεδηαζκνχ, πξνγξακκαηηζκνχ θαη πξνυπνινγηζκνχ 

 ___ 2. Βάζε κεδεληθήο βάζεσο 

 ___ 3. Άιιν _____________________ (παξαθαιψ αλαθέξαηε) 

            ___ 4. Κακία επηζηεκνληθή κέζνδν 

. πκβαδίδεη απηή ε κέζνδνο κε ηελ πξαγκαηηθόηεηα; 

 ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

. Οη θαηλνύξηεο δηαηάμεηο (Π.Γ 113, Ν. 3871 θιπ), πηζηεύεηε όηη 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ινγηζηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό έιεγρν ηνπ ηδξύκαηνο; 
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 ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

. Η ‘πνιππινθόηεηα’ ηωλ δηαδηθαζηώλ ειέγρνπ, πώο πηζηεύεηε όηη 

ζπκβάιινπλ ζηνλ ινγηζηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό έιεγρν ηωλ επηρεηξήζεωλ; 

 ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

. Η πξαγκαηηθή ρξήζε ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο θαηά πόζν 

πηζηεύεηε όηη ζα βνεζήζεη ζηνλ ινγηζηηθό θαη ρξεκαηννηθνλνκηθό έιεγρν; 

 ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

. Πηζηεύεηε όηη νη ηζρύνπζεο λνκνζεηηθέο αιιαγέο (Νόκνη, δηαηάμεηο, 

δηπινγξαθηθό ζύζηεκα θιπ) κπνξνύλ λα νδεγήζνπλ ζηε ζύληαμε 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεωλ γηα ην ίδξπκα; 

 ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

.  Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ππάξρνλ ινγηζηηθόο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

ζπκβάιιεη ζηελ νηθνλνκηθόηεηα ( ζηελ επίηεπμε κείσζεο θφζηνπο) ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ Ιδξύκαηνο; 

            ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 



115 

 

.  Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ππάξρνλ ινγηζηηθόο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

ζπκβάιιεη ζηελ επίηεπμε ηεο ηθαλνπνηεηηθήο απνδνηηθόηεηαο (ζηε ζρέζε 

εηζξνψλ-εθξνψλ) ηνπ Ιδξύκαηνο; 

            ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

.  Πόζν πηζηεύεηε όηη ν ππάξρνλ ινγηζηηθόο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθόο έιεγρνο 

εληζρύεη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ( ηελ επίηεπμε ζηφρσλ) ηνπ Ιδξύκαηνο; 

            ___ 1. Πάξα πνιχ 

 ___ 2. Πνιχ 

 ___ 3. Αξθεηά 

 ___ 4. Λίγν 

            ___ 5. Καζφινπ 

 


