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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η παρούσα εργασία πραγματεύται το ζήτημα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στα 

πλαίσια του Δημοσίου μέσα από μία εκτενή παρουσίαση των λογιστικών μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται από τους κρατικούς φορείς ανά τον κόσμο, των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων του Δημόσιου Τομέα, τα γνωστά και ως IPSAS, και ακόμα, μέσα από μία σύντομη 

αναφορά στα πλεονεκτήματα αλλά και τις προκλήσεις που συνδέονται με τη χρήση των εν 

λόγω προτύπων. Επιπρόσθετα, εξετάζεται η περίπτωση μίας χώρας ώστε να μπορέσει να γίνει 

στο τέλος η παρούσα ανάλυση, η οποία θα καταλήγει με τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την έρευνα του παρόντος θέματος αλλά και με ορισμένες προτάσεις προς την 

κατεύθυνση της επίλυσης των διαφόρων προβλημάτων που φαίνεται ότι προκύπτουν από τη 

χρήση των IPSAS. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

ΔΛΠ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ΔΛΠΔΤ: Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα 

ΣΔΛΠ: Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

IPSAS: International Public Sector Accounting Standards 

IFAC: Διεθνής Ομοσπονδία Λογιστών 

IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board 

IASB: International Accounting Standards Board 

GBE: Government Business Enterprise 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

1.1 Γενικά στοιχεία 

Ως Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (ΔΛΠΔΤ), γνωστά και ως IPSAS, 

ορίζεται το σύνολο των λογιστικών προτύπων που εκδίδονται από το Διοικητικό Συμβούλιο 

IPSAS για να χρησιμοποιηθούν από κρατικούς φορείς ανεξαρτήτως χώρας για την κατάρτιση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων τους. Τα συγκεκριμένα πρότυπα βασίζονται στα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) και εναρμονίζονται με αυτά. Τα ΔΛΠ με τη σειρά τους 

εκδίδονται από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ), γνωστό και ως IASB. 

Στο πλαίσιο μίας διαδικασίας προσαρμογής σε ένα περιβάλλον δημοσίου τομέα κατά 

περίπτωση, τα IPSAS, στοχεύουν στη διατήρηση ενός λογιστικού χειριμού με βάση τα ΔΛΠ,  

εκτός από την περίπτωση κάποιου σημαντικού θέματος του Δημοσίου που να δικαιολογεί την 

μη εφαρμογή τους. 

Τα πρότυπα, εξ ορισμού προϋποθέτουν σταθερότητα. Οι αλλαγές που επιτρέπεται να 

γίνονται είναι οριακές λόγω ακριβώς της υποχρεωτικής φύσης τους. Η κατάσταση με τα 

ΔΛΠ, μοιάζει με την παλιότερη κατάσταση της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας. Οι 

επαγγελματίες δεν ξέρουν τι ισχύει κάθε φορά, λόγω των διαρκών αλλαγών τους. Υπάρχουν 

συγκεκριμένες αιτίες δημιουργίας αυτού του φαινόμενου, που προβάλλει αναπόφευκτο για 

σημαντικό χρονικό διάστημα στο μέλλον. Κάποια στιγμή φυσικά, μάλλον θα 

σταθεροποιηθούν, αλλά μέχρι τότε θα περάσει πολύς καιρός, θα πληρωθεί μεγάλο κόστος και 

ο λογιστικός κλάδος θα αναγκαστεί να προσαρμοστεί πολλές φορές. Όσον αφορά τις 

πολυάριθμες αλλαγές στη λογιστική των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια, η εμφάνιση των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS) ξεχωρίζει ως το 

σημαντικότερο βήμα προόδου και εξέλιξης. Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον ιδιωτικό 

τομέα και η οδηγία για τις κυβερνητικές οικονομικές καταστάσεις (IFAC,1998) υποβλήθηκαν 

για να βοηθήσουν τα στελέχη του δημοσίου τομέα στην προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων τους και παρείχαν τη βάση για τη δημιουργία του IPSAS 1. 

Συν τοις άλλοις, τα IPSAS έχουν ως βασικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων των διαφόρων φορέων του Δημοσίου, που έχει ως άμεσο 

αποτέλεσμα τις καλύτερα τεκμηριωμένες εκτιμήσεις των αποφάσεων κατανομής των πόρων 

που διανέμουν οι κυβερνήσεις, την αυξημένη διαφάνεια και λογοδοσία των κρατικών 

φορέων. Επομένως, θα μπορούσε να υποτεθεί ασφαλώς ότι οι αναπτυγμένες χώρες 
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αποσκοπούν να κάνουν σωστή χρήση των IPSAS για να μπορούν να επιτύχουν τη σωστή 

λειτουργία και διαφάνεια που είναι αναγκαία σε όλες τις κυβερνήσεις ανά τον κόσμο. Σε αυτό 

το σημείο, βέβαια, είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες παραδόξως 

είναι αυτές που προσπαθούν να υιοθετήσουν περισσότερο τα IPSAS για να μπορέσουν να 

εκσυγχρονιστούν στον τομέα αυτό και αλλά και για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν με 

καλύτερο τρόπο την διαφθορά στο δημόσιο τομέα τους. 

 

1.2 Σκοπός της εργασίας 

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας αφορά την κατάσταση που επικρατεί με τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα για το Δημόσιο Τομέα (IPSAS). Πραγματοποιείται αναφορά στη διεθνή 

βιβλιογραφία σχετικά με το εν λόγω ζήτημα, εξετάζονται οι λογιστικοί μέθοδοι που 

χρησιμοποιούνται από τους κρατικούς φορείς και πώς αυτές συνδέονται με την εφαρμογή των 

IPSAS. Επιπροσθέτως, εξετάζονται τόσο η στόχευση όσο και το αντικείμενο του κάθε IPSAS 

και στη συνέχεια, αναφέρεται η περίπτωση μίας συγκεκριμένης χώρας ώστε να γίνει 

καλύτερα κατανοητό το εν λόγω ζήτημα. 

Πέραν των ανωτέρω, χρήσιμη είναι και η αναφορά των ερευνητικών ερωτημάτων της 

παρούσας εργασίας, τα οποία αναφέρονται στα παρακάτω παρακάτω ζητήματα: 

 

 Διευρεύνηση της συμβολής των IPSAS στην καλύτερη ποιότητα, συνέπεια και 

συγκρισιμότητα των κυβερνητικών οικονομικών πληροφοριών και καταστάσεων. 

 Διερεύνηση των προκλήσεων αλλά και των θετικών σημείων που προκύπτουν από 

την εφαρμογή σύγχρονων λογιστικών μεθόδων και τεχνικών μέσω της υιοθέτησης 

των IPSAS. 

 

1.3 Δομή εργασίας 

Έχοντας αναφερθεί, λοιπόν, γενικά στο ζήτημα των IPSAS, μπορεί να γίνει η παράθεση 

συγκεκριμένα της δομής της παρούσας εργασίας. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο του 

κυρίως μέρους πραγματοποιείται μία επισκόπηση της διεθνούς βιβλιογραφίας, στη συνέχεια 

το επόμενο κεφάλαιο αναφέρεται στο θεσμικό πλαίσιο γύρω από το υπό εξέταση θέμα, με 

αναφορά στα χαρακτηριστικά των ΔΛΠ στο Δημόσιο αλλά και στις λογιστικές μεθόδους που 

χρησιμοποιούνται από τους διάφορους κρατικούς φορείς στα πλαίσια των IPSAS αλλά και τα 

θετικά σημεία και οι προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των IPSAS. Στη 

συνέχεια, το κεφάλαιο 4 ασχολείται με την εξέταση της περίπτωσης μίας συγκεκριμένης 

χώρας και τέλος, στο τελευταίο μέρος της εργασίας αναφέρονται τα συμπερασμάτα που 
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μπόρεσαν να εξαχθούν από τη συζήτηση του παρόντος ζητήματος καθώς και με ορισμένες 

προτάσεις και πιθανές λύσεις στα διάφορα προβλήματα και δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα 

κράτη όσο αφορά τα IPSAS  

.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

Τα Δ.Λ.Π. για το Δημόσιο Τομέα, αν και στη χώρα μας δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμα, 

απασχολούν ιδιαίτερα τη διεθνή βιβλιογραφία, παρόλο που αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο 

και άγνωστο θέμα. Οι Ο.Τ.Α. στην Ελλάδα, θα προχωρήσουν στην εφαρμογή των προτύπων 

μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενσωμάτωσης των IPSAS από την κοινοτική και 

εθνική νομοθεσία και την μετέπειτα επεξεργασία τους από το Συμβούλιο Λογιστικής 

Τυποποίησης της Ε.Λ.Τ.Ε.. Στην Ευρώπη, αν και πολλές χώρες έχουν προβεί στη μετάβαση 

από την ταμειακή στη δεδουλευμένη λογιστική βάση, εντούτοις, και εκεί απαιτείται ακόμα 

αρκετός χρόνος, καθώς πολλές από αυτές, δεν έχουν υιοθετήσει, μέχρι σήμερα τα Δ.Λ.Π. για 

το Δημόσιο Τομέα. 

Στο σημείο αυτό, αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές χώρες, καθοδηγούμενες από τη 

φιλοσοφία της Νέας Δημόσιας Διοίκησης, πραγματοποίησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις 

όσον αφορά την δημόσια διοίκησης, γεγονός το οποίο αποδεικνύεται από μελέτες διαφόρων 

ερευνητών, όπως οι Benito (2007), Bruska και Condor (2008), Lüder (1992 και 1994), Pina 

και Torres (1999) κ.λ.π.. Πάραυτα, κάτι ανάλογο για τα IPSAS δεν υφίσταται, καθώς στην 

Ευρώπη η υιοθέτηση και εφαρμογή τους είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο, τόσο από τις 

κεντρικές κυβερνήσεις όσο και από τις τοπικές (Christiaens and Reyniers, 2009). 

Αναφερόμενοι στις Ευρωπαϊκές χώρες, στη Γερμανία οι μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης 

περιλαμβάνουν αφενός τη μετάβαση από την ταμειακή στη δεδουλευμένη λογιστική μέθοδο, 

και, αφετέρου προϋπολογισμούς προσανατολισμένους στα αποτελέσματα (Reichard, 2002). 

Η Ελβετία, ομοίως, προχωρά στον εκσυγχρονισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αλλαγή του 

λογιστικού συστήματος, αναδεικνύοντας τη δεδουλευμένη βάση (Schedler, 2003). Στην 

Ιταλία τηρείται υποχρεωτικά από το 2000 σε όλες τις τοπικές κυβερνήσεις η δεδουλευμένη 

λογιστική, ενώ στη Γαλλία η τήρηση της παραπάνω μεθόδου, πραγματοποιείται κιόλας, από 

τη δεκαετία του 1990 (Osterkamp, 2007). Μελετώντας κανείς τους Groot and Budding (2008) 

και Olsen et al. (1998) εύκολα αντιλαμβάνεται ότι η μετάβαση στη δεδουλευμένη βάση δεν 

ακολουθεί σε όλες τις χώρες την ίδια διαδρομή. Σε ορισμένες, όπως η Σουηδία, η αλλαγή από 

τη μια μέθοδο στην άλλη ξεκινά πρώτα από τις αποκεντρωμένες οντότητες, π.χ. δήμοι, ενώ 

σε άλλες, όπως είναι η Νέα Ζηλανδία, η υιοθέτηση ενός λογιστικού συστήματος εφαρμόζεται 

πρώτα στην κεντρική κυβέρνηση και εν συνεχεία επεκτείνεται στους δήμους. Σε έρευνα που 

πραγματοποίησε η Ernst and Young (Ernst and Young, 2010), σε 17 χώρες της Ευρώπης, 
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περιλαμβάνοντας 19 οντότητες του δημοσίου τομέα, τα αποτελέσματα όσον αφορά τη 

μετάβαση στη δεδουλευμένη βάση, μπορούν να χαρακτηριστούν ενθαρρυντικά, σε αντίθεση 

με αυτά που σχετίζονται με την υιοθέτηση των I.P.S.A.S. τα οποία μάλλον είναι 

αποθαρρυντικά. Αναλυτικότερα, 10 από τις 19 οντότητες υιοθέτησαν τη δεδουλευμένη βάση, 

ενώ σε άλλες τέσσερις βρίσκεται σε ισχύ διαδικασία μετάβασης. Μόνο η Σουηδία, η 

Λιθουανία και το Βέλγιο εφάρμοζαν λογιστικά συστήματα τα οποία ήταν σύμφωνα με τα 

Δ.Λ.Π. για το Δημόσιο Τομέα. 

Αναφορικά με χώρες παγκοσμίως, το 1999 το Κυβερνητικό Συμβούλιο Λογιστικών 

Προτύπων (Governmental Accounting Standards Board – G.A.S.B.) των Η.Π.Α. εξέδωσε τη 

Δήλωση 34 «Βασικές Οικονομικές Καταστάσεις – Συζήτηση και Ανάλυση της Διοίκησης για 

τις Κυβερνήσεις των Πολιτειών και για τις Τοπικές Κυβερνήσεις» (G.A.S.B. Statement 34 

“Basic Financial Statements – and Management’s Discussion and Analysis for States and 

Local Governments”) (Pina και Torres, 2001), η οποία καθιερώνει τα I.P.S.A.S. και τη 

δεδουλευμένη βάση σε επίπεδο πολιτειών και δήμων. Στη Νότια Αφρική, το 1996 

θεσπίστηκαν και κατοχυρώθηκαν συνταγματικά και νομοθετικά τα λογιστικά πρότυπα 

G.A.M.A.P. (Generally Accepted Municipal Accounting Practice) και G.R.A.P. (Generally 

Recognized Accounting Practice), προκειμένου να ξεπεραστούν οι δυσκολίες που 

παρουσίαζαν οι υπάρχουσες λογιστικές πρακτικές I.M.F.O. (Institute of Municipal Finance 

Officers) (Scott, 2008). Το 2003 το Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων (Accounting Standards 

Board – A.S.B.) αναθεώρησε τα εν λόγω πρότυπα ώστε να συμφωνούν με τα Δ.Λ.Π. για το 

Δημόσιο Τομέα, η υποχρεωτική εφαρμογή των οποίων ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2006 στους 

πολύ μεγάλους δήμους, τον Ιούνιο του 2007 στους μεσαίους δήμους και τέλος, τον Ιούνιο του 

2008 στους μικρούς δήμους (A.S.B., 2003). Άξιο αναφοράς χρήζει το γεγονός ότι οι δήμοι με 

την εφαρμογή των αναμορφωμένων λογιστικών προτύπων παρουσίασαν χειρότερη 

οικονομική θέση σε σχέση με την προγενέστερη, γεγονός όμως που αντιπροσώπευε την 

πραγματική οικονομική κατάσταση, που ήταν σαφώς χειρότερη από ότι διαφαίνονταν έως 

τότε (Scott, 2008). 

Επιπροσθέτως, ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα που έχει απασχολήσει πολλούς συγγραφείς, 

μεταξύ άλλων τους Jones και Lüder (1996), Keuning και Tongeren (2004), Lande (2000), 

Lüder (2000), Montesinow και Vela (2000) κ.λπ., είναι η σχέση μεταξύ Κυβερνητικής 

Λογιστικής (Governmental Accounting) και Εθνικών Λογαριασμών (National Accounts), από 

τη στιγμή που η σύγκλισή τους θα διευκόλυνε την εφαρμογή των I.P.S.A.S.. Η Ελλάδα, όπως 

και κάθε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης υποχρεούται να δημοσιεύει, σε ταμειακή βάση, 

μηνιαία στατιστικά στοιχεία που αφορούν το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης, 
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συμπεριλαμβανομένων των Ο.Τ.Α., τα οποία πρέπει να είναι εναρμονισμένα με το 

Ευρωπαϊκό Σύστημα Λογαριασμών E.S.A. 95 (European System of Integrated Economic 

Accounts) και το Εγχειρίδιο Δημόσιας Χρηματοοικονομικής Στατιστικής G.F.S.M. 2001 

(Government Finance Statistics Manual 2001) (Ν. 3485/2010). 

Συνεπώς, με βάση τα ανωτέρω, μπορεί εύκολα να γίνει κατανοητό το ότι η Ευρώπη όσο 

αφορά την υιοθέτηση των ΔΛΠ στο δημόσιο τομέα είναι ακόμα αρκετά πίσω, με μόνο λίγες 

χώρες όπως η Σουηδία, το Βέλγιο και η Λιθουανία να εφαρμόζουν λογιστικά πρότυπα στη 

δημόσια διοίκηση τους που είναι εναρμονισμένα με τα IPSAS. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί 

πάντως ότι γίνονται βήματα προς τη χρήση της δεδουλευμένης βάσης από την ταμειακή αλλά 

και ότι, όπως έχει προαναφερθεί, τα κράτη της Ε.Ε. προσανατολίζονται στη μη χρήση των 

IPSAS αλλά στη δημιουργία ευρωπαϊκών προτύπων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
 

3.1 Γενικά χαρακτηριστικά των ΔΛΠ στο δημόσιο τομέα 

Σύμφωνα με το IFAC (2010)
1
, τα Δ.Λ.Π. στο Δημόσιο τομέα (IPSAS) παρέχουν ποιοτική 

πληροφόρηση σχετικά με τη χρηματοοικονομική κατάσταση των δημόσιων και 

κυβερνητικών φορέων. Συν τοις άλλοις, χρειάζεται να αναφερθεί ότι τα IPSAS ορίζονται ως 

διεθνή εκδοχή των εθνικών προτύπων ή ως η κυβερνητική εκδοχή των επιχειρησιακών 

λογιστικών προτύπων ή, ακόμα και ως μία εκδοχή νόμων και κανονισμών σε επαγγελματικό 

επίπεδο. 

Στην πραγματικότητα, τα IPSAS αποτελούν ένα μοντέλο λογιστικής του δημοσίου της 

Αγγλίας, τα οποία πλέον όμως χρησιμοποιούνται σε διεθνές επίπεδο. Το αγγλικό ή καλύτερα 

το αγγλοσαξονικό μοντέλο έχει τόσες ομοιότητες με τα IPSAS που ουσιαστικά χώρες όπως οι 

ΗΠΑ, η Αυστραλία και άλλες αγγλοσαξονικές θεωρούνται ότι τα χρησιμοποιούσαν ήδη. 

Επιπροσθέτως, τα IPSAS μπορούν να χαρακτηριστούν ως τα IFRS σε κυβερνητικό επίπεδο, 

αφού ο αρχικός στόχος των αρμόδιων επιτροπών (PSC) και συμβουλίων (IPSASB) ήταν τα 

IPSAS να είναι πολύ κοντά στα IFRS διότι η επικρατούσα άποψη ήταν ότι κάθε κυβέρνηση 

πρέπει να εφαρμόζει τα IFRS, φυσικά εφόσον δεν υπάρχει λόγος για το αντίθετο. Συν τοις 

άλλοις, τα IPSAS θεωρούνται ως μία εκδοχή των νόμων και κανονισμών σε επαγγελματικό 

επίπεδο, αφού η εφαρμογή και ανάπτυξή τους γίνεται από ιδιαίτερα εξειδικευμένα άτομα της 

διεθνούς λογιστικής ομοσπονδίας χωρίς τους περιορισμούς διαφόρων εθνικών νόμων και 

κανονισμών ή νομοθετικών διαδικασιών, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά και στο έργο του 

Chan (2008). 

Η σκοπιμότητα των IPSAS έχει ως βάση τους ακόλουθους δύο πυλώνες: 

 Την απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων των δημοσίων φορέων με τρόπο 

δίκαιο. 

 Την εναρμόνιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και πληροφοριών του 

Δημοσίου σε όλο τον κόσμο με απώτερο σκοπό να είναι δυνατή μία ενδεχόμενη 

σύγκριση τους αλλά και για να βελτιωθεί η ποιότητα τους. 

 

                                                           
1
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Επιπροσθέτως, σύμφωνα με το IFAC (2010)
2
, τα IPSAS θέτουν το βασικό πλαίσιο για την 

αναγνώριση, μέτρηση και γνωστοποίηση των λογιστικών γεγονότων των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων που άπτονται του γενικού ενδιαφέροντος. Ως 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις του γενικού ενδιαφέροντος νοούνται εκείνες που έχουν 

στόχο να παρέχουν πληροφορίες σε χρήστες που δεν μπορούν να λάβουν πληροφορίες και οι 

οποίες είναι προσαρμοσμένες στις ανάγκες τους. Το εν λόγω είδος των χρηστών αποτελείται 

από άτομα, παραδείγματος χάριν, τους φορολογούμενους, τους βουλευτές ή γενικά τα μέλη 

των νομοθετικών σωμάτων και τους δανειστές της χώρας. Σε αυτό το σημείο είναι κρίσιμο να 

αναφερθεί ότι τα IPSAS δε πραγματοποιούν ούτε ασχολούνται με μετρήσεις 

χρηματοοικονομικού περιεχομένου που εντάσσονται στο πλαίσιο της διαδικασίας κατάρτισης 

του προϋπολογισμού αλλά ούτε και με διάφορες αναφορές των οποίων η σύνταξη στοχεύει 

στην κατάδειξη της συμμόρφωσης ή μη με τους εκάστοτε κανόνες και νόμους. Τέλος, αξίζει 

να τονιστεί ότι όλοι οι ανωτέρω προαναφερθείσες αναφορές θεωρούνται ότι δεν ανήκουν 

στους στόχους και σκοπούς των IPSAS αλλά και ότι τα εν λόγω πρότυπα για το Δημόσιο 

τομέα μπορούν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν από τις εκάστοτε κυβερνήσεις για τη 

διαμόρφωση των εθνικών προτύπων. 

Ο φορέας που ανέπτυξε τα IPSAS είναι ο IPSASB και αποτελεί έναν ανεξάρτητο φορέα 

δημιουργίας προτύπων που συνδέεται με τη Διεθνή Ομοσπονδία Λογιστών (IFAC) και ο 

οποίος φορέας έχει προχωρήσει στην έκδοση τουλάχιστον 30 IPSAS. Όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί, τα IPSAS έχουν ως βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ), αν και για 

οριμένα IPSAS δεν υπάρχει αντιστοιχία με κάποιο ΔΛΠ διότι η στόχευση τους 

επικεντρώνεται μόνο στο Δημόσιο. Κατά τη διαδικασία της ανάπτυξης των IPSAS χρειάζεται 

να λαμβάνονται υπόψην τα IFRS, οι αναγγελίες των εθνικών φορέων σχετικά με τον 

καθορισμό των προτύπων, των επαγγελματιών λογιστών αλλά και διαφόρων άλλων 

οργανισμών που ασχολούνται με τις λογιστικές καταστάσεις του Δημοσίου. 

Όπως αναφέρεται και από την γνωστή ελεγκτική εταιρία PwC (2009), τα IPSAS δίνουν τη 

δυνατότητα στις κυβερνήσεις ή γενικά στους δημόσιους φορείς να παρουσιάζουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σε ετήσια βάση και συγκεκριμένα, τόσο σε 

δεδουλευμένη όσο και σε ταμειακή λογιστική βάση. Τα δύο είδη IPSAS είναι αυτά της 

ταμειακής βάσης και αυτά της δεδουλευμένης. Η πρώτη κατηγορία IPSAS επιτρέπει την 

αγορά και τις πληρωμές υπό την ταμειακή βάση με διαφανή χρηματοοικονομικά τρόπο ενώ η 

δεύτερη κατηγορία IPSAS έχει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός της τις πωλήσεις, τα κόστη, 

τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και το κεφάλαιο. Η δεύτερη αυτή κατηγορία 
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προσδίδει στα IPSAS βαρύνουσα σημασία διότι μέσω αυτής έχουν τη δυνατότητα να 

παρουσιάζουν τα διάφορα μεγέθη πάνω στη δεδουλευμένη βάση, πράγμα που δε μπορούν να 

παρέχουν οι περισσότεροι φορείς του δημοσίου. Αυτός θα μπορούσε να υποστηρίξει κανείς 

ότι είναι και ο λόγος για τον οποίο αρκετοί θεωρούν το IPSAS 1 και το IPSAS 2 τα 

σημαντικότερα, διότι αναγκάζουν τις κυβερνήσεις και τους δημόσιους φορείς να καταρτίζουν 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις στο τέλος κάθε οικονομικού έτους σε δεδουλευμένη βάση. 

Φυσικά όπως μπορεί να γίνει ευκόλως αντιληπτό, τα εν λόγω δύο πρότυπα έχουν ως άμεσο 

αντίκτυπο στο αποτέλεσμα της παρουσίασης των «βιβλίων» της στο ευρύ κοινό (Chan, 

2005). Παρόλο που μπορεί να υπάρχει γενικώς η εντύπωση ότι τα IPSAS έχουν κανονιστικό 

χαρακτήρα, στην πραγματικότητα αυτό δεν ισχύει, αφού ουσιαστικά αποτελούν 

κατεθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη εγχώριων προτύπων αν και για να μπορεί κάποιος 

φορέας να είναι συμμορφωμένος με τα IPSAS χρειάζεται να τα εφαρμόζει όλα και όχι μόνο 

όσα ο ίδιος επιθυμεί. 

Όσο αφορά τους τομείς εφαρμογής των IPSAS, χρειάζεται να αναφερθεί ότι τα εν λόγω 

ΔΛΠ έχουν τέτοια δομή ώστε να μπορούν να εφαρμόζονται από εθνικές κυβερνήσεις, φορείς 

τοπικής αυτοδιοίκησης και άλλους φορείς που συνδέονται με το Δημόσιο τομέα. Παρόλο 

αυτά, εξαιρούνται διάφοροι οργανισμοί, όπως για παράδειγμα, η παγκόσμια τράπεζα αλλά 

και οι δημοτικές επιχειρήσεις. Ο λόγος για τον οποίο οι δημοτικές επιχειρήσεις δε 

περιλαμβάνονται στους ανωτέρω δημόσιους φορείς τους οποίους αφορούν τα IPSAS είναι ότι 

ο σκοπός των δημοτικών επιχείρησεων είναι το κέρδος, και επομένως δε διαφέρουν από τις 

κανονικές εταιρίες. Δεδομένου, λοιπόν, του γεγονότος ότι δε διαφέρουν από τις κανονικές 

εταιρίες, οι δημοτικές επιχειρήσεις πρέπει να εφαρμόζουν τα IAS. Τέτοιου είδους 

επιχειρήσεις έχουν δική τους επωνυμία, διεξάγουν επιχειρηματική δραστηριότητα με 

οικονομική και λειτουργική ελευθερία, παρέχουν υπηρεσίες ή προϊόντα σε άλλους φορείς με 

απώτερο σκοπό το κέρδος και τέλος, παρόλο που δε βασίζονται στη συνεχή κρατική 

χρηματοδότηση, ελέγχονται από κάποιο δημόσιο φορέα. 

Για να μπορούν να εφαρμοστούν τα IPSAS χρειάζεται να είναι κατανοητές και να 

προϋπάρχουν ορισμένες σημαντικές προϋποθέσεις. Καταρχήν είναι αναγκαία η χρήση κοινών 

συναλλαγών τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα ώστε να μπορεί να γίνεται η 

χρήση ενός συνόλου γενικών λογιστικών προτύπων. Για αυτό το λόγο, η πλειονότητα των 

IPSAS μπορεί να εφαρμοστεί με λίγες μόνο μεταβολές στα ΔΛΠ που ισχύουν στον ιδιωτικό 

τομέα και υπάρχει μόνο ένας μικρός αριθμός IPSAS που υπάρχουν μόνο για τις συναλλαγές 

στο Δημόσιο. Μία δεύτερη βασική προϋπόθεση αφορά τη βάση των ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων των δημοσίων φορέων. Συγκεκριμένα, από τη στιγμή που οι 
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εταιρίες καταρτίζουν τις εν λόγω χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε δεδουλευμένη βάση, 

έτσι πρέπει να κάνουν και οι φορείς του Δημοσίου. Ένα επιπρόσθετο αναγκαίο 

προαπαιτούμενο είναι η αντικειμενικότητα και η υψηλή ποιότητα των λογιστικών προτύπων 

οι οποίες για να επιτευχθούν χρειάζεται τα εν λόγω λογιστικά πρότυπα να σχεδιαστούν από 

εξειδικευμένα άτομα που θα διαφέρουν από τα άτομα των οργανισμών που θα κληθούν να τα 

εφαρμόσουν. Σχετικά με το συγκεκριμένο σημείο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο σχεδιασμός των 

λογιστικών αυτών προτύπων μπορεί να αναταθεί και σε συμβούλους ειδικούς στον ιδιωτικό 

τομέα και δεν είναι αναγκαστική η ανάθεση ενός τέτοιου έργου σε κάποιο δημόσιο φορέα. Το 

τελικό προαπαιτούμενο για να την κατανόηση και επιτυχή εφαρμογή των IPSAS, αφορά τον 

προγραμματισμό για το σχεδιασμό των συγκεκριμένων προτύπων. Συγκεκριμένα, η συνολική 

διαδικασία του προγραμματισμού για το σχεδιασμό των ΔΛΠ στους δημόσιους φορείς 

χρειάζεται να είναι ιδιαιτέρως προσεκτική και να πραγματοποιείται προτού ληφθούν οι 

όποιες αποφάσεις ,και επίσης, είναι αναγκαίο να μπορούν όλα τα άτομα τα οποία θα 

επηρεαστούν από την εφαρμογή των IPSAS, να συνεισφέρουν στον καθορισμό της τελικής 

μορφής των προτύπων που τελικά θα υιοθετηθούν. 

 

 

3.2 Λογιστικές αρχές στο δημόσιο τομέα με βάση τα Δ.Λ.Π. 

Όπως είναι γνωστό τα τελευταία χρόνια ένας σημαντικός αριθμός χωρών έχουν 

προχωρήσει σε ένα εκσυγχρονισμό των συστημάτων παρακολούθησης των δημόσιων 

οικονομικών τους. Ένας από τους βασικούς λόγους ήταν και παραμένει η διαφάνεια των 

δημόσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων αλλά και η καλύτερη παρακολούθηση της 

σχέσης κόστους-απόδοσης της κάθε δραστηριότητας των δημοσίων φορέων. Στην 

κατεύθυνση αυτή λοιπόν, είναι η προσπάθεια μετάβασης από την ταμειακή βάση στη 

δεδουλευμένη βάση. 

Παρόλο που και οι δύο αυτοί λογιστικές μέθοδοι χρησιμοποιούνται ευρέως για την 

καταχώριση των εσόδων και εξόδων στα λογιστικά «βιβλία», εν τούτοις, υπάρχει μία 

σημαντική διαφορά μεταξύ τους και αυτή αφορά το χρόνο καταχώρησης των συναλλαγών 

είτε αυτές αφορούν πωλήσεις είτε αγορές. Yπήρξαν περίοδοι κυριαρχίας της μίας ή της άλλης 

λογιστικής μεθόδου, όπως αναφέρεται και από τους Tudor and Mutiu (2006), όμως παρόλο 

αυτά, σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του IPSASB, η βασική μέθοδος που πρέπει να 

χρησιμοποιείται είναι η δεδουλευμένη και αυτό φαίνεται και από το γεγονός ότι από τα 32 

πρότυπα τα 31 έχουν ως βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο και μόνο ένα την ταμειακή. 

Επιπροσθέτως, χρειάζεται να αναφερθεί ότι η πλειονότητα των διεθνών οργανισμών 
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προκρίνει τη δεδουλευμένη μέθοδο για τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Δημοσίου 

αλλά και ότι ο οργανισμός IFAC αναφέρει και αναγνωρίζει δύο ακόμη επιπρόσθετες 

μεθόδους, την τροποποιημένη ταμειακή λογιστική και την τροποποιημένη δεδουλευμένη 

λογιστική μέθοδο. 

3.2.1 Η μέθοδος της ταμειακής βάσης 

Η μέθοδος της ταμειακής βάσης έχει ως βασικό χαρακτηριστικό το ότι η λογιστική 

αποτύπωση των συναλλαγών πραγματοποιείται κατά τη στιγμή της πληρωμής ή λήψης των 

μετρητών. Με τη χρήση αυτής της μεθόδου, η πληροφόρηση μέσω των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων αφορά την προέλευση των μετρητών τα οποία αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια 

της συγκεκριμένης περιόδου, το σκοπό της χρήσης τους καθώς και τα σχετικά ισοζύγια 

μετρητών ή ταμειακών ισοδυνάμων κατά την αναφερόμενη ημερομηνία. Η βασική στόχευση 

των χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τη χρήση της εν λόγω μεθόδου επικεντρώνεται 

στα ισοζύγια μετρητών, αλλά και στις διακυμάνσεις τους. Ο δεύτερος τόμος του IFAC 

(2010)
3
 εστιάζεται στην μέθοδο αυτή τονίζοντας ότι οι ενδεχόμενες σημειώσεις των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ενδέχεται να παρέχουν πληροφορίες για υποχρεώσεις, 

σαν τους πληρωτέους λογαριασμούς, αλλά και κάποια μη ταμειακά περιουσιακά στοιχεία. Η 

συγκεκριμένη μέθοδος της ταμειακής βάσης έχει παρατηρηθεί ότι εφαρμόζεται σε χώρες που 

δεν έχουν ακόμα αρκετό προσωπικό με τις αναγκαίες λογιστικές γνώσεις ώστε να 

καταρτιστούν οι οικονομικές καταστάσεις με βάση τη δεδουλευμένη μέθοδο ή σε χώρες που 

απλά τα κόστη για την μετατροπή των οικονομικών καταστάσεων είναι πολύ υψηλά. Βέβαια 

σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι η ταμειακή μέθοδος έχει και ορισμένα 

πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα, με τη χρήση της εν λόγω μεθόδου η κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων είναι εύκολη και αντικειμενική. Παρόλο αυτά τα θετικά σημεία, η 

ταμειακή βάση δεν περιέχει καμία συσχέτιση του κάθε εξόδου με το ανάλογο εισόδημα/ 

έσοδο που αυτό δημιούργησε. 

Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, με τη χρήση αυτής της μεθόδου, τόσο η κατάσταση 

αποτελεσμάτων χρήσης όσο και ο ισολογισμός δεν δείχνουν το συνολικό εύρος των 

δραστηριότητων του οργανισμού στον οποίο αναφέρονται. Προχωρώντας ένα βήμα 

παραπέρα, η χρήση της ταμειακής λογιστικής μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη απεικόνιση 

των λειτουργιών και δραστηριοτήτων ενός οργανισμού αφού υπάρχει περίπτωση μη ορθής 

απεικόνισης των εσόδων. Παραδείγματος χάριν, με τη χρήση της ταμειακής λογιστικής δεν 

υπάρχει διάκριση μεταξύ μίας πληρωμής για μία δαπάνη και της αγοράς κτιριακών 

εγκαταστάσεων που αποτελεί ένα στοιχείο του πάγιου ενεργητικού, διότι η μόνη αποτύπωση 

                                                           
3
 www.ifac.org 



17 

και των δύο γίνεται μέσω των ανάλογων ταμειακών εκροών. Από την άλλη μεριά, δηλαδή 

των εσόδων, υπάρχει και εκεί στρεβλή απεικόνιση εάν εξεταστεί το παράδειγμα ενός δανείου. 

Ένα δάνειο αποτελεί έσοδο (εφόσον έχει ήδη εκταμιευθεί) και δεν απεικονίζεται ως 

υποχρέωση όπως και είναι στην πραγματικότητα. Ο λόγος της μη απεικόνισης του είναι 

απλός και οφείλεται στο γεγονός ότι ούτε οι απαιτήσεις αλλά ούτε και οι υποχρεώσεις 

απεικονίζονται λογιστικά μέσω αυτής της μεθόδου. 

 

3.2.2 Το ΔΛΠ στο πλαίσιο της ταμειακής βάσης 

Η πρώτη έκδοση του συγκεκριμένου ΔΛΠ έλαβε χώρα το 2000, οριστικοποιήθηκε το 2003 

και ξεκίνησε να εφαρμόζεται το 2004 παρόλο που υπήρχαν προτάσεις για εφαρμογή του 

νωρίτερα. Για εκείνους τους φορείς που χρησιμοποιούν ενοποιημένες χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις, υπήρξε παράταση εφαρμογής τριών ετών. Η βασική στόχευση του εν λόγω 

IPSAS αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρειάζεται κάποιος κρατικός φορέας να παρουσιάζει 

τις οικονομικές καταστάσεις γενικού ενδιαφέροντος σε ταμειακή βάση αλλά και γενικότερα 

την ενίσχυση της διαφάνειας των χρηματοοικονομικών καταστάσεων των συγκεκριμένων 

φορέων. Η εφαρμογή αυτού του προτύπου αφορά όλους τους φορείς της κυβέρνησης και η 

εφαρμογή του πρέπει να γίνεται ισότιμα τόσο στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις κάποιου 

κρατικού ή δημόσιου φορέα όσο και στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις. Βασική 

προϋπόθεση είναι ο εκάστοτε κρατικός φορέας να είναι ήδη προετοιμασμένος και να έχει 

ετοιμάσει μία κατάσταση σχετικά με τις ταμειακές του εισροές και εκροές καθώς και να 

γνωστοποιοεί τις λογιστικές πολιτικές και τις επεξηγηματικές σημειώσεις. Όπως έχει ήδη 

προαναφερθεί σχετικά με τα IPSAS, έτσι και το συγκερκιμένο ΔΛΠ δεν εφαρμόζεται από τις 

δημοτικές επιχειρήσεις αφού αυτές εμπίπτουν στα ΔΛΠ που ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα. 

Όπως υποστηρίζει ο IPSASB, το εν λόγω ΔΛΠ αλλά και η εφαρμογή του αποτελούν ένα 

κρίσιμο πρώτο βήμα για τη μετάβαση στις λογιστικές καταστάσεις δεδουλευμένης βάσης και, 

επίσης, βελτιώνουν τη συνολική ποιότητα των παρεχόμενων χρηματοοικονομικών 

πληροφοριών των δημόσιων φορέων. Αν και όλα τα ανωτέρω ισχύουν, υπάρχουν εν τούτοις 

κίνδυνοι, όπως για παράδειγμα, το συγκεκριμένο ΔΛΠ να χρησιμοποιείται σε μόνιμη βάση 

και όχι παροδικά, αλλά και γενικότερα η εκτεταμένη χρήση του συγκεκριμένου ΔΛΠ 

ταμειακής βάσης να υποσκάπτει στην πραγματικότητα τις προσπάθειες του IPSASB για τη 

χρήση της λογιστικής δεδουλευμένης βάσης οικουμενικά (Chan, 2010). 

Πέρα από τα γενικά χαρακτηριστικά του ΔΛΠ ταμειακής βάσης, χρειάζεται να σημειωθεί 

ότι δεν είναι το σύνολο του εν λόγω ΔΛΠ υποχρεωτικό. Συγκεκριμένα, το πρώτο του μόνο 

μέρος είναι υποχρεωτικό και αφορά τις απαιτήσεις των φορέων που καταρτίζουν 
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χρηματοοικονομικές καταστάσεις γενικού σκοπού σε ταμειακή βάση. Συν τοις άλλοις, 

καθορίζει το πλαίσιο για τις απαιτήσεις, τη γνωστοποίηση των πληροφοριών και των 

σημειώσεων των οικονομικών καταστάσεων. Το δεύτερο μέρος, όμως, του εν λόγω ΔΛΠ δεν 

έχει υποχρεωτική φύση αλλά περισσότερο συμβουλευτική, και καθορίζει τις επιπρόσθετες 

πολιτικές και γνωστοποιήσεις τις οποίες θα ήταν καλό ο εκάστοτε δημόσιος φορέας να 

υιοθετήσει ώστε να μπορέσει να προωθήσει τη διαφάνεια των χρηματοοικονομικών του 

καταστάσεων. Τέλος, το δεύτερο αυτό μέρος του ΔΛΠ ταμειακής βάσης επεξηγεί τις 

διάφορες εναλλακτικές μεθόδους με τις οποίες μπορεί να γίνεται η παρουσίαση ορισμένων 

σημαντικών πληροφοριών. 

 

3.2.3 Μέθοδος της προσαρμοσμένης λογιστικής σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση 

Όπως έχει προαναφερθεί και παραπάνω, πέρα από τις δύο βασικές λογιστικές μεθόδους, 

δηλαδή την ταμειακή και τη δεδουλευμένη, υπάρχουν και δύο επιπρόσθετες μέθοδοι των 

οποίων η περιγραφή και ο ορισμός παραθέτονται παρακάτω. 

Συγκεκριμένα ως προσαρμοσμένη λογιστική ταμειακή βάσης ορίζεται εκείνη η λογιστική 

μέθοδος που αναγνωρίζει μεν τα λογιστικά γεγονότα έχοντας ως βασικό κριτήριο τις 

ταμειακές εκροές και εισροές αλλά λαμβάνοντας, ταυτόχρονα, υπόψη και τις απαιτήσεις και 

τους πληρωτέους λογαριασμούς στο τέλος της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου. 

Ουσιαστικά, με αυτή τη μέθοδο τα «βιβλία» παραμένουν ανοιχτά και μετά το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου για 2 μήνες περίπου. Μία βασική συνέπεια της χρήσης αυτής της 

μεθόδου είναι ότι τα έξοδα που λαμβάνονται υπόψη στις ταμειακές εκροές δεν είναι μόνο τα 

έξοδα της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου, αλλά και εκείνα για ένα σύντομο χρονικό 

διάστημα μετά το πέρας της διαχειριστικής περιόδου. Ως έσοδα θεωρούνται οι ταμειακές 

εισροές τόσο της εκάστοτε διαχειριστικής περιόδου όσο και ενός σύντομου χρονικού 

διαστήματος μετά την εν λόγω περίοδο, η οποία συνήθως διαρκεί ένα έτος. Σε αυτό το σημείο 

είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι μέχρι και πρόσφατα, η πλειονότητα των δημόσιων φορέων 

στην Ελλάδα έκαναν χρήση αυτής ακριβώς της μεθόδου. 

Σύμφωνα με τη μέθοδο της προσαρμοσμένης λογιστικής της δεδουλευμένης βάσης 

υπάρχουν συναλλαγές σε δεδουλευμένη βάση που αναγνωρίζονται αλλά υπάρχουν 

ταυτόχρονα και ορισμένες κατηγορίες υποχρεώσεων και απαιτήσεων που δεν 

αναγνωρίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν οι δαπάνες για τα μη 

χρηματοοικονομικά στοιχεία τη στιγμή της αγοράς τους. Με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο, 

οι δαπάνες και όχι τα έξοδα είναι τα βασικά στοιχεία και ως δαπάνες νοούνται τα κόστη που 

λαμβάνουν χώρα κατά τη διαχειριστική περίοδο και τα οποία κόστη συνδέονται με την 
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απόκτηση προϊόντων και υπηρεσιών χωρίς αναγκαστικά να έχει πραγματοποιηθεί κάποια 

πληρωμή για την απόκτηση τους. Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, αυτό το τελευταίο 

σημείο είναι η βασική διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη μέθοδο, αφού η 

προσαρμοσμένη λογιστική δεδουλευμένης βάσης δε λαμβάνει υπόψη της το χρόνο της 

σχετικής ταμειακής ροής. Παρόλο αυτά, στο πλαίσιο της συγκεκριμένης μεθόδου δεν 

υφίσταται μη δεδουλευμένο κόστος που θα αναλωθεί σε μελλοντικές χρήσεις και επίσης, 

υπηρέσιες που θα προκύψουν από περιουσιακά στοιχεία στο μέλλον εγγράφονται κατά το 

χρονικό σημείο στο οποίο πραγματοποιείται η απόκτηση τους. Συνεπώς, χρειάζεται να γίνει 

κατανοητό ότι στο πλαίσιο αυτής της μεθόδου αντικατοπτρίζονται τα κόστη για τους 

αποκτηθέντες πόρους και όχι τα κόστη για τους αναλωθέντες πόρους. 

 

3.2.4 Η μέθοδος της δεδουλευμένης βάσης 

Η λογιστική αυτή μέθοδος προχωράει ένα βήμα παραπέρα σε σχέση τις προηγούμενες και 

ουσιαστικά αποσυνδέει πλήρως την καταγραφή των συναλλαγών με τις σχετικές ταμειακές 

εκροές ή εισροές. Παραδείγματος χάριν, η καταγραφή των εσόδων από τις πωλήσεις 

πραγματοποιείται όταν οι εν λόγω πωλήσεις λαμβάνουν χώρα και αντίστοιχα τα έξοδα 

εγγράφονται όταν ο εκάστοτε οργανισμός, ανεξαρτήτως ιδιωτικού ή δημοσίου, λαμβάνει τα 

αγαθά και πάλι σε πλήρη ανεξαρτησία από τις αντίστοιχες ταμειακές ροές. Επομένως, τα 

λογιστικά γεγονότα καταγράφονται και αναγνωρίζονται στις αντίστοιχες χρονικές περιόδους 

στις οποίες ανήκουν. Στο πλαίσιο αυτής της μεθοδου, αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις, οι 

απαιτήσεις, το καθαρό κεφάλαιο, το εισόδημα και τέλος, οι δαπάνες (Hughes, 2004). 

Οι λόγοι για τους οποίους η εν λόγω λογιστική μέθοδος προτιμάται στο πλαίσιο των 

IPSAS ποικίλουν και αφορούν την καλυτερη κατανομή των πόρων, τη μεγαλύτερη διαφάνεια 

όσον αφορά τα κόστη, αλλά και την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση της 

κυβερνητικής πολιτικής. Γενικά, η έννοια της δεδουλευμένης λογιστικής είναι ευρύτερη σε 

σχέση με την έννοια της δεδουλευμένης βάσης για τη λογιστική και οι εκάστοτε κυβερνήσεις 

έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τη δεδουλευμένη λογιστική αλλά χωρίς την πλήρη 

εφαρμογή της δεδουλευμένης βάσης σχετικά με τα εισοδήματα, αφού ουσιαστικά το 

εισόδημα αποτελεί μία μεγέθυνση των περιουσιακών στοιχείων, το ύψος των οποίων 

εξαρτάται σε μεγάλο βαθμο από τα κριτήρια με βάση τα οποία πραγματοποιείται η 

αναγνώριση συγκεκριμένων πόρων ως περιουσιακά στοιχεία αλλά και κάποιων άλλων ως 

υποχρεώσεις. Επομένως, γίνεται αντιληπτό ότι η ίδια η φύση του δεδουλευμένου είναι 

ελαστική, αφού τόσο οι απαιτήσεις όσο και οι υποχρεώσεις ενός φορέα με μεγαλύτερο 

δεδουλευμένο μπορούν να είναι υψηλότερα. Επιπροσθέτως, το ύψος των καθαρών 
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περιουσιακών στοιχείων, δηλαδή των απαιτήσεων, δείχνει ουσιαστικά τη ρευστότητα του εν 

λόγω φορέα και επίσης, τα έσοδα και οι δαπάνες αφορούν την αύξηση ή τη μείωση, 

αντίστοιχα, της συγκεκριμένης ρευστότητας. 

Στο επίκεντρο της δεδουλευμένης λογιστικής είναι ο ισολογισμός με τις αναφορές στις 

συναλλαγές και τα λογιστικά γεγονότα του παρελθόντος. Μέσα από τη χρήση των δεδομένων 

της συγκεκριμένης λογιστικής μεθόδου μπορεί να πραγματοποιηθεί ευκολότερα η 

προετοιμασία των καταστάσεων χρημτοοικονομικής επίδοσης και θέσης. Πρακτικά, για να 

είναι δυνατή η μετάβαση ενός δημόσιου φορέα από τις προηγούμενες λογιστικές μεθόδους 

στη δεδουλευμένη χρειάζεται πρώτον, να είναι σαφής ο διαχωρισμός των κυβερνητικών 

απαιτήσεων από τη φορολογία και άλλες συναλλαγές μη ανταλλακτικού χαρακτήρα, να 

υπάρξει μία σταδιακή βελτίωση του λογιστικού συστήματος ώστε να είναι δυνατή η 

καταγραφή περισσότερων περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων και τέλος, να 

προετοιμαστούν οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη δεδουλευμένη βάση (Chan, 

2008). Παρόλο που η βασική στόχευση της δεδουλευμένης λογιστικής αφορά το σύνολο των 

περιουσιακών στοιχείων και όχι μόνο τις ταμειακές ροές, εν τούτοις παρέχει ολοκληρωμένη 

πληροφόρηση για τις ταμειακές ροές μέσα από τις οικονομικές καταστάσεις. Οι πιο ευρέως 

χρησιμοποιούμενες οικονομικές καταστάσεις είναι τρείς και παρουσιάζονται παρακάτω, στον 

πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Χρηματοοικονομικές καταστάσεις με τη δεδουλευμένη βάση 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης 

(ισολογισμός) 

Περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για όλα τα 

αναγνωρισμένα περιουσιακά στοιχεία και τις 

υποχρεώσεις 

Κατάσταση χρηματοοικονομικής επίδοσης 

(αποτελέσματα εκμετάλλευσης) 

Περιλαμβάνονται όλες οι λεπτομέρειες για όλα τα 

αναγνωρισμένα έσοδα και τις δαπάνες 

Κατάσταση ταμειακών ροών Αποτελεί τη σύνοψη των ταμειακών εισροών και 

εκροών κατά τη διάρκεια του χρόνου 

 

Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της δεδουλευμένης βάσης, υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ των 

εξόδων σε τρέχοντων και κεφαλαιουχικών, απαιτείται η κεφαλαιοποίηση των δαπανών για 

κεφαιλαιουχικά αγαθά και επίσης, υπάρχει αναγνώριση των αποσβέσεων των συγκεκριμένων 

αγαθών. Συν τοις άλλοις, υπάρχει διαχωρισμός και αναγνώριση των υποχρεώσεων σε 

μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες, και όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό, αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα την καλύτερη ανάλυση των συνεπειών που προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του 

κάθε φορέα. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι το σύνολο των πληροφοριών που 

προκύπτουν από τη μέθοδο της δεδουλευμένης λογιστικής έχει μεγαλύτερη ακρίβεια και 
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μέσω αυτού μπορούν να παρακολουθούνται καλύτερα και ευκολότερα οι διακυμάνσεις των 

απαιτήσεων και των υποχρεώσεων. 

Εφόσον αναφέρθηκαν ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της εν λόγω μεθόδου, σε 

αυτό το σημείο είναι αναγκαία η αναφορά των βασικών αρχών της δεδουλευμένης 

λογιστικής. Συγκεκριμένα, αυτές οι αρχές είναι: 

 Συσχέτιση εσόδων/ εξόδων: Σύμφωνα με αυτή την αρχή, τα έξοδα 

πραγματοποιούνται στην ίδια λογιστική περίοδο με τα έσοδα αφού υπάρχει η 

σύνδεση τους, αν και η αναγνώριση των εσόδων γίνεται πιο πριν από εκείνη των 

εξόδων. 

 Συνέπεια των λογιστικών πολιτικών: Ο εκάστοτε φορέας ή οργανισμός, είτε είναι 

ιδιωτικός είτε δημόσιος, οφείλει να κάνει χρήση των ίδιων λογιστικών πολιτικών 

και διαδικασιών από τη μία λογιστική χρήση στην άλλη ώστε να υπάρχει η 

διασφάλιση της μη αλλοίωσης των λογιστικών μεγεθών από τις διάφορες 

λογιστικές μεταβολές. 

 Συντηρητικότητα: Η συγκεκριμένη αρχή αφορά το ύψος της αποτίμησης των 

στοιχείων τόσο του ενεργητικού όσο και του παθητικού αλλά και των εσόδων. 

Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι τυχόν κέρδη που δεν έχουν ακόμα πραγματοποιηθεί δε 

καταγράφονται στα αποτελέσματα χρήσης, αλλά πραγματοποιείται μεταφορά στο 

λογαριασμό αναπροσαρμογής. Το γεγονός αυτό όμως δε σημαίνει ότι, λόγω της 

αρχής της συντηρητικότητας, μπορεί να γίνει επιτρεπτή είτε η δημιουργία κρυφών 

αποθεμάτων είτε η μη ορθή παρουσίαση στοιχείων του ισολογισμού ή των 

αποτελεσμάτων χρήσης. 

 Πλήρης γνωστοποίηση: Με βάση αυτή την αρχή, οι λογιστικές και 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις οφείλουν να αναφέρουν και να παρουσιάζουν 

όλες εκείνες τις πληρφορίες που είναι απαραίτητες ώστε να μην παραπλανούν. 

 Συνέχεια: Το χρονικό διάστημα κατά το οποίο λειτουργεί μία επιχείρηση ή γενικά 

ένας οργανισμός θεωρείται εξαρχής αόριστο και, επομένως, η λογιστική μονάδα 

συνεχίζει να επιτελεί το έργο της μέχρι να μπορέσει να ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα της και την αποστολή της. 

 Αυτοτέλεια των χρήσεων: Η βάση της αρχής της αυτοτέλειας των χρήσεων είναι η 

σύνδεση και άμεση συσχέτιση των εσόδων με τα έξοδα της ίδιας περιόδου. 

Επομένως λοιπόν, δεν μπορεί να λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα ή τα έξοδα της 

προηγούμενης ή της επόμενης, αντίστοιχα, χρήσης αφού η κάθε χρήση είναι 

ανεξάρτητη. 
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 Περιοδικότητα: Η διάρκεια των εκάστοτε λογιστικών μονάδων είτε αυτές ανήκουν 

στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα παρουσιάζει μία περιοδικότητα και 

διαιρείται σε ίσα χρονικά διαστήματα τα οποία μπορεί να είναι εξαμηνιαία, ετήσια 

κτλ. 

 Αντικειμενικότητα: Ιδιαίτερης σημασίας είναι η αρχή της αντικειμενικότητας, αφού 

η αντικειμενικότητα και αμεροληψία των λογιστικών καταστάσεων είναι ένας από 

τους ακρογονιαίους λίθους της λογιστικής συνολικά. 

 Λογιστική αυτοτέλεια: Κάθε λογιστική μονάδα, ανεξαρτήτως τομέα δράσης, 

δραστηριοποιείται και λειτουργεί με τα δικά της μέσα, έχει τις δικές τις 

υποχρεώσεις και, επίσης, είναι ουσιαστικά μία αυτοτελής οντότητα, αν και 

υπάρχουν περιπτώσεις που μία λογιστική οντότητα είναι όχι μόνο ένας φορέας ή 

μία εταιρία αλλά ένας όμιλος επιχειρήσεων. 

 

Πέρα από τις προαναφερθείσες αρχές και γενικά χαρακτηριστικά της δεδουλευμένης 

βάσης, θα ήταν χρήσιμο να αναφερθούν, επίσης, και ορισμένα από τα οφέλη στα οποία 

αναφέρεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της το 2008 σχετικά με τη χρήση της 

δεδουλευμένης λογιστικής μεθόδου. Συγκεκριμένα, μέσω της δεδουλευμένης βάσης, 

σύμφωνα με την Επιτροπή,  προωθείται η πλήρης εμφάνιση όλων των στοιχείων τόσο του 

ενεργητικού όσο και του παθητικού. Επιπροσθέτως, οι δημοσιονομικές εκθέσεις έχουν 

πολυετή εμφάνιση, τα λογιστικά έγγραφα παρουσιάζονται αναλυτικά και υπάρχει μία 

αποτελεσματικότερη διαχείριση και λήψη των αποφάσεων αφού η ποιότητα των 

παρεχόμενων πληροφοριών είναι υψηλότερη. Συν τοις άλλοις, οι έλεγχοι είναι και αυτοί 

αποτελεσματικότεροι λόγω της μεγαλύτερης ακρίβειας και σαφήνειας των διαφόρων 

εγγραφών, ο πολιτικός έλεγχος καθίσταται αυστηρότερος, διότι υπάρχει καλύτερη κατανόηση 

του δημοσιονομικού αποτελέσματος της εκάστοτε πολιτικής απόφασης. Τέλος, διασφαλίζεται 

η ορθότερη και πιο ορθολογική διαδικασία πληρωμών στους διάφορους δικαιούχους του 

Δημοσίου. 

 

3.2.5 Χώρες που στις οποίες εφαρμόζονται τα IPSAS 

Είναι ευρέως διαδεδομένη η άποψη ότι ο βασικός λόγος που οι κυβερνήσεις εισάγουν τα 

πρότυπα IPSAS, είναι επειδή ότι η εισαγωγή τους θεωρείται μία καλή πρακτική. Παρόλο 

αυτά όμως, στην πράξη ένας μικρός αριθμός κυβερνήσεων έχουν υιοθετήσει πραγματικά τα 

πρότυπα αυτά. Όσον αφορά ειδικά το IPSAS που αφορά τις ταμειακές ροές (το σύνολο των 

IPSAS με τα επιμέρους στοιχεία τους παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω) δεν υπάρχει 
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ούτε μία χώρα σε όλο τον κόσμο στην πραγματικότητα που να έχει υιοθετήσει το εν λόγω 

πρότυπο. Χρειάζεται, όμως, να αναφερθεί ότι η εφαρμογή του συγκεκριμένου προτύπου έχει 

ένα βασικό πρόβλημα και αυτό αφορά την προϋπόθεση για την κατάρτιση ενοποιημένων 

οικονομικών καταστάσεων για όλες τις ελεγχόμενες οντότητες, πράγμα που σημαίνει ότι όλα 

τα υπουργεία και οι υπηρεσίες θα έπρεπε να δομηθούν ως επιχειρηματικές οντότητες που να 

συνιστούν έναν «όμιλο», κάτι που πρακτικά θα ήταν μία πολύ χρονοβόρα διαδικασία και 

σχεδόν όλες οι κυβερνήσεις θεωρούν ότι το κέρδος και η πραγματική καθαρή επιπρόσθετη 

αξία μίας τέτοιας κίνησης θα ήταν ιδιαιτέρως μικρή. Ο παρακάτω πίνακας 2 αναφέρει 

συνοπτικά διάφορες χώρες στις οποίες ισχύουν τα IPSAS και σε ποιό βαθμό αυτά ισχύουν. 

 

Πίνακας 2: Χώρες εφαρμογής των IPSAS 

ΧΩΡΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

Αλβανία Ισχύει η ταμειακή και τροποποιημένη 

ταμειακή λογιστική και υπαρχει σχεδιασμός 

για εφαρμογή των IPSAS ταμειακής βάσης 

Αυστραλία Εφαρμογή λογιστικών προτύπων που είναι 

σχεδόν ίδια με τα IPSAS 

Γεωργία Ήδη από το 2007 εφαρμόζονται τα IPSAS 

για την κεντρική κυβέρνηση 

Ινδία Εφαρμόζεται το IPSAS ταμειακής βάσης, αν 

και σε περιορισμένο βαθμό και υπάρχουν 

σχέδια για μετάβαση στη λογιστική της 

αυτοτέλειας 

Ιταλία Χρήση του τροποποιημένου συνστήματος 

δεδουλευμένης βάσης και έχει ξεκινήσει η 

διαδικασία πιθανής εφαρμογής των IPSAS 

δεδουλευμένης βάσης 

Ιαπωνία Η κεντρική κυβέρνηση εφαρμόζει πλήρως τη 

λογιστική μλεθοδο της δεδουλευμένης βάσης 

που είναι σε συμφωνία με τα IPSAS 

Πακιστάν Υιοθέτηση IPSAS σε ταμειακή βάση 

Νότια Αφρική Όλες οι δημόσιες υπηρεσίες πρέπει να 

χρησιμοποιούν την τροποποιημένη ταμειακή 

βάση της λογιστικής και οι αναγνωρισμένες 



24 

λογιστικές πρακτικές που εφαρμόζουν έχουν 

ως βάση τα IPSAS 

Ισπανία Εφαρμογή της δεδουλευμένης βάσης 

σύμφωνα με τα πρότυπα IPSAS στο πλαίσιο 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης 

σχετικά με το Δημόσιο 

Η.Π.Α. Εφαρμογή λογιστικών μεθόδων και αρχών 

που είναι σύμφωνες με τα IPSAS 

Ελβετία Υιοθέτηση των IPSAS από την 

ομοσπονδιακή κυβέρνηση ήδη από το 2007 

Τουρκία Μέχρι και το 2011 είχαν υιοθετηθεί 17 

IPSAS 

Ηνωμένο Βασίλειο Ο δημόσιος τομέας εφαρμόζει παρόμοιες 

λογιστικές μεθόδους με τα IPSAS 

Πηγή: www.ifac.org 

 

 

3.3. Αναλυτική παρουσίαση των ΔΛΠ στο δημόσιο τομέα 

Εφόσον έχει ήδη προηγηθεί μία αναλυτική επεξήγηση σχετικά με τα γενικά 

χαρακτηριστικά των ΔΛΠ στο δημόσιο τομέα, σε αυτό το μέρος της παρούσας ανάλυσης 

παραθέτεται και επεξηγείται το εκάστοτε IPSAS. Ο πίνακας 3 περιέχει το σύνολο των IPSAS, 

το όνομα τους καθώς και το ΔΛΠ που χρησιμοποιήθηκε ως βάση για το σχεδιασμό τους και, 

στη συνέχεια, το περιεχόμενο του κάθε IPSAS αναλύεται περαιτέρω. 

 

Πίνακας 3: Τα ΔΛΠ στο Δημόσιο (IPSAS) 

IPSAS ΟΝΟΜΑ ΒΑΣΗ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

IPSAS 1 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

IAS 1 

IPSAS 2 ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ 

IAS 7 

IPSAS 3 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ, 

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ 

IAS 8 
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ΕΚΤΙΜΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΑΘΗ 

IPSAS 4 ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΤΩΝ 

ΤΙΜΩΝ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ 

IAS 21 

IPSAS 5 ΚΟΣΤΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ IAS 23 

IPSAS 6 ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

IAS 27 

IPSAS 7 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

IAS 28 

IPSAS 8 ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ 

IAS 31 

IPSAS 9 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 

IAS 18 

IPSAS 10 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΣΕ 

ΥΠΕΡΠΛΗΘΩΡΙΣΤΙΚΕΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΕΣ 

IAS 29 

IPSAS 11 ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ 

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ 

IAS 11 

IPSAS 12 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ IAS 2 

IPSAS 13 ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ IAS 17 

IPSAS 14 ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΥ 

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

IAS 10 

IPSAS 15 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

IAS 32, 39 

IPSAS 16 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ 

ΑΚΙΝΗΤΑ 

IAS 40 

IPSAS 17 ΕΝΣΩΜΑΤΕΣ IAS 16 
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ΑΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

IPSAS 18 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΤΑ 

ΤΟΜΕΑ 

IAS 14 

IPSAS 19 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ, 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ, 

ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

IAS 37 

IPSAS 20 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

IAS 24 

IPSAS 21 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ 

ΤΑΜΕΙΑΚΕΣ ΡΟΕΣ 

IAS 36 

IPSAS 22 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 

ΓΕΝΙΚΟ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ 

ΤΟΜΕΑ 

- 

IPSAS 23 ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΗ 

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ 

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ (ΦΟΡΟΙ 

ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ) 

- 

IPSAS 24 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΣΤΙΣ 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

- 

IPSAS 25 ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ 

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ 

IAS 19 

IPSAS 26 ΑΠΟΜΕΙΩΣΗ ΑΞΙΑΣ 

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

IAS 36 

IPSAS 27 ΓΕΩΡΓΙΑ IAS 41 
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IPSAS 28 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

IAS 32 

IPSAS 29 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ: ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ 

IAS 39 

IPSAS 30 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 

ΜΕΣΑ: ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

IFRS 7 

IPSAS 31 ΑΫΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ IAS 38 

IPSAS 32 ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ 

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ 

- 

Πηγή: Delloite (2010) 

 

3.3.1 IPSAS 1 

Ο βασικός σκοπός και η βασική στόχευση του εν λόγω προτύπου αφορά τον καθορισμό 

της κατάρτισης των δημοσιονομικών καταστάσεων γενικής χρήσης με βάση τη μέθοδο της 

δεδουλευμένης λογιστικής καθώς και τη δομή και τις απαιτήσεις των συγκεκριμένων 

οικονομικών καταστάσεων. 

Το IPSAS 1, του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε πρώτη φορά το 2008, περιέχει τις βασικές 

αρχές με βάση τις οποίες καταρτίζονται οι δημοσιονομικές καταστάσεις, όπως για 

παράδειγμα τη συνέχεια των χρήσεων, την αυτοτέλεια τους, τη συνέπεια της παρουσίασης 

και της ταξινόμησης των διαφόρων ποσών με τη μέθοδο της δεδουλευμένης λογιστικής αλλά 

και την ουσιαστικότητα τους. Το εν λόγω πρότυπο είναι πλήρες ως προς τις οικονομικές 

καταστάσεις, αφού αποτελείται από την κατάσταση οικονομικής θέσης, την κατάσταση 

αποτελεσμάτων, την κατάσταση μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων και των καθαρών 

περιουσιακών στοιχείων, την κατάσταση ταμειακών ροών, σε ορισμένες περιπτώσεις τη 

σύγκριση μεταξύ των προϋπολογισμένων και πραγματοποιηθέντων ποσών και τέλος, τις 

σημειώσεις που ουσιαστικά είναι η σύνοψη των σημαντικότερων λογιστικών αρχών. 

Επιπροσθέτως, όποιος φορέας εφαρμόζει το εν λόγω πρότυπο, χρειάζεται να αναφέρει 

ρητά τη συμμόρφωση του ως προς το IPSAS 1 και επίσης, όπως είναι γνωστό, καμία 

χρηματοοικονομική κατάσταση δε δικαιούται να αναφέρει ότι έχει καταρτιστεί σύμφωνα με 

τα IPSAS εάν δεν εφαρμόζει το σύνολο των απαιτήσεων τους. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο 

του συγκεκριμένου προτύπου αφορά τη μη δυνατότητα του συμψηφισμού του ενεργητικού 

και του παθητικού (όπως συμβαίνει με τα στοιχεία των εσόδων και εξόδων) παρά μόνο στην 

περίπτωση που δίδεται μία τέτοια δυνατότητα ή απαιτείται από κάποιο άλλο IPSAS. Στο 
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πλαίσιο αυτού του IPSAS, ο εκάστοτε φορέας που επιθυμεί να το εφαρμόζει, οφείλει να 

προσκομίζει επαρκείς πληροφορίες της προηγούμενη περιόδου για όλα τα ποσά τα οποία 

παρουσιάζονται στις οικονομικές του καταστάσεις με απώτερο σκόπο τη δυνατότητα 

σύγκρισης των χρηματοοικονομικών στοιχείων διαφορετικών περιόδων. Σύμφωνα με αυτό το 

IPSAS, όλες οι αλλαγές του καθαρού ενεργητικού και μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να 

περιλαμβάνονται στην κατάσταση μεταβολών του καθαρού ενεργητικού/ μετοχικού 

κεφαλαίου. 

Γενικά, η χρονική συχνότητα κατάρτισης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων είναι 

ετήσια αλλά σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί αλλαγή της ημερομηνίας και οι οικονομικές 

καταστάσεις αφορούν κάποια περίοδο άλλη από αυτή του ενός έτους, τότε ο φορέας είναι 

υποχρεωμένος να προβεί σε κοινοποίηση της εν λόγω αλλαγής. Πέραν των προαναφερθείσων 

υποχρεώσεων, ο φορέας πρέπει, επίσης,  κατά την κατάρτιση των οικονομικών του 

καταστάσεων να διακρίνει τα στοιχεία του ενεργητικού και παθητικού του σε τρέχονται και 

μη τρέχοντα. Κάθε οντότητα/ οργανισμός οφείλει να προβαίνει σε γνωστοποίηση κάθε 

στοιχείου του ενεργητικού ή παθητικού που περιέχει ποσά τα οποία θα ανακτηθούν ή θα 

διευθετηθούν τόσο μελλοντικά (12 μήνες μετά τον ισολογισμό) όσο και πριν της ημερομηνίας 

του ισολογισμού. Στο πλαίσιο του εν λόγω IPSAS, καθορίζονται επίσης και τα ελάχιστα 

στοιχεία του ισολογισμού, της κατάστασης αποτελεσμάτων, της κατάστασης μεταβολών 

ιδίων κεφαλαίων, και της κατάστασης ταμειακών ροών, τα οποία είναι υποχρεωμένος ο 

εκάστοτε κρατικός φορέας να υποβάλει. Μαζί με αυτά, το IPSAS 1 περιλαμβάνει και τις 

σχετικές οδηγίες για τον καθορισμό τόσο των επιπρόσθετων στοιχείων όσο και των διαφόρων 

αθροισμάτων. Ένα ακόμα σημαντικό σημείο του συγκερκιμένου IPSAS αφορά την ανάλυση 

των εξόδων στο πλαίσιο της κατάρτισης της κατάστασης αποτελεσμάτων και η οποία 

ανάλυση μπορεί να γίνει είτε ανά λειτουργία είτε ανά είδος. Στην περίπτωση επιλογής της 

λειτουργικής μεθόδου, ο φορέας χρειάζεται να παρέχει επιπρόσθετα και την κατά είδος 

κατάταξη. 

Τέλος, το πρότυπο IPSAS 1 προσδιορίζει τις απαιτήσεις κοινοποίησης που αφορούν τς 

σημειώσεις, οι οποίες με τη σειρά τους περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τις λογιστικές 

πολιτικές που πρέπει να εφαρμόζονται, τις παραδοχές της διοίκησης κατά τη διαδικασία 

εφαρμογής των λογιστικών πολιτικών του εκάστοτε δημόσιου φορέα, τις υποθέσεις σχετικά 

τη μελλοντική αβεβαιότητα, τη νομική μορφή του φορέα, μία σύνοψη των δραστηριότητων 

του εν λόγω φορέα, το όνομα του και αναφορές στη σχετική νομοθεσία. 
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3.3.2 IPSAS 2 

Η κύρια υποχρέωση που προκύπτει για ένα δημόσιο φορέα από την εφαρμογή του IPSAS 

2 αφορά τις πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τις μεταβολές των ταμειακών διαθεσίμων 

καθώς και των ταμειακών ισοδυνάμων στο πλαίσιο της κατάστασης ταμειακών ροών στην 

οποία οι διάφορες ταμειακές ροές ομαδοποιούνται και κατατάσσονται σε λειτουργικές,  

επενδυτικές και τέλος, σε χρηματοοικονομικές/ χρηματοδοτικές κινήσεις και δραστηριότητες. 

Σε αντίθεση με το προηγούμενο πρότυπο, του οποίου η εφαρμογή ξεκίνησε από το 2008, το 

IPSAS 2 άρχισε να εφαρμόζεται ήδη από το 2001. Τα βασικά σημεία του συγκεκριμένου 

προτύπου είναι εννιά και παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω. 

Ο δημόσιος φορέας έχει την υποχρέωση να διαχωρίζει, στο πλαίσιο της κατάρτισης της 

κατάστασης των ταμειακών ροών, τις εν λόγω εισροές/ εκροές σε λειτουργικές, επενδυτικές 

και χρηματοοικονομικές/ χρηματοδοτικές. Επιπροσθέτως, ως ταμειακά ισοδύναμα ορίζονται 

και οι επενδύσεις των οποίων η ημερομηνία κτήσης είναι μικρότερη των τριών μηνών, οι 

οποίες μετατρέπονται εύκολα σε ρευστό και οι οποές έχουν μικρή διακύμανση στο σύντομο 

αυτό χρονικό διάστημα στην αξία τους. Όπως μπορεί να γίνει ευκόλως κατανοητό, οι 

επενδύσεις κεφαλαίου αποκλείονται από αυτή την κατηγορία. Ο φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει είτε την έμμεση είτε την άμεση μέθοδο για την παρουσίαση των 

λειτουργικών δραστηριοτήτων αλλά η άμεση συνίσταται, διότι οι φορείς του Δημοσίου που 

κάνουν χρήση της άμεσης μεθόδου έχουν μεγαλύτερο κίνητρο να διευθετήσουν τα 

ενδεχόμενα ελλείμματα τους τα οποία προέρχονται από συνηθισμένες λειτουργικές 

δραστηριότητες. Συν τοις άλλοις, εκείνες οι ταμειακές ροές των οποίων η προέλευση 

(εισροές) ή ο προορισμός (εκροές) αφορά τόκους και μερίσματα είναι απαράιτητο να 

παρουσιάζονται ξεχωριστά και να καταχωρούνται σε μία από τις τρείς προαναφερθείσες 

κατηγορίες (λειτουργικές, επενδυτικές ή χρηματοοικονομικές). 

Στο πλαίσιο του παρόντος IPSAS, οι διάφοροι φορείς που το εφαρμόζουν πρέπει να 

χρησιμοποιούν ως συναλλαγματική ισοτιμία για τυχόν μετατροπές των ταμειακών ροών τους 

τη συναλλαγματική ισοτιμία εκείνης της ημερομηνίας κατά την οποία έλαβε χώρα η ταμειακή 

εκροή ή εισροή. Ένα ακόμα κρίσιμο σημείο που εντάσσεται στο εν λόγω IPSAS, αφορά τις 

συνολικές ταμειακές ροές κτήσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το IPSAS 2, το σύνολο των 

ταμειακών ροών που σχετίζεται με την κτήση ελέγχομενων οργανισμών αλλά και 

επιπρόσθετων λειτουργικών μονάδων χρειάζεται να παρουσιάζεται ξεχωριστά και να 

καταχωρείται ως μέρος των επενδυτικών ροών. Το τελευταίο σημείο του δεύτερου IPSAS 

που έχει σημασία, αναφέρει ότι σε περίπτωση που ορισμένες χρηματοδοτικές ή επενδυτικές 
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συναλλαγές δεν χρειάζονται ρευστά διαθέσιμα ή ταμειακά ισοδύναμα, αναφέρονται 

ξεχωριστά και δεν περιέχονται στην κατάσταση των ταμειακών ροών. 

 

 

3.3.3 IPSAS 3 

Η βασική στόχευση του συγκεκριμένου προτύπου αφορά την κατάταξη, τη δημοσιοποίηση 

καθώς και το λογιστικό χειρισμό ορισμένων στοιχείων στις οικονομικές καταστάσεις, ώστε 

όλοι οι δημόσιοι φορείς να μπορούν να προετοιμάζουν και να παρουσιάζουν τα στοιχεία αυτά 

σταθερά σε περιοδική βάση. Το άμεσο αποτέλεσμα αυτού είναι η δυνατότητα σύγκρισης 

τόσο με τις οικονομικές καταστάσεις του φορέα των προηγούμενων περιόδων αλλά και με τις 

οικονομικές καταστάσεις γενικά άλλων φορέων του δημοσίου. Επομένως, το εν λόγω 

πρότυπο υποχρεώνει τον εκάστοτε δημόσιο φορέα να κατατάσσει και να δημοσιοποιεί τα 

έκτακτα στοιχεία καθώς και ορισμένα στοιχεία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Συν 

τοις άλλοις, στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου διευκρινίζεται ο λογιστικός χειρισμός των 

μεταβολών των εκτιμήσεων, οι αλλαγές στις λογιστικές πολιτικές αλλά και η διόρθωση 

τυχών σημαντικών σφαλμάτων. 

Ένας δημόσιος φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με την αρχή της δεδουλευμένης λογιστικής, οφείλει να εφαρμόσει το εν λόγω πρότυπο κατά 

την παρουσίαση πλεονάσματος ή ελλείμματος από τις συνήθεις δραστηριότητες και τα 

έκτακτα στοιχεία τους, τη δήλωση των επιδόσεων στο λογιστικό χειρισμό των αλλαγών των 

εκτιμήσεων, τα θεμελιώδη λάθη καθώς και τις όποιες μεταβολές στις λογιστικές πολιτικές. 

Πέρα από τα ανωτέρω, το παρόν πρότυπο αναφέρεται και στη γνωστοποίηση ορισμένων 

στοιχείων του καθαρού πλεονάσματος ή ελλείμματος για την κάθε περίοδο. Οι συγκεκριμένες 

γνωστοποιήσεις γίνονται επιπροσθέτως των άλλων γνωστοποιήσεων που απαιτούνται από τα 

άλλα IPSAS, όπως παραδείγματος χάριν, το IPSAS 1. Χρειάζεται, όμως, να σημειωθεί ότι το 

συγκεκριμένο πρότυπο δεν περιλαμβάνει τις φορολογικές επιδράσεις των έκτακτων 

κονδυλίων, τα όποια ενδεχόμενα θεμελιώδη λάθη και τις μεταβολές στις λογιστικές 

πολιτικές, διότι αφορούν πολλούς φορείς του Δημοσίου. Τέλος, οι μόνοι φορείς του 

Δημοσίου που εξαιρούνται από την υιοθέτηση και εφαρμογή του παρόντος προτύπου είναι οι 

επιχειρήσεις της κυβέρνησης. 
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3.3.4 IPSAS 4 

Ένας δημόσιος φορέας μπορεί να διεξάγει δραστηριότητες στο εξωτερικό με δύο τρόπους, 

είτε με συναλλαγές σε ξένα νομίσματα είτε μπορεί να κατέχει περιουσιακά στοιχεία στο 

εξωτερικό. Συν τοις άλλοις, ο εκάστοτε φορέας έχει τη δυνατότητα να παρουσιάζει τις 

οικονομικές της καταστάσεις σε ξένο νόμισμα. Η βασική στόχευση του συγκεκριμένου 

πρότυπου είναι να καθορίσει τον τρόπο για να συμπεριλαμβάνονται συναλλαγές σε ξένο 

νόμισμα στις οικονομικές καταστάσεις του φορέα και πώς να μετατρέπονται οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σε νόμισμα παρουσίασης. Ένας φορέας, λοιπόν, του 

Δημοσίου που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τις 

λογιστικές αρχές της δεδουλευμένης βάσης, εφαρμόζει το παρόν IPSAS στο ζήτημα του 

λογιστικού χειρισμού των συναλλαγών και των υπολοίπων σε ξένα νομίσματα, εκτός από τις 

συναλλαγές με παράγωγα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του σχετικά με διεθνή ή 

εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται με τα χρηματοοικονομικά μέσα. Συν τοις άλλοις, 

το παρόν IPSAS εφαρμόζεται στη διαδικασία μετατροπής των οικονομικών επιδόσεων των 

ξένων επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του 

κρατικού φορέα από ενοποίηση, είτε με αναλογική ενοποίηση ή με τη μέθοδο της καθαρής 

θέσης και, τέλος, στο ζήτημα μετατροπής των οικονομικών επιδόσεων του εν λόγω φορέα και 

της οικονομικής θέσης σε ένα νόμισμα παρουσίασης. 

Τα ΔΛΠ που ασχολούνται με την αναγνώριση και την μέτρηση των χρηματοπιστωτικών 

μέσων που εφαρμόζονται σε πολλά παράγωγα σε ξένο νόμισμα, εξαιρούνται από το πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος προτύπου. Παρόλο αυτά όμως, ακόμα στον τομέα των ξένων 

παραγώγων και των ξένων παραγώγων σε συνάλλαγμα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής των εν λόγω διεθνών ή εθνικών λογιστικών προτύπων εμπίπτουν στο πεδίο 

εφαρμογής του παρόντος προτύπου. Επιπροσθέτως, το εν λόγω IPSAS εφαρμόζεται όταν ο 

κρατικός φορέας μεταφράζει ποσά που σχετίζονται με παράγωγα από το νόμισμα λειτουργίας 

της στο νόμισμα της παρουσίασης. Το συγκεκριμένο πρότυπο, όμως, δεν εφαρμόζεται στη 

λογιστική αντιστάθμιση στοιχείων σε ξένο νόμισμα, συμπεριλαμβανομένης της 

αντιστάθμισης μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό. Επομένως, οι 

εκάστοτε κρατικοί φορείς μπορεί να εφαρμόσουν τα σχετικά ΔΛΠ που ασχολούνται με τη 

λογιστική αντιστάθμισης. Η εφαρμογή του συγκεκριμένου IPSAS είναι καθολική, εκτός των 

επιχειρήσεων της κυβέρνησης και της παρουσίασης σε μια κατάσταση ταμειακών ροών που 

προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόμισμα, ή στη μετατροπή των ταμειακών ροών μιας 

αλλοδαπής επιχείρησης. 
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3.3.5 IPSAS 5 

Το συγκεκριμένο IPSAS καθορίζει το λογιστικό χειρισμό του κόστους δανεισμού που 

σημαίνει ότι επί της ουσίας απαιτεί την άμεση καταχώρηση του κόστους δανεισμού στα 

έξοδα. Παρόλο αυτά, όμως, επιτρέπει εναλλακτικά την κεφαλαιοποίηση του κόστους 

δανεισμού που αποδίδεται άμεσα κατά την απόκτηση, κατασκευή ή παραγωγή ενός ειδικού 

περιουσιακού στοιχείου. 

Η εφαρμογή του εν λόγω IPSAS αφορά την παρακολούθηση του κόστους δανεισμού και 

είναι καθολική εκτός των κρατικών επιχειρήσεων. Οι εν λόγω επιχειρήσεις (GBEs) 

εξαιρούνται από τα IPSAS διότι οφείλουν να συμμορφωθούν με τα ΔΛΠ που εκδίδονται από 

τη Διεθνή Επιτροπή Λογιστικών Προτύπων, αφού τα ΔΛΠ αυτά συνδέονται με όλες τις 

εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στον ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα και, 

με βάση αυτό οι GBEs οφείλουν να παρουσιάζουν τις λογιστικές τους καταστάσεις έτσι ώστε 

να συμμορφώνονται με τα ΔΛΠ. Σε αυτό το σημείο όμως, χρειάζεται να αναφερθεί ότι το εν 

λόγω IPSAS δεν ασχολείται με το πραγματικό ή το τεκμαρτό κόστος των καθαρών 

περιουσιακών στοιχέιων και ότι σε περίπτωση επιβολής φόρου των κεφαλαίων κίνησης σε 

μεμονομένους φορείς, η απόφαση θα πρέπει να ασκηθεί για να καθοριστεί αν η επιβάρυνση 

ανταποκρίνεται στον ορισμό του κόστους δανεισμού ή αν θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 

ένα πραγματικό ή τεκμαρτό κόστος του καθαρού ενεργητικού/ ίδια κεφάλαια. 

 

3.3.6 IPSAS 6 

Η βασική στόχευση του συγκεκριμένου IPSAS αφορά τις προδιαγραφές των απαιτήσεων 

για την προετοιμασία και παρουσίαση των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

ενός δημόσιου φορέα που χρησιμοποιεί τη δεδουλευμένη λογιστική βάση. 

Ο εκάστοτε φορέας του Δημοσίου που καταρτίζει και παρουσιάζει χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις με βάση τη δεδουλευμένη λογιστική αρχή, οφείλει να υιοθετεί το εν λόγω 

IPSAS κατά την προετοιμασία και παρουσίαση των ενοποιημένων λογιστικών καταστάσεων. 

Η εφαρμογή του IPSAS 6 είναι υποχρεωτική για το λογιστικό έλεγχο ξεχωριστά σε φορείς 

για τις οικονομικές δηλώσεις μιας ελέγχουσας εταιρείας. Επομένως, οι ενοποιημένες 

λογιστικές καταστάσεις χρειάζεται να συνταχθούν σύμφωνα με τα ΔΛΠ του Δημοσίου. Η 

εφαρμογή του παρόντος προτύπου χρησιμοποιείται για την προετοιμασία και την παρουσίαση 

των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων και τη λογιστική για τους 

ελεγχόμενους κρατικούς φορείς, εκτός των GBEs. 

Συν τοις άλλοις, το IPSAS 6 καθορίζει τις απαιτήσεις για την προετοιμασία και 

παρουσίαση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων αλλά και για τη λογιστική για 
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τους ελεγχόμενους φορείς στις ατομικές οικονομικές καταστάσεις του υπό έλεγχο φορέα. 

Παρόλο που οι GBE δεν υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το IPSAS 6, στις δικές τους 

οικονομικές καταστάσεις, όμως, οι διατάξεις του παρόντος IPSAS θα ισχύουν όταν ένας 

δημόσιος φορέας που δεν είναι GBE έχει μία ή περισσότερες ελεγχόμενες οντότητες που 

είναι GBEs. 

 

3.3.7 IPSAS 7 

Η στόχευση του συγκεκριμένου προτύπου αφορά τη λογιστική παρουσίαση και 

αντιμετώπιση των επενδύσεων σε συγγενείς και συνδεδεμένες επιχειρήσεις. Ένας δημόσιος 

φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της 

δεδουλευμένης λογιστικής πρέπει να εφαρμόσει το εν λόγω πρότυπο για επενδύσεις σε 

συγγενείς επιχειρήσεις, όπου η επένδυση στον συνεργάτη οδηγεί στην εκμετάλλευση των 

ιδιοκτησιακών συμφερόντων, με τη μορφή μετοχών ή άλλων τίτλων μετοχικής συμμετοχής. 

Το IPSAS 7 παρέχει τη βάση για το λογιστικό χειρισμό σχετικά με τα συμφέροντα 

ιδιοκτησίας σε συνεργάτες. Ουσιαστικά, ο άλλος φορέας παραχωρεί στον επενδυτή τους 

κίνδυνους και τις ωφέλειες που συνεπάγεται από τα ιδιοκτησιακά συμφέροντα. Επίσης, το 

υπό εξέταση IPSAS ισχύει μόνο για τις επενδύσεις στην επίσημη μετοχική δομή του εκδότη. 

Συν τοις άλλοις, αυτές περιλαμβάνουν και άλλες δομές μετοχών, στις οποίες η συμμετοχή του 

επενδυτή μπορεί να αποτιμηθεί με αξιόπιστο τρόπο. Στην περίπτωση που η δομή του 

μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι σαφώς καθορισμένη μπορεί να αποκτήσει ένα αξιόπιστο 

μέτρο του δικαιώματος ιδιοκτησίας. Ορισμένες εισηγήσεις δημοσίων φορέων μπορούν να 

αναφέρονται ως «Επένδυση», η οποία όμως δεν μπορεί να οδηγήσει σε ένα ιδιοκτησιακό 

συμφέρον. Για παράδειγμα, έστω ότι ένας φορέας του δημόσιου τομέα μπορεί να προβεί σε 

σημαντικές επενδύσεις στην ανάπτυξη ενός νοσοκομείου που ανήκει σε ένα φιλανθρωπικό 

ίδρυμα. Αν και αυτές οι συνεισφορές είναι μη αμοιβαίες, εν τούτοις, δεν επιτρέπουν στο 

δημόσιο φορέα να συμμετάσχει στη λειτουργία του νοσοκομείου, και η φιλανθρωπία είναι 

υπόλογος στο φορέα του Δημοσίου που είναι υπεύθυνος για τη χρήση του δημοσίου 

χρήματος. 

Βέβαια, χρειάζεται να τονιστεί ότι οι συνεισφορές από την οντότητα του Δημοσίου δεν 

είναι ένα ιδιοκτησιακό συμφέρον και κατά συνέπεια, ο δημόσιος φορέας δεν είναι 

εκτεθειμένος στους κινδύνους αλλά ούτε και απολαμβάνει τα οφέλη που συνοδεύουν ένα 

ιδιοκτησιακό συμφέρον. Τέλος, όπως και σε όλα τα προαναφερθέντα IPSAS, έτσι και το 

IPSAS 7 εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός από τις GBEs. 
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3.3.8 IPSAS 8 

Το συγκεκριμένο πρότυπο στοχεύει στην κατάδειξη του λογιστικού χειρισμού με τον 

οποίο αντιμετωπίζονται οι συμμετοχές σε κοινοπραξίες και η παρουσίαση των εσόδων και 

των υποχρεώσεων της κοινοπραξίας στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επενδυτών, 

ανεξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας. 

Ο εκάστοτε φορέας του Δημοσίου οφείλει να καταρτίζει και να παρουσιάζει λογιστικές 

καταστάσεις βάσει της αρχή της δεδουλευμένης λογιστικής, και σύμφωνα με το παρόν IPSAS 

για τη λογιστική για συμμετοχές σε κοινοπραξίες και την παρουσίαση των περιουσιακών 

στοιχείων της επιχείρησης, των εσόδων και εξόδων στις οικονομικές καταστάσεις των μελών 

των κοινοπραξιών και τους επενδυτές, ανεξάρτητα από τις δομές ή τις μορφές της 

κοινοπραξίας. Το εν λόγω πρότυπο αυτό παρέχει, επίσης, τη βάση για τη λογιστική των 

συμμετοχών σε κοινές επιχειρήσεις και, όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις, εφαρμόζεται 

σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός από τις GBEs. 

 

3.3.9 IPSAS 9 

Το IPSAS 9 αποσκοπεί στο να προδιαγράφει το λογιστικό χειρισμό των εσόδων που 

προκύπτουν από διάφορες συναλλαγές του Δημοσίου. Το κύριο ζήτημα της λογιστικής των 

εσόδων είναι ο προσδιορισμός του χρόνου αναγνώρισης των εσόδων. Τα έσοδα 

αναγνωρίζονται, όταν πιθανολογείται ότι μελλοντικά οικονομικά οφέλη θα εισρεύσουν στον 

κρατικό φορέα και αυτά τα οφέλη μπορούν να αποτιμηθούν με αξιοπιστία. Το εν λόγω 

πρότυπο προσδιορίζει τις περιπτώσεις στις οποίες τα κριτήρια αυτά θα πρέπει να πληρούνται 

και επομένως τα έσοδα να αναγνωριστούν, και επίσης, παρέχει πρακτική καθοδήγηση για την 

εφαρμογή αυτών των κριτηρίων. 

Ένας φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το 

συγκεκριμένο πρότυπο, οφείλει να παρακολουθεί τα έσοδα που προκύπτουν από τις την 

παροχή των υπηρεσιών, την πώληση των αγαθών, καθώς και τη χρήση των στοιχείων 

ενεργητικού του φορέα από τρίτους που αποφέρει τόκους, δικαιώματα και μερίσματα. 

Συν τοις άλλοις, το IPSAS 9 εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα εκτός 

από τις GBEs οι οποίες, όπως έχει ήδη προαναφερθεί, οφείλουν να συμμορφωθούν με τα 

ΔΛΠ. Σε αυτό το σημείο, είναι αναγκαίο να αναφερθεί ότι το IPSAS 9 δεν ασχολείται με τα 

έσοδα που προκύπτουν από μη ανταλλαγή συναλλαγών
4
. Χαρακτηριστικά παραδείγματα 

                                                           
4
 Ως συναλλαγή ανταλλαγής ορίζεται εκείνη που κατά την οποία ο φορέας αποκτά περιουσιακά στοιχεία ή 

υπηρεσίες, ή έχει υποχρεώσεις και δίνει απευθείας περίπου ίσης αξίας αγαθά ή υπηρεσίες στο άλλο 

συμβαλλόμενο μέρος στην ανταλλαγή. 
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τέτοιων συναλλαγών αποτελούν η αγορά ορισμένων αγαθών ή υπηρεσιών ή η μίσθωση 

εξοπλισμού. Όσο αφορά τη διάκριση μεταξύ της ανταλλαγής και μη ανταλλαγή των εσόδων, 

χρειάζεται να εξεταστεί η ουσία, και όχι η μορφή της συναλλαγής. 

 

3.3.10 IPSAS 10 

Το IPSAS 10 έχει ως βασικό στόχο τον προσδιορισμό συγκεκριμένων προτύπων για τους 

δημόσιους φορείς που καταρτίζουν τις χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σε νόμισμα 

χωρών με υπερπληθωρισμό, ώστε οι οικονομικές καταστάσεις να παρέχουν αξιόπιστες και 

χρήσιμες πληροφορίες. 

Ένας οποιοσδήποτε φορέας του Δημοσίου που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση της λογιστικής, οφείλει να εφαρμόσει αυτό 

το IPSAS για τις πρωτοβάθμιες οικονομικές καταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και των 

ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων του κάθε οργανισμού που παρουσιάζει στο 

νόμισμα μιας υπερπληθωριστικής οικονομίας. Το υπό εξέταση πρότυπο εφαρμόζεται σε 

όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός από τις GBEs. Σε μια υπερπληθωριστική 

οικονομία, η κατάσταση αποτελεσμάτων και χρηματοοικονομικής θέσης στο τοπικό νόμισμα 

χωρίς επαναδιατύπωση, δεν είναι ιδιαίτερα ωφέλιμο και επίσης, κάθε φορέας πρέπει να 

εφαρμόζει το εν λόγω πρότυπο από την αρχή της περιόδου αναφοράς στην οποία 

διαπιστώνεται η ύπαρξη υπερπληθωρισμού στη χώρα. 

 

3.3.11 IPSAS 11 

Η κεντρική στόχευση του IPSAS 11 αφορά τον καθορισμό του λογιστικού χειρισμού του 

κόστους και των εσόδων που σχετίζονται με τις συμβάσεις κατασκευής. Έτσι λοιπόν, το 

παρόν πρότυπο προσδιορίζει τις ρυθμίσεις που πρέπει να κατατάσσονται ως συμβάσεις 

κατασκευής, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους τύπους των συμβάσεων κατασκευής που 

μπορεί να προκύψουν στο δημόσιο τομέα και επίσης, καθορίζει τη βάση για την αναγνώριση 

και τη δημοσιοποίηση των εξόδων των συμβάσεων αλλά και τα σχετικά έσοδα της σύμβασης. 

Όπως μπορεί να γίνει εύκολα αντιληπτό, η ημερομηνία κατά την τα οποία η συμβατική 

δραστηριότητα αρχίζει και η ημερομηνία που η δραστηριότητα ολοκληρώνεται, συνήθως, 

εμπίπτουν σε διαφορετικές περιόδους αναφοράς. Σε πολλές χώρες, οι συμβάσεις κατασκευής 

που έχουν συναφθεί από φορείς του δημόσιου τομέα δεν καθορίζουν το ποσό του συμβατικού 

εσόδου αλλά αντίθετα τη χρηματοδότηση για τη στήριξη της οικοδομικής δραστηριότητας 

που παρέχεται από τις πιστώσεις ή από παρόμοια κατανομή των εσόδων της γενικής 
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κυβέρνησης, ή από διάφορες άλλες ενισχύσεις ή δωρεές. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το κύριο 

ζήτημα είναι η κατανομή του κόστους κατασκευής στην περίοδο αναφοράς κατά την οποία 

εκτελείται το κατασκευαστικό έργο και, η αναγνώριση των σχετικών δαπανών. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι συμβάσεις που έχουν συναφθεί από δημόσιους φορείς μπορούν να 

καθοριστούν σε εμπορική ή μη εμπορική και πλήρη ή μερική βάση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 

το κυριότερο ζήτημα όσον αφορά τη λογιστική παρακολούθηση των κατασκευών συμβάσεων 

είναι η κατανομή των εσόδων τόσο της σύμβασης όσο και το κόστος των συμβάσεων στις 

περιόδους κατά τις οποίες εκτελείται το κατασκευαστικό έργο. 

Τέλος, ο ανάδοχος που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 

τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης, οφείλει να εφαρμόσει το IPSAS 11, το οποίο με 

τη σειρά του εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός των GBEs. 

 

3.3.12 IPSAS 12 

Το IPSAS 12, στοχεύει στον καθορισμό του λογιστικού χειρισμού των αποθεμάτων 

σύμφωνα με τη μέθοδο του ιστορικού κόστους. Ο λόγος ανάγκης του εν λόγω προτύπου 

βρίσκεται στο γεγονός ότι ένα από τα βασικά θέματα της λογιστικής των αποθεμάτων είναι το 

ποσό του κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και μεταφέρεται προς τα 

εμπρός μέχρι τη στιγμή της αναγνώρισης των εσόδων. Στο πλαίσιο, επίσης, αυτού του 

προτύπου παρέχεται η πρακτική καθοδήγηση για τον προσδιορισμό του κόστους και την 

αναγνώρισή του ως έξοδο στη συνέχεια, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε υποτίμησης 

στην καθαρή αξία ρευστοποίησης. Συν τοις άλλοις, παρέχει καθοδήγηση σχετικά με τους 

τύπους του κόστους που χρησιμοποιούνται για την κοστολόγηση των αποθεμάτων. 

Οι κατηγορίες που δεν εμπίπτουν στο εν λόγω ΔΛΠ είναι οι εργασίες που προκύπτουν 

σύμφωνα με συμβάσεις κατασκευής, συμπεριλαμβάνοντας τις άμεσα συνδεόμενες συμβάσεις 

υπηρεσιών, τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα, τα αποθέματα των παραγωγών του ζωικού 

κεφαλαίου, των γεωργικών και δασικών προϊόντων και μεταλλευμάτων στο βαθμό που 

μετρούνται στην καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία, σύμφωνα με την καθιερωμένη πρακτική σε 

ορισμένους κλάδους και τέλος, οι εργασίες των υπηρεσιών που παρέχονται για μηδενική ή 

ονομαστική εξέταση απευθείας σε αντάλλαγμα από τους δικαιούχους. 

Επιπρόσθετα, όπως και σε όλα τα μέχρι στιγμής προαναφερθέντα πρότυπα, το IPSAS 12 

πρέπει να υιοθετείται από όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός από τις GBEs για τις 

οποίες ισχύουν τα ΔΛΠ που ισχύουν και στον ιδιωτικό τομέα. Συν τοις άλλοις, το παρόν 

πρότυπο σχετίζεται με όλες τις εμπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το αν ανήκουν στον 

ιδιωτικό ή δημόσιο τομέα. 
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3.3.13 IPSAS 13 

Ο κύριος σκοπός του συγκεκριμένου προτύπου είναι να προδιαγράφει για τους μισθωτές 

και τους εκμισθωτές τις κατάλληλες λογιστικές πολιτικές και γνωστοποιήσεις που πρέπει να 

εφαρμόζονται  σχετικά με τις χρηματοδοτικές και λειτουργικές μισθώσεις. Αν και το εν λόγω 

πρότυπο αφορά όλες τις μισθώσεις, παρόλο αυτά εξαιρούνται από αυτό οι συμφωνίες 

μισθώσεων για εξερεύνηση ή χρήση των φυσικών πόρων, όπως το πετρέλαιο, το φυσικό 

αέριο, τη ξυλεία, τα μέταλλα και άλλα δικαιώματα ορυκτών και οι συμφωνίες αδειών 

εκμετάλλευσης για τέτοια στοιχεία όπως οι κινηματογραφικές ταινίες, βιντεοσκοπήσεις, 

θεατρικά έργα, χειρόγραφα, ευρεσιτεχνίες και πνευματικά δικαιώματα. Επιπροσθέτως, από το 

συγκεκριμένο IPSAS εξαιρούνται και οι μισθωτές των ακινήτων για επένδυση που 

πραγματοποιήθηκε υπό χρηματοδοτικές μισθώσεις, καθώς και οι εκμισθωτές των επενδύσεων 

σε ακίνητα που εκμισθώνονται με λειτουργικές μισθώσεις. Συν τοις άλλοις, η εφαρμογή του 

εν λόγω προτύπου είναι υποχρεωτική από όλους τους κρατικούς φορείς εκτός των GBEs. 

Πέρα από τα ανωτέρω, η εφαρμογή του εν λόγω προτύπου πραγματοποιείται και σε 

συμφωνίες που μεταβιβάζουν το δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και 

σημαντικές υπηρεσίες από τον εκμισθωτή, και δύναται να ζητήσει στο πλαίσιο της τη 

λειτουργία ή τη συντήρηση αυτών των περιουσιακών στοιχείων. Αντίθετα, το IPSAS 13 δεν 

εφαρμόζεται σε συμφωνίες που αποτελούν συμβάσεις για υπηρεσίες που δεν μεταβιβάζουν το 

δικαίωμα χρήσης περιουσιακών στοιχείων από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο. 

3.3.14 IPSAS 14 

Η κύρια στόχευση του εν λόγω IPSAS αφορά τον προσδιορισμό των οικονομικών 

καταστάσεων ενός δημόσιου φορέα σε περίπτωση που είναι αναγκαία η προσαρμογή τους για 

γεγονότα μετά την ημερομήνια αναφοράς και επίσης, τον προσδιορισμό των γνωστοποιήσεων 

που ο συγκεκριμένος φορέας χρειάζεται να παρέχει σχετικά με την ημερομηνία κατά την 

οποία οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά με γεγονότα 

μετά την ημερομηνία υποβολής. Το εν λόγω πρότυπο, επίσης, απαιτεί από τον κρατικό φορέα 

να μην καταρτίζει τις οικονομικές καταστάσεις του στη βάση της συνεχιζόμενης ανησυχίας, 

αν γεγονότα μετά την ημερομηνία του ισολογισμού δείχνουν ότι η παραδοχή της 

δραστηριότητας δεν είναι κατάλληλη. Ένας φορέας του Δημοσίου που καταρτίζει και 

παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης 

βάσης, οφείλει να εφαρμόσει το Πρότυπο αυτό για τη λογιστική και τη γνωστοποίηση των 
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γεγονότων μετά την ημερομηνία του ισολογισμού. Τέλος, το παρόν IPSAS αφορά όλους τους 

φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός των GBEs. 

 

3.3.15 IPSAS 15 

Στη σημερινή εποχή, η φύση των χρηματαγορών παγκοσμίως είναι ιδιαίτερα δυναμική και 

έχει οδηγήσει στην ευρεία χρήση μιας ποικιλίας των χρηματοοικονομικών μέσων που 

κυμαίνονται από τις παραδοσιακές πρωτογενείς μορφές, όπως τα ομόλογα, σε διάφορες άλλες 

μορφές παράγωγων μέσων, όπως πράξεις ανταλλαγής επιτοκίων. Όπως είναι λογικό, 

διάφοροι φορείς του Δημοσίου κάνουν χρήση ενός ευρύ φάσματος χρηματοοικονομικών 

μέσων από απλά όργανα, όπως υποχρεώσεις και απαιτήσεις σε πιο πολύπλοκα μέσα (όπως 

cross- currency swaps για αντιστάθμιση δεσμεύσεων σε ξένο νόμισμα) στις δραστηριότητές 

τους, αλλά σε μικρότερο βαθμό εκδίδουν συμμετοχικούς τίτλους. Κάτι τέτοιο μπορεί να 

συμβεί, όταν μια οικονομική οντότητα περιλαμβάνει εν μέρει ιδιωτικοποιημένες GBEs που 

εκδίδουν συμμετοχικούς τίτλους στις χρηματοπιστωτικές αγορές. Επομένως, το παρόν υπό 

εξέταση πρότυπο στοχεύει ακριβώς στην καλύτερη κατανόηση στους χρήστες των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη σημασία των επί του ισολογισμού και εκτός 

ισολογισμού χρηματοοικονομικών μέσων για μια κυβέρνηση ή άλλο φορέα του Δημοσίου, 

των επιδόσεων και των ταμειακών ροών τους. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προτύπου, 

υπάρχουν ορισμένες απαιτήσεις για την παρουσίασή του επί του ισολογισμού 

χρηματοοικονομικών μέσων και προσδιορίζει τις πληροφορίες που πρέπει να 

γνωστοποιούνται σχετικά με τον ισολογισμό (αναγνωρισμένο) και των εκτός ισολογισμού 

(άγνωστο) στοιχείων. Συν τοις άλλοις, όπως και τα προηγούμενα IPSAS, έτσι και αυτό 

εφαρμόζεται σε όλο το εύρος του Δημοσίου εκτός των GBEs. Πέρα από τις GBEs, από το εν 

λόγω πρότυπο εξαιρούνται και τα παρακάτω όσο αφορά τη γνωστοποίηση πληροφοριών 

αναφορικά με τα είδη των χρηματοοικονομικών μέσων: 

 Συμμετοχές σε ελεγχόμενες οντότητες, όπως ορίζεται στο IPSAS 6 

 Συμμετοχές σε συνδεδεμένες επιχειρήσεις, όπως ορίζεται στο πρότυπο IPSAS 7  

 Συμμετοχές σε κοινοπραξίες, όπως ορίζονται στο IPSAS 8 

 Υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια 

 Οι εργοδότες και τα σχέδια «υποχρεώσεις για παροχές μετά την έξοδο όλων των 

τύπων, συμπεριλαμβανομένων των προγραμμάτων παροχών σε εργαζόμενους». 

Πέρα από τα ανωτέρω, από την εφαρμογή του IPSAS 15 εξαιρούνται τα καθαρά 

περιουσιακά στοιχεία ενός φορέα/ συμμετοχές σε ελεγχόμενους φορείς. Ωστόσο, αυτό δεν 
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ισχύει για όλα τα χρηματοπιστωτικά μέσα που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις της ελέγχουσας οντότητας, ανεξάρτητα από το αν αυτά τα μέσα  

κατέχονται ή έχουν εκδοθεί από τον ελεγχόμενο κρατικό φορέα. Παρομοίως, το IPSAS 15 

εφαρμόζεται σε χρηματοπιστωτικά μέσα που κατέχει μία κοινοπραξία. Τέλος, σε αυτό το 

σημείο, χρειάζεται να αναφερθεί ότι οριμένοι φορείς του δημόσιου τομέα μπορεί να 

περιλαμβάνουν και φορείς που εκδίδουν ασφαλιστήρια συμβόλαια. Τέτοιου είδους φορείς 

εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπό εξέταση προτύπου. 

 

3.3.16 IPSAS 16 

Σκοπός του IPSAS 16 είναι ο καθορισμός του λογιστικού χειρισμού των επενδύσεων σε 

ακίνητα και των ανάλογων απαιτήσεων και το συγκεκριμένο IPSAS απαιτεί την εφαρμογή 

του από το σύνολο των κρατικών φορέων εκτός των Επιχειρήσεων της κυβέρνησης. 

Επιπροσθέτως, δεν ασχολείται με θέματα που καλύπτονται από το IPSAS 13, «μισθώσεις», 

συμπεριλαμβανομένων των κατατάξεων των μισθώσεων ως χρηματοδοτικών μισθώσεων ή 

λειτουργικών, της αναγνώρισης της μίσθωσης των εσόδων που προκύπτουν από επενδύσεις 

σε ακίνητα, των μετρήσεων στις οικονομικές καταστάσεις του μισθωτή του ακινήτου που 

έγιναν με βάση μιας λειτουργικής μίσθωσης, της μέτρησης στις οικονομικές καταστάσεις του 

εκμισθωτή του ακινήτου μισθωμένων στο πλαίσιο της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της 

λογιστικής συναλλαγής πώλησης και επαναμίσθωσης και τέλος, της γνωστοποίησης των 

χρηματοδοτικών και λειτουργικών μισθώσεων. Πέραν των ανωτέρω, το παρόν ΔΛΠ δεν 

εφαρμόζεται σε δάση και παρόμοιους φυσικούς πόρους και σε μεταλλευτικά δικαιώματα, 

εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και μη ανανεώσιμων πόρων. 

 

3.3.17 IPSAS 17 

Αυτό στο οποίο αποσκοπεί το συγκεκριμένο ΔΛΠ είναι να προδιαγράψει το λογιστικό 

χειρισμό των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού. Τα κύρια θέματα στη λογιστική των 

ενσώματων εξοπλισμού είναι η χρονική στιγμή της αναγνώρισης των περιουσιακών 

στοιχείων, ο προσδιορισμός της λογιστικής αξίας τους και οι αποσβέσεις που χρειάζεται να 

αναγνωριστούν σε σχέση με αυτούς. Παρόλο αυτά, τα παρακάτω δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο 

του εν λόγω προτύπου: 

 Όταν ένας διαφορετικός λογιστικός χειρισμός έχει υιοθετηθεί σύμφωνα με ένα 

άλλο Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο του Δημοσίου Τομέα  
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 Οι κληρονομιές, αν και οι απαιτήσεις των παραγράφων 73, 74 και 77 

εξακολουθούν να ισχύουν για τις κληρονομιές που αναγνωρίζονται. 

 Το παρόν πρότυπο εφαρμόζεται σε όλους τους φορείς του δημόσιου τομέα, εκτός 

από τις Επιχειρήσεις της κυβέρνησης, όπως άλλωστε και όλα τα μέχρις στιγμής 

προαναφερθέντα ΔΛΠ του Δημοσίου. 

Αυτό το IPSAS εφαρμόζεται σε περιουσιακά στοιχεία, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, 

μεταξύ των οποίων, οι ειδικοί στρατιωτικοί εξοπλισμοί και τα περιουσιακά στοιχεία των 

υποδομών. Συν τοις άλλοις, οι μεταβατικές διατάξεις των παραγράφων 80 έως 87 

απαλλάσσουν από την απαίτηση να αναγνωρίσει όλα τα ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμό κατά τη διάρκεια των πέντε ετών της μεταβατικής περιόδου. Παρομοίως με το 

IPSAS 16, έτσι και το συγκεκριμένο πρότυπο δεν εφαρμόζεται: για δάση, φυσικούς πόρους, 

μεταλλευτικά δικαιώματα, για την εξερεύνηση και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού 

αερίου και άλλων μη ανανεώσιμων πόρων. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και τα ΔΛΠ του Δημόσιου Τομέα, όπως και άλλες 

παρόμοιες διεθνείς κατευθυντήριες λογιστικές γραμμές, επιτρέπουν την αρχική αναγνώριση 

της λογιστικής αξίας των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού να προσδιοριστούν,  

χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση διαφορετική από εκείνη που ορίζεται στα πλαίσια του 

παρόντος υπό εξέταση IPSAS. Συγκεκριμένα, παραδείγματος χάριν, το Διεθνές Λογιστικό 

Πρότυπο 22, «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» παρέχει καθοδήγηση σχετικά με την αποτίμηση 

των ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμό, όταν κάποιο από αυτά τα στοιχεία αποκτώνται 

σε μία συνένωση επιχειρήσεων. Παρόλο αυτά όμως, σε τέτοιες περιπτώσεις όλες οι άλλες 

πλευρές του λογιστικού χειρισμού αυτών των περιουσιακών στοιχείων, 

συμπεριλαμβανομένης και της απόσβεσης, προσδιορίζονται από τις απαιτήσεις του IPSAS 

17. 

 

3.3.18 IPSAS 18 

Ως βασική στόχευση του παρόντος προτύπου θεωρείται η καθιέρωση αρχών για την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση από τα διάφορα τμήματα για να μπορεί να υπάρξει 

βοήθεια στους χρήστες των οικονομικών καταστάσεων ώστε αυτοί με τη σειρά τους να 

μπορούν να κατανοήσουν καλύτερα το παρελθόν του συγκεκριμένου φορέα και να 

προσδιορίσουν τους πόρους που διατίθενται για να στηρίξουν τις σημαντικές δραστηριότητες 

του κρατικού φορέα. Συν τοις άλλοις, το IPSAS 18 αποσκοπεί στην περαιτέρω διάφανεια των 

δημοσιονομικών εκθέσεων ώστε να έχει τη δυνατότητα ο εκάστοτε κρατικός φορέας να 

εκπληρώνει καλύτερα τις υποχρεώσεις του. 



41 

Ένας κρατικός φορέας, που καταρτίζει και παρουσιάζει τις χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις του σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης, οφείλει να 

παρουσιάζει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με το εν λόγω πρότυπο. Επιπρόσθετα, 

το παρόν πρότυπο έχει καθολική εφαρμογή σε όλο το φάσμα του δημόσιου τομέα εκτός των 

Επιχειρήσεων της κυβέρνησης, οι οποίες εξαιρούνται ήδη και από την εφαρμογή των μέχρι 

στιγμής προαναφερθέντων IPSAS. Επιπλέον, το συγκεκριμένο πρότυπο χρειάζεται να 

εφαρμόζεται για το σύνολο των δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων που εντάσσονται 

στο πλαίσιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για το Δημόσιο. Στην περίπτωση που και οι 

δύο ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μιας κυβέρνησης ή άλλων κρατικών φορέων και 

οι ξεχωριστές οικονομικές καταστάσεις του μητρικού φορέα παρουσιάζονται μαζί, κατά 

τομέα πληροφόρησης χρειάζεται να παρουσιάζεται μόνο με βάση τις ενοποιημένες 

οικονομικές καταστάσεις. Μια πλήρης σειρά οικονομικών καταστάσεων περιλαμβάνει τον 

ισολογισμό θέσης, την κατάσταση των οικονομικών επιδόσεων, την κατάσταση ταμειακών 

ροών, την κατάσταση μεταβολών των καθαρών περιουσιακών στοιχείων/ ιδίων κεφαλαίων 

και σημειώσεις, όπως προβλέπεται ήδη από πρώτο IPSAS (IPSAS 1, «Παρουσίαση των 

Οικονομικών Καταστάσεων»). 

 

3.3.19 IPSAS 19 

Το παρόν λογιστικό πρότυπο για το Δημόσιο στοχεύει στο να προσδιορίσει προβλέψεις, 

ενδεχόμενες υποχρεώσεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις, να εντοπίσει τις συνθήκες υπό τις 

οποίες θα πρέπει να είναι αναγνωρίζονται, τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μετρώνται 

και τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Το εν λόγω IPSAS απαιτεί, επίσης, να 

γνωστοποιούνται ορισμένες πληροφορίες σχετικά με τις ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τις 

ενδεχόμενες απαιτήσεις στις σημειώσεις των οικονομικών καταστάσεων έτσι ώστε να 

μπορούν οι χρήστες να αντιληφθούν τη φύση τους, το χρονοδιάγραμμα και τα ποσά. 

Ένας δημόσιος φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει τις οικονομικές καταστάσεις 

σύμφωνα με τη λογιστική της δεδουλευμένης βάσης, οφείλει να εφαρμόσει το παρόν πρότυπο 

για να γνωστοποιείται η λογιστική μέθοδος σχετικά με τις προβλέψεις, τις ενδεχόμενες 

υποχρεώσεις αλλά και τις ενδεχόμενες απαιτήσεις. Από τα προαναφερθέντα στοιχεία 

εξαιρούνται οι παρακάτω κατηγορίες: 

1. Οι εν λόγω διατάξεις και οι ενδεχόμενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από τις 

κοινωνικές παροχές του φορέα, ο οποίος δεν λαμβάνει αντιπαροχή που είναι 

περίπου ίση με την αξία των εμπορευμάτων και υπηρεσίες που παρέχονται, άμεσα 

ως αντάλλαγμα από τους αποδέκτες της 
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2. Αυτά που προκύπτουν από χρηματοοικονομικά μέσα που αποτιμώνται στην εύλογη 

αξία τους 

3. Αυτά που προκύπτουν από εκτελεστέες συμβάσεις, εκτός από τις περιπτώσεις όπου 

η σύμβαση είναι επαχθής και υπόκειται σε άλλες διατάξεις του παρόντος IPSAS 

4. Αυτά που προκύπτουν στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις από συμβάσεις με 

ασφαλισμένους 

5. Αυτά που καλύπτονται από άλλο ΔΛΠ του Δημόσιου Τομέα 

6. Αυτά που προκύπτουν από τη σχέση με τους φόρους εισοδήματος  

7. Αυτά που προκύπτουν από παροχές σε εργαζομένους. 

Τέλος, η εφαρμογή και υιοθέτηση του παρόντος προτύπου αφορά όλο το φάσμα του 

Δημοσίου εκτός των GBEs. 

 

3.3.20 IPSAS 20 

Το εν λόγω πρότυπο αποσκοπεί στο να απαιτεί και να υποχρεώνει τους δημόσιους φορείς 

στην αποκάλυψη της ύπαρξης των σχετικών πληροφοριών, όπου υπάρχει έλεγχος και στη 

δημοσιοποίηση των πληροφοριών σχετικά με συναλλαγές μεταξύ του κρατικού φορέα και 

των συνδεδεμένων μερών του. Οι συγκεκριμένες πληροφορίες χρειάζονται για σκοπούς 

λογοδοσίας του κρατικού φορέα και για να διευκολυνθεί η κατανόηση της οικονομικής θέσης 

και της επίδοσης του. Τα πρωταρχικά θέματα στη γνωστοποίηση πληροφοριών είναι σχετικά 

με τα συνδεόμενα μέρη που προσδιορίζουν τα μέρη έλεγχου ή επηρεάζουν σημαντικά τον 

κρατικό φορέα και τον προσδιορισμό των πληροφοριών σχετικά με τις συναλλαγές με τα εν 

λόγω μέρη. 

Ένας φορέας ο οποίος καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με 

τη λογιστική της δεδουλευμένης βάσης, οφείλει να εφαρμόσει το παρόν IPSAS για την 

αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με σχέσεις συνδεδεμένων μερών και ορισμένες 

συναλλαγές με τα εν λόγω συνδεδεμένα μέρη. Τέλος, όπως και τα προηγούμενα IPSAS, έτσι 

και αυτό εφαρμόζεται από όλο το δημόσιο τομέα πλήν των GBEs , για τις οποίες ισχύουν τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα που ισχύουν και για κάθε άλλη ιδιωτική εμπορική εταιρία. 

 

3.3.21 IPSAS 21 

Το παρόν λογιστικό πρότυπο έχει ως βασικό σκοπό τον καθορισμό των διαδικασιών που 

χρησιμοποιεί ο εκάστοτε δημόσιος φορέας ώστε να καθορίσει αν ένα άυλο (μη ταμειακό) 

περιουσιακό στοιχείο έχει απομειωθεί και να διασφαλίσει ότι οι ζημίες απομείωσης 
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αναγνωρίζονται. Πέραν τούτου, καθορίζει το χρόνο που ένας δημόσιος οργανισμός 

αναστρέφει ζημία απομείωσης και προδιαγράφει γνωστοποιήσεις. 

Συν τοις άλλοις, ο δημόσιος φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τη δεδουλευμένη βάση της λογιστικής υιοθετεί και εφαρμόζει το 

παρόν IPSAS για τη λογιστική απομείωσης της αξίας των άυλων περιουσιακών στοιχείων, 

εκτός από τα αποθέματα (IPSAS 12, «Αποθέματα»), τα περιουσιακά στοιχεία που 

προλύπτουν από τις συμβάσεις κατασκευής έργων (IPSAS 11, «Κατασκευαστικά 

Συμβόλαια»), τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εντάσσονται στο 

ρυθμιστικό πλαίσιο του IPSAS 15. Πέρα από αυτά που έχουν ήδη προαναφερθεί, από το 

παρόν πρότυπο εξαιρούνται ακόμη οι επενδύσεις σε ακίνητα που αποτιμώνται με τη μέθοδο 

της εύλογης αξίας (IPSAS 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα»), οι μη ταμειακές ροές ακινήτων, 

εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που αποτιμώνται με αναπροσαρμογή των ποσών τους 

(IPSAS 17, «Ενσώματα και Εξοπλισμού») και τέλος, τα διάφορα λοιπά στοιχεία ενεργητικού 

για τα οποία οι λογιστικές απαιτήσεις των απομειώσεων συμπεριλαμβάνονται σε άλλο 

IPSAS.  

Συν τοις άλλοις, χρειάζεται να αναφερθεί ότι και αυτό το IPSAS έχει εφαρμογή σε όλο το 

δημόσιο τομέα εκτός των Επιχειρήσεων της κυβέρνησης. Επιπροσθέτως, κρατικοί φορείς που 

είναι κάτοχοι κυκλοφορούντων (ταμειακών) περιουσιακών στοιχείων, όπως ορίζεται στην 

παράγραφο 14, οφείλουν να εφαρμόσουν το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36, «Απομείωση 

Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων». Τέτοιοι κρατικοί φορείς εφαρμόζουν τις απαιτήσεις αυτού 

του IPSAS σε μη-ταμειακά περιουσιακά στοιχεία, δηλαδή άυλα. Επιπλέον, το παρόν πρότυπο 

αποκλείει από το πεδίο εφαρμογής του, την απομείωση της αξίας των περιουσιακών 

στοιχείων που αντιμετωπίζονται με άλλο ΔΛΠ του Δημοσίου Τομέα. Τέλος, το εν λόγω 

IPSAS δεν εφαρμόζεται σε αποθέματα και περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από 

συμβάσεις κατασκευής έργων αλλά και σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου IPSAS 15, «Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Γνωστοποιήσεις και Παρουσίαση». 

 

3.3.22 IPSAS 22 

Η κύρια στόχευση του λογιστικού προτύπου αυτού είναι να προδιαγράψει τις απαιτήσεις 

γνωστοποίησης των πληροφοριών σχετικά με την κυβέρνηση γενικού τομέα στις 

ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις τους. Η αποκάλυψη κατάλληλων 

πληροφοριών σχετικά με τις κυβερνήσεις γενικού τομέα μπορούν να ενισχύσουν τη 

διαφάνεια των οικονομικών εκθέσεων αλλά και την καλύτερη κατανόηση στη σχέση μεταξύ 
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των οικονομικών καταστάσεων και των στατιστικών βάσεων της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης. 

Η κάθε κυβέρνηση που προετοιμάζει και παρουσιάζει τις ενοποιημένες 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης, 

επιλέγει να αποκαλύψει οικονομικές πληροφορίες σχετικά με τον τομέα της γενικής 

κυβέρνησης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του παρόντος υπό εξέταση λογιστικού προτύπου. Οι 

κυβερνήσεις αντλούν κεφάλαια από φόρους μεταβιβάσεων, καθώς και από μια σειρά άλλων 

δραστηριοτήτων παροχής των υπηρεσιών τους και λειτουργούν μέσω διαφόρων φορέων για 

την παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Αν και οι πλειονότητα τέτοιων φορέων βασίζεται κυρίως 

σε χορηγήσεις πιστώσεων ή φόρους ή άλλα έσοδα της κυβέρνησης για τη χρηματοδότηση 

δραστηριοτήτων παροχής των υπηρεσιών τους, εν τούτοις μπορεί να αναλαμβάνουν και 

πρόσθετες δραστηριότητες που παράγουν έσοδα συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών 

δραστηριοτήτων σε ορισμένες περιπτώσεις.  

Οι χρηματοοικονομικές δηλώσεις μίας κυβέρνησης, που παρέχει υπηρεσίες μέσω των 

ελεγχόμενων κρατικών φορέων της χαρακτηρίζονται ως ενοποιημένες οικονομικές 

καταστάσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις κιόλας, οι οικονομικές καταστάσεις και ο 

προϋπολογισμός για την κυβέρνηση μπορεί επίσης, μπορεί να εκδίδεται σύμφωνα με τις 

στατιστικές μεθόδους χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. 

Στο πλαίσιο των ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, οι οικονομικές 

καταστάσεις μόνο ελεγχόμενων φορέων ενοποιούνται. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η εθνική 

κυβέρνηση ελέγχει τις καταστάσεις των τοπικών κυβερνήσεων και έτσι, εδραιώνει καλύτερα 

αυτά τα επίπεδα της διακυβέρνησης. Τέλος, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι το παρόν 

λογιστικό πρότυπο δεν επιτρέπει την παρουσίαση οποιουδήποτε φορέα που δεν 

συμπεριλαμβάνεται στις ενοποιημένες χρηματοοικονομικές καταστάσεις της κυβέρνησης 

στην οποία ανήκει. 

 

3.3.23 IPSAS 23 

Η στόχευση του παρόντος IPSAS αφορά τον καθορισμό των απαιτήσεων για τις 

οικονομικές εκθέσεις των εσόδων που προκύπτουν από μη ανταλλαγή συναλλαγών. Συν τοις 

άλλοις, το συγκεκριμένο IPSAS ασχολείται με ζητήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη στην 

αναγνώριση και μέτρηση των εσόδων από μη χρηματιστηριακές συναλλαγές. 

Ένας κρατικός φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τη δεδουλευμένη βάση της λογιστικής, εφαρμόζει το εν λόγω πρότυπο για τη λογιστική 

εσόδων από μη χρηματιστηριακές συναλλαγές. Η εφαρμογή του παρόντος προτύπου είναι 
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καθολική για όλους τους κρατικούς φορείς εκτός των GBEs, οι οποίες εμπίπτουν στα ΔΛΠ 

που ισχύουν για τον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον, το υπό εξέταση IPSAS διευθύνει έσοδα που 

προκύπτουν από μη χρηματιστηριακές συναλλαγές αφού το σύνολο των εσόδων από 

συναλλαγές εμπίπτουν στο πλαίσιο του IPSAS 9, «Τα έσοδα από χρηματιστηριακές 

συναλλαγές». Αν και υπάρχουν έσοδα για τους κρατικούς φορείς που μπορούν να προκύψουν 

από χρηματιστηριακές συναλλαγές ή συναλλαγές μη ανταλλαγής, εν τούτοις, το μεγαλύτερο 

μέρος των κρατικών εσόδων προέρχεται από φόρους και μεταφορές, μεταξύ των οποίων και 

επιχορηγήσεις, άφεση χρέους, κληροδοτήματα, δωρεές, πρόστιμα και διάφορα άλλα αγαθά ή 

υπηρεσίες σε είδος. 

Οι κυβερνήσεις έχουν τη δυνατότητα να αναδιοργανώνουν το δημόσιο τομέα, 

συγχωνεύοντας διάφορους κρατικούς φορείς σε ορισμένες περιπτώσεις, και σε άλλες 

περιπτώσεις διαχωρίζοντας κάποιους από αυτούς. Ένα συνδυασμός κρατικών φορέων ή 

οργανισμών συμβαίνει όταν δύο ή περισσότεροι φορείς παροχής μαζί σχηματίζουν ένα φορέα 

παροχής και τέτοιες αναδιαρθρώσεις συνήθως περιλαμβάνουν ένα φορέα που αγοράζει μια 

άλλη οντότητα, αλλά μπορεί να οδηγήσει σε ένα νέο ή υπάρχων φορέα, αποκτώντας όλα τα 

στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού του άλλου φορέα. Το Συμβούλιο των Διεθνή 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSASB) δεν απευθύνεται, όμως, σε τέτοιες 

περιπτώσεις συνδυασμών κρατικών φορέων και για αυτό το λόγο, και τους έχει αποκλείσει 

από το πεδίο εφαρμογής του συγκεκριμένου προτύπου. Επομένως, το παρόν πρότυπο δεν 

καθορίζει αν ένας συνδυασμός φορέων που προέρχεται από μία συναλλαγή μη ανταλλαγής 

θα οδηγήσει ή όχι σε έσοδα. 

 

3.3.24 IPSAS 24 

Στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου απαιτείται μια σύγκριση των ποσών του 

προϋπολογισμού και των πραγματικών ποσών που προκύπτουν από την εκτέλεση του 

προϋπολογισμού και που πρέπει να περιλαμβάνονται στις δημοσιονομικές καταστάσεις των 

διαφόρων κρατικών οργανισμών που οφείλουν να καταρτίζουν και να δημοσιοποιούν το 

διαθέσιμο εγκεκριμένο προϋπολογισμό τους και με δεδομένο αυτό, να λογοδοτούν  

δημοσίως. Στο πλαίσιο του παρόντος IPSAS, απαιτείται επίσης η γνωστοποίηση μιας 

επεξήγησης των λόγων της ενδεχόμενης ύπαρξης δημανικών διαφορών μεταξύ του 

προϋπολογισμού και των πραγματικών ποσών. Η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του IPSAS 

24 διασφαλίζει ότι οι διάφοροι φορείς του δημόσιου τομέα εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις 

τους και επίσης, ενισχύεται η διαφάνεια των οικονομικών τους καταστάσεων από την 

απόδειξη της συμμόρφωσης με τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον οποίο έχουν στην 
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κατοχή και λογοδοτούν δημοσίως. Συν τοις άλλοις, ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές 

καταστάσεις καταρτίζονται στην ίδια βάση με τις οικονομικές επιδόσεις τους σχετικά με την 

επίτευξη των αποτελεσμάτων του προϋπολογισμού. 

Ένας φορέας του δημόσιου τομέα που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης, οφείλει να εφαρμόζει 

και το παρόν πρότυπο. Επιπλέον, το συγκεκριμένο IPSAS εφαρμόζεται σε φορείς του 

δημόσιου τομέα, εξαιρουμένων των Επιχειρήσεων της κυβέρνησης. Σε ορισμένες 

περιπτώσεις, οι εγκεκριμένοι προϋπολογισμοί καταρτίζονται ώστε να καλύπτουν όλες τις 

δραστηριότητες του εκάστοτε φορέα και ελέγχονται από κάποια κρατική υπηρεσία ή άλλο 

δημόσιο φορέα. Επιπροσθέτως, υπάρχουν και άλλες περιπτώσεις, όπου χωριστά εγκεκριμένοι 

προϋπολογισμοί μπορεί να χρειάζεται να διατίθενται οι δραστηριότητες των ομάδων ή 

διαφόρων κρατικών φορέων στο κοινό που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις 

μιας κυβέρνησης ή άλλης οντότητας του δημοσίου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι, για 

παράδειγμα, οι οικονομικές καταστάσεις μιας κυβέρνησης που περιλαμβάνουν οργανισμούς 

ή προγράμματα που έχουν λειτουργική αυτονομία και προετοιμάζουν τους δικούς τους 

προϋπολογισμούς, ή στις περιπτώσεις που ο προϋπολογισμός τους είναι έτοιμος μόνο για τον 

τομέα της γενικής κυβέρνησης. Τέλος, σε αυτό το σημείο χρειάζεται να αναφερθεί, 

επιπροσθέτως, ότι το εν λόγω πρότυπο εφαρμόζεται σε όλους τους κρατικούς φορείς και 

οργανώσεις των οποίων οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις για την έγκριση των κονδυλίων 

τους βρίσκονται στη διάθεση του κοινού. 

 

3.3.25 IPSAS 25 

Η βασική στόχευση του συγκεκριμένου IPSAS αφορά τη λογιστική αντιμετώπιση και τις 

γνωστοποιήσεις για παροχές προς τους εργαζομένους. Σύμφωνα με το παρόν πρότυπο, ο 

εκάστοτε δημόσιος φορέας οφείλει να αναγνωρίζει μία υποχρέωση, όταν ένας εργαζόμενος 

παράσχει υπηρεσία με αντάλλαγμα «παροχές σε εργαζομένους» και η οποία υποχρέωση 

πρέπει να καταβληθεί στο μέλλον και επίσης, να αναγνωρίζει ένα έξοδο όταν ο φορέας 

αναλώνει τα οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από την υπηρεσία που παρέχεται από έναν 

εργαζόμενο σε αντάλλαγμα «παροχές προς τους εργαζομένους». 

Το εν λόγω πρότυπο χρειάζεται να εφαρμόζεται από έναν εργοδότη για τη λογιστική όλων 

των παροχών των εργαζομένων, εκτός του μεριδίου που βασίζεται στην αξία
5
. Επιπλέον, δεν 

ασχολείται με την παρουσίαση των προγραμμάτων παροχών συνταξιοδότησης σε 

                                                           
5
 Βλέπε τα σχετικά διεθνή ή εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται με συναλλαγές που βασίζονται σε 

συμμετοχές 
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εργαζόμενους, αφού για το σχετικό αυτό ζήτημα ασχολούνται είτε εθνικά είτε διεθνή 

πρότυπα τα οποία είναι σχετικά με προγραμμάτων παροχών εργαζομένων. Παράλληλα, το 

παρόν IPSAS δεν ασχολείται με τα οφέλη που παρέχονται από σύνθετα προγράμματα 

κοινωνικής ασφάλισης τα οποία ουσιαστικά αποτελούν το αντάλλαγμα για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες από τους εργαζόμενους ή πρώην εργαζομένους των φορέων του δημόσιου τομέα. 

Οι παροχές σε εργαζόμενους οι οποίες εμπίπτουν στο παρόν πρότυπο είναι οι ακόλουθες: 

1. Σύμφωνα με επίσημα προγράμματα ή άλλες τυπικές συμφωνίες μεταξύ του φορέα 

και των εργαζομένων, των ομάδων εργαζομένων ή των αντιπροσώπων τους 

2. Σύμφωνα με νομοθετικές απαιτήσεις ή κλαδικές ρυθμίσεις, όπου οι κρατικοί 

φορείς υποχρεώνονται να συνεισφέρουν σε εθνικός ή κλαδικό επίπεδο 

3. Άτυπες πρακτικές που δημιουργούν τεκμαιρόμενη δέσμευση, όταν η οντότητα έχει 

μία ρεαλιστική εναλλακτική λύση εκτός της καταβολής των παροχών στους 

εργαζόμενους. 

Οι παροχές προς τους εργαζόμενους μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε βραχυπρόθεσμες, 

παροχές μετά την έξοδο, λοιπές μακροχρόνιες παροχές και παροχές εξόδου. 

 Βραχυπρόθεσμες παροχές: Ημερομίσθια, μισθοί και κοινωνική ασφάλιση , ετήσια 

άδεια με αποδοχές και άδεια ασθενείας, κέρδη και μπόνους (αν είναι πληρωτέα 

μέσα σε δώδεκα μήνες από το τέλος της περιόδου) και μη χρηματικές παροχές 

(όπως ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στέγαση, αυτοκίνητα και δωρεάν ή 

επιδοτούμενα αγαθά ή υπηρεσίες) για τους τωρινούς εργαζόμενους 

 Παροχές μετά την έξοδο: Συντάξεις, άλλες παροχές αποχώρησης και ασφάλισης 

ζωής μετά την έξοδο 

 Λοιπές μακροπρόθεσμες παροχές: Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, 

παροχές όπως οι μακράς υπηρεσίας άδειες, παροχές ιωβηλαίου ή άλλης 

μακρόχρονης υπηρεσίας, παροχές μακροχρόνιας ανικανότητας και, παρόλο που δεν 

είναι πληρωτέα εξ ολοκλήρου μέσα σε δώδεκα μήνες μετά το τέλος της περιόδου, 

διανομή κερδών, πρόσθετες παροχές και μεταφερόμενη αποζημίωση 

 Οι παροχές εξόδου 

Στο πλαίσιο του παρόντος προτύπου καθιερώνονται οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για κάθε 

κατηγορία. Οι παροχές σε εργαζόμενους περιλαμβάνουν παροχές που χορηγούνται είτε στους 

εργαζόμενους είτε σε εξαρτώμενα άτομα και μπορεί να τακτοποιούνται με πληρωμές (ή την 

παροχή αγαθών ή υπηρεσιών) που γίνονται είτε απευθείας στους εργαζόμενους, στις 

συζύγους, τα παιδιά τους ή σε άλλα εξαρτώμενα οικογενειακά μέλη. Ένας εργαζόμενος 

μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στον εκάστοτε κρατικό φορέα έχοντας είτε πλήρη απασχόληση 
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είτε μερική απασχόληση, μόνιμη, ευκαιριακή ή προσωρινή. Τέλος, χρειάζεται να αναφερθεί 

ότι το παρόν λογιστικο πρότυπο εφαρμόζεται στο σύνολο των κρατικών φορέων εκτός των 

GBEs. 

3.3.26 IPSAS 26 

Το παρόν πρότυπο στοχεύει στο να καθορίσει τις διαδικασίες που εφαρμόζει ένας 

κρατικός φορέας, να καθορίσει αν οι ταμειακές ροές έχουν υποστεί απομείωση αξίας αλλά 

και να διασφαλίσει ότι οι ζημίες απομείωσης αναγνωρίζονται. Στο πλαίσιο αυτού του 

προτύπου καθορίζεται και ο χρόνος κατά τον οποίο ένας δημόσιος φορέας πρέπει να 

αναστρέφει τη ζημία απομείωσης και να προδιαγράφει τις σχετικές αναγκαίες 

γνωστοποιήσεις. Ένας τέτοιος κρατικός φορέας, που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της δεδουλευμένης λογιστικής, εφαρμόζει και το παρόν 

IPSAS σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση της απομείωση της αξίας των ταμειακών ροών 

περιουσιακών στοιχείων. Από το συγκεκριμένο πρότυπο εξαιρούνται τα αποθέματα (βλέπε 

IPSAS 12, «Αποθέματα»), τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από συμβάσεις 

κατασκευής έργων (βλέπε IPSAS 11, «Κατασκευαστικά Συμβόλαια»), τα χρηματοοικονομικά 

περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του προτύπου IPSAS 15, 

«Οικονομικές Μέσα: Γνωστοποίηση και Παρουσίαση», οι επενδύσεις σε ακίνητα που 

αποτιμώνται στην εύλογη αξία (βλέπε IPSAS 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα»), οι ταμειακές 

ροές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού των οποίων η μέτρηση γίνεται σε 

αναπροσαρμοσμένα ποσά (βλέπε IPSAS 17, «Ακίνητα, εγκαταστάσεις και εξοπλισμός»), οι 

αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις, τα περιουσιακά στοιχεία που προκύπτουν από 

παροχές σε εργαζομένους (βλέπε το IPSAS 25, «Οφέλη Υπαλλήλου»), τα άυλα περιουσιακά 

στοιχεία που τακτικά αποτιμούνται στη δίκαιη αξία, η υπεραξία καθώς και τα βιολογικά 

περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα και τα οποία αποτιμώνται 

στο εύλογη αξία μείον το εκτιμώμενο κόστος στον τόπο πώλησης. 

Το εν λόγω πρότυπο χρειάζεται να εφαρμόζεται από το σύνολο των δημοσίων φορέων 

εκτός των GBEs, για τις οποίες ισχύει το ΔΛΠ 36, «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών 

Στοιχείων» και ως εκ τούτου δεν υπόκεινται στην διατάξεις του υπό εξέταση IPSAS. 

 

3.3.27 IPSAS 27 

Η στόχευση του εν λόγω IPSAS είναι να καθορίσει το λογιστικό χειρισμό και τις 

γνωστοποιήσεις σχετικά με τη γεωργική δραστηριότητα. Ένας κρατικός φορέας που 

καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της 
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δεδουλευμένης λογιστικής, εφαρμόζει το παρόν IPSAS για τα βιολογικά περιουσιακά 

στοιχεία αλλά και την αγροτική παραγωγή κατά τη στιγμή της συγκομιδής. Εξαιρέσεις στο 

παρόν αποτελούν: 

1. Οι εκτάσεις που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα (βλέπε τα πρότυπα 

IPSAS 16, «Επενδύσεις σε ακίνητα» και IPSAS 17, «Ακίνητα, εγκαταστάσεις και 

εξοπλισμός») 

2. Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με γεωργική δραστηριότητα 

3. Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που κατέχονται για την παροχή υπηρεσιών. 

Τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, όμως, που χρησιμοποιούνται σε πολλές 

δραστηριότητες που αναλαμβάνονται από φορείς του δημόσιου τομέα καθώς και τα διάφορα 

βιολογικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται για έρευνα, εκπαίδευση, μεταφορές, 

ψυχαγωγία, αναψυχή, τελωνειακό έλεγχο ή για οποιεσδήποτε άλλες δραστηριότητες που δεν 

είναι γεωργικές, όπως ορίζεται στη παράγραφο 9 του παρόντος IPSAS, δεν ανήκουν σε αυτά 

τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία, των οποίων ο λογιστικός χειρισμός πραγματοποιείται 

σύμφωνα με αυτό το εν λόγω πρότυπο. Συν τοις άλλοις, είναι ιδιαίτερα σημαντικό το ότι σε 

περίπτωση που τα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία πληρούν τον ορισμό ενός περιουσιακού 

στοιχείου, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα IPSAS όπως για παράδειγμα το IPSAS 

12 ή το IPSAS 17. 

 

3.3.28 IPSAS 28 

Ο κύριος στόχος του παρόντος IPSAS αφορά την καθιέρωση αρχών για την παρουσίαση 

των χρηματοοικονομικών μέσων ως υποχρεώσεις ή καθαρό ενεργητικό/ ίδια κεφάλαια και για 

τον συμψηφισμό των διάφορων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και 

υποχρεώσεων. Ο εκδότης πρέπει να ταξινομεί τις υποχρεώσεις και το καθαρό ενεργητικό/ 

ίδια κεφάλαια σε χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, χρηματοοικονομικές 

υποχρεώσεις και συμμετοχικούς τίτλους, να κατατάσσει τους σχετικούς τόκους, μερίσματα ή 

παρόμοιες κατανομές, απώλειες και κέρδη και συνθήκες υπό τις οποίες πρέπει να 

συμψηφίζονται. Το παρόν πρότυπο αλλά και οι αρχές που το διέπουν είναι συμπληρωματικές 

των αρχών για την αναγνώριση και επιμέτρηση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού 

και παθητικού όπως αυτά περιγράφονται στα IPSAS 29 και IPSAS 30. 

Συν τοις άλλοις, ο εκάστοτε κρατικός φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τη λογιστική αρχή της δεδουλευμένης βάσης, εφαρμόζει και το 

παρόν IPSAS, μεταξύ άλλων, σε όλα τα είδη των χρηματοπιστωτικών μέσων. Από αυτά τα 

χρηματοοικονομικά μέσα υπάρχουν ορισμένες εξαιρέσεις και είναι οι ακόλουθες: 
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 Τα συμφέροντα αυτών σε ελεγχόμενους φορείς ή συγγενείς εταιρίες ή 

κοινοπραξίες που κάνουν χρήση των λογιστικών προτύπων IPSAS 6, 

«Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», IPSAS 7, «Επενδύσεις 

σε συγγενείς επιχειρήσεις», αλλά και το IPSAS 8, «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». 

Παρόλο αυτά, σε ορισμένες περιπτώσεις, τα πρότυπα IPSAS 6, IPSAS 7 και 

IPSAS 8 επιτρέπουν σε έναν οργανισμό να χειρίζεται λογιστικά μια συμμετοχή σε 

μια ελεγχόμενη οντότητα, συνδέοντας την με το IPSAS 29. 

 Τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εργοδοτών σύμφωνα με προγράμματα 

παροχών σε εργαζομένους σύμφωνα με τις διατάξεις του IPSAS 25, «Παροχές 

Εργαζομένων». 

 Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των διεθνών ή 

εθνικών λογιστικών προτύπων τα οποία ασχολούνται με τις ασφαλιστικές 

συμβάσεις, λόγω της προαιρετικής συμμετοχής που περιέχουν. 

 Τα χρηματοοικονομικά μέσα, οι συμβάσεις και υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την αξία των μετοχών, οι συναλλαγές στις οποίες τα σχετικά διεθνή ή εθνικά 

λογιστικά πρότυπα ασχολούνται με την αξία των μετοχών. Από αυτές εξαιρούνται 

Συμβάσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 4-6 του παρόντος 

IPSAS, στις οποίες αυτό το πρότυπο εφαρμόζεται αλλά και οι παράγραφοι 38 και 

39 του ίδιου IPSAS, το οποίο θα πρέπει να εφαρμόζεται στις ίδιες μετοχές που 

αγοράζονται, πωλούνται, εκδίδονται ή ακυρώνονται σε σχέση με σχέδια 

δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών, τα προγράμματα αγοράς μετοχών 

εργαζομένων και όλων των άλλων ρυθμίσεων για τις μετοχές με βάση την κάθε 

πληρωμή. 

 

3.3.29 IPSAS 29 

Το πρότυπο αυτό αποσκοπεί στην αναγνώριση και επιμέτρηση των χρηματοδοτικών 

μέσων και κυρίως αυτών που προέρχονται από το ΔΛΠ 39, «Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και επιμέτρηση». 

 

3.3.30 IPSAS 30 

Η στόχευση του προτύπου IPSAS 30 αφορά την υποχρέωση των διαφόρων δημόσιων 

φορέων να γνωστοποιούν τις οικονομικές τους δηλώσεις στους χρήστες για να αξιολογήσουν 
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τόσο τη σημασία των χρηματοοικονομικών μέσων για την οικονομική θέση και απόδοση του 

υπό εξέταση οργανισμού και την απόδοση, όσο και τη φύση και έκταση των πιθανών 

κινδύνων που απορρέουν από τα διάφορα χρηματοοικονομικά μέσα στα οποία είναι 

εκτεθειμένος ο συγκεκριμένος οργανισμός κατά τη διάρκεια αλλά και στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ο εν λόγω κρατικός οργανισμός διαχειρίζεται 

αυτούς τους κινδύνους. Το παρόν IPSAS και οι αρχές του λειτουργούν συμπληρωματικά στις 

θεμελιώδεις αρχές για την αναγνώριση, μέτρηση, και παρουσίαση των οικονομικών 

στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του προτύπου IPSAS 28 και του προτύπου IPSAS 29. 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή του IPSAS 30 αφορά όλο το φάσμα του Δημοσίου και 

περιλαμβάνει το σύνολο των χρηματοοικονομικών μέσων εκτός από τις συμμετοχές σε 

ελεγχόμενες, συγγενείς ή κοινοπραξίες που ακολουθούν λογιστικές μεθόδους σύμφωνες με το 

IPSAS 6, «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις», το IPSAS 7, 

«Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις», ή το IPSAS 8, «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες». 

Παρόλο αυτά, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες τα πρότυπα IPSAS 6, IPSAS 7 ή IPSAS 

8 δίνουν τη δυνατότητα σε έναν κρατικό φορέα να αντιμετωπίζει λογιστικά μια συμμετοχή σε 

μια ελεγχόμενη οντότητα, ή σε κοινοπραξία με βάση το πρότυπο IPSAS 29. Εάν όμως οι 

δημόσιοι φορείς αντιμετωπίσουν λογιστικά τις συμμετοχές σύμφωνα με το IPSAS 29, τότε 

πρέπει να εφαρμόσουν το σύνολο των απαιτήσεων του. Οι διάφοροι κρατικοί φορείς 

οφείλουν να εφαρμόζουν επίσης το παρόν πρότυπο σε όλα τα παράγωγα που συνδέονται με 

συμμετοχές σε ελεγχόμενες, συγγενείς ή κοινοπραξίες  εκτός και αν το εν λόγω παράγωγο 

ανταποκρίνεται στον ορισμό του συμμετοχικού τίτλου που εμπίπτει στο IPSAS 28. Συν τοις 

άλλοις, εξαιρούνται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών που απορρέουν από 

προγράμματα παροχών σε εργαζόμενους για τα οποία ισχύει το IPSAS 25, «Παροχές 

Εργαζομένων» καθώς και τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια. 

Ωστόσο, το παρόν IPSAS εφαρμόζεται σε παράγωγα που είναι ενσωματωμένα σε 

ασφαλιστήρια συμβόλαια και στις περιπτώσεις που ο εκδότης συμβολαίων 

χρηματοοικονομικής εγγύησης εφαρμόζει τα πρότυπα IPSAS 29, την αναγνώριση και 

επιμέτρηση των συμβολαίων, αλλά και εφαρμόζει τα σχετικά διεθνή ή εθνικά λογιστικά 

πρότυπα που ασχολούνται με τις συμβάσεις ασφαλειών. 

 

3.3.31 IPSAS 31 

Το παρόν λογιστικό πρότυπο αποσκοπεί στον καθορισμό της λογιστικής αντιμετώπισης 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν θίγονται σε κάποιο από τα προαναφερθέντα 



52 

πρότυπα. Επιπλέον, το παρόν πρότυπο υποχρεώνει ένα κρατικό φορέα να αναγνωρίσει ένα 

άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν και μόνο όταν πληρούνται ορισμένα συγκεκριμένα κριτήρια. 

Συν τοις άλλοις, καθορίζεται και ο τρόπο μέτρησης της λογιστικής αξίας των αυλών 

περιουσιακών στοιχείων, και απαιτείται να καθορίζονται οι γνωστοποιήσεις για τα εν λόγω 

άυλα περιουσιακά στοιχεία. Ο φορέας, επίσης, που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές 

καταστάσεις σύμφωνα με τη λογιστική βάση, εφαρμόζει το παρόν IPSAS για τη λογιστική 

των άϋλων περιουσιακών στοιχείων. 

Το συγκεκριμένο IPSAS εφαρμόζεται για τη λογιστική διαχείριση των άυλων 

περιουσιακών στοιχείων, με τις ακόλουθες όμως εξαιρέσεις: 

 Άυλα περιουσιακά στοιχεία που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής άλλου προτύπου 

 Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, όπως ορίζονται στο IPSAS 28 

 Η αναγνώριση και αποτίμηση από έρευνα και αξιολόγηση στοιχείων του 

ενεργητικού (βλέπε σχετικά διεθνή ή εθνικά λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται 

με την εξερεύνηση και αξιολόγηση των ορυκτών πόρων) 

 Δαπάνες για την ανάπτυξη και εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου, φυσικού αερίου και 

όμοιους μη ανανεώσιμους πόρους 

 Άυλα στοιχεία του ενεργητικού που αποκτήθηκαν σε μία συνένωση επιχειρήσεων 

 Η υπεραξία που αποκτάται από μία συνένωση επιχειρήσεων 

 Τα δικαιώματα που απορρέουν από τη νομοθεσία, ένα σύνταγμα και νόμους 

Κατά την περίπτωση που τα εθνικά ή τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δεν εξειδικεύουν 

επαρκώς τις απαιτήσεις γνωστοποίησης για τα άυλα περιουσιακά στοιχεία, εφαρμόζονται οι 

απαιτήσεις γνωστοποίησης του IPSAS 31 σε όλα εκείνα τα άυλα περιουσιακά στοιχεία. 

Τέλος, το παρόν IPSAS έχει καθολική εφαρμογή στο δημόσιο τομέα πλήν των GBEs. 

 

3.3.32 IPSAS 32 

Η κύρια στόχευση του εν λόγω λογιστικού προτύπου για το Δημόσιο αφορά το λογιστικό 

χειρισμό των συμφωνιών παραχώρησης από την παραχωρούσα αρχή σε έναν κρατικό φορέα. 

Ένας δημόσιος φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα 

με τη δεδουλευμένη βάση της λογιστικής, εφαρμόζει το παρόν πρότυπο για τη λογιστική με 

διακανονισμούς παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών. Επιπροσθέτως, το εν λόγω IPSAS 

εφαρμόζεται σε όλο το φάσμα των φορέων του Δημοσίου, εκτός από τις GBEs όπου εκεί 

ισχύουν τα ΔΛΠ που ισχύουν και για τον ιδιωτικό τομέα. Ενδεχόμενες ρυθμίσεις στα πλαίσια 

της εφαρμογής του συγκεκριμένου IPSAS αφορούν το χειριστή παροχής δημόσιων 
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υπηρεσιών που συνδέονται με το περιουσιακό στοιχείο παραχώρησης για λογαριασμό της 

αρχής που προχωράει στη συγκεκριμένη παραχώρηση. Συν τοις άλλοις, οι πιθανές ρυθμίσεις 

εκτός του πεδίου εφαρμογής του παρόντος IPSAS είναι εκείνες που αφορούν υπηρεσίες και 

στοιχεία διαχείρισης, κατά τις οποίες το περιουσιακό στοιχείο δεν ελέγχεται από την 

παραχωρούσα αρχή, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση της εξωτερικής ανάθεσης ή μίας 

ιδιωτικοποίησης. Τέλος, το παρόν πρότυπο δε καθορίζει το λογιστικό χειρισμό από τους 

φορείς εκμετάλλευσης σχετικά με τις λογιστικές μεθόδους για συμφωνίες παραχώρησης 

υπηρεσιών από τον αερομεταφορέα, αυτές μπορούν να βρεθούν στα σχετικά διεθνή ή εθνικά 

λογιστικά πρότυπα που ασχολούνται με διακανονισμούς παραχώρησης δημόσιων υπηρεσιών. 

 

3.4. Θετικά στοιχεία και προκλήσεις των IPSAS 

Κατά τη διαδικασία εφαρμογής των IPSAS προκύπτουν θετικά στοιχεία και προκλήσεις 

δίνοντας τη δυνατότητα για μία περισσότερο κριτική ανάλυση στο συγκεκριμένο θέμα. 

Αρχίζοντας από τα θετικά αυτά σημεία, τα IPSAS βελτιώνουν την ποιότητα των λογιστικών 

καταστάσεων παρέχοντας ταυτόχρονα υψηλότερου επιπέδου χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση (Jones, 2007). 

Συν τοις άλλοις, προκύπτουν και άλλα πλεονεκτήματα από την υιοθέτηση των IPSAS και 

ορισμένα εκ των οποίων είναι, όπως ακολουθούν. Συγκεκριμένα, υπάρχει μεγαλύτερη 

υποχρέωση λογοδοσίας αλλά και διαφάνειας στις οικονομικές εκθέσεις ενός δημόσιου φορέα 

που συντάσσει τις οικονομικές της καταστάσεις σύμφωνα με τα IPSAS και έχει σαν 

αποτέλεσμα την μεγαλύτερη αξιοπιστία των οικονομικών αυτών καταστάσεων. 

Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται μία καλύτερη και ακριβέστερη πρόβλεψη των μελλοντικών 

περιουσιακών στοιχείων και των ταμειακών ροών και επίσης, με την χρησιμοποίηση των εν 

λόγω προτύπων επιτυγχάνεται η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού των οικονομικών 

του εκάστοτε φορέα του δημοσίου. Πέραν των ανωτέρω, δίνεται η δυνατότητα σύγκρισης 

των οικονομικών καταστάσεων με τις οικονομικές καταστάσεις των εκάστοτε κυβερνήσεων 

και δημόσιων φορέων και επίσης, η χρήση των IPSAS βοηθάει ώστε να έχουμε μια πιο 

βελτιωμένη και κατανοητή διαχείριση στην αγορά που είναι αποτέλεσμα των ακριβέστερων 

προβλέψεων των εσόδων και των δαπανών. Παρομοίως, μέσω της εφαρμογής των IPSAS σε 

ένα σύνολο χωρών επιτεύχθηκε η μείωση των αποκλίσεων μεταξύ των λογιστικών 

συστημάτων σε διεθνές επίπεδο και έτσι με αυτόν τον τρόπο γίνεται ευκολότερη η 

συγκρισιμότητα των επιδόσεων μεταξύ δύο κρατών ή ακόμα και δύο φορέων κρατικής 

εξουσίας. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των IPSAS αφορά το ζήτημα της δίκαιης αξίας (fair 

value). Η έννοια της δίκαιης αξίας αποτελεί μία καινοτομία των ΔΛΠ, την οποία υιοθέτησαν 
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και τα IPSAS. Όπως γίνεται στις εταιρείες που ακολουθούν τις προσταγές των ΔΛΠ έτσι και 

οι δημόσιοι φορείς παρουσιάζουν την πραγματική αξία των περιουσιακών τους στοιχείων. 

Ένα τελευταίο σημείο που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως θετικό αποτέλεσμα της 

υιοθέτησης των IPSAS, είναι ότι μέσω αυτών επιτυγχάνεται μία καλύτερη διαχείριση των 

εσόδων και των εξόδων, καθώς υποστηρίζουν αποτελεσματικότερα την λήψη αποφάσεων και 

παράλληλα προωθούν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία προωθώντας ακόμα περισσότερο 

έναν αποτελεσματικό τρόπο λήψης αποφάσεων. 

Πέρα από πλεονεκτήματα, τα IPSAS και η εφαρμογή τους ενέχει και κινδύνους και 

προκλήσεις. Καταρχήν, ένα σημαντικό ζήτημα είναι ότι διεθνής γλώσσα της λογιστικής είναι 

τα αγγλικά πράγμα το οποίο οδηγεί σε προβλήματα όσο αφορά τον τρόπο σκέψης των 

συστημάτων λογιστικής αλλά και την επικοινωνία. Συν τοις άλλοις, λόγω των διαφορετικών 

ειδών οργάνωσης του δημοσίου τομέα στις διάφορες χώρες, παρουσιάζονται προβλήματα 

λόγω έλλειψης κατάλληλα εξειδικευμένου προσωπικού και επίσης, επειδή η υιοθέτηση των 

IPSAS προϋποθέτει την ύπαρξη κεφαλαίων αυτό αποτελεί πρόβλημα για τις αναπτυσσόμενες 

χώρες οι οποίες δεν έχουν τα αναγκαία κεφαλαία και δεν μπορούν να προχωρήσουν στον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας λογιστικής. Για αυτό το λόγο, κιόλας, υπάρχουν πολλοί 

μελετητές που υποστηρίζουν ότι το βασικότερο πρόβλημα είναι ακριβώς αυτό που ήδη 

αναφέρεται παραπάνω, εκείνο της έλλειψης του εξειδικευμένου προσωπικού, δηλαδή 

εκπαιδευμένων και ικανών λογιστών στις δημόσιες οντότητες, και θεωρείται ο κύριος λόγος 

της μη υιοθέτησης και εφαρμογής των IPSAS. Η διαδικασία της κατάρτισης αλλά και η 

διαδικασία της πρόσληψης και της στελέχωσης των δημόσιων οντοτήτων μπορεί να είναι 

ιδιαίτερα χρονοβόρα και σε πολλές περιπτώσεις μη αποτελεσματική, λόγω του όγκου των 

πληροφοριών και καθηκόντων. 

Συν τοις άλλοις, η ανάγκη αλλαγής των ήδη υπάρχοντων λογιστικών πληροφοριακών 

συστημάτων και η ανάγκη υιοθέτησης νέων αποτελεί ένα ακόμη μείζον πρόβλημα για τις 

κυβερνήσεις των χωρών αφού απαιτείται εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και ύπαρξη 

κατάλληλων τεχνικών υποδομών για την εφαρμογή των νέων πληροφοριακών συστημάτων, 

διαδικασίες οι οποίες έχουν χρηματικό και χρονικό κόστος για τις κυβερνήσεις. Το κόστος 

της υιοθέτησης των IPSAS είναι επιπρόσθετο των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η 

εφαρμογή τους σε πολλές χώρες και περιλαμβάνει τόσο το κόστος εκπαίδευσης και 

ενημέρωσης όσο και το κόστος κατάλληλου λογισμικού (PwC, 2007). Οι προσπάθειες 

εφαρμογής ενός κοινού λογιστικού συστήματος παγκοσμίως είναι πολύ πιθανόν να 

αποτύχουν καθώς θεωρείται βέβαιο ότι θα δημιουργήσουν προβλήματα και κρίσεις στο 

εσωτερικό κάποιων χωρών εξαιτίας του τρόπου υπολογισμού των οικονομικών μεγεθών 
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(Schaeffer, 2006). Επιπρόσθετα, πρέπει να αναφερθεί ότι το κόστος υιοθέτησης και 

εφαρμογής των συγκεκριμένων προτύπων δεν είναι σταθερό και εξαρτάται εν πολλοίς από το 

δημόσιο λογιστικό επίπεδο μίας χώρας και επομένως, δεν είναι απίθανο το κόστος εφαρμογής 

του συστήματος να είναι τόσο υψηλό που να μην μπορεί να το υποστηρίξει η οικονομία ενός 

μικρού κράτους. Τέλος, χρειάζεται σε κάθε περίπτωση να αναφερθεί ότι, παρόλο που 

υπάρχουν σημαντικά θετικά στοιχεία όσο αφορά την υιοθέτηση των IPSAS, τα κράτη της 

Ευρωζώνης έχουν αποφασίσει να μη χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω πρότυπο και συζητείται το 

ενδεχόμενο δημιουργίας ξεχωριστών προτύπων. Όπως μπορεί να γίνει αντιληπτό η 

συγκεκριμένη απόφαση της Ευρωζώνης αποθαρρύνει και άλλα κράτη από την υιοθέτηση των 

IPSAS και, επομένως, μπορεί να θεωρηθεί ως μία επιπλέον πρόκληση και πρόβλημα σχετικά 

με τα ΔΛΠ του Δημοσίου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4  

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ 
 

Στο παρόν κεφάλαιο θα κάνουμε λόγο για την περίπτωση της Ελβετίας. Λόγω των 

αυξημένων αναγκών για περισσότερο συνεκτικές πληροφορίες σχετικά με την 

χρηματοοικονομική κατάσταση και θέση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης της Ελβετίας, αλλά 

και λόγω της ανάγκης εναρμόνισης του λογιστικού πλαισίου της ομοσπονδιακής κυβέρνησης 

με τα χαμηλότερα επίπεδα της δημόσιας διοίκησης, η Ελβετική Ομοσπονιακή 

Χρηματοοικονομική Διοίκηση (FFA) πήρε την απόφαση το 2001 να ξεκινήσει μία 

προσπάθεια για να αναθεωρήσει το ομοσπονδιακό λογιστικό πλαίσιο με την πρώτη 

χρηματοοικονομική κατάσταση να εκδίδεται το 2007 βασιζόμενη στα IPSAS. Ο βασικός 

στόχος αφορούσε τη μεγαλύτερη διαφάνεια στο επίπεδο των υπουργείων και των 

διαχειριστικών αρχών αλλά και την παροχή ενός καλύτερου και πιο αξιόπιστου λογιστικού 

πλαισίου για τη διαδικασία καάρτισης του προϋπολογισμού τους. Επιπροσθέτως, ένας ακόμη 

λόγος αφορούσε την ανάγκη για αναδόμηση και ανάπτυξη των υπάρχοντων ΙΤ συστημάτων. 

Συγκεκριμένα, η διαδικασία υιοθέτησης των IPSAS ξεκίνησε το 2002 με την FFA να 

εδραιώνει μία προκαταρτική ανάλυση και το βασικό μοντέλο του Νέου Λογιστικού 

Μοντέλου (New Accounting Model- NAM). Το εν λόγω μοντέλο περιείχε τη δέσμευση για τη 

μετάβαση πλήρως στη λογιστική δεδουλευμένης βάσης. Το κοινοβούλιο ενέκρινε τα 

απαιτούμενα κεφάλαια ώστε να μπορέσει η συγκεκριμένη διαδικασία, το συγκεκριμένο 

project να ξεκινήσει και, για αυτό το λόγο, τα μέλη του κοινοβουλίου από πολύ νωρίς 

ενεκλάκησαν στον εν λόγω project. Το 2003, κατά τα πρώτα στάδια του project, εκπονήθηκε 

μία λεπτομερής μελέτη, ενώ το επόμενο έτος η FFA ασχολήθηκε κυρίως με τον ορισμό και 

την ανάπτυξη ενός ενοποιημένου λογιστικού συστήματος σε όλα τα επίπεδα της διοίκησης 

και επίσης με τον ορισμό της λογιστικής διαχείρισης διαφόρων στοιχείων σύμφωνα με τα 

IPSAS. Κατά το ίδιο διάστημα, προετοιμάστηκε το περίγραμμα του νομοσχεδίου για τον 

ομοσπονδιακό προϋπολογισμό. 

Η εισαγωγή του NAM ξεκίνησε 2 χρόνια πρίν από την καταληκτική ημερομηνία των νεών 

προϋποθέσεων αφού οι πρώτες δραστηριότητες και προεργασίες σχετικά με τον 

προϋπολογισμό του 2007 έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει στις αρχές του 2006. Η φάση της 

εισαγωγής περιελάμβανε αναλυτικές και λεπτομερείς λύσεις σε όλους τους διάφορους τομείς 

της λογιστικής αλλά και την εισαγωγή των καινούργιων δομών IT. Το 2006, τόσο το 

κοινοβούλιο όσο και το ομοσπονδιακό συμβούλιο ενέκριναν τελικά το νομοσχέδιο που 
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αποτελούσε τη βάση του προϋπολογισμού του 2007. Κατά τη διάρκεια του 2007, οι 

δραστηριότητες της FFA είχαν κυρίως επικεντρωθεί στις συμβουλές προς διάφορους 

διαχειριστικούς οργανισμούς σχετικά με λογιστικά και τεχνικά ζητήματα και επίσης σχετικά 

με πιθανές βελτιώσεις του προϋπολογισμού του 2008. Η πρώτη χρηματοοικονομική 

κατάσταση με βάση το NAM για το 2007 εκδόθηκε το Μάρτιο του 2008 και εγκρίθηκε από 

το κοινοβούλιο τον Ιούνιο του ίδιου έτους. Το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα θα μπορούσε 

να τηρηθεί και να έχει ως αποτέλεσμα την έγκαιρη εισαγωγή της δεδουλευμένης λογιστικής 

το 2007 αλλά η περίοδος προετοιμασίας ήταν σχετικά ανεπαρκής και δε μπορούσαν να 

λυθούν όλα τα ζητήματα σχετικά με το λογιστικό χειρισμό επαρκώς. Έτσι, λοιπόν, η 

διαδικασία της συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των λογιστικών δεδομένων αποτέλεσε 

σημαντικό κομμάτι στα χρόνια που ακολούθησαν. 

Σε κάθε, όμως, περίπλοκη διαδικασία υπάρχουν και δυσκολίες που πρέπει να 

ξεπεραστούν. Συγκεκριμένα, η μετάβαση στη χρήση πλήρως της δεδουλευμένης λογιστικής 

αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για οποιοδήποτε κρατικό μηχανισμό που πρέπει να αποκτήσει 

περισσότερη λογιστική εξειδίκευση. Επιπροσθέτως, αναγκαίες ήταν και δομικές αλλαγές σε 

επίπεδο οργάνωσης και ανακατανομής των διαφόρων ρόλων και εργασιών του προσωπικού. 

Η συγκεκριμένη εξειδικευμένη εκπαίδευση καλύφθηκε από σεμινάρια αλλά και από ένα 

λογιστικό ενχειρίδιο της FFA. Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος των δυσκολιών που είχε το 

παρόν ενχείρημα, αρκεί να αναφερθεί ότι μόνο για να δημιουργηθεί ο αρχικός 

προϋπολογισμός χρειάστηκαν να εκτιμηθούν ξανά περίπου 35.550 στοιχεία που αφορούσαν 

ακίνητα, δάνεια και διάφορες άλλες κατηγορίες. 

Συν τοις άλλοις, μαζί με το καινούργιο λογιστικό σύστημα εφαρμόστηκε και ένα νέο 

σύστημα ΙΤ το οποίο είχε ως βάση το λογισμικό SAP. Οι λογαριασμοί της κεντρικής 

διοίκησης είχαν ως βάση τα στοιχεία που παρέχονταν από τις επιμέρους διαχειριστικές αρχές 

και οργανισμούς αλλά τροποποιημένα από την FFA με βάση τις ξεχωριστές λογιστικές 

προβλέψεις. Έτσι ώστε να μειωθούν οι διάφοροι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις ανωτέρω 

δυσκολίες, η FFA έλαβε βοήθεια από διάφορες συμβουλευτικές εταιρίες κατά τη διαδικασία 

της προετοιμασίας και εφαρμογής του εν λόγω project. Παρόλο όμως που υπήρξε σημαντική 

βοήθεια από εξωτερικά μέρη, όπως π.χ. συμβουλευτικές εταιρίες, μεγάλη έμφαση δόθηκε 

στην δημιουργία του κατάλληλου know-how ώστε να μειωθεί η εξάρτηση από εξωτερικούς 

συνεργάτες. 

Πέραν από τις δυσκολίες αυτές, όμως, το εν λόγω project έχει και σημαντικά οφέλη αλλά 

για την καλύτερη κατανόηση τους είναι αναγκαίο να λαμβάνονται υπόψη όλα τα 

ενδιαφερόμενα μέρη. Συγκεκριμένα, ένα από τα σημαντικότερα ενδιαφερόμενα μέρη είναι το 
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κοινοβούλιο της Ελβετίας και για αυτό το λόγο, οι βουλευτές του είχαν ήδη από την αρχή 

εμπλακεί με το συγκεκριμένο project, το οποίο ήταν θέμα συζήτησης στις διάφορες 

επιτροπές, καθώς και η χρήση της δεδουλευμένης αρχής στο πλαίσιο τους προϋπολογισμού. 

Συνοπτικά, παρακάτω, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα του κοινοβουλίου σχετικά με το εν 

λόγω ζήτημα: 

 Περισσότερη συζήτηση σχετικά με τη διαφάνεια και την ευκολία χρήσης είναι 

χρήσης 

 Ανάγκη περαιτέρω εκπαίδευση των βουλευτών σχετικά με τη δεδουλευμένη 

λογιστική 

 Δε χρειάζεται να υπάρχουν φόβοι για απώλεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου 

 Ορισμένοι κύκλοι του κοινοβουλίου υποστηρίζουν ότι ακόμα και μετά το μοντέλο 

ΝΑΜ, η αξία της χρηματοοικονομικής λογιστικής σχετικά με την 

χρηματοοικονομική πολιτική είναι περιορισμένη 

 Αναγνώριση ότι η διοίκηση, κατά τη διαδικασία κατάρτισης του προϋπολογισμού, 

πρέπει να λαμβάνει υπόψην τόσο τη δεδουλευμένη όσο και την ταμειακή βάση 

 Δεν υπάρχει εγγύηση ότι μέσω αυτού του μοντέλου θα υπάρξει επικέντρωση πλέον 

σε περισσότερο μακροπρόθεσμους στόχους 

 Οι πολιτικές σχετικά με τα χρηματοοικονομικά θα συνεχίζουν και στο μέλλον να 

διαμορφώνονται από τους πολιτικούς ηγέτες 

Από τη σκοπιά της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, όμως, η προσέγγιση ήταν διαφορετική αν 

και πάλι και σε αυτή την περίπτωση η αποτίμηση ήταν θετική. Συγκεκριμένα, τα οφέλη 

σύμφωνα με την εν λόγω προσέγγιση αφορούν την καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση 

των διάφορων εξόδων και τη βελτιωμένη ποιότητα των ΙΤ δομών. Μαζί με τα οφέλη, όμως, 

υπήρχαν και προκλήσεις, όπως η πολυπλοκότητα του όλου συστήματος αλλά και η ανάγκη 

για περισσότερους πόρους που απαιτούνταν. 

Συμπερασματικά, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η εφαρμογή των IPSAS προσδίδει 

μεγαλύτερη αξιοπιστία διότι καθιστά τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των δημόσιων 

φορέων συγκρίσιμες με εκείνες που βασίζονται σε διεθνείς και γενικούς κανόνες. 

Επιπρόσθετα, μαζί με την αυξημένη διαφάνεια λόγω της χρήσης των IPSAS δημιουργείται 

και αυξημένη ποιότητα της συνολικής οικονομικής διαχείρισης, ευκολότερες συναλλαγές και 

πιο απλή επικοινωνία με το κοινό. Τέλος, σε επίπεδο όχι ομοσπονδιακό αλλά κανονικό, 

μπορεί να υποστηριχθεί ότι τα πιο προηγμένα προγράμματα είναι αυτά της Ζυρίχης, Γενεύης 

και Βέρνης και, παρόλο που έχουν συμμορφοθεί με τα IPSAS, στην πραγματικότητα έχουν 

επιλέξει διαφορετικές προσεγγίσεις. Συγκεκριμένα, ο νόμος σχετικά με τους 
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προϋπολογισμούς στο καντόνι της Ζυρίχης για το 2005 παραμερίστηκε από τον νόμο CRG, 

στη Βέρνη υπήρξε αναδόμηση μεμονομένων υποενοτήτων και στο καντόνι της Γενεύης οι 

δημόσιες επιχειρήσεις εφαρμόζουν ήδη τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

Παρόλο που τα ΔΛΠ του Δημόσιου Τομέα αποτελούν κάτι καινούργιο για την 

πλειονότητα των χωρών σε διεθνές επίπεδο, εν τούτοις μεγάλο μέρος αυτών αρχίζει να 

υιοθετεί ολοένα και περισσότερο τα εν λόγω πρότυπα. Όσο αφορά τον τομέα της υιοθέτησης 

των IPSAS, οι αναπτυγμένες χώρες πλεονεκτούν σε σχέση με τις αναπτυσσόμενες διότι 

μπορούν πιο εύκολα να προχωρήσουν στην υιοθέτηση και εφαρμογή των IPSAS λόγω της 

καλύτερης οργάνωση του Δημοσίου τους, αλλά και λόγω των περισσοτέρων κεφαλαίων που 

υπάρχουν στις συγκεκριμένες χώρες, τα οποία και τα δύο στοιχεία λείπουν συνήθως από τις 

αναπτυσσόμενες χώρες. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η υιοθέτηση και εφαρμογή των IPSAS 

συνδέεται με ορισμένα θετικά σημεία για τις χώρες που τα υιοθετούν αφού έχουν τη 

δυνατότητα να διαχειρίζονται με καλύτερο τρόπο τα οικονομικά τους και να παρέχουν 

καλύτερη πληροφόρηση στους χρήστες των χρηματοοικονομικών καταστάστεων τους, οι 

οποίες αποκτούν μεγαλύτερη διαφάνεια και ποιότητα. 

Βέβαια, παρόλο που υπάρχουν αρκετά θετικά στοιχεία, υπάρχουν και προκλήσεις αλλά και 

δυσκολίες όσο αφορά την εφαρμογή των ΔΛΠ στο Δημόσιο. Μία από τις πιθανές λύσεις στα 

διάφορα προβλήματα και προκλήσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή των IPSAS, θα 

μπορούσε να είναι η παρεχόμενη οικονομική και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς 

οργανισμούς και ιδρύματα και να αποτελεί ουσιαστικά ένα βασικό παράγοντα για την 

επίλυση των κυριότερων προβλημάτων κατά τη διαδικασία υιοθέτησης και εφαρμογής των 

IPSAS. Αν και θεωρητικά μπορεί να υποστηριχθεί ότι κάτι τέτοιο θα αρκούσε, εν τούτοις, για 

την επίλυση των κυριότερων προβλημάτων είναι αναγκαία και η πολιτική υποστήριξη και η 

βούληση των εθνικών κυβερνήσεων. Οι πολιτικοί θα πρέπει να υποστηρίξουν ενεργά τόσο 

πολιτικά όσο και σε οικονομικό επίπεδο τη διαδικασία υιοθέτησης των προτύπων, και όσον 

αφορά τα προβλήματα ελλειπούς εκπαίδευσης και λογιστικής εξειδίκευσης η κυβέρνηση 

οφείλει να οργανώσει ένα σωστό και αποτελεσματικό σχέδιο εκπαίδευσης και εξειδίκευσης 

του ανθρώπινου δυναμικού της ώστε να μπορεί να επιτύχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα 

στον ελάχιστο δυνατό χρόνο. Συγκεκριμένα, σχετικά με το ζήτημα αυτό της αποτελεσματικής 

εξειδίκευσης, χρειάζεται απλά να αναφερθεί ότι οι περισσότερες μεγάλες ελεγκτικές 

εταιρείες, όπως η PwC, για τους πελάτες τους πραγματοποιούν οργανωμένα σεμινάρια για τα 

IPSAS, γεγονός που μπορεί να διευκολύνει την κυβέρνηση στην εκπαίδευση και κατάρτιση 
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των υπαλλήλων της. Επιπροσθέτως, η μελέτη των περιπτώσεων άλλων χωρών που 

εφαρμόζουν αποτελεσματικά τα IPSAS και η συνεργασία με αυτές αποτελεί έναν άλλον 

ακόμα πιθανό τρόπο διευκόλυνσης της επίλυσης των διαφόρων πιθανών προκλήσεων. 

Πέρα από τα συμπεράσματα γενικά γύρω από το ζήτημα των IPSAS, χρειάζεται να 

αναφερθούν και τα συμπεράσματα σχετικά με τη μεθοδολογία της παρούσας εργασίας, τους 

περιορισμούς της αλλά και φυσικά προτάσεις για μελλοντική έρευνα πάνω στο εν λόγω θέμα, 

διότι η μεθοδολογία μιας εργασίας συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη δύναμη και σημασία 

των συμπερασμάτων της. Συγκεκριμένα, η παρούσα εργασία είναι κυρίως βιβλιογραφική με 

την έννοια ότι βασίζεται στη διεθνή βιβλιογραφία για να εξετάσει το παρόν θέμα γενικά και, 

με την έννοια αυτή ένας σημαντικός περιορισμός της είναι η μη ύπαρξη έρευνας σχετικά με 

τα εφαρμοζόμενα IPSAS σε συγκεκριμένους κρατικούς οργανισμούς. Αυτό έχει ως 

αποτελέσμα, να μην μπορεί ο αναγνώστης μέσω της παρούσας έρευνας να διαπιστώσει 

πρακτικά και με βάση συγκεκριμένους κρατικούς φορείς τα στοιχεία τα οποία αναφέρονται 

παραπάνω στα επιμέρους κεφάλαια της εν λόγω εργασίας. Μελλοντικά, θα ήταν χρήσιμο να 

εκπονηθεί μία έρευνα που να βασίζεται μερικώς ή εξ ολοκλήρου σε διάφορες βάσεις 

δεδομένων, ώστε να εξεταστεί η εφαρμογή των IPSAS σε συγκεκριμένους κρατικούς φορείς, 

όπως παραδείγματος χάριν, σε φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.  
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