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ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Οη εμειίμεηο ζην ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη 

επηρεηξήζεηο, νδήγεζαλ ζηε δηεζλνπνίεζε ησλ αγνξψλ, ε νπνία επηβάιιεη ηελ πιεξφηεηα θαη 

ηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο 

θαη έλαλ εληαίν ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε ελφο 

εληαίνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε έλα εληαίν πιαίζην πξνηχπσλ θαη 

δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη εθηθηή ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ε νκνηνκνξθία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο, δηεζλψο. Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα 

είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη πνιηηηθέο, πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχληαη απφ ηηο 

επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, θαηά ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Ζ 

χπαξμε παξφκνηαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, δηαπηζηψλεηαη θαη 

ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Καζίζηαηαη ινηπφλ αλαγθαία, ε πηνζέηεζε εληαίσλ 

πξνηχπσλ θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνρή θαη ε 

ζπγθξηζηκφηεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ιήςεο 

νξζνινγηθφηεξσλ απνθάζεσλ θαη γεληθά λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ πφξσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Γηα ηελ ππνζηήξημε φκσο ηεο εθαξκνγήο 

ησλ ΓΛΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, απαηηνχληαη 

θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα.  

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο ελφο 

ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, ε έξεπλα 

επηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα κειεηήζεη φιεο εθείλεο ηηο ελφηεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο 

νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

πνπ ππάξρνπλ, κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζηα Διιεληθά 

Παλεπηζηήκηα, θαη απηήο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Ζ κειέηε έρεη σο 

απνηέιεζκα, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ  ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα 

ηα Παλεπηζηήκηα, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηα βαζηθφηεξα ζεκεία, φπνπ εληνπίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο αιιαγέο. Απηέο νη απαηηήζεηο, είλαη αλαγθαία ζπζηαηηθά γηα ηελ πινπνίεζε 

ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. 
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ABSTRACT 

Developments in modern economic environment in which companies operate today, led to the 

globalization of markets, which requires the completeness and adequacy of financial 

information in the financial statements, and a uniform presentation. Therefore, it becomes 

necessary to adopt a uniform accounting system, which is based on a single framework of 

standards and procedures so as to allow for comparability and consistency of financial 

statements, in all companies, internationally. International Accounting Standards are specific 

rules and policies to be followed by companies and organizations in preparing their financial 

statements. The  existence of such a need for reliable information, found and Public Sector 

organizations. It becomes therefore necessary to adopt uniform standards  and in government 

agencies in order to improve the consistency and comparability of financial information to 

enable more rational decision-making and generally improve the efficiency of resource 

management in the Public Sector organizations. To support the application of IAS by 

companies and also by public bodies, appropriate information systems required. 

The main purpose of the study is to investigate the process of analysis of an accounting 

information system to support the implementation of International Accounting Standards in 

Greek Universities. To achieve the aim, the research attempts to identify and study all those 

sections of information, in which the necessary adjustments will be necessary due to the 

significant differences between the existing status of accounting management in Greek 

Universities, and this required by the application of IAS. The study results, the determination 

of the new IT system requirements for the universities, which arise from the key points where 

the required changes identified. These requirements are necessary ingredients for 

implementing accounting information system, which will support the full implementation of 

IAS in Greek Universities. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΧΣΟ  

ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν ζχγρξνλν νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο, 

επηβάιιεη ηελ πιεξφηεηα θαη ηελ επάξθεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ ηνπο, 

πξνθεηκέλνπ νη αλαιπηέο λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβνχλ ζε ζπγθξηηηθέο νηθνλνκηθέο 

εθηηκήζεηο, αιιά θαη νη επελδπηέο λα ιάβνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο. Οη δηαθνξέο ζηα 

ζπζηήκαηα ινγηζηηθήο αιιά θαη νη δηαθνξέο ζηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ησλ επηρεηξήζεσλ, απνηεινχλ ζεκαληηθά εκπφδηα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

δηαζπλνξηαθήο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη αλαγθαία ε πηνζέηεζε ελφο εληαίνπ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα βαζίδεηαη ζε έλα εληαίν πιαίζην πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, έηζη ψζηε λα είλαη 

εθηθηή ε ζπγθξηζηκφηεηα θαη ε νκνηνκνξθία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ζε φιεο ηηο 

επηρεηξήζεηο, δηεζλψο. 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα είλαη ζπγθεθξηκέλνη θαλφλεο θαη πνιηηηθέο, πνπ πξέπεη 

λα αθνινπζνχληαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο, θαηά ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Ο θχξηνο ζηφρνο ησλ ΓΛΠ, είλαη ε νκνηνκνξθία απηψλ ησλ 

θαλφλσλ, κεζφδσλ θαη νδεγηψλ, ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο νξγαληζκνχο ζε φιεο ηηο 

ρψξεο. Σα ΓΛΠ ινηπφλ, δεκηνπξγήζεθαλ γηα λα θαιχςνπλ ηελ αλάγθε ηππνπνίεζεο ηεο 

ινγηζηηθήο δηαδηθαζίαο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε παξνρή έγθαηξσλ, έγθπξσλ, θαηαλνεηψλ, 

αληηθεηκεληθψλ, νξζψλ θαη αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο 

επηρείξεζεο. 

Ζ χπαξμε παξφκνηαο αλάγθεο γηα ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ, 

δηαπηζηψλεηαη θαη ζηνπο νξγαληζκνχο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Ζ πξφζθαηε νηθνλνκηθή θξίζε, 

απνθάιπςε ηελ αλεπάξθεηα ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ αλαθνξψλ θαη ηελ πηνζέηεζε 

αλεπαξθψλ πξαθηηθψλ ινγηζηηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο, απφ ην ζχλνιν ηνπ 

Γεκνζίνπ Σνκέα. Δπνκέλσο, θαζίζηαηαη αλαγθαία, ε πηνζέηεζε εληαίσλ πξνηχπσλ θαη ζηνπο 

νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, ψζηε λα βειηησζεί ε ζπλνρή θαη ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ, λα δνζεί ε δπλαηφηεηα ιήςεο νξζνινγηθφηεξσλ 

απνθάζεσλ θαη γεληθά λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ 

νξγαληζκψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα.  

Γηα ηελ ππνζηήξημε φκσο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ 

ηνπο νξγαληζκνχο ηνπ δεκνζίνπ, απαηηνχληαη θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Απηά ηα 
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πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ζα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα ζπιιέμνπλ πνιπάξηζκα πνζνηηθά θαη 

πνηνηηθά δεδνκέλα, λα επηηαρχλνπλ ηηο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, λα πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα 

άκεζεο θαη αλαιπηηθήο πιεξνθφξεζεο θαη γεληθά λα ππνζηεξίμνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, ζηνπο θνξείο πνπ ζα ηα πηνζεηήζνπλ. 

 

1.1 κοπόρ ηηρ Δπγαζίαρ 

 

Βαζηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο δηαδηθαζίαο ηεο αλάιπζεο ελφο 

ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ, ε έξεπλα 

επηρεηξεί λα εληνπίζεη θαη λα κειεηήζεη φιεο εθείλεο ηηο ελφηεηεο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο 

νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα γίλνπλ νη αλαγθαίεο πξνζαξκνγέο, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ δηαθνξψλ 

πνπ ππάξρνπλ, κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ινγηζηηθήο δηαρείξηζεο ζηα Διιεληθά 

Παλεπηζηήκηα, θαη απηήο πνπ απαηηείηαη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. ε απηά ηα ζηνηρεία, 

ηα νπνία απνηεινχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα βαζηζηνχλ νη 

αλαιπηέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα λα ην ζρεδηάζνπλ θαη λα ην αλαπηχμνπλ.  

 Οη επηκέξνπο ζηφρνη πνπ ηέζεθαλ γηα ηελ παξνχζα εξγαζία είλαη :  

 Ζ αλάδεημε ηεο ζπκβνιήο ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ γηα ηα Παλεπηζηήκηα, 

αλαθνξηθά κε ηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο, ηελ νξζφηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπο, 

ηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, αιιά θαη ηηο ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ ζα έρνπλ απηά ζηελ θνηλσλία, 

θαζψο νη πνιίηεο ζα έρνπλ απμεκέλε ελεκέξσζε θαη ζα εληζρπζεί ε εκπηζηνζχλε 

ηνπο. 

 Ζ αλάδεημε ηεο αλάγθεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζηα 

Παλεπηζηήκηα, ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη ηελ ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ.  

 Ζ αλαιπηηθή κειέηε ηεο επηηεπμηκφηεηαο ηνπ παξαπάλσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

θαηά πφζν δειαδή, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΓΛΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα, θαηαξρήλ, είλαη ηερληθά εθηθηφ λα θαηαζθεπαζηεί. Αθφκε, εάλ απηφ 

θαηαζθεπαζηεί, ην φθεινο πνπ ζα πξνζθέξεη ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηέινο εάλ ηειηθά, 

ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα γίλεη απνδεθηφ θαη ζα ελζσκαησζεί ζηηο ηξέρνπζεο 

δηαδηθαζίεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 



3 

 

1.2 Γομή ηηρ Δπγαζίαρ 

 

ην παξφλ πξψην θεθάιαην, δηαπηζηψλεηαη ε αλάγθε πηνζέηεζεο ελφο εληαίνπ πιαηζίνπ 

ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ θαη δηαδηθαζηψλ, ηφζν ζηνλ ηδησηηθφ φζν θαη ζην δεκφζην ηνκέα θαη 

ηεο ππνζηήξημήο ηνπο απφ θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. ηε ζπλέρεηα 

παξνπζηάδνληαη ν ζθνπφο θαη νη επηκέξνπο ζηφρνη ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην, παξνπζηάδεηαη κηα ζεηξά απφ έξεπλεο θαη κειέηεο ηεο δηεζλνχο 

βηβιηνγξαθίαο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ πινπνίεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. 

πγθεθξηκέλα, εξεπλνχλ ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ζην Γεκφζην Σνκέα, ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία, ηε θσηία, ηελ Οπαιία, ηε Βξαδηιία 

θαη ηε Νέα Εειαλδία. 

ηελ πξψηε ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, αλαπηχζζνληαη ν νξηζκφο θαη νη βαζηθέο 

έλλνηεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, θαζψο θαη νη δπζθνιίεο θαηαλφεζήο ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα, αλαθέξνληαη ηα δηεζλή φξγαλα θαηάξηηζεο ησλ ΓΛΠ θαη ν ξφινο ηεο Δπηηξνπήο 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), ε νπνία είλαη ε αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα 

ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο νξζήο θαη απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, ζηελ Διιάδα. Παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθφηεξα λνκνζεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηε ρψξα καο. Ζ παξνπζίαζε ησλ λνκνζεηεκάησλ, 

γίλεηαη κε ηελ παξάζεζε, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά, φισλ ησλ γεγνλφησλ, ησλ πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ θαη ησλ λφκσλ, κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη ε ελζσκάησζε θαηάιιεισλ 

δηαηάμεσλ, ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηηο 

ειιεληθέο επηρεηξήζεηο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ηα ΓΛΠ θαη ΓΠΥΠ, ηα 

νπνία ηζρχνπλ, θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. Αλαιχνληαη ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ηα νπνία επηθεληξψλνληαη ζηελ 

πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ, ζηε βειηίσζε ηεο εκπηζηνζχλεο πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο αιιά θαη ζηε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο ηεο δηαζπλνξηαθήο επελδπηηθήο δξαζηεξηφηεηαο. 

Αθφκε, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα ησλ ΓΛΠ, ηα νπνία ζπλίζηαληαη ζην κεγάιν 

θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο αιιά θαη ζηελ έιιεηςε επαξθνχο ηππνπνίεζεο ζηηο ινγηζηηθέο 

θαηαζηάζεηο. Αλαιχεηαη δηεμνδηθά, ην Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ην νπνίν ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ΓΛΠ. Πεξηγξάθνληαη νη 

θχξηεο παξαδνρέο, νη νπνίεο απνηεινχλ ηε βαζηθή πξνυπφζεζε γηα ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ. 
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ηε δεχηεξε ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, ε νπνία αθνινπζεί ηε δηάξζξσζε ηεο 

πξψηεο ελφηεηαο, αλαπηχζζνληαη ν νξηζκφο θαη νη βαζηθέο έλλνηεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ 

Πξνηχπσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα, θαζψο θαη ηα δηεζλή φξγαλα θαηάξηηζήο ηνπο. ηε ζπλέρεηα, 

παξνπζηάδεηαη ην ζεζκηθφ πιαίζην γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ ζηελ Διιάδα. 

Γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε φισλ ησλ απνθάζεσλ θαη ησλ αλαθνηλψζεσλ ηεο ΔΛΣΔ, ησλ 

πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη ησλ λφκσλ, κε ηνπο νπνίνπο επηρεηξείηαη λα δηεπθνιπλζεί ε 

δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ησλ ΓΛΠΓΣ θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ηνπο. 

Αθνινπζεί κηα ζπλνπηηθή παξάζεζε ησλ ΓΛΠΓΣ θαη ησλ ΓΛΠ ζηα νπνία βαζίδνληαη, πνπ 

ηζρχνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζπγγξαθήο ηεο εξγαζίαο. ηε ζπλέρεηα αλαιχνληαη ηα βαζηθά 

πιενλεθηήκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ πιεξέζηεξε 

ελεκέξσζε θαη ηελ νξζνινγηθφηεξε νηθνλνκηθή δηνίθεζε. Αθφκε, αλαθέξνληαη ηα βαζηθά 

κεηνλεθηήκαηα απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠΓΣ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, φπσο ην 

κεγάιν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο θαη ε έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ. 

ηελ ηξίηε ελφηεηα ηνπ ηξίηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη νη βαζηθέο έλλνηεο ηεο 

αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαζψο θαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ηα 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα επηδξνχλ ζηνπο νξγαληζκνχο. Αθνινπζεί ε παξνπζίαζε ηεο 

εμέιημήο ηνπο, ε νπνία μεθηλάεη απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1950, φπνπ ε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά θαη θηάλεη έσο ζήκεξα, φπνπ νη εμειίμεηο ζηελ 

ηερλνινγία είλαη αικαηψδεηο. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κχθινπ Εσήο 

Αλάπηπμεο πζηεκάησλ, ε νπνία είλαη ε παξαδνζηαθή κεζνδνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα 

ηελ αλάπηπμε, ζπληήξεζε θαη αληηθαηάζηαζε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. Αθφκε, 

αλαιχνληαη δηεμνδηθά νη θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο, ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο αλάιπζεο, ηνπ 

ζρεδηαζκνχ θαη ηεο πινπνίεζεο, θαζψο θαη ηα βήκαηα θαη νη δηαδηθαζίεο, απφ ηηο νπνίεο 

απνηεινχληαη. 

ην ηέηαξην θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο, ζε φηη 

αθνξά ζηε ζεσξεηηθή ηεο πξνζέγγηζε αιιά θαη ζηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζην 

εξεπλεηηθφ ηεο κέξνο. 

ην πέκπην θεθάιαην, απνηππψλεηαη ην βαζηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, πνπ είλαη ε 

αλάιπζε ελφο ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα. Καηαξρήλ, παξνπζηάδεηαη ε αλάγθε ππνζηήξημεο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ 

ζηα Παλεπηζηήκηα, απφ θαηάιιεια δηακνξθσκέλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα. Καηφπηλ, 

παξνπζηάδεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν εθαξκφδεηαη ε δνκεκέλε κεζνδνινγία ηεο αλάπηπμεο 

θαηαξξάθηε, ζηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. ηε ζπλέρεηα, 

αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 
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ζπζηήκαηνο. Γίλεηαη αλαιπηηθή παξνπζίαζε ηεο αλάγθεο γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ 

ζπζηήκαηνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ησλ βαζηθψλ απαηηήζεσλ, πνπ θαζνδεγνχληαη απφ απηήλ 

ηελ αλάγθε, θαζψο θαη ηεο αμίαο πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλάπηπμή ηνπ. Αθνινπζεί, ε 

δηεμνδηθή αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο, ε νπνία δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ 

ηερληθή, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ εηαηξηθή ζθνπηκφηεηα ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Παξνπζηάδνληαη, ηα βαζηθά ζπζηαηηθά ζηνηρεία ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ελ 

ιφγσ έξγνπ, κεηά απφ ηελ απφθαζε έγθξηζήο ηνπ. ηε ζπλέρεηα, παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά, ε 

θάζε ηεο αλάιπζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, φπνπ απνηππψλεηαη ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο 

ινγηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ηελ ππνζηεξίδνπλ θαζψο θαη ν ηξφπνο ζπιινγήο ησλ πιεξνθνξηψλ. ην 

ηέινο απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ, παξνπζηάδνληαη φιεο νη απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, νκαδνπνηεκέλεο ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο. Οη απαηηήζεηο απηέο ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ, ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην πξψην βήκα 

ζην ζρεδηαζκφ ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. 

ην έθην θεθάιαην, παξνπζηάδνληαη ηα θπξηφηεξα ζπκπεξάζκαηα ηεο παξνχζαο 

εξγαζίαο, φπσο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ. Αθφκε, γίλνληαη ππνδείμεηο 

γηα ηελ πεξαηηέξσ αμηνπνίεζε ησλ επξεκάησλ ηεο κειέηεο.  

 



6 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ  

ΒΗΒΛΗΟΓΡΑΦΗΚΖ ΔΠΗΚΟΠΖΖ 

Μελέηερ – Έπεςνερ ζηο Πεδίο ηυν Γιεθνών Λογιζηικών Πποηύπυν 

 

Οη Connolly θαη Wall (2013), εξεχλεζαλ ηνλ αληίθηππν πνπ είρε ε πινπνίεζε ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηηο απνθεληξσκέλεο δηνηθήζεηο ζηε Βφξεηα Ηξιαλδία, ηε θσηία θαη ηελ 

Οπαιία. Οη ζηφρνη ηεο έξεπλάο ηνπο, ήηαλ ε εμέηαζε ηεο επίδξαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο θαηαξηίζηεθαλ ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηηο απνθεληξσκέλεο 

δηνηθήζεηο, ε αμηνιφγεζε θαηά πφζνλ ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα 

κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ πξνζζέηεη αμία ζηε δηαρείξηζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαζψο θαη ε αλάδεημε θαιψλ πξαθηηθψλ. Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε, κέζσ 18 εκη-

δνκεκέλσλ ζπλεληεχμεσλ ζε αλψηεξα ζηειέρε ησλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ ζηε Βφξεηα 

Ηξιαλδία, ηε θσηία θαη ηελ Οπαιία. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηήζεθε έλα on-line εξσηεκαηνιφγην, 

κε 34 εξσηήζεηο, ην νπνίν ήηαλ αλψλπκν. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο, έδεημαλ φηη ε 

κεηάβαζε ζηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ήηαλ πνιχ πην νκαιή, απφ φηη είρε αξρηθά 

πξνβιεθζεί. Δπίζεο, απνδείρηεθε φηη δφζεθε επαξθήο ρξφλνο ζηα αξκφδηα ηκήκαηα γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο ηειηθήο κεηάβαζεο, γεγνλφο πνπ νδήγεζε ζηελ πεξηνξηζκέλε ρξήζε ζπκβνπιψλ 

απφ εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο θαη ζηελ αλάδεημε ηνπ βαζηθνχ ξφινπ πνπ έρνπλ νη θεληξηθέο 

ππεξεζίεο ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ πξνζσπηθνχ. Ζ κεηάβαζε ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είρε ειάρηζηε 

επίδξαζε ζηε θχζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξάγνληαη θαη νη νπνίεο ζπκβάιινπλ ζηε ιήςε 

απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σα δπλεηηθά νθέιε 

πνπ ζα πξνθχςνπλ, ζα δηαθαλνχλ, εθφζνλ πνιχ ζεκαληηθά ζέκαηα επζπγξάκκηζεο, 

επηιπζνχλ. Τπήξρε κεγάιε πξνζπκία, λα απνδερηνχλ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ε 

νπνία νδήγεζε ζε βειηηψζεηο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ. 

Δθηφο απφ ηε ζπγθξηζηκφηεηα, πνπ ήηαλ έλαο απφ ηνπο δεδεισκέλνπο ζηφρνπο, απνδείρηεθε 

φηη ππήξμαλ βειηηψζεηο ζε ηνκείο, φπσο ηε ινγνδνζία, ηε δηαθάλεηα, ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα, ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε. Σα θχξηα 

κεηνλεθηήκαηα θξίζεθε φηη είλαη ε παξαδνρή, φηη ν ρξφλνο, ην θφζηνο θαη ε πξνζπάζεηα πνπ 

ζα ρξεηαζηνχλ γηα ηε κεηάβαζε ζα ππεξέβαηλε ηα νθέιε. Σέινο, απφ ηελ έξεπλα πξνέθπςε 

φηη δελ ππήξρε ε πεπνίζεζε, φηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είλαη κέξνο ελφο επξχηεξνπ 

πξνγξάκκαηνο ηδησηηθνπνίεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε ζχγθξηζε ησλ ζηνηρείσλ θαη ν αληαγσληζκφο γηα ηελ παξνρή νξηζκέλσλ 
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ππεξεζηψλ. Ζ κεηάβαζε ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, έγηλε αληηιεπηή σο κέξνο ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

κεηαξξχζκηζεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, κε ζηφρν ηελ αχμεζε ηεο δηαθάλεηαο (Connolly, Wall, 

2013:68-69). 

Οη Lacerda de Oliveira θαη  Lemes (2013), κειέηεζαλ ηελ  επίδξαζε ηεο πηνζέηεζεο 

ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηψλ εηαηξεηψλ ηεο 

Βξαδηιίαο, πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηνπ άν Πάνιν. Ζ έξεπλα 

πξνζπαζεί λα απαληήζεη ζην εξψηεκα: Μήπσο ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ πξνθαιέζεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνπο ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο ησλ βξαδηιηάληθσλ δεκνζίσλ 

εηαηξεηψλ πνπ δεκνζηεχζεθαλ ην 2009 θαη επαλαδεκνζηεχνληαη ην 2010; Γηα ηελ απάληεζε 

απηνχ ηνπ εξσηήκαηνο, νη εξεπλεηέο, αλέιπζαλ έμη ρξεκαηννηθνλνκηθνχο δείθηεο, πνπ 

ππνινγίδνληαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ εηαηξεηψλ πνπ απνηέιεζε ην δείγκα. Σν 

δείγκα απνηειείηαη απφ 57 εηαηξείεο, κε ηηο πην εκπνξεχζηκεο κεηνρέο ζην Υξεκαηηζηήξην ηνπ 

άν Πάνιν, νη νπνίεο παξνπζίαζαλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο γηα ην 2009 θαη ηηο 

θαηάξηηζαλ μαλά ην 2010. Ζ επηινγή ησλ εηψλ δηθαηνινγείηαη απφ ην γεγνλφο φηη ην 2009 νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δεκνζηεχνληαη ζχκθσλα κε ηα γεληθά ειεγθηηθά πξφηππα, θαη ην 

2010, ζχκθσλα κε ηα ΓΠΥΠ, ζεκεηψλνληαο φηη ε πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ έγηλε 

ππνρξεσηηθή ην 2010. Οη δείθηεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε κειέηε απηή, επηιέρζεθαλ κε 

βάζε ηελ αλαζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο, ζρεηηθά κε ηελ αλάιπζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ησλ επηπηψζεσλ ησλ κεηαβνιψλ ζηηο 

ινγηζηηθέο πξαθηηθέο πνπ έρνπλ πηνζεηεζεί ζηε Βξαδηιία. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη 

ππήξμε ζεκαληηθή κείσζε ηνπ δείθηε ζχλζεζε ρξένπο κε ηελ αιιαγή ζηε λέα ινγηζηηθή 

πξαθηηθή. Όζνλ αθνξά ζηνπο δείθηεο ρξένπο, αθηλεηνπνίεζεο ησλ κε θπθινθνξνχλησλ 

πφξσλ, θαζαξήο ξεπζηφηεηαο, γεληθήο ξεπζηφηεηαο θαη θαζαξήο θεξδνθνξίαο, δελ ππήξρε 

ζεκαληηθή δηαθνξά ζηηο ηηκέο. Χζηφζν, ζε γεληθέο γξακκέο, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, 

είλαη αμηνζεκείσηε, ε αχμεζε ηεο ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ 

επηρεηξήζεσλ θαη ε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, θαζψο θαη ε βειηίσζε ηφζν 

ηεο πνηφηεηαο φζν θαη ηεο πνζφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εθηίζεληαη ζηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο θνξείο θαη ηηο αξκφδηεο αξρέο (Lacerda de Oliveira, Lemes, 2013:51-69). 

Οη Trewavas, et al. (2012), κειέηεζαλ ηνλ αληίθηππν ηεο πηνζέηεζεο ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα. Ο θχξηνο ζηφρνο ηεο 

έξεπλαο, ήηαλ λα κειεηήζνπλ θαηά πφζν ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ επεξέαζε ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απφ ηηο νληφηεηεο ηνπ δεκνζίνπ, δεδνκέλνπ φηη ν 

δεκφζηνο ηνκέαο δελ είλαη θεξδνζθνπηθφο. Ζ έξεπλα δηεμάρζεθε γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα ηεο Νέαο Εειαλδίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο θαη ησλ 
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ππνηνκέσλ ηεο. Ο αληίθηππνο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, αμηνινγήζεθε κε βάζε ηηο 

κεηαβνιέο κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ ζπλνιηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ 

θπθινθνξνχλησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, ησλ κε θπθινθνξνχλησλ, ησλ ζπλνιηθψλ 

ππνρξεψζεσλ, ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ ηνπ πιενλάζκαηνο ή ηνπ ειιείκκαηνο, ησλ εζφδσλ θαη 

ησλ εμφδσλ, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζπγθξηηηθά κε ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα πξνεγνχκελα ινγηζηηθά πξφηππα. Αθφκε, 

δηεξεπλήζεθαλ ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ πνπ είραλ ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ησλ νληνηήησλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. Ζ έξεπλα βαζίζηεθε, ζηελ αλάιπζε ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ 275 θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ηνπ έηνπο θαηά ην νπνίν 

ελέθξηλαλ γηα πξψηε θνξά ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Ζ ζπιινγή ησλ νηθνλνκηθψλ 

εθζέζεσλ, έγηλε απφ ηηο ηζηνζειίδεο ηνπο, απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ ηεο Νέαο 

Εειαλδίαο θαη απφ ηνπο ίδηνπο ηνπ θνξείο. Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε αλάιπζε ησλ ζηνηρείσλ, ν 

δεκφζηνο ηνκέαο ηαμηλνκήζεθε ζε έμη επηκέξνπο ηνκείο: 1) Κεληξηθή Κπβέξλεζε, 2) 

πκβνχιηα Τγείαο, 3) Τπεξεζίεο ηήξημεο ηεο Κπβέξλεζεο, 4) Δκπνξηθέο επηρεηξήζεηο, 5) 

Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο θαη 6) Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. Γηελεξγήζεθε ζηαηηζηηθή αλάιπζε, 

γηα ην ζχλνιν ηνπ δείγκαηνο ησλ  275 θνξέσλ θαη γηα θάζε επηκέξνπο δείγκα. Ζ ζηαηηζηηθή 

αλάιπζε ζπλίζηαηαη ζε δνθηκέο αλά δεχγε δεηγκάησλ, ζπγθξίλνληαο ηα πξνεγνχκελα 

πξφηππα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, γηα ηα ππφινηπα έλαξμεο θαη ηέινπο ρξήζεο, αλαθνξηθά κε ην 

θάζε νηθνλνκηθφ ζηνηρείν (ελεξγεηηθφ, παζεηηθφ, θαζαξή ζέζε, έζνδα, έμνδα, θαζαξφ 

απνηέιεζκα). Οη δνθηκέο απηέο δηεμήρζεθαλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, αιιά θαη γηα 

ηνλ θάζε ππνηνκέα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ, φηη ζην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, νη 

ππνρξεψζεηο θαη ην ελεξγεηηθφ απμήζεθαλ, ελψ ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ κεηψζεθε. 

ην θαζαξφ απνηέιεζκα δελ ππήξραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο. Ο ππνηνκέαο ηεο Κεληξηθήο 

Κπβέξλεζεο, είρε ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηηο ππνρξεψζεηο θαη ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ, 

ηα νπνία απμήζεθαλ ζεκαληηθά. Οη Τπεξεζίεο ηήξημεο ηεο Κπβέξλεζεο, δελ είραλ 

ζεκαληηθέο αιιαγέο, ελψ ε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε, είρε ηηο πεξηζζφηεξεο αιιαγέο απφ φιν ην 

δεκφζην ηνκέα, απμάλνληαο ην ελεξγεηηθφ θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο. ηηο Δκπνξηθέο 

Δπηρεηξήζεηο, δηαπηζηψζεθαλ ζεκαληηθέο αιιαγέο σο πξνο ην ζχλνιν ησλ ηδίσλ θεθαιαίσλ 

αιιά θαη ηνπ ελεξγεηηθνχ ηνπο. Οη Τπεξεζίεο Δθπαίδεπζεο, είραλ ζεκαληηθέο αιιαγέο απφ 

ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, πνπ δελ επεξέαζαλ φκσο ζεκαληηθά ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο 

θαηαζηάζεηο. ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, παξαηεξήζεθε ζεκαληηθή επίδξαζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

ζηηο ζπλνιηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα, επηβεβαίσζαλ φηη ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, είρε ζπλνιηθή επίπησζε ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο 
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δείρλνπλ φηη ππήξμαλ ζεκαληηθέο απμήζεηο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 

θαη ζεκαληηθέο κεηψζεηο ζηε ζπλνιηθή θαζαξή ζέζε ζε νξηζκέλνπο επηκέξνπο ηνκείο. Σα 

θχξηα αίηηα απηψλ ησλ αιιαγψλ, ήηαλ ε αλαγλψξηζε ησλ δηθαησκάησλ εξγαδνκέλσλ (ΓΛΠ 

19), ε αλαγλψξηζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ (ΓΛΠ 39) θαη ε επαλαθαηακέηξεζε ηεο 

αλαβαιιφκελεο θνξνινγίαο (ΓΛΠ 12). Δπηπξφζζεηα, νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέαο, έθαλαλ 

πνιιέο αλαθαηαηάμεηο κεηαμχ ησλ θπθινθνξνχλησλ θαη ησλ κε θπθινθνξνχλησλ ζηνηρείσλ 

ηνπο, γεγνλφο φκσο πνπ δελ πξνθάιεζε αληίθηππν ζηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο 

(Trewavas et al., 2012:86-102). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ  

ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ και ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ 

ΤΣΖΜΑΣΑ 

3.1  ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ 

 

Χο Λνγηζηηθά Πξφηππα ελλννχκε έλα ζχλνιν αξρψλ, κεζφδσλ θαη νδεγηψλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ζπγθεθξηκέλσλ ζεκάησλ ινγηζηηθήο θχζεο, ε εθαξκνγή ησλ νπνίσλ νδεγεί 

ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ απνηειέζκαηνο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο, κε απζηεξά πξνζδηνξηδφκελν θαη νκνηφκνξθν ηξφπν 

(Νηδαλάηνο, 2008). 

 Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (Γ.Λ.Π.) είλαη έλα ζχλνιν θεηκέλσλ, ηα νπνία 

αξηζκνχλ ρηιηάδεο ζειίδεο. Πξφθεηηαη γηα επηζηεκνληθά θείκελα, ζηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη 

ζχλζεηνη επηζηεκνληθνί φξνη, ψζηε λα πεξηγξαθνχλ, φζν ην δπλαηφλ πην ζπλνπηηθά, φιεο νη 

πηζαλέο θαηαζηάζεηο θαη νη ζπλαιιαγέο. Ζ βαζηθή ηνπο επηδίσμε είλαη λα πξνζθέξνπλ ιχζεηο 

γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινγηζηηθψλ πξνβιεκάησλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζηηο 

επηρεηξήζεηο ζε δηεζλέο επίπεδν. Οη δηαηάμεηο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ 

θηινδνμνχλ λα θαιχςνπλ ην ζχλνιν ησλ παγθφζκησλ ζπλαιιαγψλ ησλ επηρεηξήζεσλ 

(Νηδαλάηνο, 2008). 

 Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, πεξηιακβάλνπλ: 

 Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (International Accounting Standards), έσο ηνλ Μάξηην 

ηνπ 2002, 

 Σα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial 

Reporting Standards), κεηά ηνλ Μάξηην ηνπ 2002 θαη  

 Σηο Γηεξκελείεο πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ 

Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα, εθδφζεθαλ αξρηθά ζηελ αγγιηθή γιψζζα, αιιά ζηε 

ζπλέρεηα γηα λα κπνξέζνπλ λα απνηειέζνπλ ειιεληθφ λνκηθφ θείκελν, κεηαθξάζηεθαλ 

επίζεκα ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Δίλαη θπζηθφ, ε κεηάθξαζε ησλ επηζηεκνληθψλ φξσλ απφ ηα 

αγγιηθά ζηα ειιεληθά, λα παξνπζηάδεη ζνβαξέο αδπλακίεο ρσξίο απηφ λα είλαη επζχλε ησλ 

κεηαθξαζηψλ. Απηφ ζπκβαίλεη γηαηί δελ είλαη δπλαηφλ λα βξεζεί ν αληίζηνηρνο ειιεληθφο 

φξνο κε ην ίδην πεξηερφκελν, έηζη ψζηε λα αληηζηνηρίδεηαη επαθξηβψο κε ηνλ πξσηφηππν 

αγγιηθφ φξν (Νηδαλάηνο, 2008). 
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Μηα αθφκε δπζθνιία, σο πξνο ηελ θαηαλφεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

αθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ, κε ηα νπνία αζρνινχληαη απφ κηα γεληθφηεξε 

ζθνπηά. Γειαδή, ηα ΓΛΠ απφ ηε θχζε ηνπο είλαη έλα γεληθφ πιάλν, ηα νπνία δελ ξπζκίδνπλ 

κε αλαιπηηθέο ιεπηνκέξεηεο φια ηα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη, κε απνηέιεζκα λα γίλεηαη 

δχζθνιε ε θαηαλφεζή ηνπο, απφ ηνπο ρξήζηεο (Νηδαλάηνο, 2008). 

 

3.1.1  Όπγανα Καηάπηιζηρ ηυν ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

 

Σα θχξηα φξγαλα πνπ αζρνινχληαη κε ηελ θαηάξηηζε θαη δεκνζηνπνίεζε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

είλαη: 

 Ζ Δπηηξνπή Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.C.), πνπ είλαη έλαο κε 

θεξδνζθνπηθφο νξγαληζκφο κε έδξα ηηο ΖΠΑ, ε νπνία κεηεμειίρζεθε ην 2001 ζε 

πκβνχιην Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ (I.A.S.B.), πνπ είλαη κηα αλεμάξηεηε 

αξρή, ε νπνία έρεη ηελ επζχλε θαηάξηηζεο θαη έθδνζεο ησλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, 

 Ζ πκβνπιεπηηθή Δπηηξνπή Πξνηχπσλ (S.A.C.), ε νπνία παξέρεη ζπκβνπιέο ζην 

I.A.S.B. θαη γεληθφηεξα ελεκεξψλεη γηα ηηο επηπηψζεηο πνπ ζα ππάξμνπλ ζηνπο 

ρξήζηεο ησλ πξνηεηλφκελσλ πξνηχπσλ, 

 Ζ Δπηηξνπή Γηεξκελεηψλ Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο 

(I.F.R.I.C.), ε νπνία εθδίδεη νδεγίεο, ιχζεηο θαη παξαδείγκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

ηελ Διιάδα αξκφδηα επνπηηθή αξρή γηα ηε ζέζπηζε θαη ηελ επνπηεία ηεο νξζήο θαη 

απνηειεζκαηηθήο εθαξκνγήο ησλ ινγηζηηθψλ θαη ησλ ειεγθηηθψλ πξνηχπσλ, είλαη ε 

Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.). Ζ Δ.Λ.Σ.Δ. απαξηίδεηαη απφ δχν 

επνπηηθά ζπκβνχιηα, κέζσ ησλ νπνίσλ δηελεξγείηαη ε επνπηεία ηεο αγνξάο. Έηζη ην 

πκβνχιην Πνηνηηθνχ Διέγρνπ ειέγρεη ηε ζπκκφξθσζε ησλ νξθσηψλ ειεγθηψλ κε ηα Γηεζλή 

Πξφηππα Διέγρνπ θαη ε Δπηηξνπή Δπαγγεικαηηθψλ Δμεηάζεσλ επνπηεχεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε λφκηκε άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ ειεγθηή, φπσο ηηο 

επαγγεικαηηθέο εμεηάζεηο, ηελ πξαθηηθή άζθεζε θαη ηε ρνξήγεζε άδεηαο άζθεζεο ηνπ 

επαγγέικαηνο. Σέινο, ε Δ.Λ.Σ.Δ., κέζσ ηνπ πκβνπιίνπ Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο 

(.Λ.Ο.Σ.), εηζεγείηαη ηε ζέζπηζε Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ηελ ειιεληθή επηθξάηεηα 

(Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.elte.org.gr/). 

http://www.elte.org.gr/
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3.1.2 Θεζμικό Πλαίζιο για ηην Δθαπμογή ηυν ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηην Δλλάδα 

 

Με ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 1606/2002, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην θαη ην πκβνχιην ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, απνθάζηζε ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ, γηα εθείλεο ηηο επηρεηξήζεηο, ησλ 

νπνίσλ νη κεηνρέο ηνπο δηαπξαγκαηεχνληαη ζηηο νξγαλσκέλεο αγνξέο ησλ ρσξψλ πνπ είλαη 

κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. ηε ζπλέρεηα ε Διιάδα, πηνζέηεζε ηνλ παξαπάλσ Καλνληζκφ 

κε ην Νφκν 2992/2002, θαζηεξψλνληαο ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηηο Αλψλπκεο 

Δηαηξείεο, ησλ νπνίσλ νη κεηνρέο είλαη εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο θαη 

ηελ πξναηξεηηθή εθαξκνγή ζηηο ινηπέο επηρεηξήζεηο πνπ έρνπλ ηε κνξθή ηεο Αλψλπκεο 

Δηαηξείαο. Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, αθνξνχζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζα 

θαηαξηίδνληαλ ηηο ρξήζεηο, νη νπνίεο έιεγαλ κεηά ηηο 31-12-2002 (Καξαγηψξγνο θαη 

Πεηξίδεο, 2010). 

Απφ εθείλε ηελ πεξίνδν, γίλεηαη ζπλερήο πξνζπάζεηα γηα ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

Διιεληθή Ννκνζεζία, θαηάιιεισλ δηαηάμεσλ, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ 

ζηηο ειιεληθέο επηρεηξήζεηο θαη λα πάςνπλ λα πθίζηαληαη ηα πξνβιήκαηα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ 

εθαξκνγή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, κε ην άξζξν 13 ηνπ Νφκνπ 3229/2004, πξνζηέζεθε ην θεθάιαην 15 

ζηνλ ΚΝ 2190/20, ην νπνίν νξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα εθαξκνζηνχλ ηα ΓΛΠ ζηελ 

Διιάδα, ζρεηηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ηηο απνθάζεηο Γ../Γ.. θαη άιια 

δηαδηθαζηηθά ζέκαηα. Αθφκε, ην άξζξν 14 ηνπ πξναλαθεξζέληνο Νφκνπ, επηθέξεη 

ζεκαληηθέο αιιαγέο ζην Π.Γ. 186/1992 (ΚΒ), ζρεηηθέο κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ θαη ηελ 

ππεξίζρπζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ νη θνξνινγηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΚΒ έξρνληαη ζε 

αληίζεζε κε ηα ΓΛΠ. Δπίζεο, ην άξζξν 15, πξνβιέπεη ηε δεκηνπξγία εηδηθνχ απνζεκαηηθνχ 

ππεξαμίαο απφ ηελ αλαπξνζαξκνγή ηεο αμίαο ησλ θηηξίσλ θαζψο θαη ηελ απνηίκεζε ησλ 

εδαθψλ ζηελ εχινγε αμία, ζε εθαξκνγή ηνπ ΓΛΠ 16, ζε φηη αθνξά ηηο ηξάπεδεο θαη ηηο 

αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

ηε ζπλέρεηα ν Νφκνο 3301/2004, ηξνπνπνηεί δηαηάμεηο ηνπ ΚΝ 2190/20, ην ΠΓ 

186/1992 (ΚΒ) θαη ηνλ Κψδηθα Φνξνινγίαο Δηζνδήκαηνο Ν.2238/1994, ψζηε λα 

δηεπθνιχλεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Αθνινχζεζαλ νη Νφκνη 3460 θαη 3487 ην 2006, νη 

νπνίνη αλαθέξνληαη ζηελ απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ ζηελ εχινγε αμία θαη 

ηνπο ελνπνηεκέλνπο ηζνινγηζκνχο πνπ ζπληάζζνληαη κε ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ, αληίζηνηρα 

(Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 
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Καηφπηλ, ε ΠΟΛ 1025/16.02.2005, παξείρε ζεκαληηθέο νδεγίεο γηα ηνλ ηξφπν 

εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ απφ πιεπξάο ΚΒ θαη ε απφθαζε ηνπ Γ ηεο ΔΛΣΔ (Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ) 110/27.02.2006, εμέδσζε νδεγίεο αλαθνξηθά κε ηε 

δηαλνκή θεξδψλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο πνπ ζπληάζζνπλ εηήζηεο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

Ο Καλνληζκφο (ΔΚ) αξηζ. 1126/2008 ηεο Δπηηξνπήο ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, 

ελζσκαηψλεη ζε εληαίν θείκελν ηα δηάθνξα δηεζλή πξφηππα πνπ πηνζεηήζεθαλ κέζσ 

ηξνπνπνηεηηθψλ θαλνληζκψλ θαη θαηαξγεί φινπο ηνπο πξνεγνχκελνπο θαλνληζκνχο. Απφ 

ηφηε κέρξη ζήκεξα, έρνπλ εθδνζεί δεθάδεο άιινη θαλνληζκνί ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, πνπ βαζηθφο ηνπο ζηφρνο είλαη ε δηαθάλεηα θαη ε 

απινχζηεπζε ηεο θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

 

3.1.3 Ηζσύονηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα είλαη ηα εμήο: (Γηθηπαθφο ηφπνο: 

http://www.ifrs.org/) 

ΓΛΠ 1 – Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, ην νπνίν παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο, 

ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν παξνπζίαζεο ηνπ Ηζνινγηζκνχ, ηνπ Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ 

Υξήζεο, ηνπ Πίλαθα Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ηνπ Πίλαθα Σακεηαθψλ Ρνψλ θαη ησλ 

Δπεμεγεκαηηθψλ εκεηψζεσλ (notes). 

ΓΛΠ 2 – Απνζέκαηα, ζχκθσλα κε ην νπνίν νξίδνληαη πνηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ είλαη 

απνζέκαηα, θαζψο θαη ν ηξφπνο απνηίκεζήο ηνπο. 

ΓΛΠ 7 – Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ, ην νπνίν εηζάγεη κηα λέα Καηάζηαζε γηα ηα ειιεληθά 

δεδνκέλα, φπνπ παξνπζηάδνληαη νη ηακεηαθέο ξνέο ηεο επηρείξεζεο απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΓΛΠ 8 – Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε, ην νπνίν δίλεη 

θαηεπζχλζεηο γηα ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζεκάησλ πνπ αθνξνχλ ζηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

ΓΛΠ 10 – Γεγνλόηα κεηά ηελ Ηκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν πξέπεη λα γίλνπλ νη αλάινγνη ινγηζηηθνί ρεηξηζκνί γηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ 

ζπλέβεζαλ αθνχ έθιεηζε ν Ηζνινγηζκφο. 

ΓΛΠ 11 – πκβάζεηο Καηαζθεπήο Έξγσλ, ην νπνίν αληηκεησπίδεη ηα ζέκαηα πνπ είλαη ζρεηηθά 

κε ηελ θαηαζθεπή έξγσλ θαη αθνξά ηερληθέο επηρεηξήζεηο. 

http://www.ifrs.org/
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ΓΛΠ 12 – Φόξνη Δηζνδήκαηνο, ην νπνίν είλαη έλα απφ ηα ζεκαληηθφηεξα πξφηππα, θαζψο 

εηζάγεη κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία, ηελ αλαβαιιφκελε θνξνινγία. 

ΓΛΠ 16 – Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, ην νπνίν νξίδεη πνηα ζηνηρεία ηεο επηρείξεζεο 

εκπίπηνπλ ζηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ πξνηχπνπ θαη ηνλ ηξφπν απνηίκεζήο ηνπο. 

ΓΛΠ 17 – Μηζζώζεηο, ην νπνίν πεξηγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ζε πεξίπησζε κηζζψζεσλ 

αθνχ εμεηαζηεί ε νπζία ηεο ζπλαιιαγήο δηαθξίλνληαο ηηο κηζζψζεηο ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη 

ιεηηνπξγηθέο.  

ΓΛΠ 18 – Έζνδα, ζην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εζφδσλ, 

ρσξίο λα έρεη εηζάγεη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

ΓΛΠ 19 – Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο, ην νπνίν είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ πξφηππν, θαζψο 

πεξηιακβάλεη έλα πιήζνο δηαθνξεηηθψλ ξπζκίζεσλ γηα λα θαιχςεη ηα ζπζηήκαηα αζθάιηζεο 

ησλ εξγαδνκέλσλ, πνπ δηαθέξνπλ απφ ρψξα ζε ρψξα. 

ΓΛΠ 20 – Λνγηζηηθή ησλ Κξαηηθώλ Δπηρνξεγήζεσλ θαη Γλσζηνπνίεζε ηεο Κξαηηθήο 

Τπνζηήξημεο, ην νπνίν θαζνξίδεη κηα εληειψο δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε, αλαθνξηθά κε ηηο 

επηρνξεγήζεηο γηα ηα πάγηα ζηνηρεία, ελψ δηαθνξεηηθή είλαη θαη ε πξνζέγγηζε γηα ηηο 

επηρνξεγήζεηο εμφδσλ. 

ΓΛΠ 21 – Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιώλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηνλ 

ηξφπν ρεηξηζκνχ ησλ ζπλαιιαγψλ ζε μέλν λφκηζκα θαη ησλ ζπλαιιαγκαηηθψλ δηαθνξψλ πνπ 

πξνθχπηνπλ. 

ΓΛΠ 23 – Κόζηνο Γαλεηζκνύ, ην νπνίν παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ηφθνπο θαη 

ηα ινηπά έμνδα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε ιήςε δαλείσλ. 

ΓΛΠ 24 – Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ, κε ην νπνίν νξίδνληαη πνηα είλαη ηα 

ζπλδεδεκέλα κέξε κηαο επηρείξεζεο. Δπίζεο, πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά  νη γλσζηνπνηήζεηο 

πνπ πξέπεη λα γίλνληαη, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα πιεξνθνξνχληαη 

γηα ηελ επίδξαζε ησλ ζπλαιιαγψλ κε ζπγαηξηθέο εηαηξείεο θαη γεληθά κε ζπλδεδεκέλα κέξε, 

ζηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα. 

ΓΛΠ 26 – Λνγηζηηθόο Υεηξηζκόο θαη Γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνληαη από ηα Σακεία 

πληάμεσλ, ην νπνίν αθνξά ηα ηακεία ζπληάμεσλ, φηαλ απηά είλαη ππνρξεσκέλα λα 

ζπληάμνπλ αλεμάξηεηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠ 27 – Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ην νπνίν ρεηξίδεηαη ζέκαηα ζχληαμεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ αηνκηθψλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κηαο επηρείξεζεο.  

ΓΛΠ 28 – Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο θαη Κνηλνπξαμίεο, ην νπνίν θαζνξίδεη 

θξηηήξηα νπζίαο, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ εάλ ππάξρεη ή φρη νπζηψδεο επηξξνή θαη 
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αληηκεησπίδεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ επελδχζεσλ πνπ γίλνληαη ζε απηέο, πνπ έρνπλ νξηζηεί κε 

βάζε ηα παξαπάλσ θξηηήξηα, σο ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

ΓΛΠ 29 – Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο,  ην νπνίν ζέηεη ηα 

θξηηήξηα γηα λα νξηζηεί κία νηθνλνκία σο ππεξπιεζσξηζηηθή. ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ 

απηά ηα θξηηήξηα, επηβάιιεη ινγηζηηθνχο ρεηξηζκνχο, νη νπνίνη πξέπεη λα ιάβνπλ ππφςε ηνπο 

ηνλ πςειφ πιεζσξηζκφ. 

ΓΛΠ 32 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε, ην νπνίν αζρνιείηαη 

κε ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, ηηο δηαδηθαζίεο δηαρσξηζκνχ ηνπο ζε 

θαηεγνξίεο θαη κε ην ζέκα ησλ ζπκςεθηζκψλ ηνπο. Δπίζεο, αλαθέξεηαη θαη ζηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ινγαξηαζκψλ απνηειεζκάησλ, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά 

κέζα. 

ΓΛΠ 33 - Κέξδε αλά Μεηνρή, ζχκθσλα κε ην νπνίν πξέπεη λα ππνινγίδνληαη ηα βαζηθά θέξδε 

αλά κεηνρή θαη λα θνηλνπνηνχληαη νη ππνινγηζκνί πνπ έγηλαλ γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπο. 

ΓΛΠ 34 – Δλδηάκεζεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο ειάρηζηεο 

πιεξνθνξίεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηηο ελδηάκεζεο θαηαζηάζεηο.  

ΓΛΠ 36 – Απνκείσζε ηεο Αμίαο Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ, ζην νπνίν νξίδεηαη ν 

πξνζδηνξηζκφο, κε ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίεο, ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα 

εμεηαζηνχλ γηα απνκείσζε θαη ν ηξφπνο ππνινγηζκνχ απηήο.  

ΓΛΠ 37 – Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο,  ην νπνίν 

επηδηψθεη λα εμαζθαιίζεη φηη εθαξκφδνληαη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη 

απνηίκεζεο, ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο, ηηο ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο θαη φηη 

γλσζηνπνηνχληαη επαξθείο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα. 

ΓΛΠ 38 – Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα πεξηγξάςεη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ γηα ηα άπια πάγηα ζηνηρεία, ηα νπνία αλαγλσξίδνληαη εθφζνλ ηθαλνπνηνχληαη 

ζπγθεθξηκέλα θξηηήξηα. 

ΓΛΠ 39 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε, ην νπνίν ζέηεη δεηήκαηα 

θαη θαζνξίδεη πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

ΓΛΠ 40 – Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα, ην νπνίν πεξηγξάθεη ηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε γηα ηα 

επελδπηηθά αθίλεηα. 

ΓΛΠ 41 -  Γεσξγία, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ, ηε ζχληαμε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζηελ πεξίπησζε 

γεσξγηθψλ εθκεηαιιεχζεσλ. 

ήκεξα ηζρχνπλ ηα εμήο Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο: 

(Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.ifrs.org/) 

http://www.ifrs.org/
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ΓΠΥΠ 1 – Πξώηε Δθαξκνγή ησλ ΓΠΥΠ, ην νπνίν παξέρεη αλαιπηηθέο νδεγίεο. Σν πξφηππν 

απηφ εθαξκφδεηαη κφλν γηα ην πξψην έηνο πνπ πινπνηείηαη ε αξρηθή εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ θαη ν βαζηθφο ηνπ ζηφρνο είλαη ε επίηεπμε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ζπγθξηζηκφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΥΠ 2 – Παξνρέο πνπ Δμαξηώληαη από ηελ Αμία ησλ Μεηνρώλ, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηηο 

παξνρέο πνπ εμαξηψληαη απφ ηελ αμία ησλ κεηνρψλ. ρεηηθά κε απηνχο νη νπνίνη ιακβάλνπλ 

ηηο παξνρέο, ρσξίδνληαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο: εξγαδφκελνη, κε ηελ επξεία έλλνηα ηνπ 

φξνπ (εξγαδφκελνη, ειεχζεξνη επαγγεικαηίεο, κέιε Γ.. θιπ) θαη νη ηξίηνη εθηφο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, πνπ κπνξεί λα είλαη λνκηθά ή θπζηθά πξφζσπα. 

ΓΠΥΠ 3 – Δλνπνηήζεηο Δπηρεηξήζεσλ, ην νπνίν παξνπζηάδεη ηνλ ηξφπν ησλ ζπλελψζεσλ ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ γίλνληαη κε ηε κέζνδν ηεο αγνξάο.  

ΓΠΥΠ 4 – Αζθαιηζηηθέο πκβάζεηο, κε ην νπνίν θαζνξίδεηαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ησλ 

αζθαιηζηηθψλ εηαηξεηψλ θαζψο θαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία έλαο θνξέαο νξίδεηαη σο 

αζθαιηζηηθφο. 

ΓΠΥΠ 5 – Με Κπθινθνξνύληα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία πνπ Καηέρνληαη γηα Πώιεζε θαη 

Γηαθνπείζεο Γξαζηεξηόηεηεο, κε ην νπνίν πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε 

γηα ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαηερφκελα γηα πψιεζε θαη ηηο δηαθνπείζεο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΓΠΥΠ 6 – Δμεξεύλεζε θαη Δθηίκεζε Οξπθηώλ Πόξσλ,  ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

θαζνξίζεη ηελ παξνπζίαζε νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ αμηνιφγεζε 

νξπθηψλ πφξσλ. 

ΓΠΥΠ 7 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, κε ην νπνίν θαζηεξψλνληαη ζχλζεηεο 

γλσζηνπνηήζεηο, έηζη ψζηε νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα αμηνινγνχλ ηε ζεκαζία ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ γηα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο, ηνπο θηλδχλνπο νη 

νπνίνη απνξξένπλ απφ απηά θαζψο θαη ην πψο ε επηρείξεζε δηαρεηξίδεηαη απηνχο ηνπο 

θηλδχλνπο. 

ΓΠΥΠ 8 – Λεηηνπξγηθνί Σνκείο, ζχκθσλα κε ην νπνίν κηα επηρείξεζε ζα πξέπεη λα 

γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηνπο ιεηηνπξγηθνχο ηνκείο ηεο, ψζηε νη ρξήζηεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηα απνηειέζκαηα γηα θάζε 

ιεηηνπξγηθφ ηνκέα ηεο, π.ρ. γηα ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, ηηο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο, ηνπο 

ζεκαληηθνχο πειάηεο θ.α.. 

ΓΠΥΠ 9 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηελ ηαμηλφκεζε θαη επηκέηξεζε 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ. 
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ΓΠΥΠ 10 – Δλνπνηεκέλεο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ν ζθνπφο ηνπ νπνίνπ είλαη λα 

θαζηεξψζεη αξρέο γηα ηελ παξνπζίαζε θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

ΓΠΥΠ 11 – Από Κνηλνύ πκθσλίεο, κε ην νπνίν θαζηεξψλνληαη αξρέο γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε απφ ηνπο θνξείο πνπ έρνπλ έλλνκν ζπκθέξνλ ζηηο 

ζπκθσλίεο πνπ ειέγρνληαη απφ θνηλνχ.  

ΓΠΥΠ 12 – Γλσζηνπνίεζε ησλ πκκεηνρώλ ζε άιιεο νληόηεηεο, ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε 

νληφηεηεο πνπ έρνπλ ζπκκεηνρή ζε ζπγαηξηθή, θνηλή ζπκθσλία ή ζπγγελή επηρείξεζε. 

χκθσλα κε ην πξφηππν απηφ, κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα νθείιεη λα γλσζηνπνηεί πιεξνθνξίεο 

πνπ ζπλδένληαη κε ηα ζπκθέξνληά ηεο ζε άιιε νληφηεηα. 

ΓΠΥΠ 13 – Δπηκέηξεζε ηεο Δύινγεο Αμίαο, ην νπνίν θαζνξίδεη έλα εληαίν πιαίζην γηα ηελ 

επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο  θαζψο θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη. 

 

3.1.4 Πλεονεκηήμαηα  - Μειονεκηήμαηα από ηην Δθαπμογή ηυν 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

 

Σα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, απνηεινχλ έλα ζχλνιν θσδηθνπνηήζεσλ ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ, ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ πνιηηηθψλ, πνπ πξέπεη λα αθνινπζνχλ νη νηθνλνκηθέο νληφηεηεο θαηά ηε 

ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ. Ο βαζηθφο ζηφρνο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είλαη ε ελαξκφληζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο πνπ παξέρνπλ φιεο 

νη επηρεηξήζεηο, ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε πξνζηαζία ησλ επελδπηψλ. Με ηελ εθαξκνγή απηψλ 

ησλ θαλφλσλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα δηαθπιαρζεί ε εκπηζηνζχλε πξνο ηηο ρξεκαηνπηζησηηθέο 

αγνξέο θαη ηαπηφρξνλα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαπξαγκάηεπζε ησλ θηλεηψλ αμηψλ ζε δηεζλέο 

επίπεδν (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://europa.eu/legislation_summaries/). 

Με ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ αλαπηχζζεηαη θαη βειηηψλεηαη ε επηθνηλσλία 

κεηαμχ ησλ δηνηθήζεσλ ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ κε ηνπο κεηφρνπο αιιά θαη κε ηνπο 

ππνςήθηνπο επελδπηέο θαη παξάιιεια δηεπξχλεηαη θαη ε πξφζβαζε ζηελ αγνξά θεθαιαίνπ. 

Έλα απφ ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ηνπο, φπσο πξναλαθέξζεθε, είλαη ε 

θαηάξηηζε νκνηφκνξθσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη νπνίεο είλαη ζπγθξίζηκεο ζε δηεζλέο 

επίπεδν. Δπίζεο, νη ζχλζεηεο θαη εθηεηακέλεο γλσζηνπνηήζεηο πνπ απαηηνχληαη, 

εμαζθαιίδνπλ πιεξέζηεξε ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα ιάβνπλ 

νηθνλνκηθέο απνθάζεηο. Αθφκε, γηα πνιιά ινγηζηηθά ζέκαηα, πηνζεηνχληαη ιχζεηο, νη νπνίεο 

αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα. Σέηνηα ζέκαηα είλαη γηα 

http://europa.eu/legislation_summaries/
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παξάδεηγκα, ε απεηθφληζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρεηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ ηξέρνπζα 

αμία ηνπο θαη φρη ζηελ ηζηνξηθή ηνπο αμία. Ο ππνινγηζκφο ησλ απνζβέζεσλ δηελεξγείηαη κε 

βάζε ηελ σθέιηκε δσή ησλ παγίσλ θαη φρη κε βάζε ζηαζεξνχο ζπληειεζηέο. Σα έμνδα 

θηήζεο αθηλεηνπνηήζεσλ δελ απνηεινχλ μερσξηζηφ άπιν πάγην, αιιά πξνζαπμάλνπλ ην 

θφζηνο θηήζεο ηνπ παγίνπ ζηνηρείνπ πνπ αθνξνχλ. Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγήο 

ησλ άπισλ παγίσλ, ζηελ εχινγε αμία ηνπο, κε αληίζηνηρε επηβάξπλζε ή αχμεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ ρξήζεο. Πξνβιέπεηαη ε ελνπνίεζε φισλ εθείλσλ ησλ επηρεηξήζεσλ νη νπνίεο 

πιεξνχλ ηνλ νξηζκφ ηεο ζπλδεδεκέλεο επηρείξεζεο θαη θαη’ επέθηαζε θαη ε θαηάξηηζε 

ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλεμάξηεηα εάλ έρνπλ δηαθνξεηηθφ αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο. Γίλεηαη δηάθξηζε ησλ κηζζψζεσλ ζε ρξεκαηνδνηηθέο θαη ιεηηνπξγηθέο, κε 

απνηέιεζκα νη ρξεκαηνδνηηθέο κηζζψζεηο (leasing) λα θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία 

ηνπ κηζζσηή σο αγνξαζζέληα πάγηα θαη ζηνπ εθκηζζσηή σο πψιεζε παγίσλ ζηνηρείσλ. Ζ 

δηαθνξεηηθή αληηκεηψπηζε φισλ ησλ παξαπάλσ ζεκάησλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, 

έρεη σο απνηέιεζκα, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα είλαη πεξηζζφηεξν 

ξεαιηζηηθέο, λα έρνπλ κεγαιχηεξε δηαθάλεηα θαη λα αληαπνθξίλνληαη θαιχηεξα ζηε 

ζχγρξνλε νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ψζηε νη ελδηαθεξφκελνη λα θάλνπλ ρξήζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

Σα βαζηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ απφ ηηο επηρεηξήζεηο, 

είλαη θαηαξρήλ ην κεγάιν θφζηνο εθαξκνγήο ηνπο, ην νπνίν ζπλίζηαηαη ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ ινγηζκηθνχ, ηελ απαίηεζε απμεκέλσλ ππνδνκψλ θιπ. 

Αθφκε, είλαη δεδνκέλν φηη ππάξρεη ζαθήο έιιεηςε ζηελ ηππνπνίεζε ησλ ινγηζηηθψλ 

θαηαζηάζεσλ θαη έιιεηςε θαηάιιεισλ ινγαξηαζκψλ ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ, ψζηε λα 

ππνζηεξηρζεί πιήξσο ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Αθφκε, επεηδή ρξεζηκνπνηείηαη 

εθηεηακέλα ε θξίζε θαη ε εθηίκεζε απφ ηελ πιεπξά ηεο δηνίθεζεο θαζψο θαη ε κέζνδνο 

απνηίκεζεο ησλ ζηνηρείσλ ηεο επηρείξεζεο, ηεο εχινγεο αμίαο, κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ηειηθά 

νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο εκπεξηέρνπλ ππνθεηκεληθά ζηνηρεία, πνπ κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε 

εζθαικέλεο πιεξνθνξίεο (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

 

3.1.5 Πλαίζιο Καηάπηιζηρ ηυν Οικονομικών Καηαζηάζευν 

 

Σν Πιαίζην Καηάξηηζεο ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ, είλαη έλα θείκελν πνπ εθδίδεηαη 

απφ ην IASB (International Accounting Standards Board), σο έλα εηζαγσγηθφ θείκελν ησλ 
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ΓΛΠ. χκθσλα ινηπφλ, κε ην Πιαίζην απηφ, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ππφ 

ηελ πξνυπφζεζε φηη ηζρχνπλ δχν βαζηθέο παξαδνρέο. Οη παξαδνρέο απηέο είλαη: 

 Ζ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ζπλαιιαγψλ, αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη φρη θαηά ηελ είζπξαμε ή 

πιεξσκή ηνπο. Σε ζηηγκή πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη, θαηαρσξνχληαη θαη ζηα ινγηζηηθά 

βηβιία θαη απνηππψλνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ ινγηζηηθψλ πεξηφδσλ ηηο 

νπνίεο αθνξνχλ. Απφ ηελ αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, εμαηξείηαη ε Καηάζηαζε 

Σακεηαθψλ Ρνψλ, ε νπνία ζπληάζζεηαη ζε ηακεηαθή βάζε, 

 Ζ αξρή ηεο ζπλερηδφκελεο δξαζηεξηφηεηαο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζπληάζζνληαη ζηε βάζε ηεο ζπλέρηζεο ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο επηρείξεζεο, ζην πξνβιεπφκελν κέιινλ. Ζ δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζα πξέπεη λα πξνβαίλεη ζηελ εθηίκεζε ηεο δπλαηφηεηαο ζπλέρηζεο ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηνπιάρηζηνλ δψδεθα κελψλ. 

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα, λα βγεη ην ζπκπέξαζκα φηη, δελ ππάξρεη πξφζεζε, νχηε 

αλάγθε, γηα ηελ επηρείξεζε, λα ξεπζηνπνηήζεη ή λα πεξηθφςεη ηελ θιίκαθα ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηεο (Φίινο, 2003). 

Χο ρξήζηεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, αλαθέξνληαη νη επελδπηέο (ησξηλνί θαη 

δπλεηηθνί), νη δαλεηζηέο, νη πξνκεζεπηέο θαη άιινη πηζησηέο, νη πειάηεο, νη εξγαδφκελνη, ην 

θξάηνο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ θαζψο θαη ην θνηλφ γεληθφηεξα, νη νπνίνη ρξεζηκνπνηνχλ ηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ, κεξηθέο κφλν απφ ηηο δηάθνξεο αλάγθεο ηνπο, 

γηα πιεξνθφξεζε. Ο ζθνπφο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, είλαη ε παξνρή πιεξνθνξηψλ 

ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή ζέζε κηαο επηρείξεζεο (θπξίσο κέζσ ηνπ Ηζνινγηζκνχ), ηελ 

απνδνηηθφηεηά ηεο (θπξίσο κέζσ ησλ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο) θαη ηηο κεηαβνιέο ζηελ 

νηθνλνκηθή ηεο ζέζε (κέζσ ηνπ Πίλαθα Μεηαβνιψλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ). Όιεο νη πιεξνθνξίεο 

πνπ παξέρνληαη, είλαη ρξήζηκεο ζε έλα επξχηεξν θχθιν ρξεζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα είλαη ζε 

ζέζε απηνί, λα ιάβνπλ νξζέο θαη αληηθεηκεληθέο απνθάζεηο (Φίινο, 2003). 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πξέπεη λα δηαζέηνπλ νξηζκέλα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, 

ηα νπνία θαζνξίδνπλ ηε ρξεζηκφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνπλ. Οξηζκέλα απφ απηά 

ηα ραξαθηεξηζηηθά είλαη: 

 Ζ θαηαλνεηφηεηα, ε νπνία είλαη κηα πνιχ ζεκαληηθή ηδηφηεηα, θαζψο νη πιεξνθνξίεο 

κπνξεί λα είλαη ρξήζηκεο γηα ηνπο ρξήζηεο, εθφζνλ απηέο γίλνληαη άκεζα θαηαλνεηέο, 

 Ζ ζπλάθεηα, δειαδή νη πιεξνθνξίεο λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ 

γηα ηε ιήςε νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ. Απηφ ζπκβαίλεη, φηαλ νη παξερφκελεο 

πιεξνθνξίεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα εθηηκνχλ ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, ηνπ 
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παξφληνο αιιά θαη ηνπ κέιινληνο ή αθφκε θαη λα επηβεβαηψλνπλ ή λα δηνξζψλνπλ 

πξνεγνχκελεο εθηηκήζεηο ηνπο, 

 Ζ ζεκαληηθφηεηα, ζχκθσλα κε ηελ νπνία, νη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ είλαη ζεκαληηθέο, αλ ε παξάιεηςή ηνπο ή ε θαθή ηνπο δηαηχπσζε, ζα 

κπνξνχζε λα επεξεάζεη ηηο απνθάζεηο ησλ ρξεζηψλ, πνπ ιήθζεθαλ κε βάζε απηέο, 

 Ζ αμηνπηζηία, ε νπνία ζεσξείηαη φηη πθίζηαηαη, φηαλ νη πιεξνθνξίεο είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ ιάζε θαη πξνθαηαιήςεηο θαη φηαλ παξνπζηάδνπλ πηζηά ηηο 

ζπλαιιαγέο θαη ηα άιια γεγνλφηα, κε απνηέιεζκα νη ρξήζηεο λα κπνξνχλ λα 

βαζίδνληαη ζ’ απηέο, 

 Ζ νπζία πάλσ απφ ηνλ ηχπν, δειαδή νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη θαη λα 

απνδίδνληαη ζχκθσλα κε ελ νπζία θαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη φρη κφλν κε ηε λνκηθή 

ηνπο κνξθή, 

 Ζ νπδεηεξφηεηα, ε απνπζία ηεο νπνίαο επεξεάδεη ηε ιήςε κηαο απφθαζεο, γηα λα 

επηηεπρζεί έλα πξνθαζνξηζκέλν απνηέιεζκα. Έηζη, γηα λα είλαη νπδέηεξεο νη 

πιεξνθνξίεο θαη λα νδεγνχλ ζε αληηθεηκεληθέο απνθάζεηο ζα πξέπεη λα είλαη 

απαιιαγκέλεο απφ πξνθαηαιήςεηο, 

 Ζ ζχλεζε, ε νπνία είλαη έλα κέηξν επηθπιαθηηθφηεηαο, πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ απηνί 

πνπ θαηαξηίδνπλ ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, ψζηε λα γίλνπλ φζν ηνλ δπλαηφλ πην 

ξεαιηζηηθά, νη αλαγθαίεο εθηηκήζεηο ζε ζπλζήθεο αβεβαηφηεηαο. Έρνληαο ινηπφλ 

ζχλεζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ή ηα έζνδα δελ ππεξεθηηκψληαη θαη ηα έμνδα δελ 

ππνεθηηκψληαη, 

 Ζ πιεξφηεηα, δειαδή νη πιεξνθνξίεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, λα είλαη φζν ην 

δπλαηφλ πην πιήξεηο θαζψο ηπρφλ παξαιείςεηο κπνξνχλ λα θαζηζηνχλ ηηο 

πιεξνθνξίεο εζθαικέλεο, 

 Ζ ζπγθξηζηκφηεηα, κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο κηαο επηρείξεζεο δηαρξνληθά θαη λα βγάδνπλ ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ 

νηθνλνκηθή  ηεο ζέζε θαη ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο, αιιά θαη λα κπνξνχλ λα ζπγθξίλνπλ 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο δηαθνξεηηθψλ επηρεηξήζεσλ γηα λα εθηηκήζνπλ ηε ζέζε 

ηεο θάζε κηαο. Έηζη, νη πιεξνθνξίεο πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη κε ζπζηεκαηηθφ 

ηξφπν, ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκεο (Φίινο, 2003). 

ηελ πξάμε, είλαη πνιιέο θνξέο αλαγθαία ε εμηζνξξφπεζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ 

πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ πνπ πξέπεη λα δηαζέηνπλ νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Ζ ζεκαζία 

ηνπ θάζε έλα απφ απηά ζηηο δηάθνξεο πεξηπηψζεηο, απνηειεί ζέκα επαγγεικαηηθήο θξίζεο. 

Χζηφζν, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζθνπνί ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη κέζσ ησλ 
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νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πξέπεη πξψηα λα επηηεπρζεί κηα θαηάιιειε ηζνξξνπία κεηαμχ 

ησλ πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ (Φίινο, 2003). 

 

3.2 ΓΗΔΘΝΖ ΛΟΓΗΣΗΚΑ ΠΡΟΣΤΠΑ ΓΖΜΟΗΟΤ ΣΟΜΔΑ 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα (International Public Sector Accounting 

Standards), είλαη έλα ζχλνιν πξνηχπσλ, ην νπνίν ζήκεξα αξηζκεί  32 πξφηππα πνπ 

βαζίδνληαη ζηε δεδνπιεπκέλε βάζε θαη έλα πξφηππν ζηελ ηακεηαθή βάζε, γηα ηε ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Σα ΓΛΠΓΣ, έρνπλ ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηεο δηαθάλεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαζψο θαη ηελ 

ελίζρπζε ηεο ηθαλφηεηαο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπβεξλήζεσλ. Μέρξη ζήκεξα, αξθεηέο 

ρψξεο φπσο, ε Διβεηία, ε Απζηξία, ε Οιιαλδία, ε Γαιιία αιιά θαη πνιινί δηεζλείο 

νξγαληζκνί φπσο ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ν ΟΖΔ, ν ΟΟΑ, έρνπλ πηνζεηήζεη πιήξσο ή ελ 

κέξεη ηα ΓΛΠΓΣ, ή ζρεδηάδνπλ λα ην πξάμνπλ (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.epsas.eu). 

Όια ηα πξφηππα δεκνζηεχνληαη θπξίσο ζηελ αγγιηθή γιψζζα θαη σο πξνο ην 

πεξηερφκελφ ηνπο, βαζίδνληαη ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, κε ηα νπνία θαη αληηζηνηρίδνληαη. Καζψο ηα 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ είλαη ζρεδηαζκέλα θπξίσο γηα ηηο επηρεηξήζεηο, δηαπηζηψζεθε ε αλάγθε ηα 

ΓΛΠΓΣ λα πξνζαξκνζηνχλ κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ψζηε λα κπνξνχλ λα 

εθαξκνζηνχλ. Σα ΓΛΠΓΣ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνπο θνξείο ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα φπσο νη εζληθέο θπβεξλήζεηο, νη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη ηνπηθέο αξρέο, 

ρσξίο λα κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ απφ ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ΓΔΚΟ θαη δεκφζηεο 

ηξάπεδεο (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.epsas.eu). 

Έλα ζεκαληηθφ πξφβιεκα ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα 

είλαη φηη επηθεληξψλνληαη θπξίσο ζε ζέκαηα ινγηζηηθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα ηελ ππνβνιή 

ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ, ζην ηέινο ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο. Έλαο πξαγκαηηθφο 

εθζπγρξνληζκφο ησλ δεκνζίσλ νηθνλνκηθψλ, σζηφζν, απαηηεί ηελ εθαξκνγή ηεο ινγηζηηθήο 

ζε δεδνπιεπκέλε βάζε θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο, θαζψο θαη ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. Σα ΓΛΠΓΣ, κπνξνχλ λα ιεηηνπξγήζνπλ σο κηα 

θαηάιιειε βάζε γηα ηε κεηαξξχζκηζε θαη ηελ ελαξκφληζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπ δεκνζίνπ 

ηνκέα. Χζηφζν, γηα ηελ επίηεπμε ηεο κεηαξξχζκηζεο θαη ηεο ελαξκφληζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ λέα πξφηππα (Γηθηπαθφο 

ηφπνο: http://www.epsas.eu). 

http://www.epsas.eu/
http://www.epsas.eu/
http://www.epsas.eu/
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Σν Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα (I.P.S.A.S.B.), είλαη 

έλα αλεμάξηεην φξγαλν, πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία Λνγηζηψλ (I.F.A.C.), 

ε νπνία είλαη έλαο παγθφζκηνο ζεζκφο γηα ην ινγηζηηθφ επάγγεικα. Σφζν ην I.P.S.A.S.B φζν 

θαη ε I.F.A.C., επηδηψθνπλ ηνλ ζηφρν ηεο εμππεξέηεζεο ηνπ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο. Σν 

I.P.S.A.S.B, απνηειείηαη απφ 18 κέιε εζεινληψλ, ηα νπνία δηνξίδνληαη απφ ην Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην ηεο I.F.A.C.. Σα κέιε ηεο αληηπξνζσπεχνπλ δηάθνξνπο ηνκείο ηεο 

επαγγεικαηηθήο ινγηζηηθήο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθψλ, 

ειεγθηηθψλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ ηεο θπβέξλεζεο θαη ηεο αθαδεκατθήο θνηλφηεηαο. Σν Γηεζλέο 

πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα, εθδίδεη ηα ΓΛΠΓΣ, ζε δεδνπιεπκέλε 

βάζε πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γεληθνχ 

ζθνπνχ απφ ηηο θπβεξλήζεηο θαη άιινπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα ζε φιν ηνλ θφζκν. 

Δπίζεο, εθδίδεη θαη νδεγίεο ζρεηηθέο κε ηα πξφηππα θαη δηεπθνιχλεη ηελ αληαιιαγή 

πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ ινγηζηψλ θαη άιισλ πνπ εξγάδνληαη ζην δεκφζην ηνκέα, 

πξνσζψληαο ηελ απνδνρή θαη ηελ ηειηθή πηνζέηεζή ηνπο  (Γηθηπαθφο ηφπνο: 

https://www.ifac.org/public-sector/). 

 

3.2.1 Θεζμικό Πλαίζιο για ηην Δθαπμογή ηυν ΓΛΠΓΣ ζηην Δλλάδα 

 

ηελ Διιάδα, έρνπλ ζεζκνζεηεζεί ζσξεία πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ θαη λφκσλ, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία πηνζέηεζεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζην Γεκφζην 

Σνκέα θαη λα αλνίμεη ν δξφκνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ηνπο. 

πγθεθξηκέλα, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 205/1998 (ΦΔΚ Α’ 163/15.07.1998) «Πεξί 

νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ», απνθαζίζηεθε ε εθαξκνγή 

ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ παξαθνινχζεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζε θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ. Με 

ην Π.Γ. απηφ, θαζνξίζηεθε ην ινγηζηηθφ ζρέδην θαη ν ηξφπνο ηήξεζήο ηνπ απφ ηα Ν.Π.Γ.Γ., 

ηα νπνία πξναηξεηηθά κπνξνχζαλ λα ην ηεξήζνπλ απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ θαη ππνρξεσηηθά 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2000 (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

Αθφκε, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 315/1999 (ΦΔΚ Α’ 302/30.12.1999) «Πεξί 

νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ (Ο.Σ.Α. Α' Βαζκνχ)», θαζηεξψζεθε ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ γηα ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο ηεο 

Πξσηνβάζκηαο Απηνδηνίθεζεο πνπ έρνπλ, είηε πιεζπζκφ άλσ ησλ 5.000 θαηνίθσλ ζχκθσλα 

https://www.ifac.org/public-sector/
http://www.et.gr/
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κε ηελ ηειεπηαία γεληθή απνγξαθή πιεζπζκνχ, είηε έζνδα άλσ ησλ 500 εθαηνκκπξίσλ δξρ., 

απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2000. Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο (Οκάδα 9), 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηηο 1εο Ηαλνπαξίνπ 2001 απφ ηνπο Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο 

πνπ έρνπλ, είηε πιεζπζκφ άλσ ησλ 10.000 θαηνίθσλ ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία γεληθή 

απνγξαθή είηε έζνδα άλσ ηνπ ελφο δηζεθαηνκκπξίνπ δξρ. εηεζίσο θαη πξναηξεηηθά απφ ηνπο 

Γήκνπο θαη ηηο Κνηλφηεηεο πνπ δελ ππεξβαίλνπλ θαλέλα απφ ηα θξηηήξηα απηά (δειαδή θαη ν 

πιεζπζκφο ηνπο είλαη θάησ ησλ 10.000 θαηνίθσλ θαη ηα εηήζηα έζνδα ηνπο θάησ ηνπ ελφο 

δηζεθαηνκκπξίνπ δξρ.) (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

Δπίζεο, κε ην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 146/2003 (ΦΔΚ Α’ 122/21.05.2003) «Πεξί 

νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ ελάξμεσο ηεο εθαξκνγήο ηνπ  

Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο», ζεζπίζηεθε ζηηο Γεκφζηεο 

Μνλάδεο Τγείαο (Πε..Τ. Ννζνθνκεία, Κέληξα Τγείαο), ην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα  

γεληθήο ινγηζηηθήο, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο ηνπ δεκνζίνπ  

ινγηζηηθνχ. Σν Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ηνπ ελ ιφγσ Πξνεδξηθνχ Γηαηάγκαηνο, 

εθαξκφδεηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ 2004, ζε φηη αθνξά ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή 

θαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο θαη Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2005, ζε 

φηη αθνξά ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηαιιεχζεσο (Οκάδα 9) (Γηθηπαθφο ηφπνο: 

http://www.et.gr). 

ηε ζπλέρεηα, κε ην Νφκν 3429/2005 (ΦΔΚ Α’ 314/27.12.2005) θαη ζπγθεθξηκέλα κε 

ην άξζξν 12 ηνπ παξφληνο λφκνπ, νξίδεηαη φηη νη δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, πνπ δελ είλαη 

εηζεγκέλεο ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ ηεο Αζήλαο, ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ 

πηνζεηνχληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, κε εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ, ηελ 1ε 

Ηαλνπαξίνπ 2008 (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

Σν άξζξν 36 ηνπ Νφκνπ 3556/2007 (ΦΔΚ Α’ 91/30.04.2007), επηβάιιεη ζηνπο 

Οξγαληζκνχο Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο, ηελ ππνρξέσζε θαηάξηηζεο θαη 

δεκνζίεπζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα, απφ 01.01.2008 (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

ηε ζπλέρεηα, ην άξζξν 27 ηνπ Νφκνπ 3599/2007 (ΦΔΚ Α’ 176/01.08.2007), 

πξνβιέπεη φηη «Οη Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο, πνπ πξνζδηνξίδνληαη απφ ην Π.Γ. 146/2003 

(ΦΔΚ 122 Α΄), φπσο απηφ ηζρχεη, ζπληάζζνπλ εηήζηεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε 

ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο πνπ πηνζεηνχληαη απφ 

ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ (Δ.Κ.) αξηζ. 1606/ 2002 ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 19εο Ηνπιίνπ 
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2002, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ επίζεκε Δθεκεξίδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (L 243) θαη 

ηνπο Καλνληζκνχο πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαη’ εμνπζηνδφηεζε ησλ άξζξσλ 3 θαη 6 

ηνπ Καλνληζκνχ 1606/2002. Οη κεηξηθέο εηαηξείεο ζπληάζζνπλ Δηήζηεο Δλνπνηεκέλεο 

Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ζχκθσλα κε ηα Πξφηππα πνπ πξναλαθέξνληαη» (Γηθηπαθφο 

ηφπνο: http://www.et.gr). 

Με ην άξζξν 11 ηνπ Νφκνπ 3697/2008 (ΦΔΚ Α’ 194/25.09.2008), επηβιήζεθε ζηηο 

Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ε ππνρξέσζε θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ κε 

βάζε ηα Γ.Π.Υ.Π., πξνζαξκνζκέλα γηα ην Γεκφζην Σνκέα, πνπ εθδίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

Αθφκε, ε Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ ζηελ αλαθνίλσζή ηεο 

0005/09/28.01.2010 αλαθέξεη, κεηαμχ άιισλ, ηα αθφινπζα: «Ζ Δ.Λ.Σ.Δ., γλσξίδνληαο φηη ε 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή ζα πηνζεηήζεη Δηδηθά Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ην Γεκφζην Σνκέα θαη 

πξνθεηκέλνπ λα κελ απαηηεζνχλ επαλεηιεκκέλεο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζρεηηθήο λνκνζεζίαο θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ, επέιεμε λα κελ εθδψζεη ζρεηηθέο νδεγίεο 

πξνηνχ  νξηζηηθνπνηεζνχλ νη πξνζέζεηο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο.....» (Γηθηπαθφο ηφπνο: 

http://www.elte.org.gr/). 

ηε ζπλέρεηα, ζην Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 15/2011 (ΦΔΚ Α’ 30/02.03.2011 ) «Πεξί 

νξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηεο Γηπινγξαθηθήο 

Λνγηζηηθήο Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο», νξίδεηαη φηη ε Γηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή 

Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο, εθαξκφδεηαη απφ ηελ Κεληξηθή Γηνίθεζε ππνρξεσηηθά 

απφ ηελ 1
ε
 Ηαλνπαξίνπ 2011. Πξφθεηηαη γηα κηα ζεκαληηθή θαηλνηνκία, θαζψο εγθαηαιείπεηαη 

ε ηακεηαθή ινγηζηηθή θαη εηζάγεηαη έλα ζχζηεκα δηπινγξαθηθήο ινγηζηηθήο ηξνπνπνηεκέλεο 

ηακεηαθήο βάζεο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ηελ αξρή γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠΓΣ ζην 

κέιινλ (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.et.gr). 

Δπίζεο, ζε Γειηίν Σχπνπ πνπ εμέδσζε ε Δ.Λ.Σ.Δ., ζηηο 6 Μαξηίνπ 2013, ελεκεξψλεη 

γηα ηε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο κε ζθνπφ ηε κεηάθξαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα, ηα νπνία αλακέλεηαη λα ελζσκαησζνχλ 

ζηελ εζληθή καο λνκνζεζία κε θαλνληζηηθή πξάμε. Ζ Δ.Λ.Σ.Δ., θαηαιήγεη αλαθέξνληαο ηα 

ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη ηα νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ, 

γηα ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο φισλ ησλ θνξέσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, πνπ ζα απνθαζηζζεί 

λα εληαρζνχλ ζηα πξναλαθεξφκελα πξφηππα (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.elte.org.gr/). 

Σέινο, κε ηνλ Νφκν 4270/2014 (ΦΔΚ Α’ 143/28.06.2014), ελζσκαηψζεθε ζηελ 

ειιεληθή έλλνκε ηάμε, ε Οδεγία 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 8εο Ννεκβξίνπ 2011 

ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά  πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο 

http://www.et.gr/
http://www.et.gr/
http://www.elte.org.gr/
http://www.et.gr/
http://www.elte.org.gr/


25 

 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (EE L 306/41). θνπφο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ λφκνπ, είλαη ε ζπζηεκαηηθή 

έληαμε ζε εληαίν θείκελν θαη, θαηά πεξίπησζε, ε επηθαηξνπνίεζε ησλ ηζρπνπζψλ αξρψλ 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο θαη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. Σν 

άξζξν 156 ηνπ λφκνπ, αλαθέξεη φηη «Με ην Λνγηζηηθφ ρέδην ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο 

επηδηψθεηαη ν ινγηζηηθφο ρεηξηζκφο ησλ ζπλαιιαγψλ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο κε 

νκνηφκνξθν ηξφπν, ε αιεζήο θαη νξζή απεηθφληζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηαζηάζεσο θαη ηεο 

πεξηνπζηαθήο δηάξζξσζεο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, ε νξζή εθηίκεζε ηεο πηζηνιεπηηθήο 

ηθαλφηεηάο ηεο, ε δηεπθφιπλζε ησλ ζπλαιιαζζνκέλσλ κε απηή, ε άληιεζε αμηφπηζησλ 

πιεξνθνξηψλ θάζε θχζεο γηα αμηνπνίεζε, ηφζν απφ ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο φζν θαη απφ ηνπο 

δηεζλείο νξγαληζκνχο, ε απινχζηεπζε θαη δηεπθφιπλζε ησλ θάζε κνξθήο ειέγρσλ, ε αχμεζε 

ηεο παξαγσγηθφηεηαο θαη ε ζχλδεζε απηνχ κε ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ηνπ ηδησηηθνχ 

ηνκέα. Με πξνεδξηθφ δηάηαγκα, πνπ εθδίδεηαη κε πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ, 

θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ην 

πεξηερφκελφ ηνπ. Με ην ίδην πξνεδξηθφ δηάηαγκα θαζνξίδνληαη, κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ 

Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί, ηα 

ηεξνχκελα βηβιία θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο απηψλ θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ ζέκα» (Γηθηπαθφο 

ηφπνο: http://www.et.gr). 

Απφ ηε ζεζκνζέηεζε φισλ ησλ παξαπάλσ λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ, 

γίλεηαη ζαθέο φηη, ε ελαξκφληζε ηεο ηήξεζεο ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα 

θαη ηεο απεηθφληζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θαηαζηάζεσλ, ζχκθσλα κε δηεζλή πξφηππα, είλαη 

πιένλ πξν ησλ ππιψλ. 

 

3.2.2. Ηζσύονηα Γιεθνή Λογιζηικά Ππόηςπα Γημοζίος Σομέα 

 

Σα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα Γεκνζίνπ Σνκέα πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα είλαη ηα εμήο: 

(Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.epsas.eu) (Deloitte, 2013) 

ΓΛΠΓΣ 1 – Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 1 θαη 

θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θαηαξηίδνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζχκθσλα κε ηε 

κέζνδν ηεο ινγηζηηθήο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαζνδήγεζεο γηα 

ηε δνκή ηνπο θαη ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο γηα ην πεξηερφκελφ ηνπο. 

ΓΛΠΓΣ 2 – Καηαζηάζεηο Σακεηαθώλ Ρνώλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 7 θαη απαηηεί ηελ 

παξνπζίαζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηζηνξηθέο κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα θαη 
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ηακεηαθά ηζνδχλακα κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο θαηάζηαζεο 

ηακεηαθψλ ξνψλ, ε νπνία θαηαηάζζεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ, 

ζχκθσλα κε ηηο επηρεηξεκαηηθέο, επελδπηηθέο θαη ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΓΛΠΓΣ 3 – Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο, Μεηαβνιέο ζηηο Λνγηζηηθέο Δθηηκήζεηο θαη Λάζε, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 8 θαη πξνδηαγξάθεη ηα θξηηήξηα γηα ηελ επηινγή θαη ηε κεηαβνιή ησλ 

ινγηζηηθψλ επηινγψλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν ησλ ζρεηηθψλ γλσζηνπνηήζεσλ. 

ΓΛΠΓΣ 4 - Οη Δπηδξάζεηο ησλ Μεηαβνιώλ ζηηο Σηκέο πλαιιάγκαηνο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ΓΛΠ 21 θαη πεξηγξάθεη ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ γηα ηηο ζπλαιιαγέο ζε μέλν λφκηζκα. 

ΓΛΠΓΣ 5 - Κόζηνο Γαλεηζκνύ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 23 θαη πξνδηαγξάθεη ηε 

ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ην θφζηνο δαλεηζκνχ. 

ΓΛΠΓΣ 6 – Δλνπνηεκέλεο θαη Αηνκηθέο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ΓΛΠ 27 θαη θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ελνπνηεκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. Αθφκε, νξίδεη ηνλ ηξφπν ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ επελδχζεσλ ζε 

ειεγρφκελεο επηρεηξήζεηο, ζηηο αηνκηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. 

ΓΛΠΓΣ 7 - Δπελδύζεηο ζε πγγελείο Δπηρεηξήζεηο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 28 θαη 

πξνδηαγξάθεη ηε ινγηζηηθή ησλ επελδπηψλ γηα επελδχζεηο ζε ζπγγελείο επηρεηξήζεηο. 

ΓΛΠΓΣ 8 – πκκεηνρέο ζε Κνηλνπξαμίεο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 31 πνπ θαηαξγήζεθε 

θαη πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ πνπ απαηηείηαη γηα ηηο ζπκκεηνρέο ζε 

θνηλνπξαμίεο. 

ΓΛΠΓΣ 9 – Έζνδα από πλαιιαγέο Αληαιιαγώλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 18 θαη 

θαζνξίδεη ηε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο ζπλαιιαγέο θαη ηα 

γεγνλφηα. 

ΓΛΠΓΣ 10 - Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζε Τπεξπιεζσξηζηηθέο Οηθνλνκίεο, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 29 θαη νξίδεη εηδηθέο πξνδηαγξαθέο γηα νληφηεηεο πνπ θαηαξηίδνπλ 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζην λφκηζκα κηαο ππεξπιεζσξηζηηθήο νηθνλνκίαο. 

ΓΛΠΓΣ 11 - πκβάζεηο Καηαζθεπήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 11 θαη θαζνξίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο θαηαζθεπέο ζηηο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ αλαδφρνπ. 

ΓΛΠΓΣ 12 – Απνζέκαηα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 2 θαη πξνδηαγξάθεη ην ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ησλ απνζεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο θαη ηελ 

αλαγλψξηζή ηνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο νπνηαζδήπνηε ππνηίκεζεο ζηελ θαζαξή 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία. Δπίζεο παξέρεη νδεγίεο σο πξνο ηνπο ηχπνπο πξνζδηνξηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ απνζεκάησλ. 



27 

 

ΓΛΠΓΣ 13 – Μηζζώζεηο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 17 θαη θαζνξίδεη ηηο θαηάιιειεο 

ινγηζηηθέο πνιηηηθέο θαη γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα εθαξκνζζνχλ γηα ηηο κηζζψζεηο. 

ΓΛΠΓΣ 14 - Γεγνλόηα κεηά ηελ Ηκεξνκελία Ιζνινγηζκνύ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 10 θαη 

θαζνξίδεηαη πφηε κηα νηθνλνκηθή νληφηεηα πξέπεη λα πξνζαξκφδεη ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο ηεο γηα γεγνλφηα κεηά ηελ εκεξνκελία ηνπ ηζνινγηζκνχ θαζψο θαη ηηο 

γλσζηνπνηήζεηο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ. 

ΓΛΠΓΣ 15 - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνίεζε θαη Παξνπζίαζε - αληηθαηαζηάζεθε 

απφ ην πξφηππν IPSAS 28 θαη IPSAS 30. 

ΓΛΠΓΣ 16 – Δπελδύζεηο ζε Αθίλεηα, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 40 θαη θαζνξίδεη ην 

ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ επελδχζεσλ ζε αθίλεηα θαη ηηο ζρεηηθέο γλσζηνπνηήζεηο. 

ΓΛΠΓΣ 17 - Δλζώκαηεο Αθηλεηνπνηήζεηο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 16 θαη θαζνξίδεη ηηο 

αξρέο γηα ηελ αξρηθή αλαγλψξηζε θαη ηε κεηαγελέζηεξε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε ησλ 

ελζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, έηζη ψζηε νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο λα παξέρνπλ νξζέο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο επελδχζεηο κηαο νληφηεηαο ζε αθίλεηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

εμνπιηζκφ. 

ΓΛΠΓΣ 18 – Πιεξνθόξεζε θαηά Σνκέα, ην νπνίν βαζίζηεθε ζην ΓΛΠ 14 πνπ θαηαξγήζεθε 

θαη αληηθαηαζηάζεθε απφ ην ΓΠΥΠ 8, θαη θαζηεξψλεη βαζηθέο αξρέο γηα ηε 

ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαηά ηκήκαηα, ψζηε λα γίλεη θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ 

επηδφζεσλ ηεο νληφηεηαο γηα θάζε δξαζηεξηφηεηά ηεο. 

ΓΛΠΓΣ 19 - Πξνβιέςεηο, Δλδερόκελεο Τπνρξεώζεηο θαη Δλδερόκελεο Απαηηήζεηο, ην νπνίν 

βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 37 θαη νξίδεη ηα θαηάιιεια θξηηήξηα αλαγλψξηζεο θαη βάζεηο κέηξεζεο 

γηα πξνβιέςεηο, ελδερφκελεο ππνρξεψζεηο θαη ελδερφκελεο απαηηήζεηο. θνπφο ηνπ είλαη λα 

δηαζθαιίζεη φηη γλσζηνπνηνχληαη ζηηο ζεκεηψζεηο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ επαξθείο 

πιεξνθνξίεο, ψζηε νη ρξήζηεο λα θαηαλνήζνπλ ηε θχζε ηνπο, ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ην 

πνζφ. 

ΓΛΠΓΣ 20 - Γλσζηνπνηήζεηο πλδεδεκέλσλ Μεξώλ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 24 θαη 

εμαζθαιίδεη φηη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ζα παξνπζηάζνπλ ηελ χπαξμε ζπλδεδεκέλσλ 

ζρέζεσλ θαη ζπλαιιαγψλ. 

ΓΛΠΓΣ 21-  Απνκείσζε ηεο Αμίαο κε Σακεηαθώλ Ρνώλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ, ην νπνίν βαζίδεηαη 

ζην ΓΛΠ 36 θαη εμαζθαιίδεη φηη ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δε δεκηνπξγνχλ ηακεηαθέο 

ξνέο δελ απεηθνλίδνληαη ζε αμία κεγαιχηεξε απφ ην αλαθηήζηκν πνζφ ηνπο θαη ηνλ ηξφπν κε 

ηνλ νπνίν ηα πνζά απηά πξνζδηνξίδνληαη. 

ΓΛΠΣΓ 22 – Γλσζηνπνίεζε Οηθνλνκηθώλ Πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηνλ Δπξύηεξν Γεκόζην 

Σνκέα,  ην νπνίν θαζνξίδεη ηηο απαηηήζεηο γλσζηνπνίεζεο γηα ηηο θπβεξλήζεηο πνπ επηιέγνπλ 
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λα παξνπζηάζνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην γεληθφ θπβεξλεηηθφ ηνκέα ζηηο ελνπνηεκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο.  

ΓΛΠΓΣ 23 – Έζνδα από κε Αληαιιαθηηθέο πλαιιαγέο (Φόξνη θαη Μεηαθνξέο), ην νπνίν 

πεξηγξάθεη ηηο απαηηήζεηο γηα ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ εζφδσλ πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ κε αληαιιαθηηθέο ζπλαιιαγέο. 

ΓΛΠΓΣ 24 – Παξνπζίαζε Πιεξνθνξηώλ ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ ζηηο Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο, 

ην νπνίν δηαζθαιίδεη φηη νη θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα εθπιεξψλνπλ ηηο ππνρξεψζεηο 

ινγνδνζίαο ηνπο ψζηε λα εληζρπζεί ε δηαθάλεηα ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, απφ 

ηελ απφδεημε ζπκκφξθσζεο κε ηνλ εγθεθξηκέλν πξνυπνινγηζκφ. 

ΓΛΠΓΣ 25 - Παξνρέο ζε εξγαδόκελνπο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 19 θαη νξίδεη ηε 

ινγηζηηθή κεηαρείξηζε θαη ηηο γλσζηνπνηήζεηο γηα παξνρέο ζε εξγαδφκελνπο. 

ΓΛΠΓΣ 26 - Απνκείσζε ηεο Αμίαο Σακεηαθώλ Ρνώλ ηνπ Δλεξγεηηθνύ, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ΓΛΠ 36 θαη πξνδηαγξάθεη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθαξκφδεη κηα νληφηεηα γηα λα πξνζδηνξίζεη 

αλ έλα ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ πνπ δεκηνπξγεί ηακεηαθέο ξνέο έρεη ππνζηεί απνκείσζε 

αμίαο θαη εμαζθαιίδεη φηη νη δεκηέο απνκείσζεο αλαγλσξίδνληαη. 

ΓΛΠΓΣ 27 – Γεσξγία, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 41 θαη πεξηγξάθεη ηε ινγηζηηθή 

κεηαρείξηζε θπξίσο γηα γεσξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

ΓΛΠΓΣ 28 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Παξνπζίαζε, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 32 θαη 

θαζνξίδεη ηηο αξρέο γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη  παξνπζίαζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

ΓΛΠΓΣ 29 - Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα – Αλαγλώξηζε θαη Απνηίκεζε, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην 

ΓΛΠ 39 θαη θαζηεξψλεη αξρέο γηα ηελ αλαγλψξηζε, απνηίκεζε θαη επηκέηξεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ. 

ΓΛΠΓΣ 30 – Υξεκαηννηθνλνκηθά Μέζα: Γλσζηνπνηήζεηο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΠΥΠ 7 

θαη  θαζνξίδεη ηηο γλσζηνπνηήζεηο ζρεηηθά κε ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ψζηε νη ρξήζηεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ λα κπνξνχλ λα αμηνινγήζνπλ ηε ζεκαζία ηνπο. 

ΓΛΠΓΣ 31 - Άπια Πεξηνπζηαθά ηνηρεία, ην νπνίν βαζίδεηαη ζην ΓΛΠ 38 θαη πεξηγξάθεηαη ε 

ινγηζηηθή κεηαρείξηζε γηα ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία. 

ΓΛΠΓΣ 32 – πκθσλίεο Παξαρώξεζεο Τπεξεζηώλ: Δθρσξεηήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηε 

Γηεξκελεία (IFRIC) 12 θαη ν ζηφρνο ηνπ  είλαη λα  νξηζηεί ε ινγηζηηθή αληηκεηψπηζε γηα ηηο 

ζπκθσλίεο παξαρψξεζεο ππεξεζηψλ απφ ηνλ εθρσξεηή, κηα νληφηεηα δεκφζηνπ ηνκέα. 

Σα παξαπάλσ 32 πξφηππα βαζίδνληαη ζην ινγηζηηθφ ζχζηεκα δεδνπιεπκέλεο βάζεο, 

ελψ ππάξρεη θαη έλα πξφηππν γηα ηε ινγηζηηθή ζε ηακεηαθή βάζε, ην νπνίν είλαη: 

ΓΛΠΓΣ Σακεηαθήο Βάζεο – Οη Οηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο ζύκθσλα κε ηε Λνγηζηηθή Σακεηαθήο 

Βάζεο, πνπ θαζνξίδεη ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο γεληθνχ ζθνπνχ, 
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πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε ινγηζηηθή ηακεηαθήο βάζεο, γηα λα επηηεπρζεί 

δηαθάλεηα ζηε ρξεκαηννηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε ησλ ηακεηαθψλ εηζπξάμεσλ θαη ησλ 

πιεξσκψλ. Φπζηθά, ην Γηεζλέο πκβνχιην Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ Γεκνζίνπ Σνκέα 

(I.P.S.A.S.B.), ελζαξξχλεη ηηο θπβεξλήζεηο λα πηνζεηήζνπλ ηε δεδνπιεπκέλε βάζε ηεο 

ινγηζηηθήο, αιιά εθφζνλ κηα θπβέξλεζε ρξεζηκνπνηεί ηελ ηακεηαθή βάζε πξνηείλεη ηελ 

πηνζέηεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ.  

 

3.2.3 Πλεονεκηήμαηα  - Μειονεκηήμαηα από ηην Δθαπμογή ηυν ΓΛΠΓΣ 

 

Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ, δειαδή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ πξνζαξκνζκέλσλ γηα ην δεκφζην ηνκέα, 

απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ, ζα έρεη ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα θαη νθέιε. Καηαξρήλ, ε 

ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηνπ ΓΛΠΓΣ, ζα εμαζθαιίζεη ηελ 

απηνηέιεηα ησλ ινγηζηηθψλ ρξήζεσλ, θαζψο ε κέζνδνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη είλαη απηή ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζπλαιιαγψλ ζα γίλνληαη ζηηο ινγηζηηθέο 

πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ. Θα ζπκβάιιεη επίζεο, ζηελ απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο 

πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ νληνηήησλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, θαζψο ηα 

ΓΛΠΓΣ πξνβιέπνπλ ηελ αλαγλψξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ ζηελ εχινγε αμία. Ζ 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ ζα βειηηψζεη ηε δηαρείξηζε ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ 

ηακεηαθψλ δηαζεζίκσλ θαη ζα νδεγήζεη ζηε κείσζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο δεκφζηαο 

δηνίθεζεο. Ζ ρξήζε ζχγρξνλσλ ινγηζηηθψλ εξγαιείσλ πνπ επηβάιινπλ ηα ΓΛΠΓΣ, ζα 

νδεγήζεη ζε νξζνινγηθφηεξε νηθνλνκηθή δηνίθεζε θαζψο ζα ζπζρεηίδνληαη άκεζα ηα έζνδα 

κε ηα έμνδα  (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.elte.org.gr/). 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ,  ε 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ ζην δεκφζην ηνκέα, ζα παξέρεη θαιχηεξεο θαη πιεξέζηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ θαηαλνκή θαη δηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πφξσλ. Δπίζεο, ζα 

θαηαζηήζεη εθηθηή ηελ ζχγθξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα θαη ζα 

βειηηψζεη ηελ αμηνπηζηία θαη ηε δηαθάλεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζ’ απηέο,  

εληζρχνληαο έηζη ηελ εκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ (Γηθηπαθφο ηφπνο: http://www.elte.org.gr/). 

Πξνθαλψο φκσο, ε πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠΓΣ απφ ηνπο θνξείο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, ζα 

δεκηνπξγήζεη θαη πξνβιήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ θαη ηα βαζηθά κεηνλεθηήκαηα απηνχ ηνπ 

εγρεηξήκαηνο. Κάπνηα απφ απηά, είλαη ην κεγάιν θφζηνο ηεο αξρηθήο κεηάβαζεο απφ ην 

δεκφζην ινγηζηηθφ ζηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠΓΣ, πνπ αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηνλ 

http://www.elte.org.gr/
http://www.elte.org.gr/
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εθζπγρξνληζκφ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη ζην 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ πνπ απαηηείηαη  γηα λα θαζνδεγήζεη απηή ηελ πνιχπινθε 

δηαδηθαζία. Αθφκε, ε ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα κε βάζε ηα 

ΓΛΠΓΣ, απαηηεί ηελ θαηάξηηζε ησλ δηνηθεηηθψλ ζηειερψλ πνπ είλαη αξκφδην γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηελ θαηάξηηζε ηνπ ινηπνχ πξνζσπηθνχ ησλ ινγηζηεξίσλ, νη νπνίνη ζα 

εθαξκφδνπλ ηα ΓΛΠΓΣ, ζηηο θαζεκεξηλέο ζπλαιιαγέο θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ ειεγθηψλ, 

ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ειέγμνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ νξζή εθαξκνγή ησλ πξνηχπσλ 

(Γηθηπαθφο ηφπνο: http://epp.eurostat.ec.europa.eu). 

Σέινο, ιφγσ ηνπ ππνθεηκεληθνχ ρεηξηζκνχ ηεο εθαξκνγήο ηεο εχινγεο αμίαο ζε 

πνιιέο ινγηζηηθέο δηαδηθαζίεο, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠΓΣ, ππάξρεη θαη ε άπνςε φηη απηή ζα 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηαρξεζηηθά, εκθαλίδνληαο έηζη κηα πιαζκαηηθή παξνπζίαζε θαιχηεξεο 

εηθφλαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ απφ απηήλ πνπ πξαγκαηηθά είλαη. 

 

3.3 ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΧΝ ΤΣΖΜΑΣΧΝ 

 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, απφ ηελ ηερληθή ζθνπηά, είλαη έλαο ζπλδπαζκφο αλζξψπηλσλ, 

νξγαλσζηαθψλ θαη ηερλνινγηθψλ αιιεινζρεηηδφκελσλ ζηνηρείσλ, ην νπνίν ζπγθεληξψλεη, 

επεμεξγάδεηαη, απνζεθεχεη θαη δηαλέκεη πιεξνθνξίεο απφ ην πεξηβάιινλ θαη ηηο εζσηεξηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νξγαληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηε ιήςε 

απνθάζεσλ, ηελ επηθνηλσλία, ην ζπληνληζκφ, ηνλ έιεγρν, ηελ αλάιπζε θαη ηελ απεηθφληζε ζε 

έλαλ νξγαληζκφ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κεηαηξέπνπλ πξσηνγελή δεδνκέλα ζε 

ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο, κέζσ ηξηψλ βαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: ηελ είζνδν, θαηά ηελ νπνία 

ζπιιέγνληαη ηα πξσηνγελή δεδνκέλα, ηελ επεμεξγαζία, ζηελ νπνία ηα δεδνκέλα απηά 

κεηαηξέπνληαη ζε πιεξνθνξίεο, ζε κηα πην θαηαλνεηή κνξθή θαη ηελ έμνδν, θαηά ηελ νπνία 

ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κεηαθέξεη ηηο επεμεξγαζκέλεο πιεξνθνξίεο ζηνπο αλζξψπνπο ή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ (Laudon, Laudon, 2014-2015). 

Ζ αλάιπζε θαη ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, είλαη κηα πνιχπινθε θαη 

απαηηεηηθή δηεξγαζία ησλ νξγαληζκψλ, κε ηελ νπνία αλαπηχζζνληαη θαη ζπληεξνχληαη 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηέο. Δίλαη γεληθά απνδεθηφ φηη, παξά 

ηηο εμειίμεηο ζηελ ηερλνινγία πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο παξέρνπλ ζπλερψο λέεο δπλαηφηεηεο, ε 

αλάιπζε θαη ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαζνδεγείηαη απφ ηελ πξννπηηθή ελφο 

νξγαληζκνχ. Σα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαηαζθεπάδνληαη, ηξνπνπνηνχληαη θαη 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/
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βειηηψλνληαη πξνο φθεινο ησλ νξγαληζκψλ, νη νπνίνη ηα αληηκεησπίδνπλ σο κηα δηαδηθαζία 

βειηίσζήο ηνπο θαη αλακέλνπλ ηελ χπαξμε λέσλ επθαηξηψλ κέζα απφ λέεο θαηλνηνκίεο ηεο 

ηερλνινγίαο πιεξνθνξηψλ (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

Οη νξγαληζκνί επελδχνπλ ζε πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα: 

 λα πεηχρνπλ επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία 

 λα αλαπηχζζνπλ λέα πξντφληα θαη ππεξεζίεο 

 λα βειηηψζνπλ ηε ιήςε απνθάζεσλ  

 λα απνθηήζνπλ αληαγσληζηηθφ πιενλέθηεκα 

 λα εμαζθαιίζνπλ ηελ επηβίσζή ηνπο. 

Με ιίγα ιφγηα, ε αλάιπζε θαη ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πξνζζέηεη αμία ζηα 

πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ελφο νξγαληζκνχ, έηζη ψζηε λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν ηνπ 

(Laudon, Laudon, 2014-2015). 

  ην ζχγρξνλν επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ, ε ελζσκάησζε ηνπ Παγθφζκηνπ Ηζηνχ, 

ζηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ελφο νξγαληζκνχ, γίλεηαη νινέλα εληνλφηεξε. Παξαηεξείηαη φηη, 

πνιιέο απφ ηηο ιεηηνπξγίεο πιένλ ελφο νξγαληζκνχ, εθηεινχληαη ειεθηξνληθά φπσο γηα 

παξάδεηγκα, νη παξαγγειίεο, νη αγνξέο, νη πιεξσκέο ζηνπο πξνκεζεπηέο θ.α.. Παξά ην 

γεγνλφο φκσο, φηη ην Γηαδίθηπν έρεη δηεηζδχζεη ζε κεγάιν βαζκφ ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

επηρεηξήζεσλ, πνιιέο απφ ηηο βαζηθέο θαη θχξηεο δξαζηεξηφηεηέο ηνπο, φπσο είλαη ε 

πξνζθνξά ησλ πξντφλησλ ή ησλ ππεξεζηψλ ηνπο πξνο πψιεζε, ε πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ 

ηνπο, ε δηαηήξεζε ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πειάηεο θαη ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, παξακέλνπλ 

ίδηεο. Αλ θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν δξαζηεξηνπνηνχληαη ζήκεξα νη επηρεηξήζεηο 

θαζνδεγείηαη απφ ηελ ηερλνινγία θαη ηξέρεη κε πνιχ γξήγνξνπο ξπζκνχο, ην θιεηδί γηα ηελ 

επηηπρεκέλε αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, παξακέλεη ε θαηαλφεζε ζε βάζνο ηνπ 

ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ησλ επηρεηξήζεσλ (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

  Έλα απφ ηα ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ηεο αλάιπζεο θαη ζρεδίαζεο ζπζηεκάησλ είλαη 

ην ινγηζκηθφ εθαξκνγψλ, δειαδή ην ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα λα ππνζηεξίδεη κηα 

ζπγθεθξηκέλε δηεξγαζία ελφο νξγαληζκνχ, φπσο ε δηαρείξηζε απνζήθεο, ε κηζζνδνζία θ.α.. 

Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, εθηφο ηνπ ινγηζκηθνχ εθαξκνγψλ, πεξηιακβάλεη, ην πιηθφ θαη 

ην ινγηζκηθφ ζπζηήκαηνο, ην πιηθφ ηεθκεξίσζεο θαη θαηάξηηζεο, ηνπο ειέγρνπο θαη ην 

αλζξψπηλν δπλακηθφ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην ινγηζκηθφ. Κεληξηθφ ζεκείν ησλ δηεξγαζηψλ ηεο 

ηερλνινγίαο ινγηζκηθνχ, είλαη νη δηάθνξεο κεζνδνινγίεο, νη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία πνπ 

έρνπλ αλαπηπρζεί, ηα νπνία θαζνδεγνχλ ηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ θη επεξεάδνπλ ηελ 

πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο.  (Hoffer, George, Valacich, 2014). 
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 Ζ κεζνδνινγία είλαη κηα ζπιινγή δηαδηθαζηψλ, ηερληθψλ θαη εξγαιείσλ, πνπ βνεζά 

ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζηηο πξνζπάζεηέο ηνπο γηα 

λα πινπνηήζνπλ έλα λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Ζ κεζνδνινγία πνπ πηνζεηείηαη απφ έλαλ 

νξγαληζκφ ζα είλαη ζχκθσλε κε ην γεληθφ ζηπι δηνίθεζεο. Γηα παξάδεηγκα, θάπνηεο 

κεζνδνινγίεο δίλνπλ έκθαζε ζηηο αλζξψπηλεο πηπρέο ηεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ελψ θάπνηεο άιιεο πξνζπαζνχλ λα απηνκαηνπνηήζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξν ηηο εξγαζίεο ηεο αλάπηπμεο ελφο έξγνπ. Ζ ηερληθή είλαη ν ηξφπνο λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κηα ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάπηπμεο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ελψ ηα εξγαιεία είλαη ηα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη 

δηεπθνιχλνπλ ηε ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Οη ηερληθέο θαη ηα εξγαιεία, πξέπεη λα είλαη ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη, 

ψζηε λα είλαη απνηειεζκαηηθά θη επίζεο, πξέπεη λα δηεπθνιχλνπλ απηνχο πνπ αλαπηχζζνπλ 

ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ψζηε λα αθνινπζνχλ ηα βήκαηα πνπ πξέπεη, ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία. Απηά ηα ηξία ζηνηρεία, εξγάδνληαη απφ θνηλνχ γηα λα ζρεκαηίζνπλ ηελ 

πξνζέγγηζε ηνπ νξγαληζκνχ ζηελ αλάιπζε θαη ζρεδίαζε ζπζηεκάησλ (Avison, Fitzgerald, 

2006). 

 

3.3.1 Δξέλιξη ηηρ Ανάπηςξηρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

 

Ζ αλάιπζε θαη ζρεδίαζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ μεθίλεζε ηε δεθαεηία ηνπ ’50, φπνπ 

εθείλε ηελ επνρή ε αλάπηπμε έδηλε κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηηο δηεξγαζίεο πνπ εθηεινχζε ην 

ινγηζκηθφ. Δμαηηίαο ηνπ γεγνλφηνο φηη ηφηε νη ππνινγηζηέο ήηαλ πνιχ κεγάινη αιιά φρη πνιχ 

αμηφπηζηνη, θχξηνο ζηφρνο ήηαλ ε απνδνηηθφηεηα ηεο επεμεξγαζίαο. Γίλνληαλ έκθαζε ζηελ 

απηνκαηνπνίεζε ησλ ππαξρφλησλ δηεξγαζηψλ θαη νη εθαξκνγέο έπξεπε λα αλαπηπρζνχλ απφ 

ηελ αξρή, γηαηί δελ ππήξρε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

 ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1960, εκθαλίζηεθε γηα πξψηε θνξά ε πξψηε γιψζζα 

πξνγξακκαηηζκνχ ππνινγηζηψλ ηξίηεο γελεάο. Απφ εθείλε ηελ επνρή, ιφγσ ησλ ζεκαληηθψλ 

εμειίμεσλ ζηελ ηερλνινγία, αλαπηχρζεθαλ κηθξφηεξνη ππνινγηζηέο θαη πεξηζζφηεξν 

αμηφπηζηνη θη άξρηζε λα αλαπηχζζεηαη ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ. Παξφια απηά φκσο, νη 

νξγαληζκνί εμαθνινπζνχζαλ λα αλαπηχζζνπλ ηηο εθαξκνγέο ηνπο απφ ηελ αξρή, 

ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο δηθνχο ηνπο αλζξψπηλνπο πφξνπο. Ζ άπνςε απηή άξρηζε λα αιιάδεη ηε 

δεθαεηία ηνπ 1970, φπνπ νη νξγαληζκνί άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη ην κεγάιν θφζηνο πνπ 

πξνυπφζεηε ε αλάπηπμε θαηά παξαγγειία, ησλ δηθψλ ηνπο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ. 
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Απηφ είρε σο απνηέιεζκα, ηελ ηάζε πνπ επηθξάηεζε ψζηε ε αλάπηπμε ζπζηεκάησλ λα γίλεη 

πεξηζζφηεξν πεηζαξρεκέλε θαη λα κεηαηνπηζηεί ε πξνζνρή ζηα δεδνκέλα απφ ηηο δηεξγαζίεο 

πνπ ήηαλ αξρηθά (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

 ηε δεθαεηία ηνπ 1980, έγηλαλ πνιχ ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηελ πιεξνθνξηθή ζηνπο 

νξγαληζκνχο, ελψ ε βηνκεραλία ινγηζκηθνχ αλαπηχρζεθε πάξα πνιχ ζεκαληηθά. Ζ αλάπηπμε 

ινγηζκηθνχ γίλνληαη πιένλ ζε γιψζζεο ηέηαξηεο γελεάο, νη νπνίεο έδηλαλ νδεγίεο ζρεηηθά κε 

ηη λα θάλεη έλαο ππνινγηζηήο θαη φρη πψο λα ην θάλεη. Οη ππνινγηζηέο άξρηζαλ λα γίλνληαη 

αηζζεηά πην κηθξνί, πην γξήγνξνη, πεξηζζφηεξν αμηφπηζηνη θαη νη νξγαληζκνί αλέπηπζζαλ 

εθαξκνγέο κε πεξηζζφηεξα γξαθηθά. Χζηφζν, νη νξγαληζκνί πξνηηκνχζαλ λα αγνξάδνπλ 

έηνηκν ινγηζκηθφ  παξά λα ην αλαπηχζζνπλ κφλνη ηνπο (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

 ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, άξρηζαλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηβάιινληα νπηηθνχ 

πξνγξακκαηηζκνχ, φπσο ε Visual Basic, γηα λα ζρεδηαζηνχλ ζπζηήκαηα πνπ ηξέρνπλ ζε 

πιαηθφξκεο. Σα ζπζηήκαηα πνπ πξννξίδνληαλ γηα έλαλ νξγαληζκφ, είλαη πιένλ αξθεηά 

πνιχπινθα θαη κεγάια θαη απνηεινχληαη απφ κηα ζεηξά αλεμάξηεησλ κνλάδσλ. Οη 

θαηαζθεπαζηέο ησλ ζπζηεκάησλ, ζπλαξκνινγνχζαλ απηά ηα ζπζηήκαηα, αθνχ πινπνηνχζαλ 

αλεμάξηεηα θαη μερσξηζηά ηηο κνλάδεο. Παξάιιεια, ιφγσ ηεο κεγάιεο αλάπηπμεο ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ε αλάπηπμε ησλ ζπζηεκάησλ εζηίαδε ζ’ απηφ θαη εηδηθά ζηνλ Παγθφζκην Ηζηφ 

(Hoffer, George, Valacich, 2014). 

 ήκεξα, ζπλερίδεηαη λα παξαηεξείηαη κηα έληνλε εζηίαζε, ζηελ αλάπηπμε 

ζπζηεκάησλ γηα ην Γηαδίθηπν. Σψξα πηα, νη θαηαζθεπαζηέο ησλ εθαξκνγψλ γηα ην 

Γηαδίθηπν, βαζίδνληαη ζε ππνινγηζηηθά εξγαιεία, κε ζθνπφ ηελ επηηάρπλζε θαη ηελ 

απινπνίεζε ηεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ. Μηα αθφκε ζεκαληηθή εμέιημε ζήκεξα είλαη θαη ε 

κεηάβαζε ζε αζχξκαηα ζπζηήκαηα. ε πνιιέο πεξηπηψζεηο, νη νξγαληζκνί φρη κφλν δελ 

αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα κφλνη ηνπο, αιιά νχηε θαλ ηξέρνπλ θαη ηελ εθαξκνγή ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο ηνπο, πξνηηκψληαο λα ρξεζηκνπνηνχλ ηελ εθαξκνγή, κέζσ ελφο παξφρνπ 

εθαξκνγψλ (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

 

3.3.2 Κύκλορ Ευήρ Ανάπηςξηρ Πληποθοπιακών ςζηημάηυν 

 

Ζ αλάπηπμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ αθνινπζεί ζπρλά έλαλ θχθιν δσήο, γλσζηφο 

σο ν Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ (systems development life cycle – SDLC). Ο 

Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ (ΚΕΑ), είλαη ε δηαδηθαζία πνπ βνεζά ψζηε λα γίλεη 

θαηαλνεηφο ν ηξφπνο, κε ηνλ νπνίν έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα θαιχςεη ηηο 
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ππάξρνπζεο ή κειινληηθέο αλάγθεο, κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο, ηεο θαηαζθεπήο 

ηνπ θαη ηεο παξάδνζήο ηνπ ζηνπο ηειηθνχο ρξήζηεο. Δίλαη έλα κνληέιν, πνπ απνηειείηαη απφ 

ηέζζεξηο  θάζεηο: α) ηελ πξνεηνηκαζία, β) ηελ αλάιπζε, γ) ηνλ ζρεδηαζκφ θαη δ) ηελ 

πινπνίεζε. Ζ παξαπάλσ κεζνδνινγία είλαη θνηλή ζε φια ηα έξγα αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, αλ θαη ζπρλά παξαηεξείηαη φηη θάζε νξγαληζκφο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί έλα 

θάπσο δηαθνξεηηθφ κνληέιν θχθινπ δσήο, πνπ πεξηέρεη απφ ηξεηο έσο θαη είθνζη μερσξηζηέο 

θάζεηο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη φηη, ελψ φια ηα έξγα ζε δηάθνξνπο νξγαληζκνχο δηαζέηνπλ 

ζηνηρεία ησλ ηεζζάξσλ θάζεσλ ηνπ κνληέινπ ηνπ θχθινπ δσήο, κπνξεί λα εζηηάδνπλ ζε 

δηαθνξεηηθέο θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ή λα πξνζεγγίδνπλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ηηο 

μερσξηζηέο θάζεηο ηνπ (Dennis, Wixom, Tegarden, 2009). 

  Οη θάζεηο ηνπ ΚΕΑ, είλαη μερσξηζηέο θαη έρνπλ κηα ινγηθή αιιεινπρία κεηαμχ ηνπο. 

ηα πεξηζζφηεξα έξγα, εμειίζζνληαη ζε κηα ινγηθή δηαδξνκή απφ ηελ αξρή έσο ην ηέινο, 

δειαδή απφ ηελ πξνεηνηκαζία έσο θαη ηελ ηειηθή πινπνίεζε. Σα παξαδνηέα θαη ηα 

απνηειέζκαηα ηεο θάζε θάζεο, απνηεινχλ ηελ βάζε γηα ηελ αξρή ηεο επφκελεο. Τπάξρνπλ 

φκσο αξθεηέο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο, ε δνκή ηνπ ΚΕΑ, πξνζαξκφδεηαη ζηηο αλάγθεο 

ησλ ζπγθεθξηκέλσλ έξγσλ, φηαλ απηφ απαηηείηαη. Έηζη, είλαη πνιχ πηζαλφλ, νη εξγαζίεο κηαο 

θάζεο, λα νινθιεξσζνχλ παξάιιεια κε απηέο κηαο άιιε θάζεο, γηαηί πξνέθπςε σο αλάγθε 

θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, παξαηεξείηαη, λα επηζηξέθεη ην έξγν ζε κηα 

πξνεγνχκελε θάζε ηνπ θχθινπ δσήο φηαλ απηφ θξηζεί απαξαίηεην. Μεξηθέο θνξέο, ν θχθινο 

δσήο είλαη επαλαιεπηηθφο, δειαδή επαλαιακβάλνληαη ζπλερψο νη θάζεηο ηνπ, ψζηε λα 

πξνθχςεη έλα απνδεθηφ απνηέιεζκα. Σέινο, ν ΚΕΑ είλαη κηα δηαδηθαζία ζηαδηαθήο 

βειηίσζεο, θαζψο ε θάζε θάζε βειηηψλεη θαη πξνζζέηεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζηελ 

εξγαζία πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί ζηελ πξνεγνχκελε θάζε (Hoffer, George, Valacich, 

2014). 

Παξαθάησ, αλαιχνληαη νη θάζεηο ηνπ θχθινπ δσήο αλάπηπμεο πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ: 

Πποεηοιμαζία (Planning) 

ε απηήλ ηελ θάζε, αλαιχεηαη ν ιφγνο ηεο αλάπηπμεο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

δειαδή δίλεηαη απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηαηί πξέπεη λα θαηαζθεπαζηεί ην ζπγθεθξηκέλν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζπγρξφλσο πξνζδηνξίδεηαη ε πξνζέγγηζε πνπ πξέπεη λα 

αθνινπζεζεί. Αθνινπζείηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. ηελ αξρή, ν εληνιέαο ηνπ έξγνπ, δειαδή απηφο πνπ είρε ηελ ηδέα γηα ην λέν 

ζχζηεκα, ζπκπιεξψλεη ηελ αίηεζε ζπζηήκαηνο, κε ηελ νπνία αλαιχεη ηηο βαζηθέο 

πηπρέο ηεο επηρεηξεκαηηθήο αλάγθεο θαη παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 
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πξνηεηλφκελν ζχζηεκα θαη πσο απηφ ζα πξνζθέξεη φθεινο ζηνλ νξγαληζκφ. πλήζσο, 

ν εληνιέαο έξγνπ, είλαη θάπνηνο πνπ δελ πξνέξρεηαη απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, αιιά απφ ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ, ην Σκήκα Λνγηζηεξίνπ θιπ., πνπ 

έξρεηαη ζε επαθή κε ηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ηνπ Σκήκαηφο ηνπ θαη κε ηηο επθαηξίεο 

λα βειηηψζεη ηνλ ηξφπν εξγαζίαο ηνπ. ηε ζπλέρεηα φκσο νη ππάιιεινη ηνπ Σκήκαηνο 

ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, ζπλεξγάδνληαη άκεζα κε ηνλ εληνιέα ηνπ έξγνπ, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ πιήξσο ηελ αλάγθε ηεο αλάπηπμεο ζπζηήκαηνο θαη λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ ηελ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο. Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάιπζε, εμεηάδεη 

ηελ ηερληθή επηηεπμηκφηεηα ηεο ηδέαο, εάλ κπνξεί δειαδή ην Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ λα θαηαζθεπάζεη ην έξγν, ηελ νηθνλνκηθή ζθνπηκφηεηα, εάλ ε 

θαηαζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ε ηθαλνπνίεζε θαη’ επέθηαζε ησλ αλαγθψλ πνπ ζα 

θαιχςεη, ζα πξνζθέξνπλ φθεινο ζηνλ νξγαληζκφ θαη ηέινο ηελ εηαηξηθή 

ζθνπηκφηεηα, δειαδή ηε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ 

νξγαληζκνχ. Ζ αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο θαη ε αίηεζε ζπζηήκαηνο, παξνπζηάδνληαη 

ζηελ δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία αθνχ εμεηάζεη ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία, 

ζα απνθαζίζεη ηελ έγθξηζε γηα ηελ θαηαζθεπή ή φρη ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Δθφζνλ, ε δηνίθεζε ηνπ νξγαληζκνχ εγθξίλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ηφηε ην έξγν πεξλά ζηε θάζε ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ. Ζ δηαρείξηζε έξγνπ, 

πεξηιακβάλεη θαηαξρήλ, ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ κεγέζνπο ηνπ έξγνπ, φπνπ απηφο 

γίλεηαη κε βάζε πξνεγνχκελε πείξα ή ηα βηνκεραληθά πξφηππα θαη ζπγρξφλσο 

ππνινγίδεηαη ν θφξηνο εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζεί γηα ην έξγν, ψζηε ε αλάπηπμή ηνπ 

λα είλαη εληφο ησλ νξίσλ ελφο βέιηηζηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. Πεξηιακβάλεη αθφκε, 

ηε δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ηνπ πξνγξάκκαηνο εξγαζηψλ, φπνπ πξνζδηνξίδεηαη ε 

δνκή αλάιπζεο ησλ εξγαζηψλ, δειαδή θαηαγξάθνληαη θαη παξαθνινπζνχληαη φιεο νη 

εξγαζίεο πνπ πξέπεη λα νινθιεξσζνχλ θαζψο θαη ν ρξφλνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νινθιήξσζή ηνπο. Δπίζεο, ε ζηειέρσζε ηνπ έξγνπ, είλαη έλα αθφκε βήκα ηεο 

δηαρείξηζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηνλ θαζνξηζκφ ηνπ πιήζνπο ησλ 

αηφκσλ πνπ πξέπεη λα απαζρνιεζνχλ ζην έξγν, ηελ αλάζεζε ησλ ξφισλ πνπ ζα έρνπλ 

ηα κέιε ηεο νκάδαο θαζψο θαη ηελ αλάπηπμε κηαο ηεξαξρηθήο δνκήο. Σέινο, ζε απηφ 

ην ρξνληθφ ζεκείν, ν δηεπζπληήο ηνπ έξγνπ ζέηεη ζε ηζρχ ηελ εθαξκνγή απνδνηηθψλ 

πξαθηηθψλ αλάπηπμεο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ θηλδχλσλ, κέζσ ηνπ ζπληνληζκνχ ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, ν νπνίνο ιακβάλεη ρψξα θαηά ηε δηάξθεηα νιφθιεξνπ ηνπ 

θχθινπ δσήο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν παξαδνηέν ηεο δηαδηθαζίαο ηεο 

δηαρείξηζεο έξγνπ, ζηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο, είλαη έλα ζρέδην έξγνπ, ην νπνίν 
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πεξηγξάθεη αλαιπηηθά ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο απφ ηελ 

νκάδα ηνπ έξγνπ (Dennis, Wixom, Tegarden, 2009). 

Ανάλςζη (Analysis) 

Ζ θάζε ηεο αλάιπζεο είλαη κηα κεγάιε θαη πνιχπινθε δηεξγαζία θαη πεξηιακβάλεη ηδηαίηεξε 

πξνζπάζεηα θαη θφζηνο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, ε αλάιπζε αλαιακβάλεηαη κφλν εάλ ε 

δηνίθεζε απνθαζίζεη φηη ε αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ εμεηάδεηαη έρεη αμία γηα ηνλ 

νξγαληζκφ θαη ππάξρνπλ νπζηαζηηθνί ιφγνη λα ζπλερίζεη ζ’ απηήλ ηε θάζε. Καηά ηε δηάξθεηα 

ηεο θάζεο ηεο αλάιπζεο πξνζδηνξίδεηαη πσο ζα ιεηηνπξγεί ην λέν ζχζηεκα, δειαδή δίλεηαη ε 

απάληεζε ζηελ εξψηεζε ηη ζα θάλεη ην ζχζηεκα,  θαζψο θαη πνηνη ζα είλαη νη ρξήζηεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο, πνπ θαη πόηε ζα ρξεζηκνπνηεζεί (Hoffer, George, Valacich, 2014). 

Ζ θάζε απηή δηαζέηεη ηξία βήκαηα: 

1. Καηαξρήλ, αλαπηχζζεηαη κηα ζηξαηεγηθή αλάιπζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη δηεμνδηθή 

κειέηε ησλ ηξερνπζψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ νξγαληζκνχ θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα εθηειέζνπλ απηέο ηηο εξγαζίεο. 

Γηελεξγείηαη δειαδή, κηα απνηχπσζε θαη αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ εληνπίδνληαη θαη πξνζδηνξίδεηαη ν ηξφπνο ζρεδηαζκνχ ελφο λένπ 

ζπζηήκαηνο. 

2. ηε ζπλέρεηα αθνινπζεί, ε δηαδηθαζία ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ. Ζ 

απαίηεζε είλαη κηα δήισζε γηα ην ηη πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα ή πνην 

ραξαθηεξηζηηθφ πξέπεη λα δηαζέηεη, έηζη ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα ππνζηεξίμεη ηνπο 

επηιεγκέλνπο ζηφρνπο θαη ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ νξγαληζκνχ. Οη απαηηήζεηο 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη άκεζα κε 

θάπνηα δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα εθηειεί ην ζχζηεκα ή κηα πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα 

πεξηέρεη θαη ζε κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, δειαδή ζε ζπκπεξηθνξηθέο ηδηφηεηεο πνπ 

πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην ζχζηεκα, φπσο ε απφδνζε θαη ε ρξεζηηθφηεηα. Καηά ηε 

δηάξθεηα ινηπφλ, ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ησλ απαηηήζεσλ, κεηαηξέπνληαη 

νη πςεινχ επηπέδνπ πεξηγξαθήο επηρεηξεκαηηθέο αλάγθεο, νη νπνίεο εκπεξηέρνληαη 

ζηελ αίηεζε ζπζηήκαηνο πνπ πξναλαθέξζεθε ζηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο, ζε κηα 

πην ιεπηνκεξήο θαη αθξηβήο ιίζηα απαηηήζεσλ. Όιεο νη απαηηήζεηο, νη νπνίεο 

εκπίπηνπλ ζηελ εκβέιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, γξάθνληαη ζηνλ νξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ, 

ην νπνίν είλαη έλα έγγξαθν αλαθνξάο απινχ θεηκέλνπ θαη πεξηέρεη ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ (ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο) ζε δηαξζξσηηθή κνξθή. Αξρηθά νη 

απαηηήζεηο, δηαθξίλνληαη ζε ιεηηνπξγηθέο θαη κε ιεηηνπξγηθέο, ελψ κέζα ζε θάζε κηα 
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απφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο, δεκηνπξγνχληαη πεξαηηέξσ νκαδνπνηήζεηο κε θξηηήξην ηνλ 

ηχπν ησλ απαηηήζεσλ ή ηε ιεηηνπξγία.  

Γηα λα είλαη εθηθηφ λα θαζνξηζηνχλ πνηεο απαηηήζεηο είλαη θαηάιιειεο γηα ην 

λέν ζχζηεκα, ζα πξέπεη ε νκάδα έξγνπ λα έρεη κηα ζαθή εηθφλα ζρεηηθά κε ην είδνο 

ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ζα δεκηνπξγεζεί θαζψο θαη κε ην επίπεδν ηεο αιιαγήο πνπ ζα 

επηθέξεη ζηνλ νξγαληζκφ. Έηζη, ζηε ζπλέρεηα, δηελεξγείηαη ε αλάιπζε ησλ παξαπάλσ 

απαηηήζεσλ, μεθηλψληαο απφ ηελ θαηαλφεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο θαη ηνλ 

πξνζδηνξηζκφ βειηηψζεσλ, πξηλ πξνρσξήζνπλ ζηελ ηειηθή θαηαγξαθή ησλ 

απαηηήζεσλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ ηξεηο 

ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ: α) Απηνκαηνπνίεζε ησλ επηρεηξεκαηηθψλ 

δηαδηθαζηψλ (BPA), ε νπνία βαζίδεηαη ζε κηθξέο αιιαγέο πνπ βειηηψλνπλ ηελ 

απνδνηηθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη ζηελ νπζία, δελ επηθέξεη θακία αιιαγή ζηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ. Γχν απφ ηηο πην δεκνθηιείο ηερληθέο BPA, είλαη ε 

αλάιπζε πξνβιεκάησλ θαη ε αλάιπζε γελεζηνπξγψλ αηηηψλ, β) Βειηίσζε 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPI), ε νπνία δεκηνπξγεί βειηηψζεηο ησλ δηαδηθαζηψλ 

πνπ νδεγνχλ ζηε βειηίσζε ηφζν ηεο απνδνηηθφηεηαο φζν θαη ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο θη επηθέξεη κέηξηεο αιιαγέο σο πξνο ηνλ ηξφπν πνπ ιεηηνπξγεί 

ν νξγαληζκφο. εκαληηθέο ηερληθέο BPI είλαη ε αλάιπζε δηάξθεηαο, ε θνζηνιφγεζε 

βάζεη δξαζηεξηνηήησλ θαη ε άηππε ζπγθξηηηθή αμηνιφγεζε θαη γ) Αλαζρεδηαζκφο 

επηρεηξεκαηηθψλ δηαδηθαζηψλ (BPR), ν νπνίνο κεηαβάιιεη ξηδηθά ηνλ ηξφπν κε ηνλ 

νπνίν ιεηηνπξγεί ν νξγαληζκφο, επηθεληξψλνληαο ζε αιιαγέο κε ζθνπφ ηελ 

εθκεηάιιεπζε λέσλ ηδεψλ θαη ηεο λέαο ηερλνινγίαο. Οη πην ζεκαληηθέο ηερληθέο 

(BPR), είλαη ε αλάιπζε εθβάζεσλ, ε αλάιπζε ηερλνινγίαο θαη ε εμάιεηςε 

δξαζηεξηνηήησλ. Ζ θάζε κηα απφ ηηο παξαπάλσ ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο ησλ 

απαηηήζεσλ, έρεη ηα δηθά ηεο πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα. Σν θξηηήξην, κε 

βάζε ην νπνίν, επηιέγεηαη πνηα ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ν βαζκφο ησλ αιιαγψλ πνπ 

πξννξίδεηαη λα επηθέξεη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηνλ νξγαληζκφ. 

Παξάιιεια κε ηηο ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ εμειίζζνληαη θαη νη 

ηερληθέο ζπιινγήο ησλ απαηηήζεσλ. Ζ νκάδα έξγνπ, πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεί ηηο 

ηερληθέο ζπιινγήο ησλ απαηηήζεσλ, ψζηε λα ζπιιέγεη φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο, ελψ νη ζηξαηεγηθέο αλάιπζεο ησλ απαηηήζεσλ νξίδνπλ ην είδνο ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζπγθεληξψλνληαη θαη πσο αλαιχνληαη ηειηθά απηέο. Τπάξρνπλ 

πνιιέο ηερληθέο γηα ηε ζπιινγή ησλ απαηηήζεσλ, φπσο νη ζπλεληεχμεηο, ε θνηλή 

αλάπηπμε εθαξκνγψλ (JAD), ηα εξσηεκαηνιφγηα, ε αλάιπζε εγγξάθσλ θαη ε 
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παξαηήξεζε. Οη ζπλεληεχμεηο απνηεινχλ έλαλ απφ ηνπο θχξηνπο ηξφπνπο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ νη αλαιπηέο γηα λα ζπιιέμνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην λέν 

ζχζηεκα. ηελ νπζία, ζπδεηνχλ κε αλζξψπνπο, πνπ ζρεηίδνληαη άκεζα ή έκκεζα κε 

ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ νξγαληζκνχ πνπ επεξεάδνληαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο. Ζ θνηλή αλάπηπμε εθαξκνγψλ (JAD), είλαη κηα ηερληθή ζπιινγήο 

απαηηήζεσλ, θαηά ηελ νπνία, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα βξεζνχλ καδί ε νκάδα έξγνπ, νη 

ρξήζηεο, ε δηνίθεζε, νη αλαιπηέο ζπζηεκάησλ, έηζη ψζηε λα ζπλεξγαζηνχλ απφ 

θνηλνχ, γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ. Σα εξσηεκαηνιφγηα, είλαη έλα ζχλνιν 

γξαπηψλ εξσηήζεσλ, ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλά φηαλ ππάξρεη αξθεηά κεγάινο 

αξηζκφο αλζξψπσλ, ησλ νπνίσλ νη πιεξνθνξίεο θαη νη απφςεηο είλαη απαξαίηεηεο. Ζ 

αλάιπζε εγγξάθσλ, αθνξά ζηελ εμέηαζε δηάθνξσλ εγγξάθσλ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπ νξγαληζκνχ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γηα ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαζψο θαη ηξφπνη βειηίσζήο ηνπο. Ζ παξαηήξεζε ζπλίζηαηαη 

ζηελ παξαθνινχζεζε ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν εθηεινχληαη νη δηαδηθαζίεο, 

επηηξέπνληαο έηζη ζηελ νκάδα έξγνπ λα θαηαλνήζεη πιήξσο ηελ πξαγκαηηθφηεηα θαη 

λα θαηαιήμεη ζε αζθαιή θαη αληηθεηκεληθά ζπκπεξάζκαηα, ρσξίο λα βαζίδεηαη ζε 

πιεξνθνξίεο πνπ ζπιιέγνληαη απφ έκκεζεο πεγέο. 

Σέινο, ε αλάιπζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ, νη νπνίεο ζπιιέγνληαη κε έλαλ απφ 

ηνπο παξαπάλσ ηξφπνπο, νδεγεί ζηελ αλάπηπμε ηεο θεληξηθήο ηδέαο ηνπ ζπζηήκαηνο, 

ε νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζεί σο βάζε  γηα ηε δεκηνπξγία ησλ δνκηθψλ θαη 

ζπκπεξηθνξηθψλ κνληέισλ, θαζψο θαη ησλ κνληέισλ ιεηηνπξγηψλ, ηα νπνία 

αλαπαξηζηνχλ ηα δεδνκέλα θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ νξγαληζκνχ.   

3. ην ηξίην θαη ηειεπηαίν βήκα ηεο θάζεο ηεο αλάιπζεο, φιεο νη αλαιχζεηο, ε θεληξηθή 

ηδέα ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα κνληέια ιεηηνπξγηψλ, γεληθά δειαδή φιν ην πιηθφ ην νπνίν 

ζπιιέρζεθε θαηά ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο αιιά θαη ηεο αλάιπζεο, 

ζπγθεληξψλνληαη ζε έλα πεξηεθηηθφ έγγξαθν, ηελ πξφηαζε ζπζηήκαηνο. Ζ πξφηαζε 

ζπζηήκαηνο, πεξηέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο ζε κηα ζπλνπηηθή κνξθή θαη κπνξεί λα 

ζεσξεζεί σο κηα πεξίιεςε ηεο πιήξνπο πξφηαζεο, πεξηγξάθνληαο ζηελ νπζία πνηεο 

απαηηήζεηο ζα πξέπεη λα θαιχπηεη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα (Dennis, Wixom, 

Tegarden, 2009). 

σεδιαζμόρ (Design) 

Ο ζθνπφο ηεο ηξίηεο θάζεο ηνπ ΚΕΑ, απηήο ηνπ ζρεδηαζκνχ, είλαη λα απνθαζηζηεί ν 

ηξφπνο, πσο δειαδή ζα ιεηηνπξγεί ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, απφ ηελ άπνςε ηνπ 
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πιηθνχ, ηνπ ινγηζκηθνχ, ηεο δηθηπαθήο ππνδνκήο, ηεο δηαζχλδεζεο ρξήζηε, θνξκψλ θαη 

αλαθνξψλ, θαζψο θαη ησλ βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ πνπ ζα απαηηεζνχλ. Απηή ε θάζε 

απνηειείηαη απφ ηέζζεξηο δηαδηθαζίεο: 

1. Σελ επηινγή ηεο ζηξαηεγηθήο ηνπ ζρεδηαζκνχ. Ζ νκάδα έξγνπ, εμεηάδεη δηάθνξεο 

ζηξαηεγηθέο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο κπνξεί λα ζρεδηαζηεί ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Γηα παξάδεηγκα, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα θαηαζθεπαζηεί απφ ηελ αξρή ην 

λέν ζχζηεκα ζην εζσηεξηθφ ηνπ νξγαληζκνχ απφ ην Σκήκα Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ, λα αλαηεζεί ε αλάπηπμή ηνπ ζε άιιε εηαηξεία πνπ δελ αλήθεη ζηνλ 

νξγαληζκφ, ή λα αγνξαζηεί έλα έηνηκν παθέην, ην νπνίν πηζαλφλ λα ρξεηάδεηαη 

θάπνηεο πξνζζήθεο ή βειηηψζεηο. ε απηήλ ηε δηαδηθαζία, ε νκάδα έξγνπ εμεηάδεη 

φιεο ηηο πηζαλέο ιχζεηο, παξνπζηάδνληαο ηα πιενλεθηήκαηα θαη ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο 

θάζε κηαο απφ απηέο, ζηνπο αξκφδηνπο γηα ηε ιήςε ηεο ηειηθήο απφθαζεο. 

2. ηε ζπλέρεηα θαη κε βάζε ηελ πξνεγνχκελε απφθαζε, αλαπηχζζεηαη ν βαζηθφο 

αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο, ν νπνίνο πεξηγξάθεη ην πιηθφ, ην ινγηζκηθφ θαη ηε 

δηαδηθηπαθή ππνδνκή πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ. ε απηφ ην βήκα, αλαπηχζζεηαη 

αθφκε ν ζρεδηαζκφο δηαζχλδεζεο, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ηα δηθαηψκαηα ησλ 

ρξεζηψλ ζην ζχζηεκα, νη θφξκεο θαη νη αλαθνξέο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεί ην λέν 

ζχζηεκα. 

3. Καηφπηλ, ε νκάδα αζρνιείηαη κε ην επίπεδν δηαρείξηζεο δεδνκέλσλ, αλαπηχζζνληαο 

ηηο πξνδηαγξαθέο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ, νη νπνίεο θαζνξίδνπλ αθξηβψο πνηα 

δεδνκέλα ζα απνζεθεχνληαη θαη πνπ. 

4. Σέινο, αλαπηχζζεηαη ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο, κε ην νπνίν θαζνξίδνληαη φια ηα 

πξνγξάκκαηα πνπ ζα πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ θαζψο θαη νη ζπγθεθξηκέλεο ιεηηνπξγίεο 

ηνπ θάζε έλα απφ απηά. 

Όια ηα παξαπάλσ βήκαηα επηδξνχλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ ην έλα ζην άιιν, κε 

απνηέιεζκα λα ρξεηάδεηαη αξθεηέο θνξέο, νη αλαιπηέο λα επηζηξέςνπλ ζε πξνεγνχκελα 

βήκαηα γηα λα ζρεδηάζνπλ εθ λένπ πξηλ ζπλερίζνπλ. Όια ηα παξαδνηέα πνπ πξνθχπηνπλ απφ 

ηε θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ, δειαδή ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο, ν ζρεδηαζκφο δηαζχλδεζεο, 

νη πξνδηαγξαθέο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ θαη ην ζρέδην πξνγξάκκαηνο, απνηεινχλ ην 

βαζηθφ παξαδνηέν απηήο ηεο θάζεο, ηελ πξνδηαγξαθή ζπζηήκαηνο, πνπ παξαδίδεηαη ζηελ 

νκάδα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ πινπνίεζε (Dennis, Wixom, Tegarden, 2009). 

Τλοποίηζη (Implementation) 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο ηεο πινπνίεζεο, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα  

θαηαζθεπάδεηαη, ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία, δηακνξθψλεηαη έλα πιάλν θαηάξηηζεο ησλ ρξεζηψλ 
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θαη θαζνξίδεηαη έλα ζρέδην ππνζηήξημεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Ζ πινπνίεζε είλαη κηα 

καθξφρξνλε θαη δαπαλεξή δηαδηθαζία, θαζψο ζ’ απηήλ εκπιέθνληαη πάξα πνιινί άλζξσπνη 

θαη απαηηείηαη ρξνληθά πνιχ δνπιεηά γηα ηελ νινθιήξσζή ηεο. Ζ πινπνίεζε ζπζηεκάησλ 

απνηειείηαη απφ πνιιέο δξαζηεξηφηεηεο: 

1. Καηαξρήλ νη πξνδηαγξαθέο ηνπ ζπζηήκαηνο, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηε θάζε ηνπ 

ζρεδηαζκνχ, κεηαηξέπνληαη ζε ιεηηνπξγηθφ θψδηθα ππνινγηζηή απφ ηελ νκάδα ηνπ 

πξνγξακκαηηζκνχ. Πξφθεηηαη γηα κηα πεξίπινθε θαη πνιχπινθε δξαζηεξηφηεηα, ε 

έληαζε ηεο νπνίαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο. 

2. Καηφπηλ, μεθηλάεη ε δηαδηθαζία ηνπ ειέγρνπ, ε νπνία κπνξεί θαη λα δηελεξγείηαη 

παξάιιεια κε ηνλ πξνγξακκαηηζκφ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειέγρνπ ηνπ θψδηθα, 

εληνπίδνληαη ηπρφλ ιάζε θαη παξαιείςεηο θαη γίλνληαη νη αλάινγεο δηνξζψζεηο θαη 

βειηηψζεηο. 

3. Αθνχ νινθιεξσζνχλ νη πξνεγνχκελεο δξαζηεξηφηεηεο, ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη, δειαδή δηελεξγείηαη ε κεηάβαζε απφ ην ππάξρνλ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Απηφ κπνξεί λα γίλεη, είηε 

κε ηελ άκεζε απελεξγνπνίεζε ηνπ παιηνχ θαη ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ λένπ (άκεζε 

εγθαηάζηαζε), είηε κε ηελ παξάιιειε εγθαηάζηαζε, δειαδή ην παιηφ ζχζηεκα 

ζπλερίδεη λα ιεηηνπξγεί παξάιιεια κε ην λέν, κέρξη λα απνθαζηζηεί φηη ην λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη απνηειεζκαηηθφ θαη κπνξεί ην παιηφ λα 

απελεξγνπνηεζεί, είηε κε ηελ εγθαηάζηαζε ζε κηα ηνπνζεζία ή ζε θάζεηο. Οη 

ηειεπηαίεο κνξθέο εγθαηάζηαζεο, απνηεινχλ ζηελ νπζία κηα ελδηάκεζε πξνζέγγηζε 

ζπγθξηηηθά κε ηελ άκεζε θαη ηελ παξάιιειε εγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο, 

ζηελ πξψηε πεξίπησζε ην λέν ζχζηεκα εγθαζίζηαηαη ζε κηα ηνπνζεζία ή ζεηξά 

μερσξηζηψλ ηνπνζεζηψλ πηινηηθά, ελψ ζηε δεχηεξε πεξίπησζε ην λέν ζχζηεκα 

ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία αλά ιεηηνπξγηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν. 

4. Όηαλ ην λέν πξφγξακκα έρεη εγθαηαζηαζεί, παξάγεηαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπληεξήζεη ην ζχζηεκα αιιά 

θαη ε ηεθκεξίσζε ηνπ ρξήζηε. πγθεθξηκέλα, ε ηεθκεξίσζε ζπζηήκαηνο, αλαθέξεηαη 

ζε ιεπηνκεξείο θαη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

ηνπ ζρεδηαζκνχ ελφο ζπζηήκαηνο, ηε ιεηηνπξγία ηνπ θαη ηε ιεηηνπξγηθφηεηά ηνπ, ελψ 

ε ηεθκεξίσζε ρξήζηε απνηειείηαη απφ γξαπηέο ή άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε έλα ζχζηεκα εθαξκνγήο, ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ιεηηνπξγεί θαη πσο 

ρξεζηκνπνηείηαη. Ζ κνξθή θαη ην πεξηερφκελν ηεο ηεθκεξίσζεο κπνξεί λα 

θαζνξίδεηαη απφ ηνλ θάζε νξγαληζκφ. 
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5.  Μηα άιιε δξαζηεξηφηεηα ηεο θάζεο ηεο πινπνίεζεο, είλαη απηή ηεο θαηάξηηζεο ησλ 

ρξεζηψλ, νη νπνίνη πξέπεη λα εθπαηδεπηνχλ πσο λα ρξεζηκνπνηνχλ ην λέν ζχζηεκα 

πνπ έρεη αλαπηπρζεί, έηζη ψζηε λα κπνξνχλ λα δηαρεηξίδνληαη θαη ηηο αιιαγέο πνπ 

πξνθαινχληαη απφ απηφ. 

6. Σέινο, ε νκάδα αλάπηπμεο παξαδίδεη ζηνπο ρξήζηεο έλα ζρέδην ππνζηήξημεο γηα ην 

ζχζηεκα, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ζπλήζσο κηα επηζθφπεζε ηνπ ζπζηήκαηνο, αιιά θαη 

έλαλ ζπζηεκαηηθφ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα δεηήζνπλ βνήζεηα, 

ζρεηηθά κε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Γηάθνξνη κεραληζκνί ππνζηήξημεο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη ηα θφξνπκ ππνζηήξημεο κέζσ δηαδηθηχνπ, ηα ζπζηήκαηα 

θσλεηηθήο απφθξηζεο, ην γξαθείν βνήζεηαο (help desk) θ.α.  (Valacich, George, 

Hoffer, 2014-2015). 
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4.1 Θευπηηική Πποζέγγιζη ηηρ Δπγαζίαρ 

  

Ζ ζεσξεηηθή πξνζέγγηζε ηεο εξγαζίαο βαζίδεηαη ζηε δηαδηθαζία κειέηεο θαη αλάιπζεο ησλ 

βαζηθφηεξσλ ζηνηρείσλ ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ θαη ησλ Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξαγκαηνπνηήζεθε επηζθφπεζε ηεο βηβιηνγξαθίαο ζε 

θαηαιφγνπο βηβιηνζεθψλ, ζε δηεζλείο βάζεηο δεδνκέλσλ, ζε επηζηεκνληθά άξζξα κέζσ 

ειεθηξνληθψλ πεξηνδηθψλ θαη ζε κεραλέο αλαδήηεζεο ζην Γηαδίθηπν. Ζ βηβιηνγξαθηθή 

αλαδήηεζε γηα ην ζέκα ηεο εξγαζίαο, έγηλε εζηηαζκέλα, ρξεζηκνπνηψληαο ιέμεηο-θιεηδηά 

(keywords), φπσο:  

 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα (International Accounting Standards),  

 Γηεζλή Πξφηππα Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (International Financial 

Reporting Standards),  

 Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα (International Public Sector 

Accounting Standards),  

 Γεκφζην Λνγηζηηθφ, 

 Λνγηζηηθή Σακεηαθήο Βάζεο,  

 Λνγηζηηθή Γεδνπιεπκέλεο Βάζεο, 

 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηνίθεζεο, 

 Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ (Systems Development Life Cycle – SDLC). 

Σν πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε εληνπίζηεθε ζε ειιεληθά θαη μελφγισζζα βηβιία, ζε 

επηζηεκνληθά άξζξα πεξηνδηθψλ, ζε δηθηπαθνχο ηφπνπο Γηεζλψλ Οξγαληζκψλ αιιά θαη ζε 

έξεπλεο θαη κειέηεο δηεζλψλ ειεγθηηθψλ εηαηξεηψλ. Δπίζεο, έγηλε επηζηακέλε έξεπλα γηα ηελ 

αλαδήηεζε ησλ λνκνζεηεκάησλ ζην Δζληθφ Σππνγξαθείν, ζρεηηθά κε ηελ ελζσκάησζε ζηελ 

ειιεληθή λνκνζεζία φισλ ησλ Οδεγηψλ ηεο Δ.Δ. γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ ΓΛΠ. Αθφκε, έγηλε 

αλαδήηεζε γηα ηελ αλεχξεζε ηεο ππάξρνπζαο λνκνζεζίαο (λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ 

δηαηαγκάησλ) ζρεηηθά κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηε ρψξα καο, θπξίσο ζην Γεκφζην Σνκέα. 

Ζ ζεσξεηηθή κειέηε ηνπ ζέκαηνο, αθνξά ζηελ ελλνηνινγηθή νξηνζέηεζε ησλ βαζηθψλ 

φξσλ ηεο εξγαζίαο, νη νπνίνη είλαη ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα θαη ηα Πιεξνθνξηαθά 
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πζηήκαηα. Γίλεηαη αλαιπηηθή εμέηαζε, απνζαθήληζε θαη νξηνζέηεζε ηνπ ζεκαζηνινγηθνχ 

πεξηερνκέλνπ ησλ ελλνηψλ πνπ δηαρεηξίδεηαη ε κειέηε. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, επηρεηξείηαη λα 

ζπγθεληξσζνχλ, λα δηαζηαπξσζνχλ θαη ζπλδπαζηηθά, κε θξηηηθή δηάζεζε, λα ηαμηλνκεζνχλ 

θαη λα παξνπζηαζηνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηα βαζηθφηεξα ζηνηρεία πνπ 

κειεηψληαη ζην εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο. 

 

4.2 Μεθοδολογία ηηρ Έπεςναρ 

 

Σν εξεπλεηηθφ κέξνο ηεο εξγαζίαο, δειαδή ε αλάιπζε ηνπ ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα Διιεληθά Παλεπηζηήκηα, 

αλαπηχζζεηαη κέζα απφ ηελ αλάιπζε ηεο βαζηθήο δηαδηθαζίαο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ, ε 

νπνία νλνκάδεηαη Κχθινο Εσήο Αλάπηπμεο πζηεκάησλ.  

Τπάξρνπλ πνιιέο δηαθνξεηηθέο κεζνδνινγίεο αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ, νη νπνίεο είλαη 

ηππνπνηεκέλεο πξνζεγγίζεηο πινπνίεζεο ηνπ ΚΕΑ θαη βαζίδνληαη ζηε ζεηξά θαη ην ζεκείν 

εζηίαζεο πνπ ζέηεη ζε θάζε θάζε ηνπ. Έηζη, έρνπκε ηηο κεζνδνινγίεο δνκεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, 

φπσο ε αλάπηπμε θαηαξξάθηε θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε, νη νπνίεο επηθεληξψλνληαη ζηηο 

δηαδηθαζίεο θαη ηα δεδνκέλα. πγθεθξηκέλα, ζηελ αλάπηπμε θαηαξξάθηε, νη αλαιπηέο 

πξνρσξνχλ κε ηε ζεηξά απφ ηε κηα θάζε ζηελ επφκελε, ελψ ζηελ παξάιιειε αλάπηπμε, 

πεξηνξίδεηαη ν ρξφλν παξάδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο, εθηειψληαο παξάιιεια ην ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Μηα άιιε θαηεγνξία κεζνδνινγηψλ, πεξηιακβάλεη απηέο πνπ 

βαζίδνληαη ζηε Γξήγνξε Αλάπηπμε Δθαξκνγψλ (Rapid Application Development, RAD), 

φπσο είλαη ε ζηαδηαθή αλάπηπμε, ε θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ θαη ε θαηαζθεπή αλαιψζηκσλ 

πξσηνηχπσλ, νη νπνίεο έρνπλ επίζεο σο επίθεληξν ηηο δηαδηθαζίεο ή ηα δεδνκέλα. Οη 

κεζνδνινγίεο απηέο, πξνζπαζνχλ λα επηηαρχλνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα 

δηεπθνιχλνπλ ηνπο ρξήζηεο ζηνλ θαζνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ παξέρνληαο κέξε ηνπ 

ζπζηήκαηνο πην ζχληνκα, είηε κε ηελ παξαγσγή δηαθνξεηηθψλ εθδφζεσλ (ζηαδηαθή 

αλάπηπμε), είηε κε ηε ρξήζε πξσηνηχπσλ (θαηαζθεπή πξσηνηχπσλ, θαηαζθεπή αλαιψζηκσλ 

πξσηνηχπσλ). Αθφκε, ππάξρνπλ νη κεζνδνινγίεο επέιηθηεο αλάπηπμεο, νη νπνίεο 

επηθεληξψλνληαη ζηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θη εζηηάδνληαη ζηελ επηηάρπλζε 

ηνπ ΚΕΑ, φπσο είλαη ν αθξαίνο πξνγξακκαηηζκφο, ε Scrum θαη ε Γπλακηθή Μέζνδνο 

Αλάπηπμεο πζηεκάησλ. Οη κεζνδνινγίεο απηέο, εμνηθνλνκνχλ ρξφλν, θαζψο εμαιείθνπλ 

πνιιέο απφ ηηο εξγαζίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ νξηζκφ θαη ηελ ηεθκεξίσζε ησλ απαηηήζεσλ. 

Σέινο, ππάξρνπλ θαη νη αληηθεηκελνζηξεθείο πξνζεγγίζεηο ζηελ αλάπηπμε πιεξνθνξηαθψλ 
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ζπζηεκάησλ, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αθνινπζία θάζεσλ ηνπ ΚΕΑ πνπ βαζίδεηαη ζηε 

RAD, αιιά πξνζπαζνχλ λα ηζνξξνπήζνπλ ηελ έκθαζε κεηαμχ δηαδηθαζηψλ θαη δεδνκέλσλ, 

ελζσκαηψλνληαο θαη ηα δχν ζε έλα κνληέιν. Ζ αληηθεηκελνζηξεθήο αλάιπζε θαη ζρεδηαζκφο 

ζπζηεκάησλ, ρξεζηκνπνηεί κηα επαλαιεπηηθή θαη επαπμεηηθή πξνζέγγηζε αλάπηπμεο 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε νπνία θαζνδεγείηαη απφ πεξηπηψζεηο ρξήζεο θη έρεη σο 

επίθεληξν ηελ αξρηηεθηνληθή. Ζ επηινγή κηα κεζνδνινγίαο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο 

παξάγνληεο, φπσο είλαη ε ζαθήλεηα ησλ απαηηήζεσλ ηνπ ρξήζηε, ε εμνηθείσζε κε ηελ 

ηερλνινγία, ε πνιππινθφηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε αμηνπηζηία ηνπ θαη ην ρξνλνδηάγξακκά ηνπ 

(Dennis, Wixom, Tegarden, 2009). 

ηελ παξνχζα εξγαζία, αθνινπζείηαη ε κεζνδνινγία δνκεκέλνπ ζρεδηαζκνχ θαη 

ζπγθεθξηκέλα ε αλάπηπμε θαηαξξάθηε. Γίλεηαη δηεμνδηθή αλάιπζε ηεο θάζε θάζεο ηνπ 

ΚΕΑ θαη ησλ βεκάησλ πνπ ηελ απνηεινχλ, πξνρσξψληαο απφ ηε κηα θάζε ζηελ επφκελε. Ζ 

κεζνδνινγία απηή επηιέρζεθε θαζψο νη απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ γηα ην λέν ζχζηεκα είλαη 

ζαθείο θαη κπνξνχλ λα γίλνπλ θαηαλνεηέο κέζσ πξνθνξηθψλ ζπδεηήζεσλ ή θαη γξαπηψλ 

αλαθνξψλ. Αθφκε, ε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη αξθεηά 

κεγάιε, κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο θαη λα απμάλνληαη νη πηζαλφηεηεο επηηπρίαο 

ηεο εθαξκνγήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Δπεηδή, πξφθεηηαη γηα έλα πνιχπινθν ζχζηεκα, 

απαηηείηαη πξνζεθηηθή θαη ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ θάζεσλ ηεο πξνεηνηκαζίαο, ηεο 

αλάιπζεο θαη ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη κηα 

κεζνδνινγία δνκεκέλνπ ζρεδηαζκνχ, ε νπνία είλαη ζε ζέζε λα ρεηξίδεηαη ζχλζεηα ζπζηήκαηα 

είλαη θαηάιιειε. ην ζπγθεθξηκέλν ζχζηεκα, ε αμηνπηζηία είλαη έλαο πάξα πνιχ θξίζηκνο 

παξάγνληαο, θαζψο απηφ ζα δηαρεηξίδεηαη ηα νηθνλνκηθά δεδνκέλα ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη 

ζα εμάγεη ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο θαηαζηάζεηο, πξνζδηνξίδνληαο ην απνηέιεζκα. Καζψο, ινηπφλ 

ε αμηνπηζηία, απνηειεί έλαλ παξάγνληα πςειήο πξνηεξαηφηεηαο, ε κεζνδνινγία αλάπηπμεο 

θαηαξξάθηε, ε νπνία ζπλδπάδεη ιεπηνκεξείο θάζεηο αλάιπζεο θαη ζρεδηαζκνχ, θξίλεηαη 

θαηάιιειε. Σέινο, θαζψο πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ε 

κεγάιε δηάξθεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ, ζεσξείηαη φηη δελ είλαη 

απνηξεπηηθφο παξάγνληαο, γηα ηελ επηινγή ηεο κεζνδνινγίαο ηεο αλάπηπμεο θαηαξξάθηε. 

Γηα ηελ αλάιπζε ησλ θάζεσλ ηνπ θχθινπ δσήο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κειεηάηαη δηεμνδηθά ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε ηεο ινγηζηηθήο 

θαη νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, ηα νπνία εθαξκφδνπλ ηελ απινγξαθηθή 

κέζνδν ηακεηαθήο βάζεο, κέζσ ηεο κειέηεο ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο. Γηα 

ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε 

εγγξάθσλ, φπσο είλαη ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ Τπεξεζηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ηα εγρεηξίδηα 
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ρξήζεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ, ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνπλ, 

θαζψο θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ, ψζηε λα πξνζδηνξηζηνχλ νη 

δηαδηθαζίεο θαη ν ηξφπνο ιεηηνπξγίαο ηνπ κε κεγάιε ιεπηνκέξεηα. Ο εληνπηζκφο θαη ε 

πξνζεθηηθή εμέηαζε απηψλ ησλ εγγξάθσλ, βνεζά ζηελ θαηαλφεζε ησλ πηζαλψλ απαηηήζεσλ 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Αθνινπζεί, δηεμνδηθή κειέηε ησλ θεηκέλσλ ησλ ΓΛΠ, κέζσ ησλ 

δηθηπαθψλ ηφπσλ ησλ δηεζλψλ νξγάλσλ πνπ είλαη ππεχζπλα γηα ηελ θαηάξηηζή ηνπο, γηα λα 

εληνπηζηνχλ νη δηαθνξέο ζην ινγηζηηθφ ρεηξηζκφ ησλ ζεκάησλ πνπ αληηκεησπίδνπλ ηα 

Παλεπηζηήκηα ζηελ θαζεκεξηλή νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε. Απνηέιεζκα ηεο παξαπάλσ 

έξεπλαο θαη κειέηεο, είλαη ε παξνπζίαζε, ησλ βαζηθφηεξσλ ζεκείσλ, φπνπ εληνπίδνληαη νη 

απαηηνχκελεο αιιαγέο, πνπ απνηεινχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Απηέο νη απαηηήζεηο, είλαη αλαγθαία ζπζηαηηθά ζε έλα ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν ζα ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα 

Διιεληθά Παλεπηζηήκηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΔΜΠΣΟ 

ΑΝΑΛΤΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΧΝ ΓΗΔΘΝΧΝ ΛΟΓΗΣΗΚΧΝ ΠΡΟΣΤΠΧΝ 

ΣΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑ  

 

5.1 ΓΛΠ ζηα Πανεπιζηήμια και Πληποθοπιακά ςζηήμαηα 

 

Απφ ηελ αλάιπζε ησλ πξνεγνχκελσλ θεθαιαίσλ γίλεηαη θαλεξφ φηη, ε εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, φπσο θαη ζε θάζε νηθνλνκηθή νληφηεηα, απαηηεί θαηάιιεια 

κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα ηα ππνζηεξίμνπλ, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο 

λα κεηαβνχλ ζηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ ηνπο βηβιίσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Σα 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, απαηηνχλ ηελ επαλεμέηαζε θαη ηελ αλαδηακφξθσζε αξθεηψλ απφ ηηο 

αλαιπηηθέο εθαξκνγέο πνπ ιεηηνπξγνχζαλ ήδε θαη θπξίσο ηε δεκηνπξγία πνιιψλ λέσλ 

εθαξκνγψλ, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζνχλ ζε φια ηα λέα δεηήκαηα ινγηζηηθήο 

αληηκεηψπηζεο πνπ ζέηνπλ ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη 

ηειηθά λα είλαη δπλαηή ε θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε 

ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ (Νηδαλάηνο, 2008). 

ε κηα ηέηνηα πεξίπησζε πηνζέηεζεο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, βαζηθφο ζηφρνο ηεο δηνίθεζεο 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ είλαη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηηο αξρέο ησλ 

ΓΛΠ, ζηνλ ηαρχηεξν δπλαηφ ρξφλν θαη κε ην ιηγφηεξν δπλαηφ θφζηνο. Με βάζε ινηπφλ απηφ, 

επηδηψθνπλ λα επηιέμνπλ ηα κεραλνγξαθηθά ζπζηήκαηα πνπ ζα εμππεξεηήζνπλ ηνλ 

παξαπάλσ ζθνπφ, κε ηε κεγαιχηεξε δπλαηή επηηπρία (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

Γηα λα πινπνηεζεί έλα ζρέδην κεηάβαζεο κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, φπσο είλαη ηα 

Παλεπηζηήκηα, ζηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, πξέπεη λα αθνινπζεζεί κηα 

κεζνδνινγία, ε νπνία ζα εμαζθαιίζεη ηελ αλάπηπμε θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ηθαλψλ λα ππνζηεξίμνπλ ηελ εθαξκνγή ηνπο. Καηαξρήλ, πξέπεη λα εμεηαζηνχλ 

θαη λα εληνπηζηνχλ φιεο εθείλεο νη πεξηνρέο ησλ πιεξνθνξηψλ, ζηηο νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα 

γίλεη παξέκβαζε. Οη ζεκαληηθέο δηαθνξέο πνπ ππάξρνπλ, κεηαμχ ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο, δειαδή ηελ ηήξεζε ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα ινγηζηηθή θαη θνξνινγηθή λνκνζεζία 

απφ ηε κηα πιεπξά θαη ηεο πιήξνπο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ απφ ηελ άιιε, νδεγνχλ ζην 
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ζπκπέξαζκα φηη, είλαη πάξα πνιιέο εθείλεο νη πεξηνρέο πιεξνθνξηψλ, γηα ηηο νπνίεο ζα 

ρξεηαζηεί λα αλαδηακνξθσζνχλ θαη λα πξνζαξκνζηνχλ ηα ππάξρνληα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα αιιά θαη λα δεκηνπξγεζνχλ λέα γηα λα ηηο ππνζηεξίμνπλ. Γηα παξάδεηγκα, ηα 

πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία (Μεηξψν Παγίσλ), νη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο, ε δηαρείξηζε θαη απνηίκεζε ησλ ρξενγξάθσλ είλαη κεξηθέο κφλν απφ ηηο 

πεξηνρέο πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο πξέπεη λα κειεηεζνχλ πξνζεθηηθά θαη λα θαηαγξαθνχλ φιεο 

νη αιιαγέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ψζηε ζηε ζπλέρεηα λα 

αλαπηπρζνχλ ηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζηηο παξαπάλσ αιιαγέο 

(Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

Οη απαηηήζεηο ζε λέα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο 

ζηνλ ηξφπν ππνινγηζκνχ ησλ πιεξνθνξηψλ. Γηα παξάδεηγκα, γηα ηα πάγηα πεξηνπζηαθά 

ζηνηρεία πνπ πξναλαθέξζεθαλ, απαηηείηαη πιένλ, κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ν 

ππνινγηζκφο ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ηνπο, επνκέλσο πξέπεη λα πξνβιεθζεί ζην λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κηα εθαξκνγή πνπ λα θαιχπηεη έλαλ ηέηνηνλ ππνινγηζκφ. Αθφκε, 

κπνξνχλ λα πεξηιακβάλνπλ αιιαγέο ζηελ ινγηζηηθή απνηχπσζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Γειαδή, 

πξέπεη λα κειεηεζνχλ δηεμνδηθά ηα ινγηζηηθά άξζξα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, πνηνπο ινγαξηαζκνχο ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα άξζξα, πφηε 

πξαγκαηνπνηείηαη ε ινγηζηηθή εγγξαθή, ζε πνην ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα αιιά θαη ζε 

πνην ινγηζηηθφ βηβιίν θαηαρσξείηαη. Όια απηά πξνυπνζέηνπλ έλαλ ηδηαίηεξν ζρεδηαζκφ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ ζα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο, ηηο λέεο απαηηήζεηο ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Δπίζεο, πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνχλ νη απαηηήζεηο ησλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ, ζρεηηθά κε ηελ απεηθφληζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Οη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ ζπληάζζνληαη ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, είλαη πνιχ 

δηαθνξεηηθέο απφ απηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα, κε απνηέιεζκα λα πξέπεη λα απνηππσζνχλ φιεο 

απηέο νη αλάγθεο ησλ πξνηχπσλ, έηζη ψζηε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα πξνθχςεη, λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηελ νξζή θαηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

(Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 

ηε ζπλέρεηα αθνχ έρνπλ εληνπηζζεί φιεο νη πεξηνρέο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηηο νπνίεο 

απαηηείηαη παξέκβαζε, εμεηάδνληαη νη δπλαηφηεηεο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη νπνηνπδήπνηε άιινπ κεραλνγξαθηθνχ εξγαιείνπ πνπ κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί. Γίλνληαη νη αλάινγεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζζήθεο γηα λα πξνθχςεη ην 

ηειηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πνπ ζα έρεη ηηο δπλαηφηεηεο λα παξέρεη ζηα Παλεπηζηήκηα, 

πιήξεο ππνζηήξημε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ (Καξαγηψξγνο θαη Πεηξίδεο, 2010). 
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Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ε αλάπηπμε θαηάιιεισλ πιεξνθνξηαθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, απνηειεί έλα 

θχξην ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ νηθνλνκηθή νληφηεηα πνπ ζέιεη ή ππνρξενχηαη λα  

κεηαβεί ζηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Δάλ δελ πξνεγεζεί απηή ε αλάπηπμε, δελ κπνξεί λα γίλεη έλαο 

νινθιεξσκέλνο ινγηζηηθφο ζρεδηαζκφο κε βάζε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. Δίλαη 

πξνθαλέο φκσο, φηη ζην ζεσξεηηθφ επίπεδν ηεο αλάιπζεο δελ κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ φιεο νη 

αλάγθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ ζηελ πξάμε. Δίλαη εθηθηφ φκσο, λα γίλεη ε αλάιπζε ησλ βαζηθψλ 

εθαξκνγψλ ψζηε ζηελ πνξεία λα γλσξίδεη ε νηθνλνκηθή νληφηεηα, ηη πξέπεη λα δεηήζεη απφ 

ηνπο αλαιπηέο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ (Νηδαλάηνο, 2008). 

ηα επφκελα θεθάιαηα ζα επηρεηξεζεί ν ζρεδηαζκφο θαη ε αλάιπζε ελφο ινγηζηηθνχ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ψζηε λα 

εθαξκφζνπλ κε επηηπρία ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα. 

 

5.2 Ζ Φάζη ηηρ Πποεηοιμαζίαρ ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

 

Όπσο πξναλαθέξζεθε ζην ηέηαξην θεθάιαην, ε πινπνίεζε ηνπ ΚΕΑ, ζηελ παξνχζα 

εξγαζία, πξνζεγγίδεηαη κέζσ κηαο δνκεκέλεο κεζνδνινγίαο, απηήο ηεο αλάπηπμεο 

θαηαξξάθηε. χκθσλα ινηπφλ, κε ηελ αλάπηπμε θαηαξξάθηε, αθνινπζεί ε αλαιπηηθή 

πεξηγξαθή ηεο θάζεο ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πεξηγξάθνληαο αλαιπηηθά φια ηα βήκαηα πνπ πεξηέρνληαη ζ’ απηήλ, θαζέλα απφ 

ηα νπνία βαζίδεηαη ζην πξνεγνχκελφ ηνπ. Κάζε βήκα απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, είλαη ζαθψο 

θαζνξηζκέλν θαη νδεγεί ζηε δεκηνπξγία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ παξαδνηένπ, ην νπνίν απνηειεί 

ηε βάζε γηα ην επφκελν βήκα. Έηζη, αθνχ αλαιχεηαη δηεμνδηθά ε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα θαη ε αμία πνπ ζα πξνζθέξεη ζ’ απηά, δεκηνπξγείηαη ε αίηεζε ζπζηήκαηνο, ε 

νπνία απνηειεί ηε βάζε γηα ην επφκελν βήκα, πνπ είλαη ε αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο. ηε 

ζπλέρεηα, γίλεηαη πξνζεθηηθή εμέηαζε ησλ ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θαη εηαηξηθψλ 

πιενλεθηεκάησλ θαη κεηνλεθηεκάησλ, πνπ ζα επηθέξεη ε αλάπηπμε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, 

δίλνληαο έηζη κηα πην ιεπηνκεξή εηθφλα, ε νπνία ζα βνεζήζεη ζηε ιήςε ηεο απφθαζεο γηα 

ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ. 
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5.2.1 Αίηηζη ςζηήμαηορ (System Request) 

 

ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, 

πξνζδηνξίδεηαη αξρηθά ην έξγν, ην νπνίν πξνζθέξεη φθεινο ζηελ επηρείξεζε θαη 

δεκηνπξγείηαη κηα αίηεζε ζπζηήκαηνο, πνπ παξέρεη βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην 

πξνηεηλφκελν ζχζηεκα.  Ζ αίηεζε ζπζηήκαηνο είλαη έλα έγγξαθν πνπ πεξηγξάθεη ηνπο 

ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ε αλάπηπμε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ηηο 

απαηηήζεηο, δειαδή ηηο ιεηηνπξγίεο θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαζψο θαη ην φθεινο πνπ ην ζχζηεκα απηφ αλακέλεηαη λα παξέρεη 

ζηελ νληφηεηα (Dennis, Wixom, Tegarden, 2009). 

χκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Λνγηζηηθήο 

Σππνπνίεζεο θαη Διέγρσλ (Δ.Λ.Σ.Δ.), ε νπνία έρεη πξνβεί ζηε ζχζηαζε ζπκβνπιεπηηθήο 

επηηξνπήο κε ζθνπφ ηε κεηάθξαζε θαη ηνλ έιεγρν ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, αιιά θαη κε ηηο 

γεληθφηεξεο πξνζέζεηο ηνπ Κξάηνπο, λα ελζσκαησζνχλ φιεο νη Οδεγίεο θαη νη Καλνληζκνί 

ηεο Δ.Δ, ζρεηηθά κε ηελ πηνζέηεζε ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ απφ ην δεκφζην 

ηνκέα, είλαη ζίγνπξν φηη επίθεηηαη πνιχ ζχληνκα ε ζεζκνζέηεζε γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, επνκέλσο θαη γηα ηα 

Παλεπηζηήκηα, κέζσ λφκσλ θαη πξνεδξηθψλ δηαηαγκάησλ. Ήδε, έρεη θαζηεξσζεί ε 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ ζε έλα πνιχ κεγάιν θνκκάηη ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα θη έρεη πξνρσξήζεη, ε ππνρξέσζε λα ζπληάζζνπλ ππνρξεσηηθά ηηο εηήζηεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ 

πξνδηαγξάθνληαη απφ ηα ΓΛΠ, ζε φιεο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη εηζεγκέλεο 

ζην Υξεκαηηζηήξην Αμηψλ, ηνπο Οξγαληζκνχο Κχξηαο θαη Δπηθνπξηθήο Αζθάιηζεο θαη ηηο 

Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο. Αθφκε, ε Κεληξηθή Γηνίθεζε εθαξκφδεη ηε Γηπινγξαθηθή 

Λνγηζηηθή Σξνπνπνηεκέλεο Σακεηαθήο Βάζεο, γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ πιήξε πηνζέηεζε ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζην κέιινλ. 

Αθφκε, ζηελ απφ 06.03.2013 έθζεζή ηεο, ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή πξνο ην πκβνχιην 

θαη ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην, αλαθέξεη μεθάζαξα ηελ αλάγθε ηεο εθαξκνγήο 

ελαξκνληζκέλσλ ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ γηα ην δεκφζην ηνκέα ζε φια ηα θξάηε – κέιε. 

Μεηαμχ άιισλ αλαθέξεη φηη «Ζ ινγηζηηθή βάζεη δεδνπιεπκέλσλ ζπληζηά ην κφλν γεληθψο 

απνδεθηφ ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρεη πιήξε θαη αμηφπηζηε εηθφλα γηα ηε 

δεκνζηνλνκηθή θαη νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θαη ηηο επηδφζεηο ελφο θξάηνπο, αθνχ θαηαγξάθεη 

πιήξσο ηα ζηνηρεία ελεξγεηηθνχ θαη παζεηηθνχ, θαζψο θαη ηα έζνδα θαη ηηο δαπάλεο ελφο 
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θνξέα, θαηά ηελ πεξίνδν πνπ θαιχπηνπλ νη ινγαξηαζκνί θαη θαηά ηε ζηηγκή ηνπ θιεηζίκαηφο 

ηνπο. …..Ζ ινγηζηηθή βάζεη δεδνπιεπκέλσλ είλαη νξζφηεξε απφ νηθνλνκηθή άπνςε ζε ζρέζε 

κε ηελ ηακεηαθή ινγηζηηθή θαη γη’ απηφ, ην ηζρχνλ ινγηζηηθφ πιαίζην δεκνζηνλνκηθήο 

παξαθνινχζεζεο ζηελ ΔΔ –δειαδή ην ΔΟΛ 95– βαζίδεηαη ζηα δεδνπιεπκέλα». Ζ έθζεζε 

θαηαιήγεη ζην ζπκπέξαζκα φηη «Αλ εγθξηζεί κία εληαία ζεηξά ινγηζηηθψλ πξνηχπσλ κε βάζε 

ηα δεδνπιεπκέλα ζε φια ηα επίπεδα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα ζηελ ΔΔ, αλακέλεηαη φηη ζα 

ππάξμνπλ δηαθξηηά νθέιε γηα ηε δηαρείξηζε θαη ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα». 

Δπίζεο, ε πξφζθαηε ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά 

κε ηηο απαηηήζεηο γηα ηα δεκνζηνλνκηθά  πιαίζηα ησλ θξαηψλ − κειψλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο, ζηελ εζληθή λνκνζεζία, κέζσ ηνπ Νφκνπ 4270/2014 θαη ε πξφβιεςε έθδνζεο 

πξνεδξηθνχ δηαηάγκαηνο, κε ην νπνίν ζα θαζνξίδνληαη, νη βαζηθέο αξρέο ηνπ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο θαη ην πεξηερφκελφ ηνπ, θαζψο επίζεο, κέζα ζηα πιαίζηα 

ηνπ Γεληθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδηαζκνχ ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, νη επηκέξνπο ινγαξηαζκνί, ηα 

ηεξνχκελα βηβιία θαη ν ηξφπνο ηήξεζεο απηψλ, νδεγεί ζην αζθαιέο ζπκπέξαζκα φηη είλαη 

ζέκα ρξφλνπ ε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ηνκέα, λα ηεξεί ηα 

ινγηζηηθά βηβιία κε βάζε ηηο ινγηζηηθέο αξρέο θαη ηνπο θαλφλεο πνπ νξίδνληαη απφ ηα ΓΛΠ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη πξνθχπηεη κηα αλάγθε ζηα Παλεπηζηήκηα γηα 

έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν λα ελαξκνλίδεηαη κε ηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο, ηηο 

νδεγίεο θαη ηνπο θαλφλεο ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Απηή ε αλάγθε απνηειεί θαη 

ην πξψην βήκα ζην έξγν ηεο αλάπηπμεο ελφο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα 

Παλεπηζηήκηα θαη απαληάεη ζηελ εξψηεζε γηαηί πξέπεη λα αλαπηπρζεί έλα ηέηνην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε αλάγθε αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ηθαλνχ λα 

ππνζηεξίμεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, θαζνδεγεί θαη ηηο 

πςεινχ επηπέδνπ απαηηήζεηο γηα ην ζχζηεκα. Οη απαηηήζεηο απηέο είλαη νη ιεηηνπξγίεο θαη νη 

δπλαηφηεηεο πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη λα κπνξεί λα ηηο 

θέξεη ζε πέξαο.  

Μηα ζεκαληηθή γεληθή απαίηεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη λα 

κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθήο 

ινγηζηηθήο, αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο πνπ ίζρπε κέρξη ζήκεξα. Ζ απινγξαθηθή κέζνδνο πνπ 

αθνινπζείηαη, ζπλίζηαηαη ζηελ απιή θαηαγξαθή-θαηαρψξεζε ηνπ ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο ζηα 

βηβιία ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, πξέπεη λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη 

ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν, ε νπνία βαζίδεηαη ζηε δηπινεγγξαθή (ρξέσζε θαη πίζησζε) θάζε 
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νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο, ψζηε λα παξαθνινπζείηαη ζπζηεκαηηθά, κέζσ ηνπ δεχηεξνπ 

ινγαξηαζκνχ ν αληίθηππνο πνπ έρεη ν πξψηνο ινγαξηαζκφο, ζηε ζέζε ηεο νηθνλνκηθήο 

νληφηεηαο. Απηφ πξνυπνζέηεη ηελ χπαξμε ελφο ζρεδίνπ ινγαξηαζκψλ κε ζπγθεθξηκέλε 

νλνκαηνδνζία θαη αξίζκεζε, ην νπνίν ζηελ νπζία είλαη ε κεηαηξνπή ησλ νηθνλνκηθψλ 

γεγνλφησλ ζε ινγαξηαζκνχο. Με απιά ιφγηα, ζα πξέπεη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα λα 

κεηαηξέπεη κηα θαηαρψξεζε εζφδνπ ή εμφδνπ ζε ρξέσζε θαη πίζησζε ησλ αληίζηνηρσλ 

ινγαξηαζκψλ θαζψο θαη λα ππάξρεη ζχλδεζε (γέθπξα) γηα ηε κεηαηξνπή απηψλ ησλ 

εγγξαθψλ απφ ηελ  απινγξαθηθή κέζνδν ζηε δηπινγξαθηθή κέζνδν. 

Μηα εμίζνπ ζεκαληηθή απαίηεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ε 

κεηαηξνπή ηεο κεζφδνπ ηεο ινγηζηηθήο ηακεηαθήο βάζεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηα 

Παλεπηζηήκηα ζηε κέζνδν ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο. χκθσλα ινηπφλ κε ηελ αξρή ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ, ηα απνηειέζκαηα ησλ ζπλαιιαγψλ αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη 

θαη φρη θαηά ηελ είζπξαμε ή πιεξσκή ηνπο. Έηζη, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηα 

Παλεπηζηήκηα, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνηππψλεη ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα ζηηο 

ινγηζηηθέο πεξηφδνπο πνπ αθνξνχλ θαη θαη’ επέθηαζε ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ 

πεξηφδσλ απηψλ. Απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είλαη ε ινγηζηηθή ηακεηαθήο βάζεο, θαηά ηελ 

νπνία φιεο νη ζπλαιιαγέο θαηαρσξνχληαη ζηα βηβιία θαη βαξχλνπλ ηε ινγηζηηθή πεξίνδν 

θαηά ηελ νπνία εηζπξάηηνληαη ή πιεξψλνληαη. Γηα παξάδεηγκα, δελ γίλεηαη δηάθξηζε κεηαμχ 

αγνξάο ελφο ζηνηρείνπ ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη κηαο δαπάλεο, θαζψο θαη νη δχν ζπλαιιαγέο 

ζεσξνχληαη πιεξσκέο ζε αληίζεζε κε ηε δεδνπιεπκέλε βάζε, ζηελ νπνία γίλεηαη ζαθήο 

δηάθξηζε θαη φια ηα γεγνλφηα απνηππψλνληαη θαηά ηε ζηηγκή ηεο πξαγκαηνπνίεζήο ηνπο. 

Μηα ηξίηε πνιχ ζεκαληηθή απαίηεζε ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη ε δπλαηφηεηα θαηάξηηζεο θαη 

παξνπζίαζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζην ηέινο ηνπ έηνπο, ζχκθσλα κε απηά πνπ 

νξίδνπλ ηα ΓΛΠ. Απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είλαη ε ζχληαμε ελφο Ηζνινγηζκνχ-Απνινγηζκνχ, 

ν νπνίνο βαζίδεηαη ζηελ απινγξαθηθή κέζνδν θαηαρψξεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ 

ζηε βάζε ηεο ηακεηαθήο ινγηζηηθήο. Γειαδή, ζην ηέινο θάζε έηνπο, γίλεηαη ζπκθσλία κεηαμχ 

φισλ ησλ εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ κείνλ φισλ ησλ εμφδσλ πνπ πιεξψζεθαλ θαη ην 

ππφινηπν, είλαη ην ηακεηαθφ δηαζέζηκν ππφινηπν πνπ βξίζθεηαη θαηαηεζεηκέλν ζηηο ηξάπεδεο. 

Απηή είλαη κηα «απιντθή» νηθνλνκηθή θαηάζηαζε, ε νπνία δελ παξέρεη θακία νπζηαζηηθή 

πιεξνθνξία ζηνπο ρξήζηεο. Απιψο, επηβεβαηψλεη φηη ππάξρεη ζπκθσλία ηνπ ηακεηαθνχ 

ππνινίπνπ ζε ζρέζε κε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ δηαρεηξίζηεθε ην Παλεπηζηήκην. Σα 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ φκσο, εηζάγνπλ, κηα ζεηξά απφ νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο 

απεηθνλίδνπλ δνκεκέλα ηελ νηθνλνκηθή ζέζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη απνζθνπνχλ ζηελ 
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παξνρή νπζηαζηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο ρξήζηεο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ην λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα αλαπηπρζεί ζηα Παλεπηζηήκηα, ζα πξέπεη λα κπνξεί λα θέξεη 

ζε πέξαο απηέο ηηο απαηηήζεηο ησλ ΓΛΠ, ζρεηηθά κε ηε ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ. 

Σέινο, είλαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ θαη ηα νθέιε πνπ ζα πξνζθέξεη ην λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζηα Παλεπηζηήκηα. Καηαξρήλ, ε ελαξκνληζκέλε ινγηζηηθή 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζα βειηηψζεη ηε δηαθάλεηα, ηε ινγνδνζία 

θαη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη γεληθφηεξα ηνπ 

δεκνζίνπ ηνκέα. Μέζσ ηεο απεηθφληζεο φισλ ησλ ζπλαιιαγψλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί, 

ζα είλαη δπλαηή ε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, 

βειηηψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απνδνηηθφηεηα θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ 

δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ειέγρνπ. Αθφκε, ζα παξέρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηαλνκή 

θαη ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κε απνηέιεζκα λα εληζρπζεί ε 

εκπηζηνζχλε ησλ εμσηεξηθψλ ρξεζηψλ. 

Παξαθάησ, παξαζέηνπκε ηελ αίηεζε ζπζηήκαηνο: 
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5.2.2 Ανάλςζη κοπιμόηηηαρ (Feasibility Analysis) 

 

ηε ζπλέρεηα, αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε αίηεζε ζπζηήκαηνο, δεκηνπξγείηαη ε αλάιπζε                                                                                                  

ζθνπηκφηεηαο, ε νπνία δίλεη πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή 

επηηεπμηκφηεηα, ηελ νηθνλνκηθή θαη ηελ εηαηξηθή ζθνπηκφηεηα, ηνπ ελ ιφγσ έξγνπ. 

 

Αίηηζη ζςζηήμαηορ – Έπγο : Πληποθοπιακό ζύζηημα εθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

Δνηολέαρ έπγος: Ζ Γηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Δπισειπημαηική ανάγκη: Ζ ελαξκφληζε κε ηηο αξρέο, ηηο κεζφδνπο, ηηο νδεγίεο θαη ηνπο 

θαλφλεο ησλ ΓΛΠ, πνπ απνηειεί ππνρξέσζε γηα ηα ΝΠΓΓ θη επνκέλσο γηα ηα 

Παλεπηζηήκηα 

Δπισειπημαηικέρ απαιηήζειρ:  

 Δθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο γεληθήο ινγηζηηθήο, 

αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο θαη ινγηζηηθήο δεκνζίνπ ινγηζηηθνχ ζε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

απινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο 

 Μεηαηξνπή ηεο ινγηζηηθήο κεζφδνπ ηακεηαθήο βάζεο ζηε κέζνδν ηεο 

δεδνπιεπκέλεο βάζεο 

 Καηάξηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ 

Δπισειπημαηική αξία: 

 Θα βειηηψζεη ηε δηαθάλεηα θαη ηε ινγνδνζία, κέζσ ηεο εκθάληζεο θαη 

παξνπζίαζεο φισλ ησλ πξαγκαηνπνηεζέλησλ ζπλαιιαγψλ 

 Θα απμήζεη ηελ αμηνπηζηία ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ ηεο 

ξεαιηζηηθφηεξεο απνηχπσζεο ησλ πιεξνθνξηψλ ζε απηέο 

 Θα θαηαζηήζεη δπλαηή ηε ζπγθξηζηκφηεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, ιφγσ 

ηεο νκνηφκνξθεο παξνπζίαζεο ησλ πιεξνθνξηψλ 

 Θα παξέρεη θαιχηεξε πιεξνθφξεζε γηα ηελ θαηαλνκή θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο πιεξφηεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ εκπεξηέρνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 
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Σεσνική επιηεςξιμόηηηα 

Αλαθνξηθά, κε ηελ ηερληθή επηηεπμηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, ζα πξέπεη λα 

επηζεκαλζεί ην γεγνλφο, φηη ν θιάδνο ησλ εηαηξεηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ δελ έρεη 

αλάινγε εκπεηξία αλάπηπμεο παξφκνησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ιφγσ ηεο κε ηήξεζεο 

ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ. Φπζηθά, έρνπλ 

αλαπηπρζεί παξφκνηα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, γηα άιιεο ππεξεζίεο ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

φπσο ηηο δεκφζηεο επηρεηξήζεηο, ηνπο Οξγαληζκνχο Αζθάιηζεο, ηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο 

Τγείαο θαζψο θαη πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα γηα λα ππνζηεξίμνπλ ηε δηπινγξαθηθή κέζνδν 

θαη ηε κέζνδν ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο ζην δεκφζην ηνκέα, νη νπνίεο είλαη νη αξρηθέο 

απαηηήζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Δπίζεο, έρνπλ αλαπηπρζεί πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ΓΛΠ ζε επηρεηξήζεηο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα, γεγνλφο πνπ 

νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη ππάξρεη κεγάιε εμνηθείσζε κε ην πιηθφ, κε ην πεξηβάιινλ ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ ινγηζκηθνχ, κε ηα εξγαιεία θαη ην ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα, πνπ ελδερνκέλσο λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ, αιιά φρη κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο θαη κε ηελ αλάπηπμε θαη 

θαηαζθεπή παξφκνησλ ζπζηεκάησλ παξφκνηνπ κεγέζνπο. Ζ έιιεηςε εμνηθείσζεο ινηπφλ, 

πνπ ππάξρεη κε ην ζπγθεθξηκέλν πεδίν εθαξκνγήο, απφ ην ρψξν ησλ εηαηξεηψλ 

πιεξνθνξηθήο, είλαη δπλαηφλ λα πξνθαιέζεη θηλδχλνπο θαη πξνβιήκαηα ζηελ αλάπηπμε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα. Ο 

θίλδπλνο απμάλεηαη δξαζηηθά, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εμνηθείσζεο κε αλάινγα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα ππνζηήξημεο ΓΛΠ θαη απφ ηελ πιεπξά ησλ ρξεζηψλ, δειαδή ησλ ππαιιήισλ ησλ 

ινγηζηεξίσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Αθφκε, ε εμνηθείσζε κε ηελ ηερλνινγία, απνηειεί αθφκε κηα ζεκαληηθή πεγή 

θηλδχλνπ. Γηα λα πεξηνξηζηνχλ ινηπφλ, νη θίλδπλνη ζα πξέπεη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

λα πεξηιακβάλεη ηερλνινγία, ε νπνία ήδε λα έρεη ρξεζηκνπνηεζεί κέζα ζηα Παλεπηζηήκηα θαη 

λα είλαη εμνηθεησκέλνη κε απηήλ νη ρξήζηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ζα κεησζνχλ ηα 

πξνβιήκαηα θαη νη θαζπζηεξήζεηο, γηαηί δελ ζα απαηηείηαη λα δαπαλεζεί πξφζζεηνο ρξφλνο 

θαη θφζηνο, γηα ηελ εθκάζεζε ηνπ ηξφπνπ ρξήζεο ηεο ηερλνινγίαο. 

Δπίζεο, ην κέγεζνο ηνπ έξγνπ, απνηειεί αθφκε έλα βαζηθφ παξάγνληα θηλδχλνπ, 

θαζψο ηα κεγαιχηεξα έξγα είλαη πεξηζζφηεξν πεξίπινθα ζηε δηαρείξηζή ηνπο. Ζ αλάπηπμε 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ππνζηεξίδεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα, είλαη έλα κεζαίνπ κεγέζνπο έξγν, ην νπνίν απαηηεί κηα αλάινγε, ζε πιήζνο 

κειψλ, νκάδα έξγνπ. Απαηηεί ζίγνπξα, ηελ εκπινθή πιήζνπο ηκεκάησλ ησλ Παλεπηζηήκησλ, 

φπσο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο, ηεο Τπεξεζίαο Πξνκεζεηψλ, ηεο Δπηηξνπήο Δξεπλψλ, ηεο 
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Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο αιιά θαη ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο, ηα νπνία ζα ζπκκεηέρνπλ κε 

εθπξνζψπνπο ηνπο. Απαηηεί επίζεο θαη κηα εμεηδηθεπκέλε νκάδα εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, νη 

νπνίνη ζα είλαη ζε ζέζε λα θαζνδεγήζνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ πξέπεη λα εμεηαζζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο 

επηηεπμηκφηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο αλάπηπμεο θαηάιιεινπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη ε ζπκβαηφηεηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο,  

κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε ζηα Παλεπηζηήκηα. Γηα λα κπνξέζεη λα 

ιεηηνπξγήζεη απνηειεζκαηηθά ην λέν ζχζηεκα, ζα βαζηζηεί ζε δεδνκέλα θαη πιεξνθνξίεο 

απφ ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα, αιιά θαη  πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξάγεη δεδνκέλα, πνπ 

ζα ηξνθνδνηήζνπλ άιιεο εθαξκνγέο. Απηφ, ελέρεη ζνβαξνχο θηλδχλνπο, θαζψο ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα, βαζίδνληαη, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζηε απινγξαθηθή κέζνδν ζηε βάζε ηεο 

ηακεηαθήο ινγηζηηθήο, γεγνλφο πνπ νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα, φηη είλαη αξθεηά δχζθνιν λα 

ελνπνηεζεί ην λέν ζχζηεκα κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Ζ δπζθνιία απηή έρεη σο 

απνηέιεζκα λα είλαη ζρεδφλ ζίγνπξε ε απφθαζε ηεο δηνίθεζεο, γηα ηελ αλάπηπμε ελφο 

εληειψο λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν πξνθαλψο, ζα νδεγήζεη ζε αιιαγέο ηφζν 

σο πξνο ηηο δηαδηθαζίεο αιιά θαη σο πξνο ηε δνκή ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Οικονομική ζκοπιμόηηηα 

 Ο ζθνπφο ηεο αμηνιφγεζεο ηεο νηθνλνκηθήο ζθνπηκφηεηαο ηνπ έξγνπ ηεο αλάπηπμεο 

ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν λα ππνζηεξίδεη ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο θαη 

θφζηνπο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο. 

 ρεηηθά κε ην θφζηνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εγρεηξήκαηνο, απηφ ζπλίζηαηαη αξρηθά ζηηο 

δαπάλεο αλάπηπμεο, νη νπνίεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ηηο δαπάλεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ πιηθνχ, 

ηνπ ινγηζκηθνχ αιιά θαη ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ ζα ρξεηαζηεί, ηηο ακνηβέο γηα ηηο ππεξεζίεο ησλ 

ζπκβνχισλ, ηηο ακνηβέο γηα ηελ νκάδα αλάπηπμεο θαζψο θαη ηηο δαπάλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε 

ηνπ πξνζσπηθνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο. Απηέο νη δαπάλεο γίλνληαη κηα θνξά, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. Τπάξρνπλ φκσο θαη νη ιεηηνπξγηθέο 

δαπάλεο, νη νπνίεο απαηηνχληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο θαη επαλαιακβάλνληαη. 

Σέηνηεο δαπάλεο είλαη νη αλαβαζκίζεηο ηνπ πιηθνχ θαη ηνπ ινγηζκηθνχ, ε ζπλερήο θαηάξηηζε 

θαη ππνζηήξημε ησλ ρξεζηψλ, νη επηζθεπέο ησλ ππνδνκψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαζψο θαη 

νη δαπάλεο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Σν πνζφ πνπ ζα πξέπεη λα αλαιψζνπλ ηα 

Παλεπηζηήκηα, γηα ηελ θαηαζθεπή αιιά θαη ηε ιεηηνπξγία ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ 

ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπο θαη ζεσξείηαη φηη δελ ζα είλαη πνιχ 

κεγάιν. 
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 Δίλαη γλσζηφ φηη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, κπνξεί λα παξέρεη πνιιά θαη 

ζεκαληηθά νθέιε ζ’ έλαλ νξγαληζκφ, ηα νπνία δηαθξίλνληαη ζε πιηθά θαη ζε άπια νθέιε, πνπ 

δελ κπνξνχλ λα πνζνηηθνπνηεζνχλ. Γίλεηαη ινηπφλ θαηαλνεηφ, φηη ε αλάπηπμε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, δελ έρεη άκεζα 

πιηθά θαη απηά νθέιε γη’ απηά, θαζψο ηα Παλεπηζηήκηα είλαη κε θεξδνζθνπηθά λνκηθά 

πξφζσπα δεκνζίνπ δηθαίνπ θαη δελ ιεηηνπξγνχλ φπσο νη ηδησηηθέο εηαηξείεο κε ζθνπφ ην 

θέξδνο.  Παξφια απηά, ε  εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, κπνξεί λα νδεγήζεη ζηελ πεξηζηνιή ησλ 

δαπαλψλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ, ιφγσ ηεο νξζφηεξεο δηαρείξηζεο ησλ 

πφξσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, ε εθαξκνγή ησλ 

ΓΛΠ  θαη ε παξάιιειε αλάπηπμε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο λα ηα ππνζηεξίμεη, ζα επηθέξεη 

πνιιά άπια νθέιε ζηα Παλεπηζηήκηα. Μεξηθά απφ απηά είλαη, ε εγθπξφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε πην νξζέο απνθάζεηο ησλ δηνηθήζεσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Αθφκε ζα νδεγήζεη ζηε βειηίσζε ηεο θαηαλνκήο, ηεο δηαρείξηζεο θαη ηνπ 

ειέγρνπ ησλ πφξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζηελ αχμεζε ηεο αθξίβεηαο ησλ δηνηθεηηθψλ 

ελεξγεηψλ αιιά θαη ζηε δηαζεζηκφηεηα λέσλ, πεξηζζφηεξσλ, θαιχηεξσλ αιιά θαη πην 

έγθαηξσλ πιεξνθνξηψλ. Δπίζεο, έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα δψζεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεξεχλεζεο πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ζα νδεγήζεη ζηελ ηαρχηεξε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ζα δεκηνπξγήζεη πεξηζζφηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ 

ηεο δηνίθεζεο. 

Γεληθεχνληαο φια ηα παξαπάλσ νθέιε γηα ην ζχλνιν ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα, 

νδεγνχκαζηε ζην ζπκπέξαζκα φηη αλάινγα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα ζα παξέρνπλ 

ζεκαληηθά νθέιε, ζην ειιεληθφ δεκφζην. Θα ππάξμεη ζεκαληηθή βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ειέγρνπ, ιφγσ ηεο δπλαηφηεηαο 

ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ ηνκέα. Αθφκε, ζα 

ππάξμνπλ πνιχ ζεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, θαζψο νη πνιίηεο ζα έρνπλ απμεκέλε 

ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαλεξφ, φηη ηα νθέιε απφ έλα ηέηνην πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα είλαη πάξα πνιιά θαη πνιχ ζεκαληηθά, ζπγθξηηηθά κε ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα 

ηελ αλάπηπμε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ, ψζηε λα ζεσξείηαη ζίγνπξν φηη νη δηνηθήζεηο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ ζα απνθαζίζνπλ ζεηηθά γηα ηε ζπγθεθξηκέλε επέλδπζε. 

Δηαιπική ζκοπιμόηηηα 

Ζ αμηνιφγεζε ηεο εηαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο δείρλεη πφζν θαιά ζα γίλεη ηειηθά 

απνδεθηφ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ θαη ζα ελζσκαησζεί ζηηο 

ηξέρνπζεο δηαδηθαζίεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Έλαο βαζηθφο ηξφπνο γηα λα αμηνινγήζνπκε ηελ 
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εηαηξηθή ζθνπηκφηεηα ηεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, είλαη λα ειεγρζεί θαηά πφζν νη ζηφρνη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο επζπγξακκίδνληαη κε ηνπο γεληθφηεξνπο ζηφρνπο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ. Δθφζνλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, επίθεηηαη ε ζεζκνζέηεζε ηεο ππνρξεσηηθήο 

εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ ζην δεκφζην ηνκέα, γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ν ζηφρνο ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ λα πινπνηήζνπλ ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηνπο ηαπηίδεηαη απφιπηα κε ηνλ ζηφρν 

ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην κέζν ηεο πινπνίεζεο γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε επζπγξάκκηζε, δειαδή ε ηαχηηζε ηνπ 

έξγνπ κε ηε γεληθφηεξε ζηξαηεγηθή ηνπ νξγαληζκνχ, ηφζν κηθξφηεξνο είλαη ν θίλδπλνο γηα ην 

λέν ζχζηεκα, απφ ηελ ζθνπηά ηεο εηαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο. 

Δπίζεο, νη δηνηθήζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ιφγσ ηεο ππνρξέσζεο λα ζπκκνξθσζνχλ 

κε ην ζεζκηθφ πιαίζην, ζα πξέπεη λα ππνζηεξίμνπλ ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, λα παξέρνπλ επαξθή ρξεκαηνδφηεζε θαη λα θαηαβάιινπλ θάζε δπλαηή 

πξνζπάζεηα ψζηε ην λέν ζχζηεκα λα γίλεη απνδεθηφ απφ ην πξνζσπηθφ. Έηζη, ν θίλδπλνο ζα 

κεησζεί αθφκε πεξηζζφηεξν, θαζψο ζα ππάξρεη ε πεπνίζεζε ζε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο 

ζην Παλεπηζηήκην, φηη ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα έρεη ηελ πνιχηηκε ζπκβνιή ηεο 

δηνίθεζεο θαη φηη ζα παξαζρεζνχλ νη απαξαίηεηνη πφξνη. 

Μηα άιιε παξάκεηξνο αμηνιφγεζεο ηεο εηαηξηθήο ζθνπηκφηεηαο ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα, εζηηάδεη ζηνλ ηξφπν, κε ηνλ νπνίν νη 

θχξηνη εκπιεθφκελνη, δειαδή νη ρξήζηεο, πνπ ηειηθά ζα ρξεζηκνπνηήζνπλ ην ζχζηεκα κφιηο 

εγθαηαζηαζεί, βιέπνπλ ην πξνηεηλφκελν έξγν. Δίλαη γεγνλφο, φηη ιφγσ ηεο έιιεηςεο 

θαηάξηηζεο θαη εμεηδίθεπζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζηα Παλεπηζηήκηα, ζε ζέκαηα ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, νη ρξήζηεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα δπζθνιεπηνχλ 

λα θαηαλνήζνπλ φιεο ηηο δηαδηθαζίεο θαη ηηο ελέξγεηεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο. Απηφ, ζα νδεγήζεη ζηελ αχμεζε ηνπ θηλδχλνπ, ζρεηηθά κε ηελ απνδνρή ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο απφ ηνπο ρξήζηεο θαη ηελ πιήξε ελζσκάησζή ηνπ ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Γηα λα εμαζθαιηζηεί φηη ην ηειηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζα γίλεη απνδεθηφ θαη ζα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ηνπο 

ρξήζηεο, ζα πξέπεη λα πξνσζείηαη απφ ηελ νκάδα αλάπηπμεο ηνπ έξγνπ, ε ελεξγφο ζπκκεηνρή 

ησλ ρξεζηψλ θαζφιε ηε δηαδηθαζία αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ είλαη εθηθηφ, κέζσ ηεο 

αλάζεζεο ζηνπο ρξήζηεο επίζεκσλ ξφισλ ζηελ νκάδα έξγνπ, θαζψο θαη ζπγθεθξηκέλσλ 

εξγαζηψλ νη νπνίεο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλεο πξνζεζκίεο. Δπίζεο, είλαη 

δπλαηφλ λα νξηζζνχλ ηαθηηθέο ζπλαληήζεηο κε ηνπο ρξήζηεο, ψζηε λα γίλεηαη 
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αλαηξνθνδφηεζε ησλ πιεξνθνξηψλ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ην ηειηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

ζα ηθαλνπνηεί ηηο πξνζδνθίεο θαη ηηο αλάγθεο εθείλσλ πνπ ζα ην ρξεζηκνπνηνχλ. 

Παξαθάησ παξαηίζεηαη ε ζχλνςε ηεο αλάιπζεο ζθνπηκφηεηαο ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ ζα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ύνοτη Ανάλςζηρ κοπιμόηηηαρ Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

Σεσνική επιηεςξιμόηηηα:  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη ηερληθά εθηθηφ αλ θαη ππάξρνπλ νξηζκέλνη θίλδπλνη. 

- Ο θίλδπλνο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, αλαθνξηθά κε ηελ εμνηθείσζε ηεο νκάδαο ησλ αλαιπηψλ, 

κε ην πεδίν ιεηηνπξγίαο, δειαδή κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, είλαη ζρεηηθά πςειφο, ιφγσ 

ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο αλάπηπμεο παξφκνησλ ζπζηεκάησλ. Αθφκε, πςειφηεξνο είλαη ν 

θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηελ εμνηθείσζε ησλ εκπιεθφκελσλ ρξεζηψλ, δειαδή ησλ ππαιιήισλ, 

νη νπνίνη δελ έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο εθαξκνγήο ησλ 

θαλφλσλ θαη ησλ νδεγηψλ πνπ πξνβιέπνπλ ηα ΓΛΠ 

- Ο θίλδπλνο ζρεηηθά κε ηελ ηερλνινγία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί είλαη ζρεηηθά ρακειφο, 

θαζψο ππάξρεη καθξφρξνλε εμνηθείσζε κε ηελ ππάξρνπζα ηερλνινγία 

- Σν κέγεζνο ηνπ έξγνπ ζεσξείηαη κέζεο επηθηλδπλφηεηαο, θαζψο ε νκάδα έξγνπ 

πηζαλφηαηα ζα δηαζέηεη ιίγα άηνκα 

- Σν επίπεδν ζπκβαηφηεηαο κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα είλαη πνιχ ρακειφ, κε 

απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ν θίλδπλνο 

Οικονομική ζκοπιμόηηηα: 

Σν θφζηνο, ην νπνίν πεξηιακβάλεη ηηο δαπάλεο αλάπηπμεο θαη ηηο ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο 

είλαη ζρεηηθά ρακειφ. 

Πεξηζηνιή ησλ δαπαλψλ θαη εμνηθνλφκεζε ησλ δεκνζίσλ πφξσλ, ιφγσ ηεο νξζφηεξεο 

δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ 

Άπια νθέιε: 

- Γπλαηφηεηα δηεξεχλεζεο πεξηζζφηεξσλ ελαιιαθηηθψλ ιχζεσλ, ιφγσ βειηησκέλεο 

πιεξνθφξεζεο 

- Σαρχηεξε ιήςε νξζνινγηθφηεξσλ απνθάζεσλ, δηφηη νη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρνληαη απφ 

ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, είλαη πεξηζζφηεξν έγθαηξεο αιιά θαη έγθπξεο 

- Μεγαιχηεξε εκπηζηνζχλε ζηελ πνηφηεηα ησλ απνθάζεσλ, ιφγσ ηεο κεγαιχηεξεο 

αμηνπηζηίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη θαη’ επέθηαζε θαη ησλ απνθάζεσλ                                        

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα                                                                                                      
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5.2.3. Γιασείπιζη Έπγος (Project Management) 

 

Μεηά ηελ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, λα εγθξίλεη ηελ αλάπηπμε ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ην έξγν πεξλά ζηε θάζε 

ηεο δηαρείξηζεο έξγνπ, ε νπνία απνηειεί έλα βαζηθφ ζπζηαηηθφ ζηνηρείν ηεο θάζεο ηεο 

πξνεηνηκαζίαο. ε απηή ηε δηαδηθαζία, ε δηνίθεζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα νξίζεη ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, ν νπνίνο ζα έρεη ηελ θχξηα επζχλε γηα ηε δηαρείξηζε 

φισλ ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ ξφισλ πνπ ζα πξέπεη λα ζπληνληζηνχλ πξνζεθηηθά. Δπεηδή 

πξφθεηηαη γηα έλα άηνκν, ην νπνίν ζα ιακβάλεη ζεκαληηθέο απνθάζεηο θαη ν ξφινο ηνπ ζηελ 

ζπλνιηθή επηηπρία ηνπ έξγνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφο, ζεσξείηαη φηη πξέπεη λα είλαη έλα άηνκν 

πνπ ζα έρεη δηεπζπληηθή ζέζε ή ζέζε πξντζηακέλνπ ζην θχξην ηκήκα πνπ ζα πινπνηεζεί ην 

λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα. Δπνκέλσο, ν Γηεπζπληήο ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ, είλαη απηφο πνπ θαιχπηεη ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά θαη κπνξεί λα 

αλαιάβεη κε επηηπρία ην ξφιν ηνπ δηεπζπληή ηνπ έξγνπ. 

 ηε ζπλέρεηα, ν δηεπζπληήο έξγνπ, ζα ππνινγίζεη ηελ πνζφηεηα ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο 

εξγαζίαο πνπ ζα απαηηεζνχλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη ζα δεκηνπξγήζεη έλα 

ύνοτη Ανάλςζηρ κοπιμόηηηαρ Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

ζπλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

Γεκφζηνο Σνκέαο 

- Βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ηνπ δεκνζίνπ ειέγρνπ, ιφγσ 

ηεο δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ νξγαληζκψλ ηνπ δεκνζίνπ 

- Θεηηθέο επηπηψζεηο ζηελ θνηλσλία, ιφγσ ηεο απμεκέλεο ελεκέξσζεο ησλ πνιηηψλ 

ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ ειιεληθνχ δεκνζίνπ 

Δηαιπική ζκοπιμόηηηα: 

Σν έξγν εκθαλίδεη ρακειή επηθηλδπλφηεηα. Ο ζηφρνο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, πνπ είλαη ε 

επηηπρήο εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, επζπγξακκίδεηαη κε ην ζηφρν ηεο 

δηνίθεζεο, ε νπνία παξέρεη πιήξε ππνζηήξημε ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Ο θίλδπλνο πνπ 

ζρεηίδεηαη κε ηελ έιιεηςε θαηάξηηζεο ησλ εξγαδνκέλσλ ζε ζέκαηα ΓΛΠ, ζα 

αληηζηαζκηζηεί κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
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πξφγξακκα εξγαζηψλ, ην νπνίν ζα απνηειέζεη ην βαζηθφ ηνπ εξγαιείν. ηε ζπγθεθξηκέλε 

πεξίπησζε, ην έξγν ηεο αλάπηπμεο ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα ΓΛΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα, ζεσξείηαη έλα κεζαίνπ κεγέζνπο έξγν. Αθφκε, ζα θαηαζθεπάζεη έλα ζρέδην 

ζηειέρσζεο ηνπ έξγνπ, ην νπνίν ζα πεξηγξάθεη ην πιήζνο θαη ην είδνο ησλ αηφκσλ πνπ ζα 

απαζρνιεζνχλ θαζψο θαη ηε γεληθή ηεξαξρηθή δνκή. Όπσο πξναλαθέξζεθε, ζηελ αλάπηπμε 

ελφο ηέηνηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα πξέπεη λα ζπκκεηέρνπλ άηνκα πνπ εξγάδνληαη 

ζηα ηκήκαηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, φπνπ ζα ππάξμνπλ κεηαβνιέο, φπσο, άηνκα απφ ην Σκήκα 

Λνγηζηεξίνπ, ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ, ηελ Σερληθή Τπεξεζία, ηελ Δπηηξνπή Δξεπλψλ αιιά 

θαη ηελ Τπεξεζίαο Πιεξνθνξηθήο. Δίλαη ζίγνπξν, φηη ζα ρξεηαζηεί λα ζπκκεηέρνπλ θαη 

εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο, νη νπνίνη ζα αλαιάβνπλ ην ξφιν ηνπ ζπκβνχινπ, ιφγσ ηεο 

εμεηδηθεπκέλεο εκπεηξίαο ηνπο ζε αλάινγα έξγα. Καζφιε ηε δηάξθεηα ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ν δηεπζπληήο έξγνπ, ζπληνλίδεη ηηο δξαζηεξηφηεηεο, 

εθαξκφδνληαο πξαθηηθέο αλάπηπμεο θαη πεξηνξίδνληαο ηνπο θηλδχλνπο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί 

φηη ην έξγν παξακέλεη ζην ζσζηφ δξφκν θαη φηη ε πηζαλφηεηα απνηπρίαο ηνπ δηαηεξείηαη ζην 

ειάρηζην. 

 

5.3 Ζ Φάζη ηηρ Ανάλςζηρ ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ 

 

Δθφζνλ έρεη νινθιεξσζεί ε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ηεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηα Παλεπηζηήκηα θη έρνπλ δεκηνπξγεζεί ε αίηεζε 

ζπζηήκαηνο, ε αλάιπζε ζθνπηκφηεηαο θαη ην πξφγξακκα εξγαζηψλ, μεθηλά ε θάζε ηεο 

αλάιπζεο, θαηά ηελ νπνία ε νκάδα έξγνπ απνηππψλεη θαη αλαιχεη ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε, ζπγθεληξψλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο θαη 

θαηαζθεπάδεη έλα ζχλνιν κνληέισλ αλάιπζεο. 

Ζ  κεζνδνινγία πνπ αθνινπζείηαη ζηελ παξνχζα εξγαζία θαη ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο 

ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ε δνκεκέλε αλάπηπμε θαηαξξάθηε. Έηζη, ε 

ζπγθεθξηκέλε θάζε, δηαδέρεηαη ηε θάζε ηεο πξνεηνηκαζίαο, φπσο ζε κηα ζεηξά αθνινπζίαο 

θαη ε εμέιημε ησλ θάζεσλ ξέεη ζηαζεξά πξνο ηα θάησ, φπσο ζε έλαλ θαηαξξάθηε. Με απηφλ 

ηνλ ηξφπν, παξέρεηαη έλαο απιφο αιιά θαη απνηειεζκαηηθφο έιεγρνο θαζψο θαη επίβιεςε ηεο 

αλάπηπμεο ηνπ λένπ  ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζηάδην ηεο πνξείαο ηνπ.  
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5.3.1 Αποηύπυζη ηηρ Τθιζηάμενηρ Καηάζηαζηρ 

 

Ζ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ζηα Παλεπηζηήκηα, δηελεξγείηαη, κέζσ ηεο 

κειέηεο ησλ λφκσλ πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ψζηε λα αλαιπζεί ε ινγηζηηθή θαη ε 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζή ηνπο. Γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ, κε ηνλ νπνίν αληηκεησπίδνληαη 

νη δηάθνξεο δηαδηθαζίεο ηεο θαζεκεξηλήο ηνπο ιεηηνπξγίαο, πξαγκαηνπνηείηαη αλάιπζε 

δηάθνξσλ εγγξάθσλ, φπσο είλαη ηα νξγαλνγξάκκαηα ησλ Τπεξεζηψλ, ηα εγρεηξίδηα ρξήζεο 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ απνινγηζηηθψλ εθζέζεσλ θαη άιισλ εγγξάθσλ. Ζ 

εθαξκνγή ηεο απινγξαθηθήο κεζφδνπ ηακεηαθήο βάζεο, εμεηάζηεθε απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα Παλεπηζηήκηα, φπσο είλαη ν Πξνυπνινγηζκφο, ν 

Απνινγηζκφο θαη ν Ηζνινγηζκφο. 

ήκεξα, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ζην δεκφζην ηνκέα γεληθά,  δηέπεηαη απφ φζα νξίδεη 

ην Ν.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ 204/Α/ 19.07.1974), φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε 

κεηαγελέζηεξα. Αθφκε, ζηα Παλεπηζηήκηα, παξά ηελ ππνρξέσζε πνπ πξνέθπςε απφ ην ΠΓ 

205/1998, γηα ηελ εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθηθήο κεζφδνπ, ε δηαρείξηζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπο, γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηνπ απινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηακεηαθήο βάζεο. Τπάξρνπλ 

πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Παλεπηζηεκίσλ, ζηα νπνία έρεη γίλεη ζχλδεζε ησλ θσδηθψλ 

εζφδσλ θαη εμφδσλ ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ Κιαδηθνχ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, αιιά απηφ ιεηηνπξγεί πηινηηθά, 

ελψ ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ε θαηάξηηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ, 

ζπλερίδεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηνπ απινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. ε απηφ ην ζεκείν, γηα ηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ζηα 

Παλεπηζηήκηα, θξίλεηαη απαξαίηεην λα αλαιπζνχλ νξηζκέλεο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ δεκφζηνπ 

ινγηζηηθνχ.  

Έηζη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ ΝΓ 496/1974, νηθνλνκηθφ έηνο, είλαη ε ρξνληθή 

πεξίνδνο, ε νπνία πεξηιακβάλεη φιεο εθείλεο ηηο δηνηθεηηθέο πξάμεηο θαη ηα γεγνλφηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαρείξηζε ηνπ ρξήκαηνο θαη ηεο πεξηνπζίαο ηνπ ΝΠΓΓ (Παλεπηζηήκην). 

Κάζε νηθνλνκηθφ έηνο, μεθηλάεη ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήγεη ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Σν άξζξν 3 ηνπ ίδηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο, νξίδεη ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ, σο ηε δηνηθεηηθή πξάμε, κε ηελ νπνία πξνζδηνξίδνληαη ηα έζνδα θαη 

θαζνξίδνληαη ηα φξηα ησλ εμφδσλ ή ησλ πηζηψζεσλ γηα θάζε νηθνλνκηθφ έηνο. ηελ πξάμε, ν 

πξνυπνινγηζκφο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, είλαη έλαο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν παξνπζηάδνληαη φια ηα 

έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνχλ ζην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο θαζψο θαη ηα έμνδα πνπ 
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αλακέλεηαη λα πιεξσζνχλ εληφο ηνπ έηνπο. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηαμηλνκνχληαη θαη’ είδνο, 

νκάδεο θαη θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ αηηία θαη ηε θχζε ηνπο (Κ.Α.Δ. : Κσδηθφο Αξηζκφο 

Δζφδνπ/Δμφδνπ). Αθφκε, ην άξζξν 5, νξίδεη σο έζνδα, φια ηα πνζά πνπ εηζπξάηηνληαη, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο πνπ ηζρχεη ν πξνυπνινγηζκφο, αλεμάξηεηα απφ ην ρξφλν 

πνπ δεκηνπξγήζεθε ε απαίηεζε. Γειαδή, ζην δεκφζην ινγηζηηθφ,  θάζε είζπξαμε απνηειεί 

θαη πξαγκαηνπνηεζέλ έζνδν. Δπίζεο, ζην άξζξν 7, σο έμνδα νξίδνληαη φιεο νη πιεξσκέο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ αλαθέξεηαη ν 

πξνυπνινγηζκφο, αζρέησο κε ην ρξφλν πνπ δεκηνπξγήζεθε ε ππνρξέσζε. Γειαδή, θάζε 

πιεξσκή απνηειεί θαη πξαγκαηνπνηεζέλ έμνδν. Δπίζεο, δελ γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ 

ησλ πάγησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ εμφδσλ. Καηά ηε δηάξθεηα ινηπφλ, ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, θάζε θνξά πνπ ηα Παλεπηζηήκηα, εηζπξάηηνπλ έζνδα, γηα παξάδεηγκα, 

απφ παξάβνια πηπρίσλ, βεβαηψζεσλ θιπ, εθδίδεηαη έλα γξακκάηην είζπξαμεο, κε ην νπνίν 

ελεκεξψλεηαη έλαο Κσδηθφο Αξηζκφο Δζφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ. ηελ πεξίπησζε πνπ 

θαηαβάιιεη έλα πνζφ γηα ηελ θάιπςε κηαο δαπάλεο, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εμφθιεζε ελφο 

πξνκεζεπηή, εθδίδεηαη έλα ρξεκαηηθφ έληαικα πιεξσκήο, ην νπνίν ελεκεξψλεη ηνλ 

αληίζηνηρν Κσδηθφ Αξηζκφ Δμφδνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ. 

Σα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξνχλ ηα Παλεπηζηήκηα, είλαη ην Ζκεξνιφγην Σακείνπ, 

φπνπ θαηαγξάθνληαη, κε εκεξνινγηαθή ζεηξά, φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδνπ/Δμφδνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, 

εμαζθαιίδεηαη ε ηαθηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηακεηαθψλ θηλήζεσλ θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ 

ππνινίπνπ ηνπ ηακείνπ αλά πάζα ζηηγκή. Αθφκε, ηεξείηαη ην Γεληθφ Ζκεξνιφγην, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη φια ηα γεγνλφηα κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη αλά ΚΑΔ, απνηππψλεη δειαδή ηελ 

θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Αθφκε, ηεξείηαη ην Γεληθφ Καζνιηθφ, ην νπνίν 

πεξηιακβάλεη φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα αλά ΚΑΔ, θαη παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ην χςνο ηνπ 

εθάζηνηε ΚΑΔ. Σέινο, ιφγσ ηεο εμφθιεζεο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, κέζσ επηηαγψλ, ηα 

Παλεπηζηήκηα, ηεξνχλ ην Βηβιίν Δπηηαγψλ, φπνπ θαηαγξάθνληαη φιεο νη επηηαγέο πνπ έρνπλ 

εθδνζεί θαη παξαθνινπζείηαη ε εμφθιεζή ηνπο απφ ηνπο δηθαηνχρνπο. 

Οη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ θαηαξηίδνπλ ηα Παλεπηζηήκηα, ζην ηέινο ηνπ έηνπο 

είλαη ν Ηζνινγηζκφο θαη ν Απνινγηζκφο. Ο Ηζνινγηζκφο, φπσο πξναλαθέξζεθε,  

πεξηιακβάλεη ην ηακεηαθφ ππφινηπν ηνπ πξνεγνχκελνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ην ζχλνιν ησλ 

εζφδσλ πνπ εηζπξάρζεθαλ, ην ζχλνιν ησλ εμφδσλ πνπ πιεξψζεθαλ θαη ην ηειηθφ ηακεηαθφ 

ππφινηπν πνπ πξνέθπςε απφ ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε, ψζηε λα κεηαθεξζεί ζην επφκελν 

νηθνλνκηθφ έηνο. Ο Απνινγηζκφο είλαη έλαο πίλαθαο, ν νπνίνο παξνπζηάδεη φια ηα έζνδα θαη 

ηα έμνδα πνπ έρνπλ αξρηθψο πξνυπνινγηζζεί αλά ΚΑΔ, ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο 
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ηνπο, ηα έζνδα θαη ηα έμνδα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ην 

ηειηθφ πιεφλαζκα ή έιιεηκκα πνπ πξνέθπςε. 

πλνςίδνληαο, ε ππάξρνπζα θαηάζηαζε αλαθνξηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, είλαη έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ην νπνίν παξέρεη πεξηνξηζκέλεο 

δπλαηφηεηεο, φπσο ε παξαθνινχζεζε ηεο πνξείαο ηεο εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπο, ε ηακεηαθή παξαθνινχζεζε θαη ε ζχληαμε Απνινγηζκνχ, 

Ηζνινγηζκνχ. πλεπψο, ην πθηζηάκελν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα δψζεη ζηνηρεία 

θαηαξρήλ γηα ηελ πεξηνπζία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, δειαδή γηα ηε δηάξζξσζε θαη ηελ αμία ησλ 

παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, φπσο είλαη νη εδαθηθέο εθηάζεηο, ηα θηίξηα, ν 

εμνπιηζκφο θαη ηα κεηαθνξηθά κέζα πνπ δηαζέηνπλ. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα,  εθηφο απφ ηε 

κε δπλαηφηεηα εκθάληζεο ηεο πεξηνπζηαθήο ηνπο θαηάζηαζεο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

ζηηγκή θαη ηε κε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ησλ απνζβέζεσλ ησλ πεξηνπζηαθψλ απηψλ 

ζηνηρείσλ, ρσξίο έηζη λα κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί αληηθεηκεληθά ην απνηέιεζκα απφ ηε 

ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Δπίζεο, δελ γίλεηαη θακία παξαθνινχζεζε ζηε δηαρείξηζε 

πιηθψλ θαη απνζήθεο. Αθφκε, ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ κπνξεί λα 

παξαθνινπζήζεη ηηο ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά νχηε θαη λα ηηο 

νκαδνπνηήζεη ζε καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο. Σέινο, ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα 

πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα ηα Παλεπηζηήκηα, δελ παξέρεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά 

κε ηε δηάξζξσζε θαη ην χςνο ηεο θαζαξήο πεξηνπζίαο ηνπο.  

Απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε, πξνθχπηεη φηη ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ ζήκεξα ηα Παλεπηζηήκηα, βαζίδεηαη ζηελ απιή θαηαγξαθή εζφδσλ εμφδσλ 

θαη δελ πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε πνπ βαζίδεηαη ζηε ρξνληθή πεξίνδν πνπ απηά 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ. Μπνξεί δειαδή, νη εηζπξάμεηο ησλ απαηηήζεσλ αιιά θαη νη πιεξσκέο 

ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ πξνεγνχκελεο ρξήζεηο, λα θαίλνληαη ζην παξφλ 

εκεξνινγηαθφ έηνο. πκπεξαίλεηαη, φηη έλα ηέηνην ζχζηεκα δελ κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ δηαζέηνπλ ηα Παλεπηζηήκηα θαη ζίγνπξα δελ απνηειεί 

εγγχεζε γηα ηε βέιηηζηε αμηνπνίεζή ηνπο. Απαηηείηαη ινηπφλ, λα ζρεδηαζηεί έλα ινγηζηηθφ 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν λα βαζίδεηαη ζην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα θαη ηε 

κέζνδν ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο. Σν δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα παξαθνινπζεί φιεο ηηο 

κεηαβνιέο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηνπ Παζεηηθνχ θαη ηεο Καζαξήο Θέζεο. 

Βαζίδεηαη θαηαξρήλ, ζην δεδνκέλν φηη θάζε ινγηζηηθφ γεγνλφο επηθέξεη αιιαγέο ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχο, απφ ηνπο νπνίνπο ν έλαο ρξεψλεηαη θαη άιινο πηζηψλεηαη κε ην 

ίδην αθξηβψο πνζφ, ην νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ βαζίδεηαη ζηελ ηζφηεηα πνπ ηζρχεη ζηε 

Λνγηζηηθή: Δλεξγεηηθφ = Παζεηηθφ + Καζαξή Θέζε. Έηζη, εμαζθαιίδεηαη πάληα ε αθξίβεηα 
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ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ πεξίπησζε αγνξάο επίπισλ θαη ινηπνχ 

εμνπιηζκνχ απφ έλαλ πξνκεζεπηή θαη κφιηο απηφο εθδψζεη ην ηηκνιφγην (νινθιεξσζεί 

δειαδή ε παξαιαβή ησλ επίπισλ), κε ηελ απινγξαθηθή κέζνδν δελ ζα γηλφηαλ θακία 

εγγξαθή ζηα βηβιία, γηαηί δελ ππάξρεη ηακεηαθή ζπλαιιαγή, ελψ ε δηπινγξαθηθή κέζνδνο 

ζηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ, επηβάιιεη ηελ εγγξαθή ρξέσζεο ηνπ ινγαξηαζκνχ ησλ 

επίπισλ κε ην πνζφ ηνπ ηηκνινγίνπ θαη ηζφπνζεο πίζησζεο ζε ινγαξηαζκφ ππνρξέσζεο, γηα 

ην ζπγθεθξηκέλν πξνκεζεπηή. Έηζη, ηθαλνπνηείηαη ε αξρή ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ε νπνία είλαη 

κηα απφ ηηο βαζηθέο αξρέο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ζχκθσλα κε ηελ νπνία ηα έζνδα θαη ηα έμνδα 

αλαγλσξίδνληαη φηαλ πξαγκαηνπνηνχληαη θαη ηφηε θαηαρσξνχληαη ζηα ινγηζηηθά βηβιία. ηε 

ζπλέρεηα, φηαλ εθδνζεί ην ρξεκαηηθφ έληαικα θαη εμνθιεζεί ε ππνρξέσζε πνπ είρε 

δεκηνπξγεζεί λσξίηεξα, ηφηε ζηε δηπινγξαθηθή κέζνδν ζα ρξεσζεί ην πνζφ ηνπ πξνκεζεπηή 

πνπ εμνθιήζακε θαη ζα πηζησζεί ην ηακείν ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. ηελ απινγξαθηθή κέζνδν, 

απηφ πνπ ζα θαηαρσξνχληαλ είλαη ην πνζφ ηεο εμφθιεζεο ζηνλ αληίζηνηρν ΚΑΔ ησλ 

επίπισλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη θαηαλνεηφ φηη κε ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα, παξέρεηαη άκεζα 

θαη έγθαηξα ε πιεξνθνξία ηνπ ρξένπο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζηνλ πξνκεζεπηή, κέζσ ησλ 

αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ. Με ην απινγξαθηθφ ζχζηεκα, δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη 

ινγαξηαζκνί ππνρξεψζεσλ αιιά νχηε θαη απαηηήζεσλ, κε απνηέιεζκα φπσο πξναλαθέξζεθε, 

λα είλαη αδχλαηε ε παξαθνινχζεζή ηνπο. Πξέπεη λα επηζεκαλζεί, φηη ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα ελζσκαηψζεη ζηηο εθαξκνγέο ηνπ, ηε δηάξζξσζε ηνπ ζρεδίνπ 

ινγαξηαζκψλ, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 205/1998. 

Δπνκέλσο, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζα είλαη ζε ζέζε λα 

παξαθνινπζεί ινγηζηηθά ηηο βξαρππξφζεζκεο θαη καθξνπξφζεζκεο απαηηήζεηο θαη 

ππνρξεψζεηο ηνπο. Αθφκε, ζα κπνξεί λα παξέρεη αλαιπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ 

πεξηνπζία ηνπο, θαζψο ζα ππάξρνπλ νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί, νη νπνίνη ζα δηαζέηνπλ φια 

ηα ζηνηρεία. Με ηε ρξήζε αλάινγσλ ινγαξηαζκψλ, ζα κπνξεί λα δηαρεηξίδεηαη ηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ πιηθψλ, ησλ απνζεκάησλ θαη ηεο απνζήθεο, πξνζθέξνληαο πνιχηηκεο 

πιεξνθνξίεο γηα ηελ απνηίκεζή ηνπο. Δπίζεο, κε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα γίλεη 

εθηθηή ε αλάιπζε ηεο δηάξζξσζεο ηεο θαζαξήο ζέζεο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, θαζψο θαη ν 

αληηθεηκεληθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ απνηειέζκαηνο πνπ πξνθχπηεη απφ ηε δξαζηεξηφηεηά 

ηνπο.  

Αθφκε, ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, δελ είλαη ζε ζέζε λα δηεπθνιχλεη ηελ 

ηήξεζε αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ, ηζνδπγίσλ θαη θαζνιηθψλ, ψζηε ηα βηβιία ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ, λα παξέρνπλ ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο, ζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή θαη 

λα απνηειέζνπλ έηζη έλα βαζηθφ εξγαιείν ηεο δηνίθεζεο, ζηελ πξνζπάζεηα ιήςεο 
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νξζνινγηθφηεξσλ απνθάζεσλ. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πνπ ζα ζρεδηαζηεί, ζα πξέπεη   

λα κπνξεί λα παξαθνινπζεί, κε πνιχ κεγάιε ιεπηνκέξεηα θαη αλάιπζε, φια ηα γεγνλφηα πνπ 

ζπκβαίλνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο ζηα Παλεπηζηήκηα, ψζηε λα κπνξέζεη 

λα αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο γηα νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε θαη δηαθάλεηα ηεο νηθνλνκηθήο 

ηνπο δηαρείξηζεο. 

Σέινο, απφ ηελ παξαπάλσ αλάιπζε γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, έρεη ηε δπλαηφηεηα λα βνεζά ζηε ζχληαμε ηνπ Απνινγηζκνχ θαη ηνπ Ηζνινγηζκνχ, 

ζην ηέινο θάζε νηθνλνκηθνχ έηνπο, πνπ φκσο φπσο πξναλαθέξζεθε, παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ. ην λέν ζχζηεκα, 

ππάξρεη ε αλάγθε, ιφγσ ηεο ελαξκφληζεο κε ηα ΓΛΠ, γηα ηελ θαηάξηηζε κηα ζεηξάο 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, φπσο ν Ηζνινγηζκφο, ε Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ 

Απνηειεζκάησλ, ε Καηάζηαζε Μεηαβνιψλ ησλ Ηδίσλ Κεθαιαίσλ, ε Καηάζηαζε Σακεηαθψλ 

Ρνψλ θαη νη εκεηψζεηο, νη νπνίεο ζα απνηππψλνπλ ηελ πξαγκαηηθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ζα παξέρνπλ πιεξνθνξίεο, πνπ ζα κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ, λα 

ζπγθξηζνχλ αιιά θαη λα αμηνπνηεζνχλ. 

 

5.3.2 Πποζδιοπιζμόρ Απαιηήζευν 

 

Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο θάζεο ηεο αλάιπζεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη αθνχ 

έρεη νινθιεξσζεί ε δηεμνδηθή αλάιπζε ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, είλαη ν πξνζδηνξηζκφο 

ησλ απαηηήζεσλ. ε απηφ ην ζηάδην, ε νκάδα έξγνπ, ζπιιέγεη πιεξνθνξίεο γη’ απηφ πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα, απφ φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πεγέο, φπσο απφ ηνπο ρξήζηεο 

ηνπ ππάξρνληνο ζπζηήκαηνο, απφ αλαθνξέο, θφξκεο θαη δηαδηθαζίεο. Πξφθεηηαη γηα έλα πνιχ 

θξίζηκν ζηάδην ζε νιφθιεξν ηνλ Κχθιν Εσήο, επεηδή εδψ αξρίδνπλ λα δηαθαίλνληαη ηα θχξηα 

ζηνηρεία ηνπ ζπζηήκαηνο. Σα παξαδνηέα πνπ πξνθχπηνπλ ζε απηή ηε δηαδηθαζία, ζα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο ζηνηρεία εηζφδνπ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ κνληέισλ (ιεηηνπξγηψλ, 

δνκηθψλ θαη ζπκπεξηθνξηθψλ), ηα νπνία ζα απνηειέζνπλ ην πξψην βήκα ζην ζρεδηαζκφ ηνπ 

λένπ ζπζηήκαηνο. Οη απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη απηά πνπ 

πξέπεη λα θάλεη ην ζχζηεκα θαζψο θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα δηαζέηεη, ψζηε λα 

ππνζηεξίμεη ηελ νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηνπο θαηαζηάζεσλ κε βάζε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. Οη απαηηήζεηο είλαη ιεηηνπξγηθέο, 

φηαλ αθνξνχλ άκεζα ζε κηα νξηζκέλε δηαδηθαζία πνπ πξέπεη λα εθηειεί ην ζχζηεκα ή ζε κηα  
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πιεξνθνξία πνπ πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα παξέρεη θαη κε ιεηηνπξγηθέο, φηαλ αθνξνχλ ζε 

ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα, φπσο ε απφδνζε, ε αζθάιεηα θαη ε ρξεζηηθφηεηα. 

Γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ 

ππνζηήξημε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, πξαγκαηνπνηείηαη ζπιινγή πιεξνθνξηψλ, 

απφ ηε ιεπηνκεξή αλάιπζε δηάθνξσλ εγγξάθσλ, αλαθνξψλ, θνξκψλ θαη θαηαζηάζεσλ. 

πγθεθξηκέλα, κειεηήζεθαλ δηάθνξνη πξνυπνινγηζκνί θαη απνινγηζκνί-ηζνινγηζκνί 

Παλεπηζηεκίσλ, ψζηε λα γίλεη πιήξσο θαηαλνεηή ε κέζνδνο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ 

θαηάξηηζή ηνπο. Αθφκε, εμεηάζηεθαλ πξνζεθηηθά ηα παξαζηαηηθά πνπ εθδίδνπλ ηα 

ινγηζηήξηα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, γηα ηηο νηθνλνκηθέο ζπλαιιαγέο ηνπο, ψζηε λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηπρφλ πξνβιήκαηα κε ηα ππάξρνληα ζπζηήκαηα. Ζ αλάιπζε απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ, βνεζάεη ζηε δηαζηαχξσζε φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ εμεηάδνληαη θαζψο θαη 

ζηελ εμαγσγή εθηηκήζεσλ θαη ζπκπεξαζκάησλ. Ζ αλαιπηηθή εμέηαζή ηνπο, νδεγεί ζηνλ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απαηηήζεσλ ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ αλάγθε 

ελαξκφληζήο ηνπ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα. Αθνινπζεί, ε 

δηεμνδηθή κειέηε ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ψζηε λα εμεηαζηνχλ θαη λα εληνπηζηνχλ φιεο εθείλεο νη 

πεξηνρέο ησλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο ζα ρξεηαζηεί λα αλακνξθσζνχλ, ιφγσ ηνπ 

δηαθνξεηηθνχ ινγηζηηθνχ ρεηξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ γεγνλφησλ κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ. 

Οη αιιαγέο απηέο, απνηεινχλ θαη ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ην 

νπνίν ζα είλαη θαηάιιειν γηα λα ππνζηεξίμεη ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα Παλεπηζηήκηα. 

Λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ 

Κξίζεθε αλαγθαίν λα γίλεη νκαδνπνίεζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ απαηηήζεσλ ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη νη έμη πξψηεο, αθνξνχλ ζηηο αλαγθαίεο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

ζπζηήκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή θαηαξρήλ ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηε 

βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ, ην νπνίν απνηειεί ην πξψην βήκα γηα ηελ πηνζέηεζε ησλ 

ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα. Έηζη: 

1) Καηαξρήλ, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη αληηζηνίρεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ, ην 

νπνίν πξνβιέπεηαη απφ ην ΠΓ 205/1998, κε ηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δζφδσλ/Δμφδσλ ηνπ 

δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ηα Παλεπηζηήκηα, ζα κπνξνχλ λα δηαηεξήζνπλ ηε 

δνκή ησλ πξνυπνινγηζκψλ ηνπο θηλψληαο ηαπηφρξνλα θαη ζσζηά ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο, κεηαβαίλνληαο έηζη ζην δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα. 

2) Αθφκε, απαηηείηαη απφ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, λα 

κπνξεί λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο δηαδηθαζίεο ινγηζηηθνπνίεζεο ησλ αγνξψλ (παγίσλ, 

αλαισζίκσλ) ησλ δαπαλψλ θαη ησλ εζφδσλ, κε ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ ζρεηηθψλ 
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ινγαξηαζκψλ ησλ Οκάδσλ 1,2,5,6, θαη 7 ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. Με απηφλ ηνλ 

ηξφπν, νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο πνπ ππήξραλ κέρξη ηψξα ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζα δηαθξίλνληαη ζε έζνδα, αγνξέο θαη δαπάλεο, πνπ είλαη απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ ηήξεζε ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο. Δπίζεο, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο 

αλαιπηηθνχο ινγαξηαζκνχο ηνπ Κιαδηθνχ ρεδίνπ, ζα ππάξρεη αλαιπηηθή θαηαγξαθή ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ θαη γεληθφηεξα ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ απνηεινχλ ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο. 

3) Δίλαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηεο παξαθνινχζεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ 

Παλεπηζηεκίσλ πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπο, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο απφ θφξνπο 

θαη ηέιε, πξνο ην Διιεληθφ Γεκφζην, ηνπο δηάθνξνπο Αζθαιηζηηθνχο Οξγαληζκνχο, ηνπο 

δήκνπο θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο. Απηή είλαη κηα βαζηθή ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, θαζψο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξεί λα γίλεηαη ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ν δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηεο πξαγκαηνπνίεζεο ησλ αληίζηνηρσλ εμφδσλ 

απφ ηελ πιεξσκή ηνπο, ζηε βάζε ησλ δεδνπιεπκέλσλ θαη φρη ζηελ ηακεηαθή βάζε, πνπ 

γίλνληαλ κέρξη ηψξα, ην νπνίν είλαη θαη κηα βαζηθή αξρή γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. 

Αθφκε, ζα είλαη δπλαηή ε δηάθξηζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζε καθξνπξφζεζκεο θαη 

βξαρππξφζεζκεο, ε νπνία απνηειεί βαζηθφ εξγαιείν γηα ηηο δηνηθήζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

4) Αληίζηνηρα, κε ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, είλαη 

απαξαίηεηε θαη ε παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ πνπ έρνπλ ηα Παλεπηζηήκηα απφ ηνπο 

θνηηεηέο, ηνπο δηάθνξνπο ρξεψζηεο, ην ειιεληθφ δεκφζην θ.α.. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα είλαη 

δπλαηή ε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ θαη ε δηάθξηζή ηνπο ζε 

καθξνπξφζεζκεο θαη βξαρππξφζεζκεο, πνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα ην γλσξίδνπλ νη 

δηνηθήζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, γηα λα ιάβνπλ νξζνινγηθέο απνθάζεηο. 

5) Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλνληαη 

φια ηα βηβιία πνπ ππνρξενχληαη, απφ ην ΠΓ 205/1998, λα ηεξήζνπλ ηα Παλεπηζηήκηα. Έηζη, 

ζα πξέπεη λα ππάξρεη πξφβιεςε ζε θάζε ινγηζηηθή θίλεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη, λα ππάξρεη 

απηφκαηε ελεκέξσζε ησλ αλαιπηηθψλ εκεξνινγίσλ θαη ησλ θαζνιηθψλ, ψζηε λα 

δηεπθνιπλζεί, ε κεραλνγξαθηθή ηήξεζή ηνπο.  

6) Αθφκε, απαηηείηαη απφ ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, λα παξέρεη ηα ζηνηρεία γηα 

ηελ θαηάξηηζε θαη ηελ παξνπζίαζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, πνπ πξνβιέπεη ην ΠΓ 

205/1998 γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Δπνκέλσο, πξέπεη λα ππάξρεη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο, κηα 

απηφκαηε δηαδηθαζία, απφ ηελ νπνία λα πξνθχπηνπλ ν Ηζνινγηζκφο, ν Λνγαξηαζκφο Γεληθήο 

Δθκεηάιιεπζεο, ν Λνγαξηαζκφο Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη ην Πξνζάξηεκα. Φπζηθά, ζα 
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πξέπεη ν ρξήζηεο λα έρεη ηνλ πιήξε έιεγρν απηήο ηεο απηφκαηεο δηαδηθαζίαο, έηζη ψζηε λα 

κπνξεί λα πξνβεί ζε δηνξζσηηθέο θηλήζεηο πνπ ελδερνκέλσο λα ρξεηαζηνχλ. 

Παξαθάησ, αλαιχνληαη δηεμνδηθά φιεο νη ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηελ πιήξε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα. 

Γηα ην θαιχηεξν δπλαηφ απνηέιεζκα, ζεσξείηαη φηη ην Παλεπηζηήκην εθαξκφδεη ήδε ην 

δηπινγξαθηθφ ινγηζηηθφ ζχζηεκα δεδνπιεπκέλεο βάζεο, γηα ην νπνίν είραλ πξνζδηνξηζηεί νη 

βαζηθέο απαηηήζεηο παξαπάλσ. Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε, ε αλάιπζε γίλεηαη, ηεξψληαο 

ηε ζεηξά ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, αθήλνληαο ζην ηέινο ην ΓΛΠ 1, ζρεηηθά κε 

ηελ Παξνπζίαζε ησλ Οηθνλνκηθψλ Καηαζηάζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πνπ είλαη θαη ν 

ηειηθφο ζηφρνο ηεο αλάπηπμεο απηνχ ηνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Έηζη: 

7) Αλαθνξηθά κε ηα απνζέκαηα θαη ηελ απνηίκεζή ηνπο (ΓΛΠ 2), ζα πξέπεη ην λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, λα δηαζέηεη έλα ζηνηρείν φπνπ λα κπνξεί λα ελεκεξσζεί ε 

ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ απνζεκάησλ. πγθεθξηκέλα, ην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

έρεη ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηηκή θηήζεο ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, πνπ απνηεινχλ 

θαη ηα κνλαδηθά απνζέκαηα γηα ηα Παλεπηζηήκηα, ζηελ νπνία βαζίδεηαη θαη ε απνηίκεζή 

ηνπο. Με ην ΓΛΠ 2 φκσο, εηζάγεηαη ε έλλνηα ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο, δειαδή ηεο  

εθηηκψκελεο αμίαο πψιεζεο κείνλ ηπρφλ θφζηε πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη ζα πξέπεη ην λέν 

ζχζηεκα, λα κπνξεί λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ππνινγηζκνχ ηεο. Δίλαη απαξαίηεην ινηπφλ, λα                                    

εκθαλίδεηαη ε ξεπζηνπνηήζηκε αμία ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ, θαζψο ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, ε 

απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ ηελ 31
ε
 Γεθεκβξίνπ θάζε έηνπο, γίλεηαη ζηε κηθξφηεξε ηηκή 

κεηαμχ ηεο ηηκήο θηήζεο ησλ αλαισζίκσλ (πνπ ππάξρεη ζην ππάξρνλ πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα) θαη ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο (πνπ απνηειεί απαίηεζε γηα ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα). Με βάζε ινηπφλ, ηε ξεπζηνπνηήζηκε αμία θαη ηελ ηηκή θηήζεο πνπ εκθαλίδνληαη, 

ην λέν ζχζηεκα, ζα κπνξεί λα ζπγθξίλεη θαη λα απνηηκά απηφκαηα θάζε θνξά ζηελ θαη’ είδνο 

κηθξφηεξε αμία κεηαμχ ησλ δχν. Ζ πξαγκαηηθφηεηα είλαη, φηη ην θνκκάηη ησλ απνζεκάησλ 

ζηα Παλεπηζηήκηα, απνηειεί έλα κηθξφ κέξνο κφλν ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο δηαρείξηζεο, δηφηη ηα 

απνζέκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη κφλν ηα πιηθά άκεζεο 

αλάισζεο φπσο είλαη ην θσηνηππηθφ ραξηί, ε γξαθηθή χιε, κηθξναλαιψζηκα ππνινγηζηψλ 

θιπ. Παξφια απηά φκσο, επεηδή ε απνηίκεζή ηνπο, επεξεάδεη άκεζα ην νηθνλνκηθφ 

απνηέιεζκα ιεηηνπξγίαο ηνπο, θαζψο ππνηηκεκέλα ηειηθά απνζέκαηα νδεγνχλ ζε κεησκέλν 

απνηέιεζκα ρξήζεο, ζα πξέπεη ην πεδίν ελεκέξσζεο ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο θαη ε 

απηφκαηε απνηίκεζε ζηε κηθξφηεξε αμία, λα πξνβιεθζεί ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα.  

8) ε θάζε ηακεηαθή εγγξαθή, απαηηείηαη εθηφο απφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ πνπ ζρεηίδεηαη 

κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ελεκεξψλεη απηφκαηα ηα ινγηζηηθά βηβιία πνπ ηεξεί ην 
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Παλεπηζηήκην, φπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, λα ππάξρεη θαη έλαο αθφκε ραξαθηεξηζκφο, ν 

νπνίνο λα βαζίδεηαη ζηε ινγηθή ησλ ηακεηαθψλ ξνψλ, ψζηε ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, 

λα έρεη ηε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο ηεο Καηάζηαζεο Σακεηαθψλ Ρνψλ, ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 

7. Ζ θαηάζηαζε απηή απεηθνλίδεη ηηο ηακεηαθέο ξνέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε κηα 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν θαη ηαμηλνκνχληαη ζε ξνέο απφ ιεηηνπξγηθέο ή 

επηρεηξεκαηηθέο, επελδπηηθέο θαη  ρξεκαηνδνηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. πγθεθξηκέλα, ε 

Καηάζηαζε Σακεηαθψλ Ρνψλ, παξνπζηάδεη ηηο κεηαβνιέο ζηα ηακεηαθά δηαζέζηκα (κεηξεηά 

θαη θαηαζέζεηο) θαη ζηα ηακεηαθά ηζνδχλακα (ελεξγεηηθά ζηνηρεία πςειήο ξεπζηφηεηαο), 

φπσο εηζπξάμεηο απφ πειάηεο, πιεξσκέο ζε πξνκεζεπηέο, πιεξσκέο γηα ηελ απφθηεζε 

παγίσλ ζηνηρείσλ,  εηζπξάμεηο απφ ηελ έθδνζε κεηνρψλ, πιεξσκέο κεξηζκάησλ, πιεξσκέο 

γηα ηελ απνπιεξσκή ρξεψλ θιπ. Έηζη, εάλ ζε θάζε ηακεηαθή θίλεζε πνπ γίλεηαη θαζεκεξηλά 

ζηα Παλεπηζηήκηα, φπσο γηα παξάδεηγκα ε είζπξαμε παξαβφινπ απφ θνηηεηή, ππάξρεη θαη ν 

αληίζηνηρνο ραξαθηεξηζκφο ηεο ζε ηακεηαθή ξνή απφ ιεηηνπξγηθή δξαζηεξηφηεηα, ζα είλαη 

πνιχ απιφ, λα ππνινγίδεηαη ε θαηάζηαζε ηακεηαθψλ ξνψλ, νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή. 

9) Αλαθνξηθά κε ηα πάγηα ζηνηρεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζην Μεηξψν Παγίσλ, ε νπνία ζα πξέπεη 

λα ππνζηεξίδεη αξρηθά έλαλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο απηψλ ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ, δειαδή ην ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν αλακέλεηαη 

λα ρξεζηκνπνηεζεί απφ ην Παλεπηζηήκην. Ζ ππνζηήξημεο απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο είλαη 

απαξαίηεηε ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, γηαηί ζχκθσλα κε ην ΓΛΠ 16, νη απνζβέζεηο 

ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ δηελεξγνχληαη κε βάζε ηε δηάξθεηα ηεο σθέιηκεο δσήο ηνπ θαη φρη κε 

ζηαζεξνχο θνξνινγηθνχο ζπληειεζηέο πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Ο ππνινγηζκφο ηεο σθέιηκεο 

δηάξθεηαο δσήο ελφο παγίνπ ζηνηρείνπ, κπνξεί λα ζηεξηρηεί ζηηο πξνδηαγξαθέο ησλ 

θαηαζθεπαζηψλ, ζε ζχκθσλα εθηηκήζεσλ ηεο δηνίθεζεο, ζε εθηηκήζεηο απφ εηδηθνχο 

εθηηκεηέο θιπ.  

10) ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο απαίηεζεο, ζην Μεηξψν Παγίσλ, ζα πξέπεη λα 

παξαθνινπζείηαη ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Απηφ πνπ ηζρχεη 

ζήκεξα ζηα  Παλεπηζηήκηα, είλαη φηη ηα πάγηα ζηνηρεία θαηαρσξνχληαη αξρηθά ζηελ αμία 

θηήζεο ηνπο θαη ε κεηαγελέζηεξε απνηίκεζή ηνπο γίλεηαη πάληα κε ηε κέζνδν θφζηνπο 

θηήζεο, δειαδή απνηηκψληαη ζηελ αμία πνπ πξνθχπηεη εάλ απφ ηελ αξρηθή αμία θηήζεο 

αθαηξεζνχλ νη ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ εηψλ. χκθσλα φκσο κε ην ΓΛΠ 

16, εθηφο απφ απηή ηε κέζνδν, δειαδή ηνπ θφζηνπο θηήζεο, ππάξρεη ε ελαιιαθηηθή 

δπλαηφηεηα λα απνηηκεζνχλ ηα πάγηα ζηνηρεία ζε κεηαγελέζηεξε πεξίνδν, κε ηε κέζνδν ηεο 

αλαπξνζαξκνγήο. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, ηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ 
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Παλεπηζηεκίσλ, ζα απνηηκψληαη ζηελ εχινγε αμία ηνπο ηελ εκεξνκελία ηεο επαλεθηίκεζεο 

κείνλ ηηο κεηαγελέζηεξεο ζσξεπκέλεο απνζβέζεηο. Ζ εχινγε (δίθαηε) αμία, είλαη ην πνζφ κε 

ην νπνίν έλα πάγην ζηνηρείν κπνξεί λα αληαιιαρζεί, ζηα πιαίζηα κηαο ακθνηεξνβαξνχο 

ζπλαιιαγήο, ζε εκπνξηθή βάζε, κεηαμχ δχν κεξψλ ηα νπνία έρνπλ πιήξε γλψζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη ελεξγνχλ κε ηε ζέιεζή ηνπο. Δθφζνλ, ηα Παλεπηζηήκηα, επηιέμνπλ απηήλ ηε 

κέζνδν γηα ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ ηνπο ζηνηρείσλ, πξέπεη λα ιάβνπλ 

ππφςε ηνπο, φηη απαηηείηαη επαλεθηίκεζε, ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Ζ επαλεθηίκεζε, 

ζηελ πεξίπησζε ησλ θηηξίσλ θαη ησλ εδαθηθψλ εθηάζεσλ, γίλεηαη απφ αλεμάξηεηνπο 

εμεηδηθεπκέλνπο εθηηκεηέο, ελψ ζηελ πεξίπησζε ησλ ινηπψλ παγίσλ, αλαπξνζαξκνζκέλε 

αμία κπνξεί λα ζεσξεζεί ε αγνξαία αμία ηνπο. Με βάζε ινηπφλ, ηα παξαπάλσ, ζα πξέπεη ζην 

λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, λα ππάξρεη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζην Μεηξψν Παγίσλ, ε νπνία 

λα παξαθνινπζεί ηελ αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο 

αμίαο ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηαδηθαζία, θαζψο ζε απηέο ηηο αμίεο 

βαζίδεηαη ε δηελέξγεηα ησλ απνζβέζεσλ, νη νπνίεο απνηεινχλ έμνδν γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ 

ηνπ απνηειέζκαηνο. 

11)  χκθσλα κε ην ΓΛΠ 32, πνιινί ινγαξηαζκνί δηαζεζίκσλ, απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, νκαδνπνηνχληαη ζε κηα επξχηεξε θαηεγνξία, πνπ νλνκάδεηαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. Σα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, δηαθξίλνληαη ζε ρξεκαηννηθνλνκηθά                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζε ρξεκαηννηθνλνκηθέο ππνρξεψζεηο θαη ζε ζπκκεηνρηθνχο ηίηινπο. 

Δπεηδή, πξφθεηηαη γηα έλα κεγάιν θνκκάηη ησλ ινγαξηαζκψλ δηαζεζίκσλ, απαηηήζεσλ θαη 

ππνρξεψζεσλ, πνπ  ζπλαληάηαη ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ, κηα αθφκε 

απαίηεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο είλαη, θαηά ηε δεκηνπξγία θάπνηνπ 

ινγαξηαζκνχ (θαξηέια δεκηνπξγίαο λένπ ινγαξηαζκνχ), λα ππάξρεη έλα ζπγθεθξηκέλν 

ζηνηρείν, ζην νπνίν ν ρξήζηεο, λα κπνξεί λα ηνλ ραξαθηεξίζεη, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο θαη 

ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, σο ρξεκαηννηθνλνκηθφ κέζν. Απηφ είλαη 

απαξαίηεην, θαζψο ε εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή ινγηζηηθή 

αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ινγαξηαζκψλ θη επηβάιιεηαη πνιιέο θνξέο ε δηαθξηηή εκθάληζή 

ηνπο ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ νξγαληζκνχ. 

12) Έλα εμίζνπ ζεκαληηθφ πξφηππν, είλαη ην ΓΛΠ 36, ν ζηφρνο ηνπ νπνίνπ είλαη, λα  

εμαζθαιίζεη φηη ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κηαο νηθνλνκηθήο νληφηεηαο, εκθαλίδνληαη ζηηο 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο ηεο θαηαζηάζεηο, κε ην πνζφ ηεο αλαθηήζηκεο αμίαο ηνπο θαη φρη ζε 

κεγαιχηεξεο αμίεο. Γηα λα ην πεηχρεη, πξνβιέπεηαη, ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο, ε 

δηνίθεζε λα ειέγρεη εάλ ππάξρνπλ ελδείμεηο κείσζεο ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ νξγαληζκνχ θη εθφζνλ ε ηξέρνπζα αμία ελφο πεξηνπζηαθνχ ζηνηρείνπ ππεξβαίλεη ην πνζφ 
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πνπ αλαθηάηαη κέζσ ρξήζεο ή εθπνίεζήο ηνπ, ην Πξφηππν απαηηεί, λα πξαγκαηνπνηείηαη 

πξφβιεςε κείσζεο ηεο αμίαο ηνπ ζηνηρείνπ, ε ιεγφκελε απνκείσζε. Απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ πξνηχπνπ, δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε ηεο αλαιπηηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ 

απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Έηζη, κηα αθφκε 

απαίηεζε ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα ζην Μεηξψν 

Παγίσλ, ε νπνία λα παξαθνινπζεί ηζηνξηθά φια ηα ζηνηρεία ησλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ησλ 

παγίσλ ζηνηρείσλ. 

13) Όπσο πξναλαθέξζεθε, ε απνκείσζε ηεο αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, 

πξαγκαηνπνηείηαη, κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε ινγηζηηθή αμία απηψλ είλαη  κεγαιχηεξε απφ 

ηελ αλαθηήζηκε αμία ηνπο. Ζ αλαθηήζηκε αμία, είλαη ην κεγαιχηεξν πνζφ, αλάκεζα ζε δχν 

δηαθνξεηηθνχο ππνινγηζκνχο: α) ε εχινγε αμία κείνλ ηα θφζηε δηάζεζεο, δειαδή αλ 

απνθαζίδακε λα πνπιήζνπκε ην ζπγθεθξηκέλν πάγην ζηνηρείν, ηη θαζαξά ρξήκαηα ζα 

παίξλακε θαη β) ε αμία ιφγσ ρξήζεο ηνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αμίαο ιφγσ ρξήζεο ηνπ 

παγίνπ ζηνηρείνπ, είλαη αλαγθαίν λα γίλεη πξφβιεςε ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ηνπ, 

δειαδή ησλ εηζξνψλ θαη ησλ εθξνψλ πνπ αλακέλνπκε λα καο θέξεη ζην κέιινλ. Γηα ηνλ νξζφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ ηεθκεξησκέλσλ κειινληηθψλ ξνψλ, είλαη αλαγθαίν ην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, λα δηαζέηεη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ 

πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ θαη λα ηηο εκθαλίδεη δηαθεθξηκέλα γηα θάζε 

πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν. 

14) ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο απαίηεζεο, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα 

πξέπεη λα δηαζέηεη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία λα κεηαηξέπεη ηηο κειινληηθέο ηακεηαθέο 

ξνέο ζε ζεκεξηλέο, δειαδή λα ππνζηεξίδεη ηνλ ηχπν ππνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο αμίαο. Να 

κπνξεί λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηνλ ηξφπν πνπ γίλεηαη ε πξνεμφθιεζή ηνπο, γηα ηνλ 

ηξφπν επηινγήο ησλ πξνεμνθιεηηθψλ επηηνθίσλ, γηα ηελ ελζσκάησζε ησλ θηλδχλσλ ζην 

επηηφθην θαη γεληθφηεξα γηα φιεο εθείλεο ηηο παξακέηξνπο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη νη 

πξνεμνθιήζεηο ησλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ. 

15) Αλαθνξηθά κε ηηο πξνβιέςεηο, απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα, είλαη φηη πξφβιεςε είλαη 

ε επηβάξπλζε ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, ε νπνία απνβιέπεη ζηελ θάιπςε δεκίαο  ή εμφδσλ 

ή ελδερφκελεο ππνηίκεζεο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνχ, φηαλ θαηά ηελ εκεξνκελία ζχληαμεο 

ηνπ ηζνινγηζκνχ είλαη πηζαλή ε πξαγκαηνπνίεζή ηνπο, ρσξίο φκσο λα είλαη γλσζηφ ην 

αθξηβέο κέγεζφο ηνπο ή ν ρξφλνο πξαγκαηνπνίεζεο ή θαη ηα δχν. Με ηελ εθαξκνγή φκσο ηνπ 

ΓΛΠ 37 ζηα Παλεπηζηήκηα, ε έλλνηα ηεο πξφβιεςεο δηαθέξεη ζεκαληηθά θαη σο πξφβιεςε 

ελλνείηαη κηα βέβαηε ππνρξέσζε θαη ε αβεβαηφηεηα ππάξρεη κφλν ζην ρξφλν θαη ζην πνζφ, ζε 

αληίζεζε κε ην ηζρχνλ θαζεζηψο, φπνπ ε αβεβαηφηεηα δελ αλαθέξεηαη κφλν ζην ρξφλν θαη 
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ζην πνζφ, αιιά θαη ζηελ ίδηα ηελ χπαξμε ηνπ δεκηνγφλνπ γεγνλφηνο (ελδερφκελε 

ππνρξέσζε).  Τπάξρνπλ δειαδή πνιχ δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, γηα λα νξηζηεί σο πξφβιεςε κηα 

επηζθάιεηα ζηα Παλεπηζηήκηα θαη δεκηνπξγείηαη ε αλάγθε χπαξμεο κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε 

νπνία λα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη ηε κέζνδν πξφβιεςεο ησλ επηζθαιεηψλ, ζχκθσλα κε απηά 

πνπ νξίδεη ην ΓΛΠ 37. Ζ ππνζηήξημε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζα κπνξεί λα εμαζθαιίζεη φηη εθαξκφδνληαη φια εθείλα  ηα θξηηήξηα πνπ 

πξνβιέπεη ην πξφηππν, ζρεηηθά κε ηηο πξνβιέςεηο θαη ζα παξέρεη αμηφπηζηα θαη αληηθεηκεληθά 

ζηνηρεία κε απνηέιεζκα ηελ πιεξφηεηα, ηελ αμηνπηζηία θαη ηε ζεκαληηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ησλ Παλεπηζηεκίσλ.  

16) Αλαθνξηθά κε ηα άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ε εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνπ ΓΛΠ 38, πξνβιέπεη έλα δηαθνξεηηθφ ινγηζηηθφ 

ρεηξηζκφ ζε ζρέζε κε απηφ πνπ ηζρχεη ζήκεξα. Καηαξρήλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ δελ 

ππάξρνπλ έμνδα εγθαηάζηαζεο θαη νξηζκέλνη απφ απηνχο ηνπο ινγαξηαζκνχο, κεηαθέξνληαη 

ζηα άπια πάγηα ζηνηρεία. Δπίζεο, ππάξρνπλ πνιχ δηαθνξεηηθά θαη απζηεξφηεξα θξηηήξηα ηα 

νπνία πξέπεη ηθαλνπνηνχληαη, ψζηε λα αλαγλσξηζηεί έλα πάγην ζηνηρείν σο άπιν. Δπνκέλσο, 

πξνθχπηεη κηα αθφκε απαίηεζε γηα ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ην νπνίν πξέπεη λα ηεξεί 

ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, λα ππάξρεη 

ραξαθηεξηζκφο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, εθφζνλ πιεξνχληαη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηεη 

ην ΓΛΠ 38, σο άπια ζηνηρεία γηα λα κπνξνχλ ζηε ζπλέρεηα, λα αληηκεησπηζηνχλ ινγηζηηθά, 

κε ηνλ ηξφπν πνπ νξίδνπλ ηα ΓΛΠ. Ζ αληηκεηψπηζε ησλ άπισλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή γηα ηα Παλεπηζηήκηα, θαζψο δεκηνπξγνχληαη ζην εζσηεξηθφ ηνπο ηέηνηα 

άπια ζηνηρεία, φπσο είλαη ινγηζκηθφ, ν ζρεδηαζκφο θαη ε εθαξκνγή λέσλ δηαδηθαζηψλ, νη 

επηζηεκνληθέο θαη ηερληθέο γλψζεηο θιπ.  

17) Σν ΓΛΠ 39, ην νπνίν αθνξά ζηελ αλαγλψξηζε θαη απνηίκεζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ κέζσλ, εηζάγεη λέα δεηήκαηα θαη θαζνξίδεη ηδηαίηεξα πνιχπινθεο 

πξαθηηθέο αληηκεηψπηζεο γηα ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα, ηα νπνία κπνξεί λα πάξνπλ 

δηάθνξεο κνξθέο θαη δηαξθψο κεηαιιάζζνληαη. Ζ δπζθνιία εθαξκνγήο ηνπ, νδεγεί ζηελ 

απαξαίηεηε χπαξμε ελφο Μεηξψνπ Αμηνγξάθσλ-Υξενγξάθσλ, ζην λέν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα, ην νπνίν λα ζπλδέεηαη κε ηελ εθαξκνγή ηεο Γεληθή Λνγηζηηθήο, ψζηε λα 

παξέρνληαη φιεο νη αλαγθαίεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα εηζπξαθηέα θαη πιεξσηέα 

αμηφγξαθα ησλ Παλεπηζηεκίσλ, αιιά θαη κε ηα επελδπηηθά πξντφληα δηθαησκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηνρή ηνπο.  

18) Αθφκε, ην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα έρεη ηε δπλαηφηεηα παξνρήο 

πιεξνθνξηψλ, αλά θχξην ηνκέα-ηκήκα ιεηηνπξγίαο ησλ Παλεπηζηεκίσλ. Σν ΓΠΥΠ 8, απαηηεί 
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απφ ηηο νηθνλνκηθέο νληφηεηεο πνπ ην εθαξκφδνπλ, λα δηαζέηνπλ θαηάιιεια πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία λα κπνξνχλ λα δίλνπλ αλαθνξέο ζρεηηθά κε ηα έζνδα θαη ηα έμνδα αλά 

ηνκέα θαη ζπλεπψο κε ηα απνηειέζκαηά ηνπ, αιιά θαη γηα ηα ζηνηρεία ηνπ ελεξγεηηθνχ θαη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ. Δίλαη θαζήθνλ ηεο δηνίθεζεο, λα θαζνξίζεη ηα φξηα ησλ ηνκέσλ-ηκεκάησλ 

ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ έηζη ψζηε ζηε ζπλέρεηα, λα ππάξμεη θαηάιιειε 

ξχζκηζε ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, φπνπ ζα ραξαθηεξίδνληαη φινη νη ζρεηηθνί 

ινγαξηαζκνί, κε ην δηαθξηηηθφ ηνπ ηνκέα, ζηνλ νπνίν αλήθνπλ. Οη ηνκείο ζηα Παλεπηζηήκηα, 

κπνξεί λα έρνπλ ζρέζε κε ηε δηνηθεηηθή δνκή ηνπο π.ρ. ινγηζηήξην, κεραλνγξάθεζε, 

νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ή κε ηελ αθαδεκατθή δνκή ηνπο, π.ρ. αθαδεκατθά Σκήκαηα, ρνιέο ή 

αθφκε, λα πξνζδηνξηζηνχλ άιια θξηηήξηα ηα νπνία λα νδεγνχλ ζηε δεκηνπξγία ηνπο. 

19) Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, εηζάγεη ηελ έλλνηα ηεο εχινγεο 

αμίαο ζε αξθεηέο δηαδηθαζίεο, φπσο ζηελ αλαπξνζαξκνγή ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ, ηελ 

απνκείσζε ηεο αμίαο ηνπο θαη ζε πνιιέο άιιεο πεξηπηψζεηο. Σν ΓΠΥΠ 13, δίλεη ηνλ νξηζκφ 

ηεο έλλνηαο ηεο εχινγεο αμίαο, αιιά ην πην ζεκαληηθφ είλαη φηη θαζνξίδεη έλα εληαίν πξφηππν 

πιαίζην ζρεηηθά κε ηελ επηκέηξεζε ηεο εχινγεο αμίαο. Δπνκέλσο, κηα αθφκε απαίηεζε ηνπ 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, είλαη ν ζρεδηαζκφο κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε νπνία λα  

ππνζηεξίδεη ηε κέζνδν ηεο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο, φπνπ απηφ είλαη απαξαίηεην θαη 

ζχκθσλα πάληα κε απηά πνπ νξίδνληαη απφ ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ. 

20) Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξνβιέπεη ην ΓΛΠ 1, θαη πνπ 

είλαη ππνρξεσκέλα λα θαηαξηίδνπλ ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο, ηα Παλεπηζηήκηα, 

ππάξρνπλ πνιχ ζεκαληηθέο δηαθνξέο, κε απηέο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Δθηφο απφ ηε δηαθνξά 

αξρψλ, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ ΓΛΠ 1, 

ππάξρεη θαη ζεκαληηθή δηαθνξνπνίεζή ηνπο.  ε φηη αθνξά ζηνλ Ηζνινγηζκφ, είλαη εμαηξεηηθά 

ζπλνπηηθφο θαη παξέρεηαη κηα ειαζηηθφηεηα θαη ζεκαληηθέο επρέξεηεο ζηνλ ηξφπν 

παξνπζίαζήο ηνπ, αλαθνξηθά κε ηε δνκή ηνπ. Παξέρνληαη επίζεο, ελδεηθηηθά νξηζκέλνη 

ινγαξηαζκνί πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, αιιά ππάξρεη ε δπλαηφηεηα γηα 

πξνζζήθεο ζε εηδηθέο πεξηπηψζεηο, φηαλ άιια πξφηππα ην επηβάιινπλ ή εάλ απηφ βνεζάεη ηελ 

αθξηβνδίθαηε παξνπζίαζε. Όινη νη ινγαξηαζκνί πνπ εκθαλίδνληαη ζηνλ Ηζνινγηζκφ, πξέπεη 

λα αλαιχνληαη ζε ππνθαηεγνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα, ηα ελζψκαηα πάγηα ζηνηρεία, νη 

απαηηήζεηο, νη πξνβιέςεηο θιπ. Αθφκε, δελ πξνβιέπεηαη ε εκθάληζε ησλ Λνγαξηαζκψλ 

Σάμεσο θαη ηα κεγέζε ηνπ Ηζνινγηζκνχ, φπσο ζε φιεο ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο κε βάζε 

ηα ΓΛΠ, κπνξνχλ λα εθθξαζηνχλ ζε επξψ, ζε ρηιηάδεο επξψ θαη ζε εθαηνκκχξηα επξψ. 

Δλζαξξχλεηαη δε λα γίλεηαη ζηξνγγπινπνίεζε ηνπ λνκίζκαηνο παξνπζίαζεο πξνο 

δηεπθφιπλζε ησλ ρξεζηψλ. Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη θαηαλνεηφ, φηη ην λέν πιεξνθνξηαθφ 
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ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα ζπληάμεη θαη λα θαηαξηίζεη ηνλ Ηζνινγηζκφ, κε βάζε 

ηα λέα δεδνκέλα. Δπνκέλσο, κηα βαζηθή απαίηεζε είλαη ε χπαξμε κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ε 

νπνία λα ππνζηεξίδεη ηε λέα δνκή ηνπ Ηζνινγηζκνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, λα παξέρεη 

πιεξνθνξίεο γηα εθείλνπο ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη, ηηο ππνθαηεγνξίεο 

ησλ ινγαξηαζκψλ θαη γεληθφηεξα φια εθείλα ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη 

ζηνλ Ηζνινγηζκφ θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο.  

 21) ε ζπλέρεηα ηεο πξνεγνχκελεο απαίηεζεο θαη γηα λα κπνξνχλ πιένλ ηα 

Παλεπηζηήκηα, λα θαηαξηίδνπλ ηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ ζην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, απαηηείηαη κηα παξφκνηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία λα παξέρεη φιεο ηηο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηε λέα δνκή πνπ απαηηείηαη, ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη, ηνλ 

ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο θαη νηηδήπνηε άιιν ζρεηηθφ πξνβιέπεηαη γηα ηε ζπγθεθξηκέλε 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη θαη απηή ε θαηάζηαζε έρεη πνιχ ζεκαληηθέο 

δηαθνξέο κε ηελ Καηάζηαζε Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο, πνπ θαηαξηηδφηαλ κέρξη 

ζήκεξα απφ ηα Παλεπηζηήκηα. Γηα παξάδεηγκα, ελψ ε παιηά θαηάζηαζε θαηέιεγε ζηα 

απνηειέζκαηα πξν θφξσλ, ε λέα θαηάζηαζε πεξηιακβάλεη θαη ηνπο θφξνπο εηζνδήκαηνο. 

Δπίζεο, ζηε λέα θαηάζηαζε δελ ππάξρνπλ έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα θαη έμνδα θαζψο, 

ζχκθσλα κε ηα ΓΛΠ, φια ηα έζνδα θαη ηα έμνδα είλαη ηαθηηθά θαη νξγαληθά. 

22) Αλαθνξηθά κε ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαξηίδνπλ πιένλ ηα 

Παλεπηζηήκηα, εθείλν πνπ απνηειεί ηελ ηεξάζηηα δηαθνξά ζε ζρέζε κε ηελ παξνπζίαζή ηνπο, 

είλαη νη εκεηψζεηο, πνπ αληηζηνηρνχλ ζην παιηφ Πξνζάξηεκα πνπ απνηεινχζε απαξαίηεην 

ζπκπιήξσκα ηνπο. Οη ζεκεηψζεηο απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα ησλ νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ  θαη πεξηιακβάλνπλ θαηαξρήλ, δήισζε ζπκκφξθσζεο κε ηα ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, 

πεξίιεςε ησλ ζεκαληηθψλ ινγηζηηθψλ πνιηηηθψλ πνπ αθνινπζήζεθαλ, επεμεγεκαηηθέο 

πιεξνθνξίεο γηα ηα ζηνηρεία πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη 

πεξαηηέξσ γλσζηνπνηήζεηο γηα ζηνηρεία πνπ δελ πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο γηα αλαγλψξηζε 

ζηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνπλ θχξηεο πεγέο αβεβαηφηεηαο ησλ 

εθηηκήζεσλ, νη νπνίεο κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζε ζεκαληηθέο πξνζαξκνγέο ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ ην επφκελν νηθνλνκηθφ έηνο, θαζψο θαη 

πιεξνθνξίεο γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο πνιηηηθέο αλαθνξηθά κε ην κέιινλ. Δπνκέλσο, γίλεηαη 

ζαθέο, φηη κηα βαζηθή απαίηεζε ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, είλαη κηα ιεηηνπξγηθφηεηα, ε νπνία λα 

ππνζηεξίδεη ηε ζπγθέληξσζε, επεμεξγαζία, νκνηνκνξθνπνίεζε θαη ηελ εκθάληζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξνχλ ηηο ζεκεηψζεηο. Ζ ππνζηήξημε απηήο ηεο ιεηηνπξγίαο, ζα απνηειεί 

ηνλ νδεγφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ζεκεηψζεσλ θαη ζπγρξφλσο ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο 

πιεξφηεηάο ηνπο. 
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Μη Λειηοςπγικέρ απαιηήζειρ 

Όπσο πξναλαθέξζεθε, εθηφο απφ ηηο ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ζηε θάζε ηεο αλάιπζεο είλαη 

αλαγθαίν λα πξνζδηνξηζηνχλ θαη νη κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, πνπ αλαθέξνληαη ζε ηδηφηεηεο πνπ πξέπεη λα έρεη ην ζχζηεκα θαη νη νπνίεο είλαη 

πνιχ ζεκαληηθέο γηα ηελ θαηαλφεζε ηεο κνξθήο πνπ ζα έρεη ην ηειηθφ ζχζηεκα. Οη κε 

ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο νκαδνπνηνχληαη ζε επηρεηξεζηαθέο απαηηήζεηο, ζε απαηηήζεηο 

απφδνζεο θαη αζθάιεηαο. Έηζη, έρνπκε: 

Δπισειπηζιακέρ απαιηήζειρ 

1) Γπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηήγεζεο Ηζηνχ. Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δελ πξέπεη λα ιεηηνπξγεί ηνπηθά, γηαηί 

πξφθεηηαη γηα κηα «βαξηά» εθαξκνγή, πνπ δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη απνζεθεπκέλε ζε θάζε 

ζηαζκφ εξγαζίαο. Σν λέν ζχζηεκα ζα είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε servers θαη νη ρξήζηεο ζα 

επηζθέπηνληαη θάπνηα ηζηνζειίδα, γηα λα κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ηελ εθαξκνγή. 

2) Γεκηνπξγία πξνηχπσλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή 

ηνπο ηεθκεξίσζε. Λφγσ ηεο πνιππινθφηεηαο ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κε ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ, ε δεκηνπξγία πξνηχπσλ άξζξσλ, δειαδή ε πξνζπκπιήξσζε ζηνηρείσλ, κε 

βάζε ηνπο θαλφλεο ησλ ΓΛΠ, ζα δηεπθφιπλε πάξα πνιχ ηνπο ρξήζηεο. Δπίζεο, ε επεμήγεζε 

απηψλ ησλ πξνζπκπιεξσκέλσλ άξζξσλ, ζα βνεζνχζε πάξα πνιχ ζηελ θαηαλφεζή ηνπο, απφ 

ηνπο ρξήζηεο, νη νπνίνη ζα εμνηθεηψλνληαλ πην γξήγνξα κε ηηο λέεο δηαδηθαζίεο. 

3) πλνπηηθή παξάζεζε ησλ ΓΛΠ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 

λνκνζεζία. Θα δηεπθνιχλεη πνιχ ηνπο ρξήζηεο, λα κπνξνχλ λα αλαηξέμνπλ, κέζα απφ ην 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία πνπ εθηεινχλ ηε δεδνκέλε ζηηγκή, 

ζηα θείκελα ησλ ΓΛΠ θαη ζηηο δηαθνξέο ηνπο κε απηά πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα. Γηα παξάδεηγκα, 

ν ρξήζηεο εθηειεί κηα εξγαζία ζηα πάγηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη ζέιεη λα είλαη ζίγνπξνο 

φηη ηα θξηηήξηα πνπ ζέηνπλ ηα ΓΛΠ, γηα ηελ εξγαζία πνπ εθηειεί, πιεξνχληαη. Σν λέν 

πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα, ζα πξέπεη λα παξέρεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ ρξήζηε, λα αλαηξέμεη 

εθείλε ηε ζηηγκή, εχθνια θαη γξήγνξα ζηα θείκελα ησλ ΓΛΠ πνπ αθνξνχλ ηα πάγηα ζηνηρεία. 

4) πλεξγαζία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ 

Γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Οηθνλνκηθή Τπεξεζία, ζα είλαη ζε 

ζέζε λα παξαθνινπζεί ηηο απαηηήζεηο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί, απφ ηα αηηήκαηα ησλ 

θνηηεηψλ. Γηα παξάδεηγκα, ν θάζε θνηηεηήο πνπ θάλεη αίηεζε γηα θάπνηα βεβαίσζε, έρεη ηελ 

ππνρξέσζε, πξηλ ηελ παξαιαβή ηεο, λα πιεξψζεη ην αληίηηκν ηνπ παξαβφινπ, ζην ινγηζηήξην 

ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. Έρνληαο απηήλ ηελ πιεξνθνξία άκεζα, ην Λνγηζηήξην, ζα κπνξεί λα 
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γλσξίδεη ηηο βξαρππξφζεζκεο απαηηήζεηο ηνπ απφ ηνπο θνηηεηέο, θαη λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο 

απνθάζεηο, κε θξηηήξην ην χςνο απηψλ ησλ απαηηήζεσλ. 

5) πλεξγαζία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο. Σα Παλεπηζηήκηα, είλαη ππνρξεσκέλα, λα θαηαξηίδνπλ ηαθηηθέο 

αλαθνξέο, ζρεηηθέο κε ηελ νηθνλνκηθή ηνπο δηαρείξηζε, νη νπνίεο απνζηέιινληαη ζην 

Τπνπξγείν Παηδείαο. ηελ πεξίπησζε, πνπ θάπνην ππνζχζηεκα ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, ζα ζπλδέεηαη κε θάπνην αληίζηνηρν ππνζχζηεκα ηνπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο ηνπ Τπνπξγείνπ, απηέο νη αλαθνξέο ζα απνζηέιινληαη απηφκαηα, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε θαη ζα πεξηιακβάλνπλ αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο. 

Απαιηήζειρ απόδοζηρ 

6) Σαπηφρξνλε εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο εξγαζίαο. 

Καζψο νη ρξήζηεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ζα είλαη ζε δηάθνξα Σκήκαηα θαη 

Τπεξεζίεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα δνπιεχνπλ φινη καδί 

ζην πξφγξακκα, ρσξίο λα δεκηνπξγείηαη θάπνην πξφβιεκα. 

7) Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο απφ φινπο 

ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Απαιηήζειρ αζθάλειαρ 

8) Μνλαδηθή πξφζβαζε, ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θάζε ρξήζηε κε ηε ρξήζε ελφο 

θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ. Θα κπνξεί ν θάζε ρξήζηεο λα εηζάγεη ηνλ 

θσδηθφ πξφζβαζεο πνπ ηνπ έρεη δνζεί θαη λα έρεη ηελ αλάινγε πξφζβαζε ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο, ρσξίο λα απαηηείηαη επαλεηζαγσγή ηνπ θσδηθνχ ηνπ. 

9) Δπίπεδν πξφζβαζεο ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηα ζηνηρεία αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε. Θα 

δεκηνπξγεζεί κηα ιίζηα ειέγρνπ πξφζβαζεο, δειαδή κηα ιίζηα κε δηθαηψκαηα γηα ηε ρξήζε 

ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Ζ ιίζηα απηή ζα θαζνξίδεη κε αθξίβεηα πνηνο κπνξεί 

λα εθηειέζεη  κηα εξγαζία θαη ηη είδνπο εξγαζία ζα είλαη απηή. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, νη 

ρξήζηεο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, ζα κπνξνχλ λα θαηαρσξνχλ ηα 

ηηκνιφγηα ησλ πξνκεζεπηψλ, αιιά ε εμφθιεζή ηνπο ζα είλαη δηθαίσκα ηνπ ρξήζηε απφ ην 

Σκήκα Λνγηζηεξίνπ. 

10) Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ θαη εκθάληζε κελχκαηνο φηαλ ε εθηέιεζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο δελ 

είλαη ιεηηνπξγηθά απνδεθηή. Δπεηδή, φπσο πξναλαθέξζεθε, ζα ππάξρεη ηαπηφρξνλε εηζαγσγή  

θαη επεμεξγαζία ζηνηρείσλ απφ δηάθνξνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο, απαηηείηαη λα γίλεηαη έιεγρνο 

φισλ ησλ δηαδηθαζηψλ θαη λα απαγνξεχεη ηε ζπλέρηζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο, ε νπνία δελ 

ζπζηήλεηαη ή ζα πξνθαιέζεη ηελ απψιεηα δεδνκέλσλ.  
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11) Σήξεζε αξρείσλ ελεξγεηψλ (log files). Με απηφλ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο, λα επηιέγεη πνηεο ελέξγεηεο ζα θαηαγξάθνληαη θαη γηα πφζν 

ρξνληθφ δηάζηεκα, δηαζθαιίδνληαο έηζη ηελ ηήξεζε ηζηνξηθνχ αξρείνπ. 

12) Μεραληζκφο άκεζεο εηδνπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ απφπεηξα 

δηελέξγεηαο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο. Δίλαη απαξαίηεην, ν 

δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο, λα έρεη άκεζε ελεκέξσζε φηαλ δηελεξγείηαη θάπνηα κε 

εμνπζηνδνηεκέλε ελέξγεηα, ψζηε λα κπνξεί λα επέκβεη. 

Απαιηήζειρ διαλειηοςπγικόηηηαρ 

13) χλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ (Μεηξψν Παγίσλ, Μεηξψν Αμηνγξάθσλ-

Υξενγξάθσλ θιπ) κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή. Δπεηδή ην λέν ζχζηεκα, ζα έρεη πνιιά κηθξφηεξα 

ππνζπζηήκαηα, ζα πξέπεη φιεο απηά λα ζπλδένληαη κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή, κε ηελ νπνία λα 

αληαιιάζζνπλ πιεξνθνξίεο. Ζ δηαζχλδεζε απηή κπνξεί λα γίλεη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο 

φπσο, ε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ απφ θάπνηα εθαξκνγή ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή λα γίλεηαη 

άκεζα (on line), ρσξίο ν ρξήζηεο λα ιακβάλεη ηδηαίηεξε πξφλνηα γη’ απηφ. Δπίζεο, ζα 

κπνξνχζε νη εθαξκνγέο απηέο λα ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα θαη λα εθηεινχληαη θαηά δηαζηήκαηα 

εηδηθά πξνγξάκκαηα, ηα νπνία θξνληίδνπλ ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ. Πξνηείλεηαη, ιφγσ 

ηεο πνιππινθφηεηαο ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ θαη γηα έλα κηθξφ δηάζηεκα ζηελ αξρή, 

λα κελ ελεκεξψλεηαη on line ε Γεληθή Λνγηζηηθή, αιιά κεηά απφ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε. 

Παξαθάησ, παξαηίζεηαη ην έγγξαθν αλαθνξάο ηνπ νξηζκνχ απαηηήζεσλ, ην νπνίν 

πεξηέρεη ηηο ιεηηνπξγηθέο θαη ηηο κε ιεηηνπξγηθέο απαηηήζεηο, ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ/ΓΠΥΠ ζηα Παλεπηζηήκηα, κε ηε κνξθή 

δηάξζξσζεο: 
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Οπιζμόρ Απαιηήζευν ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ 

Απαιηήζειρ για ηην εθαπμογή ηος Γιπλογπαθικού Λογιζηικού ςζηήμαηορ ζηη βάζη ηυν 

δεδοςλεςμένυν 

1) Αληηζηνίρεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ησλ ΝΠΓΓ, 

ζχκθσλα κε ην ΠΓ 205/1998, κε ηνπο Κσδηθνχο Αξηζκνχο Δζφδσλ/Δμφδσλ ηνπ Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ. 

2) Λνγηζηηθνπνίεζε ησλ αγνξψλ, δαπαλψλ θαη εζφδσλ κε ηελ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ 

ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ ησλ Οκάδσλ 1,2,5,6 θαη 7 ηνπ Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ. 

3) Παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ, πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο, ην 

Διιεληθφ Γεκφζην θαη ινηπνχο νξγαληζκνχο.  

4) Αλάινγε παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ απφ ηνπο θνηηεηέο, ηνπο 

ρξεψζηεο θιπ. 

5) Σαπηφρξνλε ελεκέξσζε απφ ηηο ινγηζηηθέο θηλήζεηο,  ησλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, πνπ 

πξνβιέπεη ην ΠΓ 205/1998, ηα νπνία ζα ηεξνχληαη κεραλνγξαθεκέλα.  

6) Ύπαξμε απηφκαηεο δηαδηθαζίαο θιεηζίκαηνο ρξήζεο κε απηφκαηε δεκηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Απαιηήζειρ για ηην πλήπη εθαπμογή ηυν ΓΛΠ/ΓΠΥΠ 

7) Παξνρή πιεξνθνξηψλ πνπ αθνξά ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο ξεπζηνπνηήζηκεο αμίαο ησλ 

απνζεκάησλ, ψζηε λα δηελεξγείηαη απηφκαηα ε απνηίκεζή ηνπο ζην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο. 

8) Υαξαθηεξηζκφο θάζε ηακεηαθήο θίλεζεο, ζε ηακεηαθή ξνή απφ ιεηηνπξγηθέο, 

επελδπηηθέο ή ρξεκαηννηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο. 

9) Τπνζηήξημε ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο σθέιηκεο δηάξθεηαο δσήο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθψλ 

ζηνηρείσλ, κέζσ κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην Μεηξψν Παγίσλ. 

10) Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην Μεηξψν Παγίσλ, ε νπνία λα παξαθνινπζεί ηελ 

αλαπξνζαξκνζκέλε αμία ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. 

11) Υαξαθηεξηζκφο ησλ ινγαξηαζκψλ δηαζεζίκσλ, απαηηήζεσλ θαη ππνρξεψζεσλ σο 

ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα. 

12) Παξαθνινχζεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ησλ απνκεηψζεσλ ηεο αμίαο ησλ παγίσλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ, κέζσ κηαο ιεηηνπξγηθφηεηαο ζην Μεηξψν Παγίσλ. 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 
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Οπιζμόρ Απαιηήζευν ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

ζπλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα                              

13) Τπνζηήξημε ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ πξνβιέςεσλ κειινληηθψλ ηακεηαθψλ ξνψλ ησλ 

πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ηεο δηαθξηηήο εκθάληζήο ηνπο ζε θάζε πάγην ζηνηρείν. 

14) Τπνζηήξημε ηνπ ηχπνπ ππνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο αμίαο, κέζσ κηαο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία ζα παξέρεη επίζεο θαη κηα ζεηξά απφ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηηο παξακέηξνπο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζηε δηαδηθαζία ηεο πξνεμφθιεζεο. 

15) Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηε κέζνδν πξφβιεςεο 

επηζθαιεηψλ θαη λα εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ γηα ηηο πξνβιέςεηο. 

16) Υαξαθηεξηζκφο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, σο άπια πεξηνπζηαθά ζηνηρεία  θαη 

λα εμαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ησλ θξηηεξίσλ πνπ πξνβιέπνληαη. 

17) Γεκηνπξγία Μεηξψνπ Αμηνγξάθσλ – Υξενγξάθσλ, ην νπνίν λα ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθαξκνγή ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη λα παξέρνληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ ζρεηίδνληαη 

κε απηά. 

18) Υαξαθηεξηζκφο φισλ ησλ ζρεηηθψλ ινγαξηαζκψλ, κε ην δηαθξηηηθφ ηνπ ηνκέα πνπ 

αλήθνπλ. 

19) Τπνζηήξημε ηεο κεζφδνπ ηεο επηκέηξεζεο ηεο εχινγεο αμίαο, ζχκθσλα κε ην εληαίν 

πξφηππν πιαίζην. 

20) Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε θαηάξηηζε ηνπ 

Ηζνινγηζκνχ θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε λέα δνκή, ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ πξέπεη 

λα εκθαλίδνληαη θαη γεληθφηεξα φια ηα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζηνλ 

Ηζνινγηζκφ, θαζψο θαη ν ηξφπνο παξνπζίαζήο ηνπο. 

21) Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία λα ππνζηεξίδεη ηελ απηφκαηε θαηάξηηζε ηεο 

Καηάζηαζεο Λνγαξηαζκνχ Απνηειεζκάησλ Υξήζεο θαη λα παξέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

δνκή, ηνπο ινγαξηαζκνχο θαη ηνλ ηξφπν παξνπζίαζήο ηνπο. 

22) Γεκηνπξγία ιεηηνπξγηθφηεηαο, ε νπνία ζα απνηειεί ηνλ νδεγφ γηα ηε δεκηνπξγία ησλ 

ζεκεηψζεσλ θαη ζπγρξφλσο ην κεραληζκφ ειέγρνπ ηεο πιεξφηεηάο ηνπο. 

Μη Λειηοςπγικέρ Απαιηήζειρ 

Δπισειπηζιακέρ απαιηήζειρ 

1) Γπλαηφηεηα πξνζπέιαζεο ηνπ ζπζηήκαηνο κε ηε ρξήζε θάπνηνπ πξνγξάκκαηνο 

πεξηήγεζεο Ηζηνχ. 

ζπλέρεηα ζηελ επφκελε ζειίδα 
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Οπιζμόρ Απαιηήζευν ηος Πληποθοπιακού ςζηήμαηορ Δθαπμογήρ ΓΛΠ ζηα 

Πανεπιζηήμια 

ζπλέρεηα απφ ηελ πξνεγνχκελε ζειίδα 

2) Γεκηνπξγία πξνηχπσλ ινγηζηηθψλ άξζξσλ ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζεσξεηηθή 

ηνπο ηεθκεξίσζε. 

3) πλνπηηθή παξάζεζε ησλ ΓΛΠ θαη ησλ δηαθνξψλ ηνπο κε ηελ ηζρχνπζα ειιεληθή 

λνκνζεζία, ππφ κνξθή ηεθκεξίσζεο (help). 

4) πλεξγαζία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ησλ 

Γξακκαηεηψλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ, γηα ηελ θαιχηεξε παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ απφ 

ηνπο θνηηεηέο. 

5) πλεξγαζία ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ 

Τπνπξγείνπ Παηδείαο, γηα ηελ απηφκαηε θαη άκεζε απνζηνιή ησλ νηθνλνκηθψλ 

αλαθνξψλ.  

Απαιηήζειρ απόδοζηρ 

6) Σαπηφρξνλε εηζαγσγή θαη επεμεξγαζία δεδνκέλσλ απφ δηαθνξεηηθνχο ζηαζκνχο 

εξγαζίαο. 

7) Σν λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα πξέπεη λα ιακβάλεη ελεκεξσκέλεο πιεξνθνξίεο απφ 

φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

Απαιηήζειρ αζθάλειαρ 

8) Μνλαδηθή πξφζβαζε, ζην λέν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θάζε ρξήζηε κε ηε ρξήζε ελφο 

θσδηθνχ πξφζβαζεο γηα φιεο ηηο εθαξκνγέο ηνπ.  

9) Δπίπεδν πξφζβαζεο ζηηο εθαξκνγέο θαη ζηα ζηνηρεία αλάινγα κε ην ξφιν ηνπ ρξήζηε. 

10) Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ θαη εκθάληζε κελχκαηνο φηαλ ε εθηέιεζε θάπνηαο δηαδηθαζίαο 

δελ είλαη ιεηηνπξγηθά απνδεθηή.  

11) Σήξεζε αξρείσλ ελεξγεηψλ (log files). 

12) Μεραληζκφο άκεζεο εηδνπνίεζεο ηνπ δηαρεηξηζηή ηεο εθαξκνγήο θαηά ηελ απφπεηξα 

δηελέξγεηαο κε εμνπζηνδνηεκέλσλ ελεξγεηψλ απφ ηνπο ρξήζηεο.  

Απαιηήζειρ διαλειηοςπγικόηηηαρ 

13) χλδεζε φισλ ησλ επηκέξνπο ππνζπζηεκάησλ (Μεηξψν Παγίσλ, Μεηξψν 

Αμηνγξάθσλ-Υξενγξάθσλ θιπ) κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΈΚΣΟ 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ – ΠΡΟΣΑΔΗ 

 

Ζ εξγαζία εζηίαζε ην εξεπλεηηθφ ηεο ελδηαθέξνλ, ζηε κειέηε ηεο εθαξκνγήο ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ ζηα Παλεπηζηήκηα. Ζ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ, ππνζηεξίδεηαη απφ 

ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία πξέπεη λα αλαπηπρζνχλ, ψζηε λα βνεζήζνπλ 

ηα Παλεπηζηήκηα λα αληηκεησπίζνπλ απηήλ ηελ πξφθιεζε. 

 Απφ ηελ πξνεγνχκελε αλάιπζε ηεο εξγαζίαο, πξνθχπηεη φηη ε αλάπηπμε ελφο 

θαηάιιεινπ ινγηζηηθνχ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, γηα ηελ νξζή θαη απνηειεζκαηηθή 

εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ, είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ έξγν, πνπ απνηειεί 

έλα θχξην ζέκα δσηηθήο ζεκαζίαο γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Πξφθεηηαη γηα έλα ηερληθά εθηθηφ 

έξγν, φπνπ ππάξρνπλ νξηζκέλνη θίλδπλνη, ιφγσ ηεο έιιεηςεο εκπεηξίαο ησλ αλαιπηψλ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ ζην πεδίν ιεηηνπξγίαο, δειαδή κε ηελ εθαξκνγή ησλ ΓΛΠ ζηα 

Παλεπηζηήκηα, αιιά θαη ηεο κηθξήο εμνηθείσζεο ησλ εκπιεθφκελσλ ρξεζηψλ, νη νπνίνη δελ 

έρνπλ ηελ απαηηνχκελε θαηάξηηζε ζρεηηθά κε ηνπο θαλφλεο θαη ηηο νδεγίεο ησλ ΓΛΠ. Οη 

θίλδπλνη απηνί κπνξνχλ λα αληηζηαζκηζηνχλ κε ηελ πξφζιεςε εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ, 

νη νπνίνη ζα θαζνδεγήζνπλ ηηο δηαδηθαζίεο αλάπηπμεο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 

αιιά θαη κε ηελ εθπαίδεπζε θαη θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ Παλεπηζηεκίσλ ζε ζέκαηα 

εθαξκνγήο ΓΛΠ. 

Αθφκε, ε κειέηε αλέδεημε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ησλ ΓΛΠ ζηα Παλεπηζηήκηα θαη ηελ ππνζηήξημή ηνπο κε ζχγρξνλα πιεξνθνξηαθά 

ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλνπηηθά ζπλίζηαληαη ζηε βειηίσζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηεο 

ινγνδνζίαο, ζηελ αχμεζε ηεο αμηνπηζηίαο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηεο 

δπλαηφηεηαο ζχγθξηζεο απηψλ αιιά θαη ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε 

ησλ πφξσλ ησλ Παλεπηζηεκίσλ. 

Ζ κειέηε έρεη σο απνηέιεζκα ηελ παξνπζίαζε φισλ εθείλσλ ησλ ζηνηρείσλ, πνπ 

ζπλζέηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο θαη απνηεινχλ ηα θχξηα 

ζπζηαηηθά ηνπ. Σα ζηνηρεία απηά κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ σο κηθξέο αλαιπηηθέο εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο παξαθνινπζνχλ ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο, κε βάζε ηα ΓΛΠ θαη «εθνδηάδνπλ» κε ηηο 

θαηάιιειεο πιεξνθνξίεο ηελ γεληθφηεξε εθαξκνγή ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.  

Σα επξήκαηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο ζα κπνξνχζαλ θαηαξρήλ λα αμηνπνηεζνχλ, απφ 

κηα νκάδα αλαιπηψλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, σο ζηνηρεία εηζφδνπ, γηα ηε δεκηνπξγία 



82 

 

κνληέισλ, ηα νπνία ζα νδεγήζνπλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ ηειηθή θαηαζθεπή ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ππνζηήξημεο ησλ ΓΛΠ γηα ηα Παλεπηζηήκηα. Οη απαηηήζεηο ηνπ 

λένπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο πνπ έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηελ παξνχζα εξγαζία, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αλάπηπμε ελφο ζπλφινπ κνληέισλ αλάιπζεο, ηα νπνία ζα 

νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ βαζηθνχ αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο γηα 

ηελ ππνζηήξημε ηεο εθαξκνγήο ησλ ΓΛΠ. ηε ζπλέρεηα, είλαη δπλαηφλ λα αλαπηπρζνχλ νη 

πξνδηαγξαθέο βάζεσλ δεδνκέλσλ θαη αξρείσλ θαη φια ηα παξαδνηέα λα δνζνχλ ζηελ νκάδα 

πξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ ηειηθή θάζε ηεο πινπνίεζεο ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο. 

 Αθφκε, είλαη δπλαηφλ λα αμηνπνηεζνχλ, έηζη ψζηε, λα απνηειέζνπλ ηε βάζε γηα λα 

γίλεη έλαο νινθιεξσκέλνο ινγηζηηθφο ζρεδηαζκφο, κε θεληξηθφ ππξήλα ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά 

Πξφηππα. Με ηελ πξνεξγαζία πνπ έρεη γίλεη γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ ινγηζηηθψλ θαη 

νηθνλνκηθψλ ζεκάησλ ζηα Παλεπηζηήκηα, απφ ηε ζθνπηά ησλ ΓΛΠ, κε ηελ αλάπηπμε θαη ηελ 

αλάιπζε ησλ εθαξκνγψλ θαη ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ ζα 

επεμεξγάδνληαη, κπνξεί λα πξνρσξήζεη έλαο γεληθφο ινγηζηηθφο ζρεδηαζκφο, πνπ λα θαιχπηεη 

πιήξσο ηηο αλάγθεο ησλ ΓΛΠ ζηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ησλ Παλεπηζηεκίσλ θαη λα 

νδεγήζεη ηειηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο ινγηζηηθήο. 
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