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Περίληψη  

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, θεωρείται 

αναποτελεσματικός και αδιαφανής, προβλήματα που αναδείχθηκαν ακόμη 

περισσότερο με το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης. Για το λόγο αυτό, πολλές 

κυβερνήσεις προχωρούν σε μεταρρυθμίσεις στην λογιστική διαχείριση των δημόσιων 

φορέων και οργανισμών, προωθώντας την υιοθέτηση της λογιστικής σε δεδουλευμένη 

βάση και τα Διεθνή Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS), που θεωρείται ότι προάγουν 

τη διαφάνεια και τη λογοδοσία με την βελτίωση της αξιοπιστίας και της 

συγκρισιμότητας των οικονομικών τους καταστάσεων. Σκοπός της παρούσας μελέτης 

αποτέλεσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων του Ιδρύματος 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με τη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων του Δημοσίου στη λειτουργία του ιδρύματος. Με τη χρήση δεδομένων που 

προέκυψαν από ένα ερωτηματολόγιο που σχεδιάστηκε για το σκοπό αυτό, στατιστικών 

περιγραφικών και επαγωγικών μεθόδων και δείγμα που αντλήθηκε από τους 

υπαλλήλους του ΙΚΑ, τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης καταδεικνύουν τα 

εξής: (1) οι υπάλληλοι του ΙΚΑ αξιολογούν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Ιδιωτικού 

και Δημοσίου τομέα ως ιδιαίτερα χρήσιμα για τη λειτουργία εταιριών και οργανισμών, 

(2) οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου έχουν 

όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να προσφέρουν επιπλέον ωφέλεια στον 

οργανισμό, (3) οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου θα επιφέρει σημαντικές βελτιώσεις στη 

λειτουργία του οργανισμού, (4) η αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του 

Δημοσίου εξαρτάται θετικά από τη γενική αξιολόγηση των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων και την αναμενόμενη βελτίωση στη λειτουργία του ΙΚΑ, αλλά αρνητικά από 

τη γνώση των υπαλλήλων σχετικά με τα εξεταζόμενα πρότυπα, (5) η γνώση των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα βρίσκεται σε 

ανησυχητικά χαμηλά επίπεδα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Εισαγωγή στο εξεταζόμενο πρόβλημα 

Οι οικονομικές συνθήκες που επικρατούν στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ανέδειξαν την ανάγκη για μεταρρυθμίσεις στο χώρο της δημόσιας 

διοίκησης, με στόχο τον ταχύτερο και αποτελεσματικότερο έλεγχο των οικονομικών 

στοιχείων των δημόσιων επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών. Στα πλαίσια αυτής 

της προσπάθειας, διαμορφώθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα 

(IPSAS), τα οποία μοιράζονται το ίδιο σκεπτικό με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν την εφαρμογή των 

Προτύπων Δημοσίου Τομέα αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της διαφάνειας, 

της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων των φορέων και 

οργανισμών του δημοσίου, με τελικό στόχο τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής 

διαχείρισης των οργανισμών του δημοσίου.  

Τα Διεθνή Πρότυπα Λογιστικής Πληροφόρησης απευθύνονται σε δημόσιες 

επιχειρήσεις, τοπικές αρχές κτλ, και αποτελούν οδηγό για την εναρμόνιση των 

οικονομικών τους καταστάσεων με τον κρατικό προϋπολογισμό. Ήδη, περισσότερες 

από 80 χώρες προωθούν ή ήδη εφαρμόζουν τα  Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα. Ακόμη περισσότερες είναι οι χώρες που προχωρούν σε κάποια μεταρρύθμιση 

στο δημόσιο τομέα, η οποία περιλαμβάνει τη μετάβαση στην λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση, στην οποία στηρίζονται και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Δημοσίου Τομέα. 

Στην Ελλάδα, έχουν γίνει κάποιες κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση, όμως 

απαιτούνται σημαντικά βήματα ακόμη για τον εξορθολογισμό της λειτουργίας του 

δημόσιου τομέα. Η παρούσα μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες συνθήκες, 

προχωρά σε μια ανάλυση του θέματος της υιοθέτησης των Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου Τομέα και της Λογιστικής σε Δεδουλευμένη Βάση, σε θεωρητικό επίπεδο 

αλλά και σε εμπειρικό. Από την θεωρητική σκοπιά του θέματος, μελετώνται διεθνείς 

έρευνες για την υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων δημοσίου τομέα σε διάφορες 

χώρες και η χρησιμότητά τους. Σε εμπειρικό επίπεδο, διενεργήθηκε μια έρευνα με 

ερωτηματολόγια σε εργαζομένους του ΙΚΑ, ώστε να εντοπιστούν οι στάσεις τους 

απέναντι στην εφαρμογή των προτύπων στον εν λόγω οργανισμό και τα οφέλη που 

μπορεί αυτή να επιφέρει στη λειτουργία του.   
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1.2 Αναγκαιότητα και σημαντικότητα του θέματος 

Το εξεταζόμενο θέμα χαρακτηρίζεται ως κρίσιμο και ενδιαφέρον για μελέτη, καθώς η 

οικονομική κατάσταση της Ελλάδας οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα δημοσιονομικά 

ελλείμματα και το υψηλό δημόσιο χρέος της, αλλά και στην αναποτελεσματική 

διαχείριση του δημοσίου τομέα. Η υφιστάμενη κατάσταση ανέδειξε τις αδυναμίες του 

δημόσιου τομέα και τη χρησιμότητα της αποτελεσματικής οικονομικής διαχείρισής  

του και της αξιόπιστης πληροφόρησης για τα χρηματοοικονομικά του στοιχεία, καθώς 

αυτά τα στοιχεία αντικατοπτρίζουν την αξιοπιστία ολόκληρης της οικονομίας. 

Η μελέτη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα κρίνεται αναγκαία, 

καθώς σε περιόδους κρίσης αυξάνεται η ανάγκη για διαφάνεια και αξιοπιστία των 

δημόσιων οργανισμών. Από την μελέτη των IPSAS αναμένεται να προκύψουν 

ενδιαφέροντα στοιχεία για την υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου Τομέα σε ένα από τους μεγαλύτερους δημόσιους οργανισμούς της χώρας, το 

Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η αναγκαιότητα της μελέτης, μάλιστα, αυξάνεται 

αν συνδέσει κανείς την αποτελεσματικότητα της οικονομικής διαχείρισης του ΙΚΑ με 

την δύσκολη κατάσταση του ασφαλιστικού στην χώρα.  

 

1.3 Σκοπός και στόχοι της μελέτης 

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει τις απόψεις των δημοσίων υπαλλήλων 

σχετικά με τη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο τομέα. 

Πιο αναλυτικά, επιδιώκεται η αξιολόγηση της χρησιμότητας εφαρμογής των IPSAS 

(International Public Sector Accounting Standards) στο  Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων, όπως αυτή γίνεται αντιληπτή από τους εργαζόμενους του, οι οποίοι 

καλούνται να κρίνουν το βαθμό στον οποίο θεωρούν ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

του Δημοσίου ωφελούν τη δραστηριότητα του συγκεκριμένου οργανισμού.  

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, τέθηκαν οι επιμέρους στόχοι της μελέτης, οι 

οποίοι συνοψίζονται στους κάτωθι: (α) Να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό οι υπάλληλοι 

του ΙΚΑ γνωρίζουν την ύπαρξη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS) και την πιθανότητα εφαρμογής τους στο ΙΚΑ. (β) Να διερευνηθεί η άποψη 

των υπαλλήλων του ΙΚΑ για τη χρησιμότητα των IPSAS γενικά και στον εξεταζόμενο 

οργανισμό. (γ) Να προσδιοριστούν τα οφέλη και οι βελτιώσεις που θεωρούν οι 
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υπάλληλοι του ΙΚΑ ότι θα επιφέρει μια πιθανή εφαρμογή των IPSAS στη λειτουργία 

του Ιδρύματος. δ) Να εξεταστεί η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις 

απόψεις για τη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και τα οφέλη τους. Ο 

σκοπός και οι στόχοι της μελέτης αναλύονται πιο διεξοδικά στο τρίτο κεφάλαιο, όπου 

παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας. 

 

1.4 Δομή της μελέτης 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται εισαγωγή στο εξεταζόμενο πρόβλημα και παρουσιάζονται 

ο σκοπός και οι στόχοι της μελέτης. Στο δεύτερο κεφάλαιο υπάρχει βιβλιογραφική 

ανασκόπηση όσον αφορά την έννοια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

Τομέα και την αναγκαιότητα τους, παρουσιάζονται τα IPSAS με τα χαρακτηριστικά 

τους, η υιοθέτησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εφαρμογή τους. Στο κεφάλαιο 

τρία παρουσιάζεται η μεθοδολογία της έρευνας, η επιλογή του δείγματος και ο 

σχεδιασμός του ερωτηματολογίου. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθεντο τα 

δημογραφικά στοιχεία και τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης. Τέλος, στο 

πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι περιορισμοί και τα συμπεράσματα της έρευνας 

καθώς και προτάσεις για μελλοντική έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ 

  

2.1 Η έννοια των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου τομέα και η 

αναγκαιότητά τους 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS) είναι μια σειρά 

λογιστικών προτύπων που απευθύνονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, ώστε να 

αποτελέσουν οδηγό για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων1. 

Ο φορέας έκδοσής τους είναι το Διεθνές Συμβούλιο Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

Τομέα (IPSASB), το οποίο είναι όργανο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών 

(IFAC)2. Η ιδέα της δημιουργίας διεθνών λογιστικών προτύπων για το δημόσιο τομέα 

ξεκίνησε να αναπτύσσεται στα μέσα της δεκαετίας του 1990 (Robb & Newberry, 

2007). H Επιτροπή Δημόσιου Τομέα της Διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (IFAC) 

άρχισε τις συζητήσεις για την ανάπτυξη και προώθηση μιας σειράς Προτύπων για το 

Δημόσιο Τομέα, με στόχο την βελτίωση της δημοσιονομικής διαχείρισης και της 

λογοδοσίας. Ως αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας, το 2002 δημοσιεύτηκαν 20 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα, τα οποία αποτελούσαν προσαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων για τις επιχειρήσεις (των ΔΛΠ, και αργότερα των 

ΔΠΧΠ) (Sutcliffe, 2003). Το 2008, το IPSASB άρχισε τη διαμόρφωση του θεωρητικού 

υπόβαθρου για τα IPSAS (Chan & Zhang, 2012). 

Μπορεί να θεωρηθεί πως η οικονομική κρίση ήταν ο παράγοντας που ανέδειξε την 

ανάγκη για αλλαγές στη διοίκηση των δημόσιων οργανισμών, καθώς αύξησε τις 

απαιτήσεις για υψηλής ποιότητας πληροφορίες, για διαφάνεια και λογοδοσία. Η 

υιοθέτηση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημόσιου Τομέα  μπορεί να οδηγήσει 

ακόμη σε μείωση του κόστους λειτουργίας, σε μείωση του κόστους των δανειακών 

κεφαλαίων για το δημόσιο, την ορθολογικότερη κατανομή των δημόσιων πόρων, τη 

μείωση του κόστους των δημόσιων υπηρεσιών και τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της  χώρας (Chan & Zhang, 2012). 

 

                                                 
1 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.ifac.org 

2 Διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: www.ipsasb.org 
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2.2 Παρουσίαση των IPSAS 

Τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ αποτελούν τη βάση στην οποία στηρίχθηκε η διαμόρφωση των 

IPSAS. Θεσπίζονται από το IPSASB, το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος φορέας, και ο 

οποίος χρησιμοποίησε τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ, ώστε να υπάρχει συνέπεια με τον ιδιωτικό 

τομέα. Σε πρώτη φάση, τα IPSAS εφαρμόστηκαν σε εθελοντική βάση (Benito et al., 

2007). Η ενιαία φιλοσοφία και κατεύθυνση των IPSAS με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ επιδιώκει 

την προσέγγιση στον τρόπο διαχείρισης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και το δημόσιο 

τομέα. Πολλά ΔΛΠ / ΔΠΧΠ  έχουν αναπροσαρμοστεί, ώστε να είναι σε θέση να 

καλύψουν τις ιδιαίτερες ανάγκες του δημοσίου τομέα. Η αντιστοίχιση μεταξύ των 

IPSAS και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων είναι η κάτωθι (Deloitte, 2009): 

 

 

Λογιστικό Πρότυπο Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS)  

ΔΛΠ ή ΔΠΧΠ στο οποίο στηρίχθηκε 

Το IPSAS 1 (Παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων) 

ΔΛΠ 1 

IPSAS 2 (Κατάσταση ταμειακών 

ροών)  

ΔΛΠ 7 

IPSAS 3 (Λογιστικές πολιτικές, 

μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων 

και λαθών)  

ΔΛΠ 8 

IPSAS 4  (Επιδράσεις μεταβολών των 

τιμών συναλλάγματος)  

ΔΛΠ 21 

IPSAS 5 (Κόστος δανεισμού)  ΔΛΠ 23 

IPSAS 7 (Επενδύσεις σε συγγενείς 

επιχειρήσεις)  

ΔΛΠ 28 

IPSAS 9 (Έσοδα από συναλλαγές)  ΔΛΠ 18 

IPSAS 10 (Παρουσίαση οικονομικών 

στοιχείων σε καταστάσεις 

υπερπληθωρισμού)  

ΔΛΠ 29 

IPSAS 11 (Κατασκευαστικά 

συμβόλαια)   

ΔΛΠ 11 
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IPSAS 12 (Αποθέματα)  ΔΛΠ 2 

IPSAS 13 (Μισθώσεις)  ΔΛΠ 17 

IPSAS 14 (Γεγονότα μετά την 

ημερομηνία αναφοράς)  

ΔΛΠ 10 

IPSAS 16 (Επενδύσεις σε ακίνητα)  ΔΛΠ 40 

IPSAS 17 (Ακίνητα, εγκαταστάσεις 

και εξοπλισμός)  

ΔΛΠ 16 

IPSAS 22 (Γνωστοποίηση 

οικονομικών πληροφοριών για τον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα) 

Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

IPSAS 23 (Έσοδα από μη 

ανταλλακτικές συναλλαγές) 

Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

IPSAS 24 (Παρουσίαση των στοιχείων 

του προϋπολογισμού στις οικονομικές 

καταστάσεις) 

Δεν υπάρχει αντιστοίχιση 

IPSAS 25: Παροχές σε εργαζόμενους  ΔΛΠ 19 

IPSAS 26 (Απομείωση των ταμειακών 

περιουσιακών στοιχείων)  

ΔΛΠ 36 

IPSAS 27 (Γεωργία) ΔΛΠ 41 

IPSAS 28 (Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Παρουσίαση)  

ΔΛΠ 32 

IPSAS 29 (Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Αναγνώριση και μέτρηση) 

ΔΛΠ 39 

IPSAS 30 (Χρηματοοικονομικά μέσα: 

Γνωστοποιήσεις)  

ΔΠΧΠ 7 

IPSAS 31 (Ασώματες 

ακινητοποιήσεις) 

ΔΛΠ 38 
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2.3 Τα χαρακτηριστικά των IPSAS 

Το κύριο χαρακτηριστικό των IPSAS είναι ότι βασίζονται στη φιλοσοφία της 

λογιστικής δεδουλευμένης βάσης. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

προβλέπουν περιλαμβάνουν τις εξής: την κατάσταση της οικονομικής θέσης, τη 

δήλωση οικονομικής επίδοσης, την κατάσταση ταμειακών ροών, την κατάσταση 

μεταβολών των ιδίων κεφαλαίων, την κατάσταση αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό 

και το παράρτημα (IFAC, 2009). Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι λογιστικές 

καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με την λογιστική σε ταμειακή βάση, σημαντικό 

ρόλο έχει η Κατάσταση των εισπράξεων και των πληρωμών. 

Αυτό το χαρακτηριστικό των IPSAS  έχει μια σειρά από συνέπειες. Καταρχάς, η 

λογιστική σε δεδουλευμένη βάση παράγει οικονομικές καταστάσεις που είναι 

ευκολότερο να συγκριθούν, ενώ αυξάνει και την διαφάνεια των οικονομικών στοιχείων 

και τις επιδόσεις των δημόσιων οργανισμών, καθώς οι συναλλαγές αναγνωρίζονται την 

στιγμή που πραγματοποιούνται (Guthrie, 1998). Στην λογιστική της ταμειακής βάσης, 

τα αποτελέσματα είναι η διαφορά μεταξύ των εισπράξεων και των πληρωμών. Κατά 

την λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, τα μετρητά στον προϋπολογισμό και η ταμειακή 

βάση είναι χρήσιμα, αλλά όχι επαρκή στοιχεία για τον έλεγχο της οικονομικής 

διαχείρισης ενός δημόσιου οργανισμού, καθώς η έννοια της πίστωσης έχει επεκτείνει 

την εφαρμογή της, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο. Αντίθετα, η 

λογιστική σε ταμειακή βάση δεν μπορεί να αποτυπώσει τις δραστηριότητες δανεισμού, 

όπως για παράδειγμα με την έκδοση τίτλων (Chan & Zhang, 2012).  

Ακόμη τα μετρητά, δεν αποτελούν το μόνο πόρο που θα πρέπει να ελέγχεται από τον 

δημόσιο οργανισμό, αλλά θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία όπως τα 

κτίρια, ο εξοπλισμός, οι υποδομές κτλ. Τα IPSAS λαμβάνουν υπόψη όλα τα στοιχεία 

του  ενεργητικού και τις υποχρεώσεις των δημόσιων φορέων,  παρακολουθώντας τις 

αλλαγές που υφίστανται κατά τη διάρκεια του έτους  (Chan & Zhang, 2012). Οι Pina 

και Torres (2003) υποστηρίζουν ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση παρέχει 

καλύτερη πληροφόρηση σχετικά με τη  φερεγγυότητα του δημόσιου τομέα και είναι 

πιο χρήσιμη για τον προσδιορισμό του κόστους των δημόσιων υπηρεσιών.  

Συνεπώς, τα IPSAS, επιτρέπουν στους δημόσιους φορείς (Chan & Zhang, 2012): να 

ελέγχουν την οικονομική αξία της δημόσιας περιουσίας, να ασκούν έλεγχο στους 

τύπους, τα ποσά, τη διάρκεια και τον κίνδυνο των διάφορων υποχρεώσεων, αλλά και 

να  αξιολογούν την οικονομική τους κατάσταση και τις επιδόσεις τους. 
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2.4 Η υιοθέτηση των IPSAS στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

Η λογιστική εναρμόνιση του δημόσιου τομέα έχει αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς η συγκρισιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών 

των διαφόρων κρατών είναι δύσκολη λόγω των διαφορών στα λογιστικά τους 

συστήματα. Η οικονομική κρίση κατέστησε πιο επιτακτικό τον έλεγχο, τη διαφάνεια 

και τη συγκρισιμότητα, καθώς ήρθαν στο προσκήνιο τα ελλείμματα και το δημόσιο 

χρέος πολλών κρατών, θέτοντας σε κίνδυνο την δημοσιονομική σταθερότητα. 

Παρατηρείται μια έξαρση της δυσπιστίας και της ανάγκης για λογοδοσία και διαφάνεια 

στο δημόσιο (Ball, 2012). Επομένως, κατέστη φανερό ότι οι αλλαγές στα συστήματα 

λογιστικής προς την κατεύθυνση της δεδουλευμένης βάσης και η διακρατική λογιστική 

τυποποίηση είναι απαραίτητες (Brusca et al., 2013).   

Έτσι, η διαχείριση των δημοσιονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει να 

υφίσταται αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, ώστε να υιοθετήσει τις αρχές της λογιστικής 

σε δεδουλευμένη βάση στην κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων (Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή, 2000; 2002). Το υφιστάμενο διπλό λογιστικό σύστημα προωθεί τη λογιστική 

σε δεδουλευμένη βάση, χωρίς όμως να εγκαταλείπεται η λογιστική σε ταμειακή βάση, 

η οποία χρησιμοποιείται στην κατάρτιση των προϋπολογισμών. Έτσι, οι δαπάνες 

καταγράφονται σύμφωνα με τη λογιστική της τροποποιημένης ταμειακής βάσης και τα 

έσοδα καταγράφονται με την λογιστική ταμειακής βάσης. Η χρηματοοικονομική 

λογιστική ακολουθεί τη δεδουλευμένη βάση, με τη χρήση του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 2008). Οι χρηματοοικονομικές 

καταστάσεις καταρτίζονται σύμφωνα με τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση. Στα 

πλαίσια αυτής της προσπάθειας έχουν εκδοθεί και τα αντίστοιχα νομοθετήματα. Η 

οδηγία 2011/85/ΕΕ της 8ης Νοεμβρίου 2011 για τις απαιτήσεις για τα δημοσιονομικά 

πλαίσια των κρατών μελών  αναδεικνύει την κρισιμότητα της διαθεσιμότητας των 

δημοσιονομικών στοιχείων. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να είναι ενημερωμένα και 

αξιόπιστα, για να διασφαλίζεται η διαφάνεια και η φορολογική εποπτεία. Με τον τρόπο 

αυτό μπορούν να επιτυγχάνονται οι μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προβλέψεις 

για τη δημοσιονομική πειθαρχία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Vellanca & Vandernoot, 2014). Η Ελλάδα ενσωμάτωσε την εν λόγω Οδηγία με το 

νόμο 4270/2014.  
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Τα IPSAS έχουν υιοθετηθεί ή βρίσκονται σε μια διαδικασία υιοθέτησης από περίπου 

ογδόντα χώρες σε όλο τον κόσμο, αλλά και από διεθνείς οργανισμούς, όπως για 

παράδειγμα το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο ΟΟΣΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο 

Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, η Παγκόσμια Τράπεζα και πολλοί ακόμη. Στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, τα IPSAS έχουν υιοθετηθεί μέσω της προώθησης της Λογιστικής 

Δεδουλευμένης Βάσης από μια σειρά χωρών, όπως είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η 

Γαλλία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Ιταλία, η Σουηδία, η Ισπανία, η Αυστρία και άλλες. 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν ακόμη χώρες που συνεχίζουν την εφαρμογή της λογιστικής 

σε ταμειακή βάση. Η ΕΕ προτρέπει τα κράτη-μέλη της να προχωρήσουν στην 

υιοθέτηση των IPSAS και της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση3. 

Στην Ελλάδα, η εφαρμογή των IPSAS θα πρέπει να προωθηθεί σε πολλούς φορείς, 

όπως είναι τα ασφαλιστικά ταμεία, οι περιφέρειες, τα δημόσια νοσοκομεία, στην 

περίπτωση της κατάρτισης του κρατικού προϋπολογισμού κλπ. Έχουν ξεκινήσει 

κάποιες αλλαγές σε αυτή την κατεύθυνση, όμως σε γενικές γραμμές εξακολουθεί να 

εφαρμόζεται η λογιστική σε ταμειακή βάση. Για παράδειγμα, το Π.Δ. 146/2003 ορίζει 

ότι οι δημόσιοι οργανισμοί υγείας θα πρέπει να εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα 

Γενικής και Αναλυτικής λογιστικής, αλλά και το σύστημα του Δημόσιου λογιστικού. 

Ο ν.3599/2005 υποχρεώνει τους δημόσιους οργανισμούς να συντάσσουν τις 

χρηματοοικονομικές τους καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. Αντίστοιχες αλλαγές προωθούνται και στους 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και άλλους 

φορείς. 

Όμως, η υιοθέτηση των IPSAS από την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να θεωρηθεί 

μια εύκολη υπόθεση. Η Ένωση εξετάζει την εναρμόνιση των λογιστικών συστημάτων 

των κρατών-μελών της, με την εφαρμογή των IPSAS ή με άλλους τρόπους. Σε αυτή 

την προσπάθεια μοχλό πίεσης αποτέλεσαν και διεθνείς οργανισμοί, όπως το Διεθνές 

Νομισματικό Ταμείο, που πιέζουν για μεγαλύτερη ποιότητα στοιχείων, διαφάνεια και 

συγκρισιμότητα. Πολλές χώρες της Ένωσης έχουν υιοθετήσει την λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση, και έχουν αναπτύξει εθνικά λογιστικά συστήματα που είναι 

συμβατά με τα IPSAS, όμως είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι καμία χώρα δεν έχει 

υιοθετήσει αυτούσια τα IPSAS (Rossi et al., 2016). Ένα στοιχείο των IPSAS που 

προκάλεσε προβληματισμό για την υιοθέτηση από τις χώρες της ΕΕ είναι και το 

                                                 
3 Από την ιστοσελίδα: http://europa.eu/legislation_summaries 
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γεγονός ότι αποτελούν ένα σύστημα τυποποίησης της λογιστικής διαχείρισης του 

δημόσιου τομέα (standardization), ενώ οι χώρες προτιμούν μια προσέγγιση 

εναρμόνισης (harmonization), η οποία είναι λιγότερο αυστηρή και περισσότερο 

ευέλικτη στις ανάγκες κάθε χώρας (Fuertes, 2008). Ήδη στην Οδηγία 2011/85/EU του 

Συμβουλίου της 8ης Νοεμβρίου 2011 γινόταν αναφορά στην ανάγκη αξιολόγησης των 

IPSAS ως μια επιλογή για την εναρμόνιση των λογιστικών συστημάτων των μελών της 

ΕΕ. Παρόλα αυτά, στην έκθεση που προέκυψε, αν και αναγνωριζόταν ότι τα IPSAS 

μπορούν να αποτελέσουν το σύστημα αναφοράς για την λογιστική εναρμόνιση στην 

ΕΕ, γινόταν σαφές ότι η αυτούσια υιοθέτησή τους φέρει πολλές και σημαντικές 

δυσκολίες για τις χώρες-μέλη. Με το σκεπτικό αυτό, άρχισε η ανάπτυξη των EPSAS 

(Calmel, 2014). Και οι Rossi et al. (2014), σε μελέτη τους για τις προοπτικές 

υιοθέτησης των IPSAS από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βρίσκουν ότι θα 

προκαλέσουν πολλές αλλαγές, τόσο στο εσωτερικό των δημόσιων διοικήσεων των 

χωρών, όσο και μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων των χωρών. Το εύρος των αλλαγών 

που προκύπτουν αναδεικνύει τη δυσκολία του εγχειρήματος της υιοθέτησης των 

συγκεκριμένων προτύπων. 

Όπως προαναφέρθηκε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αρχίσει και την ανάπτυξη των 

Ευρωπαϊκών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (EPSAS-European Public 

Sector Accounting Standards) από το 2012. Ο λόγος για τον οποίο η Ένωση προχώρησε 

σε αυτή την διαδικασία εναρμόνισης των λογιστικών συστημάτων στο εσωτερικό της 

είναι γιατί έως τώρα η διαδικασία λήψης αποφάσεων και γνωστοποίησης 

χρηματοοικονομικών πληροφοριών δεν λάμβανε υπόψη τις απόψεις όλων των 

ενδιαφερόμενων μερών, κατά τη δημόσια διαβούλευση. Τα EPSAS είναι σε γενικές 

γραμμές συμβατά με τα IPSAS, αλλά κρίθηκαν περισσότερο κατάλληλα για τις χώρες 

της ΕΕ, αν και φέρουν διαφορές που τα καθιστούν περισσότερο κατάλληλα για την 

ευρωπαϊκή πραγματικότητα (Pontoppidan & Brusca, 2016).  
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2.5 Η εφαρμογή των IPSAS 

Τα πρότυπα IPSAS απευθύνονται αποκλειστικά σε φορείς του δημοσίου. Η εφαρμογή 

τους γίνεται από (Βενιέρης & Κοέν, 2012): 

• Εθνικές δομές διακυβέρνησης ή κυβερνήσεις ή κυβερνητικές 

υπηρεσίες, όπως υπουργεία, τις Ένοπλες Δυνάμεις, τις δημόσιες υπηρεσίες 

κτλ. 

• Περιφερειακές δομές ή κυβερνήσεις. 

• Τοπικές κυβερνήσεις, τοπικές αρχές ή φορείς της τοπικής 

αυτοδιοίκησης (περιφέρειες, δήμοι κτλ) 

• Άλλες δομές και οργανισμούς του δημόσιου τομέα (πανεπιστήμια, 

νοσοκομεία, ασφαλιστικοί οργανισμοί κτλ) 

Οι προαναφερθέντες φορείς του δημοσίου κρίνεται σκόπιμο να εφαρμόζουν τα IPSAS, 

για την κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων, καθώς θα 

εναρμονίζονται με τις αρχές σύνταξης του κρατικού προϋπολογισμού, αν και η 

εφαρμογή τους είναι ακόμη εθελοντική. Ένας από τους οργανισμούς που κρίνεται 

χρήσιμο να προχωρήσει στην υιοθέτηση των IPSAS είναι και το ΙΚΑ, το οποίο 

αποτελεί και το αντικείμενο της παρούσας μελέτης. Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι 

κάποιες δημόσιες επιχειρήσεις, όπως η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ, εφαρμόζουν τα 

ΔΛΠ/ΔΠΧΠ (Λουμιώτης, 2014). 

Πολλές έρευνες έχουν λάβει χώρα για να εξετάσουν την εφαρμογή των IPSAS στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι Meneguzzo et al. (2013) μελέτησαν τις 

μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στις τοπικές κυβερνήσεις της Γαλλίας, της 

Γερμανίας, της Ιταλίας και της Πορτογαλίας, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. 

Η μελέτη ανέδειξε το κενό ανάμεσα στην ανάγκη για πληροφορίες των εξωτερικών 

χρηστών και των μεταρρυθμίσεων. Τα κοινά στοιχεία των μεταρρυθμίσεων που 

εξετάστηκαν οδήγησαν στα ακόλουθα συμπεράσματα. Καταρχάς, υπάρχει αύξηση του 

εξωτερικού ελέγχου  που οδηγεί σε αύξηση του συγκεντρωτισμού στη λήψη 

αποφάσεων στις κεντρικές κυβερνήσεις. Δεύτερον, οι μεταρρυθμίσεις είναι κάθετες 

και επικεντρώνονται στον εξορθολογισμό της ενιαίας διοίκησης, ενώ δεν δίνεται 

έμφαση στις οριζόντιες αλλαγές και τη χρήση δικτύων.  

Οι Benito et al. (2007) έδειξαν ότι η Σουηδία, η Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Ολλανδία εμφανίζουν υψηλό βαθμό συμμόρφωσης με τα πρότυπα IPSAS (για την 
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κεντρική και τις τοπικές κυβερνήσεις). Η Γαλλία και η Ιταλία συμμορφώνονται  σε 

μικρότερο βαθμό με αυτά τα πρότυπα, αφού ο δείκτης συμμόρφωσης που προκύπτει 

είναι χαμηλότερος του 50%. Η Φινλανδία, η Ισπανία και το Βέλγιο  βρίσκονται σε ένα 

ενδιάμεσο επίπεδο. Οι χώρες με τον υψηλότερο δείκτη συμμόρφωσης με τα IPSAS, 

είναι εκείνες που χρησιμοποιούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση και δημοσιεύουν περισσότερες οικονομικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά, η 

έρευνα καταλήγει ότι τα λογιστικά συστήματα των χωρών εμφανίζουν σημαντικές 

διαφορές ενώ η συμμόρφωση με τα πρότυπα IPSAS είναι σχετικά χαμηλή, με το μέσο 

δείκτη συμμόρφωσης να είναι περίπου 60%.  

Οι Christiaens et al. (2010), σε αντίστοιχη έρευνα, έδειξαν ότι οι χώρες που 

συμμορφώνονται με τα IPSAS είναι η Λετονία, η Σουηδία, το Ηνωμένο Βασίλειο και 

η Γαλλία (σε κεντρικό επίπεδο μόνο). Η Φλάνδρα συμμορφώνεται συνολικά με τα 

πρότυπα IPSAS, σε τοπικό επίπεδο. Η Ολλανδία σχεδιάζει την εφαρμογή των IPSAS. 

Οι χώρες που δεν συμμορφώνονται με τα πρότυπα IPSAS είναι η Δανία, η Φινλανδία, 

η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία (μόνο για την κεντρική κυβέρνηση), καθώς και η 

Γαλλία, η Ολλανδία, και η Βαλλονία (μόνο οι τοπικές διοικήσεις).  

Οι Bellanca & Vandernoot (2014) μελετούν το βαθμό εφαρμογής των IPSAS στις 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι υπάρχουν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Επικρατεί μια τάση υιοθέτησης σύγχρονων 

λογιστικών συστημάτων που βασίζονται στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση. 

Οι Christiaens και Reyniers (2009) εξετάζουν το βαθμό στον οποίο οι κυβερνήσεις 

στην Ευρώπη εφαρμόζουν τα IPSAS , καθώς και τον τρόπο με τον οποίο εξηγούνται 

οι διαφορές στο βαθμό εφαρμογής τους στις διάφορες χώρες. Τα αποτελέσματα της 

έρευνας αναδεικνύουν την ποικιλομορφία στην εφαρμογή των IPSAS. Μόνο σε μια 

μειοψηφία χωρών ισχύουν αρχές παρόμοιες με τα  IPSAS, ενώ η πλειοψηφία των 

τοπικών και κεντρικών κυβερνήσεων έχει υιοθετήσει τη λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση, όχι όμως και τα IPSAS. Συνολικά, η μελέτη έδειξε ότι τα IPSAS δεν έχουν 

σημαντικό ρόλο στις περισσότερες μεταρρυθμίσεις στην Ευρώπη. Μόνο τρεις τοπικές 

και τέσσερις κεντρικές κυβερνήσεις εφαρμόζουν τα IPSAS. Οι τοπικές κυβερνήσεις 

είναι της Φλάνδρας, της Λιθουανίας και της Σουηδίας, ενώ οι κεντρικές κυβερνήσεις 

είναι της Γαλλίας, της Λιθουανίας, της Σουηδίας και της Ελβετίας.  

Η Soverchia (2012)  εξετάζει τις μεταρρυθμίσεις στο λογιστικό σύστημα στη Γαλλία, 

την Ιταλία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η Γαλλία 

εφαρμόζει ένα σύστημα λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, ενώ στην Ιταλία το 
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λογιστικό σύστημα εστιάζει στην παρακολούθηση της εκτέλεσης του προϋπολογισμού, 

και όχι στις μεταβολές της οικονομικής θέσης και των επιδόσεων της κυβέρνησης.  

Προκύπτει ακόμη ότι τα IPSAS δεν έχουν ακόμη την ίδια σημασία με τα ΔΠΧΠ, καθώς 

η υιοθέτηση τους δεν είναι υποχρεωτική για τους ευρωπαϊκούς δημόσιους φορείς. 

Ωστόσο, η επιρροή τους τείνει να αυξάνεται καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη 

χρήση τους από τα κράτη μέλη. 

Οι Rossi και Trequattrini (2011) εξετάζουν τις προοπτικές εφαρμογής των IPSAS στην 

ιταλική τοπική δημόσια διοίκηση και συγκεκριμένα το νόμο για τη μεταρρύθμιση της 

δημόσιας λογιστικής και των δημόσιων οικονομικών του 2009. Ο νόμος αυτός προωθεί 

την υιοθέτηση των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και την εναρμόνιση των 

λογιστικών συστημάτων του δημόσιου τομέα, ώστε να ξεκινήσει στο μέλλον η 

διαδικασία εισαγωγής των IPSAS. Η Ιταλία έχει γενικά καθυστερήσει στην εισαγωγή 

και εφαρμογή στην πράξη των αρχών του Νέου Δημόσιου Μάνατζμεντ και ο νόμος 

αυτός επιδιώκει να αλλάξει το τοπίο της δημόσιας διοίκησης.  

Συνεπώς, οι παραπάνω έρευνες δείχνουν ότι η εφαρμογή των IPSAS  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς είναι λίγες οι χώρες που τα εφαρμόζουν 

αυτούσια, αν και ένας σημαντικός αριθμός χωρών εφαρμόζουν τη λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση που βρίσκεται κοντά σε αυτά. Αυτή η κατάσταση πιθανόν 

οφείλεται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επέβαλε την εφαρμογή  τους, αλλά 

οι χώρες μπορούν να τα υιοθετούν εθελοντικά. Επιπλέον, το κόστος της υιοθέτησης 

είναι ιδιαίτερα υψηλό, ενώ υπάρχουν και κυβερνήσεις που θεωρούν ότι τα IPSAS δεν 

λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαιτερότητες του δημόσιου τομέα της κάθε χώρας. 
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2.6 Έρευνες για την εφαρμογή των λογιστικών προτύπων δημοσίου 

τομέα και της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, όπως την 

αντιλαμβάνονται οι χρήστες 

 

Αρκετοί μελετητές έχουν μελετήσει την μετάβαση προς την λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση σε δημόσιους οργανισμούς. Ορισμένοι αμφισβητούν τη 

χρησιμότητα των λογιστικών τεχνικών του ιδιωτικού τομέα σε δημόσιους 

οργανισμούς, (Guthrie, 1998; Monsen, 2002). Άλλοι έχουν διεξάγει εμπειρικές μελέτες 

σε δημόσιους οργανισμούς στους οποίους έχει εισαχθεί η λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση, όπως οι ter Bogt  & van Helden (2000), οι Newberry & Pallot (2004) και άλλοι. 

Αν και τα αποτελέσματα  των μελετών αυτών ποικίλουν, πολλές έρευνες αμφισβητούν 

τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση. Άλλες έρευνες εξετάζουν τη χρησιμότητα της 

λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση, όπως την αντιλαμβάνονται οι διευθυντές δημόσιων 

οργανισμών και όσοι είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των οικονομικών 

καταστάσεων (Andriani et al 2010; Kober 2010; Kober et al., 2013) και βρήκαν 

αποδείξεις για το «φαινόμενο της εμπειρίας». Σύμφωνα με το φαινόμενο της εμπειρίας, 

οι διαχειριστές οι οποίοι έχουν προηγούμενη εμπειρία στη χρήση ενός λογιστικού 

συστήματος, θεωρούν πως αυτό είναι πιο χρήσιμο, σε σχέση με τους διαχειριστές οι 

οποίοι δεν έχουν παρόμοια προηγούμενη εμπειρία. 

Οι αλλαγές στα λογιστικά συστήματα ορισμένων χωρών έχουν συχνά επικριθεί ότι δεν 

είναι εξατομικευμένες, καθώς και για τη σχέση τους με τις επικρατούσες πολιτικές 

απόψεις σε κάθε χώρα. Αρκετοί συγγραφείς έχουν προσπαθήσει να μελετήσουν πώς τα 

λογιστικά συστήματα και οι σχετικές πληροφορίες που παρέχουν, γίνονται αντιληπτά 

από τους χρήστες τους. Κάποιες μελέτες επικεντρώνονται στις απόψεις των 

εξωτερικών χρηστών, όπως οι πολίτες (όπως για παράδειγμα οι Brusca & Montesinos, 

2006), ενώ άλλοι συγκρίνουν τις προτιμήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών 

χρηστών (Steccolini, 2004; Liguori et al., 2012). Υπάρχουν, επίσης, μελέτες που 

εστιάζουν στους εσωτερικούς χρήστες (Ter Bogt & Van Helden, 2000; Kober et al., 

2010). 
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Οι Liguori et al. (2012) διερεύνησαν  τις διαφορετικές αντιλήψεις των πολιτικών και 

των μάνατζερ για τη σημασία των λογιστικών πληροφοριών. Τα ευρήματα 

υποδεικνύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στα λογιστικά στοιχεία από τους 

πολιτικούς και τους διαχειριστές είναι παρόμοια, σε αντίθεση με ό, τι αναμενόταν. 

Δείχνουν επίσης ότι οι λογιστικές καινοτομίες σε ορισμένες περιπτώσεις γίνονται 

αποδεκτές με ενθουσιασμό (όπως η μέτρηση της μη-χρηματοοικονομικής επίδοσης), 

ενώ σε άλλες περιπτώσεις γίνονται δύσκολα κατανοητές (όπως συμβαίνει με τη 

λογιστική σε δεδουλευμένη βάση). Η ανάλυση δείχνει ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση είναι πιθανόν να προτιμάται από τους πολιτικούς λόγω της συμβολικής της 

ισχύος και όχι λόγω της πραγματικής χρησιμότητάς της στους δημόσιους οργανισμούς. 

Οι Brusca και Montessinos (2006) εξετάζουν την αξιοποίηση, από τους πολίτες, της 

χρηματοοικονομικής πληροφόρησης που εκδίδουν οι ισπανικοί οργανισμοί τοπικής 

αυτοδιοίκησης. Οι συγγραφείς δείχνουν ότι υπάρχει επίδραση της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης στην εκλογική συμπεριφορά. Παρά το γεγονός ότι οι πολίτες δεν 

μπορούν να αποφασίσουν πόσο φόρο πρέπει να πληρώσουν ή την ποιότητα των 

υπηρεσιών, μπορούν να ελέγξουν τη δημόσια διοίκηση, όταν έρχεται η ώρα της ψήφου. 

Οι λογιστικές πληροφορίες αντανακλούν τα αποτελέσματα των δημόσιων πολιτικών 

και, κατά συνέπεια, χρησιμεύουν ως ένα όχημα για την επικοινωνία των οικονομικών 

επιπτώσεων των πολιτικών που ασκούνται. Οι ερευνητές καταλήγουν στο συμπέρασμα 

ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση είναι πιο δημοφιλής όταν οι δημόσιοι 

λογαριασμοί μπορούν να γίνουν κατανοητοί από μη ειδικούς. 

Η εμπειρική ανάλυση της Steccolini (2004), η οποία διεξήχθη σε δείγμα οργανισμών 

της ιταλικής τοπικής αυτοδιοίκησης, δείχνει ότι οι ετήσιες εκθέσεις έχουν ως βασικό 

σκοπό να συμμορφωθούν με πολύ λεπτομερείς νομικές απαιτήσεις και απευθύνονται 

κυρίως σε εσωτερικούς χρήστες, ενώ εθελοντικές εκθέσεις είναι σπάνιες. Επιπλέον, οι 

περισσότερες τοπικές κυβερνήσεις δεν χρησιμοποιούν εναλλακτικά εργαλεία για να 

επικοινωνούν τα αποτελέσματά τους στους πολίτες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα 

αποτελέσματα αυτά εγείρουν ερωτήματα ως προς το βαθμό στον οποίο οι ιταλικές 

τοπικές κυβερνήσεις λογοδοτούν για τις επιδόσεις τους στους εξωτερικούς χρήστες. 

Η μελέτη του Paulsson (2006) ασχολείται με τη χρήση της λογιστικής σε δεδουλευμένη 

βάση στις κεντρικές κρατικές υπηρεσίες στη Σουηδία. Η συλλογή των δεδομένων 

πραγματοποιήθηκε με δύο ερωτηματολόγια, ένα για τους φορείς της κεντρικής 
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διοίκησης και ένα για τα κυβερνητικά γραφεία, καθώς και συνεντεύξεις. Το 

ερωτηματολόγιο για τους φορείς της κεντρικής διοίκησης απαντήθηκε από 124 

οικονομικούς διευθυντές των μεγαλύτερων δημόσιων οργανισμών. Το 

ερωτηματολόγιο προς τα κυβερνητικά γραφεία απαντήθηκε από 60 ανώτερους 

συμβούλους στα γραφεία κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι για τη σχέση μεταξύ της 

κυβέρνησης και των κρατικών υπηρεσιών. Οι συνεντεύξεις ελήφθησαν από ανώτερους 

συμβούλους σε έξι κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι συνεντεύξεις επικεντρώθηκαν στις 

ίδιες περιοχές ενδιαφέροντος όπως τα ερωτηματολόγια, και ο σκοπός των 

συνεντεύξεων ήταν να εμβαθύνουν την κατανόησή για τη χρήση της λογιστικής σε 

δεδουλευμένη βάση στους δημόσιους οργανισμούς. Η μελέτη φαίνεται να επιβεβαιώνει 

ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση είναι λιγότερο χρήσιμη στους δημόσιους 

οργανισμούς. Ωστόσο, απαιτείται μια πιο λεπτομερής ανάλυση των δεδομένων αφού 

τα γενικά αποτελέσματα δεν δίνουν την πλήρη εικόνα της χρήσης της λογιστικής σε 

δεδουλευμένη βάση στην κεντρική κυβέρνηση στη Σουηδία. Καταρχάς, αρκετοί 

ερωτηθέντες υποστηρίζουν ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση χρησιμοποιείται σε 

σχετικά μεγάλο βαθμό, αλλά οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι είναι δύσκολο να 

συνδέσουν τη χρήση αυτή με επιμέρους φάσεις της διαδικασίας κατάρτισης του 

προϋπολογισμού ή με συγκεκριμένες αποφάσεις, καθώς οι πληροφορίες που παρέχει 

χρησιμοποιούνται ως γενική πηγή πληροφοριών. Δεύτερον, η μελέτη δείχνει ότι 

υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στη χρήση των διαφόρων ειδών των λογιστικών 

πληροφοριών. Τρίτον, ο βαθμός στον οποίο χρησιμοποιούνται οι πληροφορίες που 

παρέχει η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση εξαρτάται από το οργανωτικό πλαίσιο του 

συγκεκριμένου οργανισμού και την οικονομική κατάσταση που αντιμετωπίζει. 

Συνολικά, η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση χρησιμοποιείται λιγότερο για τη χάραξη 

πολιτικής σε δημόσιους οργανισμούς, όπου ο προϋπολογισμός εξακολουθεί να 

βασίζεται στην ταμειακή βάση. Στη Σουηδία η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση 

χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο στη διαχείριση των οργανισμών. 

Οι Kober et al. (2010) εξέτασαν τη χρησιμότητα των λογιστικών συστημάτων της 

λογιστικής σε ταμειακή βάση και της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην λήψη 

αποφάσεων στο δημόσιο τομέα της Αυστραλίας. Η έρευνα αφορούσε τις απόψεις 

εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών του δημόσιου τομέα. Από την μελέτη προέκυψε 

ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση θεωρείται από τους δημόσιους λειτουργούς ως 

σχετικά πιο χρήσιμη και κατανοητή. Επιπλέον, προκύπτει ότι οι πληροφορίες που 
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παρέχει είναι πιο αξιόπιστες και σχετικές, γεγονός που θεωρείται από τους ερευνητές 

ότι αντανακλά μια αύξηση της εξοικείωσης και της εμπειρίας για την λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση, καθώς όσο περισσότερο γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά της, τόσο 

αυξάνεται η αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα. Αντίθετα, σε προηγούμενες έρευνες για 

τα ΔΠΧΠ, οι Pilcher και Dean (2009a; 2009b) εξέτασαν τις συνέπειες από την 

υιοθέτηση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στην Αυστραλία, σε συνδυασμό με 

την εφαρμογή των ΔΠΧΠ, στην κατάρτιση χρηματοοικονομικών καταστάσεων για την 

τοπική αυτοδιοίκηση στην Αυστραλία. Βρήκαν ότι τα ΔΠΧΠ δεν προσθέτουν αξία στη 

διαχείριση της τοπικής αυτοδιοίκησης και ότι η ικανοποίηση των απαιτήσεων 

κατάρτισης των καταστάσεων είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. 

Οι Gomes et al. (2015) μελέτησαν τις απόψεις των ενδιαφερόμενων μερών για την 

λογιστική μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα στην Πορτογαλία, που προωθεί την 

υιοθέτηση των IPSAS. Οι συμμετέχοντες φαίνονται σύμφωνοι με την επιλογή του 

χρόνου και του γενικού πλαισίου της μεταρρύθμισης. Οι πιο σημαντικοί παράγοντες 

που προκαλούν τις αλλαγές στην δημόσια λογιστική είναι το περιβάλλον που 

διαμόρφωσε η κρίση, οι εξωτερικές πιέσεις για μείωση των ελλειμμάτων και η πίεση 

για αύξηση της ποιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών.   

Η έρευνα που διεξήγαγε η KPMG (2013) στην Ρουμανία για μια πιθανή εφαρμογή των 

IPSAS σε 318 δήμους και κοινότητες εξέτασε τα αντιλαμβανόμενα οφέλη και τις 

προκλήσεις που θα επέλθουν από την εφαρμογή. Το δείγμα που απάντησε 

αποτελούνταν τελικά από 74 δημοτικούς υπαλλήλους, άρα το ποσοστό απόκρισης 

ανήλθε σε 23,3%. Από τις απαντήσεις των συμμετεχόντων προέκυψε ότι ένα βασικό 

όφελος που θα προέκυπτε από την εφαρμογή είναι η βελτίωση της διαφάνειας και της 

αξιοπιστίας των χρηματοοικονομικών στοιχείων, η βελτίωση του κόστους που θα 

επιφέρει βελτίωση της επίδοσης και της λογοδοσίας, καθώς και η βελτίωση της 

συγκρισιμότητας των οικονομικών καταστάσεων. Στις προκλήσεις που θα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν περιλαμβάνονται οι εξής: η κατανόηση των νέων εννοιών που 

περιλαμβάνουν τα πρότυπα, η επιλογή της κατάλληλης αντιμετώπισης για ορισμένες 

συναλλαγές, οι σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των προτύπων και του εθνικού 

συστήματος και τα κόστη για την εκπαίδευση του προσωπικού. 

Ο Oulasvirta (2012) εξέτασε την περίπτωση της Φινλανδίας, η οποία δεν προχώρησε 

στην υιοθέτηση των IPSAS. Ο λόγος, όπως προέκυψε από την έρευνα είναι η μακρά 
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και καλά σχεδιασμένη λογιστική παράδοση στην χώρα, η οποία δεν επέτρεψε να 

ασκηθούν πιο σοβαρές πιέσεις για την υιοθέτηση. Η έρευνα έλαβε χώρα με τη λήψη 

συνεντεύξεων και την παρατήρηση του τρόπου λειτουργία του Εθνικού φορέα 

λογιστικής, του FGAB. Το λογιστικό σύστημα της Φινλανδίας βασίζεται στην 

λογιστική σε δεδουλευμένη βάση. Ο ερευνητής καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι 

χώρες που εφαρμόζουν ήδη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση είναι δύσκολο να 

δεχτούν να υιοθετήσουν τα IPSAS αυτούσια, αλλά τα πρότυπα μπορούν να 

αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για  αλλαγές στα εθνικά λογιστικά συστήματα ή 

μπορούν να εφαρμόζονται εθελοντικά. 

Οι Laswad & Redmayne (2015) μελέτησαν τις αντιλήψεις των συντακτών των 

χρηματοοικονομικών εκθέσεων σχετικά με το κατά πόσο είναι πιθανό να επηρεάζουν 

την επιλογή της λογιστικής πολιτικής που ακολουθείται. Τα ευρήματα της μελέτης 

δείχνουν ότι η διαχείριση θεωρείται ως ο κύριος χρήστης των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων στο δημόσιο τομέα. Αυτό το εύρημα είναι ενδιαφέρον, δεδομένου ότι 

ούτε το πλαίσιο του IASB ούτε των IPSAS περιλαμβάνουν τη «διαχείριση» ως κύριο 

χρήστη των καταστάσεων που στοχεύουν στους εξωτερικούς χρήστες. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας αποτελούν περαιτέρω απόδειξη για τη χρησιμότητα των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων στη λήψη αποφάσεων στο δημόσιο τομέα. Η 

κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης, μάλιστα, θεωρείται η πιο χρήσιμη οικονομική 

κατάσταση, καθώς πολλοί δημόσιοι οργανισμοί έχουν αρχίσει να θεωρούν την 

χρηματοοικονομική επίδοση ένα κρίσιμο δείκτη επιτυχίας. Η πλειοψηφία των 

συμμετεχόντων υποστηρίζει ακόμη ότι τα οφέλη της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης υπερβαίνουν τα κόστη της, ενώ περίπου οι μισοί από αυτούς θεωρούν 

ότι η χρηματοοικονομική πληροφόρηση στο δημόσιο τομέα είναι κάτι παραπάνω από 

την άσκηση μιας συμβατικής υποχρέωσης. 

Υπάρχουν και έρευνες που αφορούν μεγάλο αριθμό χωρών. Η PWC (2013) διεξήγαγε 

μια παγκόσμια έρευνα σε 140 χώρες σχετικά με τις προοπτικές της δημόσιας 

λογιστικής και της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν σε 

ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις. Τα κυριότερα αποτελέσματα δείχνουν ότι υπάρχει 

μια παγκόσμια στροφή προς την λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, ώστε να αυξηθεί η 

αξιοπιστία και η διαφάνεια των χρηματοοικονομικών πληροφοριών με τα IPSAS να 

αποτελούν το σημείο αναφοράς, και στις αναπτυσσόμενες χώρες. Προκύπτει ακόμη ότι 

η λογιστική σε ταμειακή βάση εξακολουθεί να εφαρμόζεται σε μεγάλο βαθμό για την 
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κατάρτιση των προϋπολογισμών, γεγονός που δεν έρχεται υποχρεωτικά σε αντίθεση 

με την λογιστική δεδουλευμένης βάσης, η οποία προτιμάται για τη λήψη αποφάσεων 

και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Επομένως, οι δύο προσεγγίσεις μπορούν να 

λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά. Τα βασικά οφέλη που 

αναμένονται περιλαμβάνουν την διαφάνεια, την λογοδοσία, την καλύτερη κατανόηση 

για τα στοιχεία του ενεργητικού και τις υποχρεώσεις των δημόσιων φορέων, αλλά και 

την καλύτερη διαχείριση της επίδοσης. Από την άλλη πλευρά, οι βασικές προκλήσεις 

αφορούν την έλλειψη εκπαιδευμένου προσωπικού και τεχνολογικής υποδομής, αλλά 

και το γεγονός ότι απαιτούνται πάνω από τρία έτη για την μετάβαση στο νέο σύστημα. 

Επίσης, οι Christiaens et al. (2015) διεξήγαγαν μια μελέτη που στόχο είχε  να εξετάσει 

σε ποιο βαθμό τα IPSAS και η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση υιοθετούνται στην 

κεντρική κυβέρνηση και σε τοπικές κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο, καθώς και να 

διερευνήσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν τα διαφορετικά επίπεδα υιοθέτησής τους. 

Για την έρευνα, διαμορφώθηκε ένα ειδικό ερωτηματολόγιο που κατασκευάστηκε για 

να ληφθούν οι σχετικές πληροφορίες από τοπικούς ειδικούς, το οποίο στάλθηκε σε όλο 

τον κόσμο σε ένα δείγμα χωρών. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν 100 ερωτηματολόγια 

που εκπροσωπούν 59 χώρες / περιοχές δικαιοδοσίας. Το δείγμα αποτελείτο από 48 

ακαδημαϊκούς, 33 υπαλλήλους και 19 οικονομικούς συμβούλους. Η μελέτη 

αποκαλύπτει μια σημαντική κίνηση προς την κατεύθυνση της λογιστικής σε 

δεδουλευμένη βάση, ιδιαίτερα με τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση που στηρίζεται 

στα IPSAS. Εξακολουθεί, παρόλα αυτά, να υπάρχει ένα επίπεδο απροθυμίας. 

Στην Ελλάδα, η οικονομική ύφεση και τα Μνημόνια Συνεργασίας που έχει υπογράψει 

η χώρα με τους πιστωτές της καθιστούν απαραίτητες τις μεταρρυθμίσεις στον δημόσιο 

τομέα. Οι Cohen και Karatzimas (2016) μελέτησαν την βασική διαδικασία λήψης 

αποφάσεων στον δημόσιο τομέα στην Ελλάδα, με την διεξαγωγή συνεντεύξεων και 

ανεπίσημων συζητήσεων, αλλά και με την ανάλυση δεδομένων αρχείων. Από την 

μελέτη τους προκύπτει ότι υπάρχει ανεπαρκής έλεγχος της διαδικασίας από την 

πολιτική ηγεσία και την ‘τρόικα’, ενώ κρίσιμο ρόλο έχουν η γραφειοκρατία και οι 

σύμβουλοι. Τα ευρήματα συνηγορούν υπέρ της άποψης ότι ο δημόσιος τομέας στην 

χώρα μπορεί να επωφεληθεί σημαντικά από την καθιέρωση των IPSAS, καθώς θα 

βελτιωθεί η λογοδοσία και η διαφάνεια. 
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Σε προγενέστερη έρευνα για την Ελλάδα, οι Cohen et al. (2009) εξετάζουν τις απόψεις 

των προϊσταμένων των οικονομικών τμημάτων των οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης για την λογιστική σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση. Μία από τις πιο 

σημαντικές πρόσφατες αλλαγές που προώθησε η ελληνική κεντρική κυβέρνηση για τη 

μεταρρύθμιση των οικονομικών λειτουργιών των επιδοτούμενων οργανισμών τοπικής 

αυτοδιοίκησης ήταν η εισαγωγή της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση. Ωστόσο, αυτή 

η λογιστική μεταρρύθμιση οδήγησε σε ένα σύστημα όπου η λογιστική σε ταμειακή 

βάση δεν καταργήθηκε, αλλά τα δύο συστήματα συνυπάρχουν, λειτουργούν 

ταυτόχρονα αλλά ανεξάρτητα το ένα από το άλλο. Οι ερευνητές αξιολογούν, για κάθε 

λογιστικό σύστημα ξεχωριστά, τα λογιστικά στοιχεία που προσφέρει. Τα 

αποτελέσματα βασίζονται στις απαντήσεις 106 προϊσταμένων των οικονομικών 

υπηρεσιών των Δήμων σε ένα δομημένο ερωτηματολόγιο. Από την ανάλυση προκύπτει 

ότι οι ρόλοι που έχουν τα δύο συστήματα  εμφανίζουν ομοιότητες και διαφορές. 

Αποκαλύπτεται η πρωτοκαθεδρία ή η ίση σημασία της λογιστικής σε ταμειακή βάση 

σε ένα περιβάλλον όπου θα έπρεπε να θεωρείται ανώτερη η λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση. Φαίνεται ότι η χρήση της ταμειακής λογιστικής εξακολουθεί να κυριαρχεί στην 

κύρια λειτουργία της διαδικασίας λήψης αποφάσεων. Επιπλέον, αποδεικνύεται ότι η 

χρήση της λογιστικής σε δεδουλευμένη βάση στους οργανισμούς του δημόσιου τομέα 

επηρεάζει τη στάση της διαχείρισης της προς το κόστος, υπό την έννοια ότι βοηθά στην 

απόκτηση συνείδησης κόστους. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ  

 

3.1 Σκοπός, Στόχοι και Υποθέσεις της Έρευνας  

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των αντιλήψεων των δημοσίων 

υπαλλήλων σχετικά με τη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο 

Δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, η έρευνα είναι μία μελέτη περίπτωσης για το Ίδρυμα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και επιδιώκει να αποτυπώσει τις απόψεις των υπαλλήλων 

του, σχετικά με το κατά πόσον τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου ωφελούν 

τη δραστηριότητα του οργανισμού.  

Προς το σκοπό αυτό, οι επιμέρους στόχοι της μελέτης είναι οι ακόλουθοι:  

1. Να διερευνηθεί η γνώση των υπαλλήλων του ΙΚΑ σχετικά με την ύπαρξη των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS).  

2. Να διερευνηθεί η άποψη των υπαλλήλων του ΙΚΑ σχετικά με τη χρησιμότητα 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

3. Να εξεταστεί η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στη 

χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

4. Να εξεταστεί κατά πόσον γνωρίζουν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εάν τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα εφαρμόζονται στα πλαίσια του 

Ιδρύματος.  

5. Να προσδιοριστεί η χρησιμότητα που αποδίδουν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ στην 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στο 

ΙΚΑ.  

6. Να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου Τομέα (IPSAS) που οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι θα 

ωφελήσουν περισσότερο τη λειτουργία του Ιδρύματος.  

7. Να εξεταστεί η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στα 

χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 



 
29 

που οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι θα ωφελήσουν περισσότερο τη 

λειτουργία του Ιδρύματος. 

8. Να προσδιοριστούν οι βελτιώσεις που οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι θα 

επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS) στη λειτουργία του Ιδρύματος.  

9. Να εξεταστεί η επίδραση των δημογραφικών χαρακτηριστικών στις βελτιώσεις 

που οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι θα επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στη λειτουργία του 

Ιδρύματος. 

10. Να εκτιμηθεί ο τρόπος που επιδρούν στην αναμενόμενη εκ μέρους των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του 

Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στη λειτουργία του ΙΚΑ οι εξής παράγοντες: (1) η 

γνώση των IPSAS, (2) οι βελτιώσεις που μπορούν να επιφέρουν, και (3) η 

γενικότερη χρησιμότητα των IPSAS.  

 

3.2 Οι Ερευνητικές Υποθέσεις 

Η πλειονότητα των παραπάνω στόχων έχουν καλυφθεί ήδη από την ανωτέρω 

βιβλιογραφική επισκόπηση. Βάσει αυτής, διατυπώνονται οι παρακάτω ερευνητικές 

υποθέσεις. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κάθε ερευνητική υπόθεση αποτυπώνεται με ένα 

διψήφιο νούμερο, όπου το πρώτο ψηφίο αντιστοιχεί στο στόχο που αναφέρεται και το 

δεύτερο είναι απλά ένας αύξων αριθμός. 

Ερευνητική Υπόθεση 1.1:  

Η0 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ γνωρίζουν την ύπαρξη των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS).  

Η1 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ δε γνωρίζουν την ύπαρξη των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου Τομέα Δημοσίου (IPSAS).  
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Ερευνητική Υπόθεση 2.1:  

Η0 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ αναγνωρίζουν υψηλή χρησιμότητα στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα.  

Η1 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν αναγνωρίζουν υψηλή χρησιμότητα στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα. 

Ερευνητική Υπόθεση 3.1  

Η0 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην 

ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι στη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων.  

Η1 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ δεν επιδρούν στην 

ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι στη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

Ερευνητική Υπόθεση 4.1:  

Η0 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

(IPSAS) εφαρμόζονται στο ΙΚΑ.  

Η1 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

(IPSAS) δεν εφαρμόζονται στο ΙΚΑ. 

Ερευνητική Υπόθεση 5.1:  

Η0 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) είναι χρήσιμη στην περίπτωση του ΙΚΑ.  

Η1 : Οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) δεν είναι χρήσιμη στην περίπτωση του ΙΚΑ. 

Ερευνητική Υπόθεση 6.1  

Η0 : Τα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

(IPSAS) αναγνωρίζονται ως υψηλής ωφέλειας για τη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Η1 : Τα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

(IPSAS) δεν αναγνωρίζονται ως υψηλής ωφέλειας για τη λειτουργία του ΙΚΑ. 
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Ερευνητική Υπόθεση 7.1  

Η0 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην 

ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι στα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) για τη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Η1 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ δεν επιδρούν στην 

ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι στα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) για τη λειτουργία του ΙΚΑ. 

Ερευνητική Υπόθεση 8.1  

Η0 : Οι διάφορες βελτιώσεις που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) αναγνωρίζονται ως βέβαιες από τους 

υπαλλήλους του ΙΚΑ.  

Η1 : Οι διάφορες βελτιώσεις που αναμένεται να επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) δεν αναγνωρίζονται ως βέβαιες από τους 

υπαλλήλους του ΙΚΑ. 

Ερευνητική Υπόθεση 9.1  

Η0 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην 

βεβαιότητα με την οποία αναμένουν τις διάφορες βελτιώσεις από την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS).  

Η1 : Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των υπαλλήλων του ΙΚΑ δεν επιδρούν στην 

βεβαιότητα με την οποία αναμένουν τις διάφορες βελτιώσεις από την εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS). 

Ερευνητική Υπόθεση 10.1  

Η0 : Η γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) επιδρά 

θετικά στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Η1 : Η γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) δεν επιδρά 

στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ.  
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Ερευνητική Υπόθεση 10.2  

Η0 : Οι βελτιώσεις που αναμένονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) επιδρούν θετικά στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους 

στη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Η1 : Οι βελτιώσεις που αναμένονται από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) δεν επιδρούν στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη 

λειτουργία του ΙΚΑ.   

Ερευνητική Υπόθεση 10.3  

Η0 : Η γενικότερη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων επιδρούν 

θετικά στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Η1 : Η γενικότερη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων δεν επιδρούν 

στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ.  

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ποια είναι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά, 

τα διάφορα χαρακτηριστικά των IPSAS και οι εξεταζόμενες βελτιώσεις που 

αναμένεται να επιφέρουν. Έτσι:  

• Τα δημογραφικά χαρακτηριστικά είναι: (1) το φύλο, (2) η ηλικία, (3) το 

εκπαιδευτικό επίπεδο, και (4) τα έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα. 

• Τα διάφορα χαρακτηριστικά των IPSAS είναι: (1) βασίζονται στη λογιστική της 

δεδουλευμένης βάσης, (2) περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, 

(3) αξιολογούν την οικονομική επίδοση του δημοσίου οργανισμού, (4) 

παρακολουθούν τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια, (5) παρακολουθούν τις 

αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό, (6) δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις 

εισπράξεις και τις πληρωμές, και (7) απεικονίζουν καλύτερα τις οικονομικές 

υποχρεώσεις του δημοσίου οργανισμού.  

• Οι εξεταζόμενες βελτιώσεις στη λειτουργία του ΙΚΑ που αναμένεται να 

επιφέρει η εφαρμογή των IPSAS είναι: (1) αύξηση της διαφάνειας, (2) αύξηση 

της αξιοπιστίας, (3) βελτίωση της λογοδοσίας, (4) αύξηση της συγκρισιμότητας 

με άλλες χώρες, (5) εκσυγχρονισμός της οικονομικής διαχείρισης, (6) βελτίωση 

της αποδοτικότητας, (7) μείωση των ελλειμμάτων, (8) καλύτερος έλεγχος της 
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λειτουργίας του, και (9) καλύτερη εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και 

αρχών.  

 

3.3 Το Ερευνητικό Εργαλείο: Παρουσίαση, Αξιοπιστία και Εγκυρότητα  

Στα πλαίσια της προηγούμενης ενότητας παρουσιάστηκε μία σειρά μεταβλητών και 

παραγόντων, οι οποίες προκύπτουν από την ανάλυση του ερευνητικού εργαλείου. Το 

ερευνητικό εργαλείο, το οποίο παρουσιάζεται στο Παράρτημα της παρούσης μελέτης, 

αποτελείται από ένα ερωτηματολόγιο που διαμορφώθηκε ειδικά για τους σκοπούς της 

παρούσης μελέτης. Έτσι, το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερις ομάδες 

ερωτήσεων, οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά και περιεκτικά αμέσως παρακάτω: 

Ομάδα 1 – Δημογραφικά Χαρακτηριστικά: Ενσωματώνει 4 ερωτήσεις που αφορούν στα 

δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων που παρατέθηκαν στα πλαίσια της 

προηγούμενης ενότητας. Στο σύνολό τους είναι ερωτήσεις κλειστού τύπου, μία εκ των 

οποίων είναι διχοτομική (φύλο) και οι υπόλοιπες πολλαπλής επιλογής.  

Ομάδα 2 – Γνώση & Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων: Περιέχει 4 

ερωτήσεις που αφορούν στη γνώση των συμμετεχόντων για την ύπαρξη των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS), καθώς και τη γενικότερη χρησιμότητα που 

αναγνωρίζουν στην εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Πρόκειται για 4 

ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες στο σύνολό τους είναι κλίμακας Likert τεσσάρων 

βαθμίδων (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ).  

Ομάδα 3 – Γνώση και Χρησιμότητα των IPSAS στα πλαίσια του ΙΚΑ: Περιέχει 9 

ερωτήσεις που αφορούν στη γνώση των συμμετεχόντων για την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS), καθώς και τη χρησιμότητα που αναμένουν 

από την εφαρμογή τους στη λειτουργία του ΙΚΑ. Πρόκειται για 9 ερωτήσεις κλειστού 

τύπου, εκ των οποίων μόνο 1 είναι διχοτομική (γνώση εφαρμογής), ενώ οι υπόλοιπες 

είναι κλίμακας Likert τεσσάρων βαθμίδων (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ). 

Ομάδα 4 – Πιθανότητα βελτιώσεων που επιφέρουν τα IPSAS στη λειτουργία του ΙΚΑ: 

Ενσωματώνει 9 ερωτήσεις που αφορούν την εκτίμηση των συμμετεχόντων σχετικά με 

τη βεβαιότητα με την οποία θα επέλθουν διάφορες βελτιώσεις στη λειτουργία του ΙΚΑ 

από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου. Πρόκειται για 9 
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ερωτήσεις κλειστού τύπου, οι οποίες διαμορφώνονται σε κλίμακα Likert τεσσάρων 

βαθμίδων (Καθόλου, Λίγο, Αρκετά, Πολύ). 

Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα 

και η αξιοπιστία του παραπάνω ερωτηματολογίου. Ως εγκυρότητα ορίζεται η 

ικανότητα του ερωτηματολογίου και των ερωτήσεων που περιέχονται σε αυτό να 

εκφράζει αυτό που πραγματικά επιθυμούν να εκφράσουν οι ερωτώμενοι, δηλαδή οι 

συμμετέχοντες να αποδίδουν το ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο με αυτό που δίνει ο 

ερευνητής στις ερωτήσεις του (Wainer & Braun, 1998). Για το λόγο αυτό έχει 

διενεργηθεί γραμματικός και συντακτικός έλεγχος του ερωτηματολογίου με τη βοήθεια 

καθηγητή της ελληνικής γλώσσας, ενώ πραγματοποιήθηκε πιλοτική έρευνα με ένα 

δείγμα δέκα ατόμων, με την οποία επιβεβαιώθηκε η κατανόηση των ερωτήσεων. 

Επιπλέον, υπήρξε συνεχή επικοινωνία με το δείγμα μέσω παροχής διαφόρων διαύλων 

επικοινωνίας, μέσω των οποίων ανά πάσα στιγμή ήταν δυνατό να δοθούν οι όποιες 

διευκρινίσεις ζητούνταν. Από την άλλη μεριά, ως αξιοπιστία ορίζεται η εσωτερική 

συνέπεια του ερωτηματολογίου, δηλαδή κατά πόσον οι ερωτήσεις μετρούν με συνοχή 

τις διάφορες παραμέτρους (Nunnally & Bernstein, 1994). Για το λόγο αυτό εκτιμήθηκε 

και παρουσιάζεται στα πλαίσια του Πίνακα 1 που ακολουθεί η παράμετρος alpha του 

Cronbach. Σύμφωνα με τους Nunnally και Bernstein (1994) οι τιμές της συγκεκριμένης 

παραμέτρου που καταδεικνύουν ικανοποιητικά επίπεδα αξιοπιστίας κυμαίνονται από 

0,70 ως 0,95. Οι τιμές των alpha του Cronbach για το ερωτηματολόγιο βρίσκονται 

εντός των παραπάνω ορίων, γεγονός που σημαίνει ότι το ερωτηματολόγιο 

χαρακτηρίζεται και από αξιοπιστία.  

Πίνακας 1: Εκτίμηση της Αξιοπιστίας του Ερωτηματολογίου με το Alpha του Cronbach 

Ομάδα Ερωτήσεων 

Αριθμός 

Ερωτήσεων 

Alpha του 

Cronbach 

Γνώση & Χρησιμότητα των ΔΛΠ 4 0,760 

Γνώση και Χρησιμότητα των IPSAS στα πλαίσια του ΙΚΑ 9 0,879 

Πιθανότητα βελτιώσεων που επιφέρουν τα IPSAS στη λειτουργία του ΙΚΑ 9 0,926 

Συνολικό Ερωτηματολόγιο 22 0,938 

 

3.4 Στατιστική Μεθοδολογία  

Οι στατιστικές μέθοδοι της παρούσας μελέτης επιλέχθηκαν συναρτήσει τόσο του 

πλήθους των ερωτηματολογίων όσο και του είδους των μεταβλητών που 

δημιουργήθηκαν από τις αποκρίσεις των συμμετεχόντων και προέρχονται από το πεδίο 
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της περιγραφικής και της επαγωγικής στατιστικής. Οι μέθοδοι της περιγραφικής 

στατιστικής εμπεριέχουν τους πίνακες συχνοτήτων των κατηγορικών μεταβλητών και 

την εκτίμηση του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης των αριθμητικών 

μεταβλητών. Μέσω αυτών των εκτιμήσεων διερευνήθηκαν οι ερευνητικές υποθέσεις 

1.1, 2.1, 4.1, 5.1, 6.1, και 8.1.  Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, πέραν των 

ερωτήσεων του ερωτηματολογίου, δημιουργήθηκαν επιπλέον τρεις μεταβλητές ως 

εξής:  

(1) Χρησιμότητα των ΔΛΠ: Υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των αποκρίσεων των 

συμμετεχόντων στην δεύτερη ομάδα του ερωτηματολογίου και εκφράζει το 

βαθμό συμφωνίας των συμμετεχόντων για τη γενικότερη ωφέλεια που παρέχει 

η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  

(2) Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ: Υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων στην τρίτη ομάδα του ερωτηματολογίου, 

εκτός της διχοτομικής ερώτησης, και εκφράζει το βαθμό συμφωνίας των 

συμμετεχόντων ως προς την ωφέλεια που μπορεί να αποκομίσει το ΙΚΑ από 

την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου.  

(3) Βελτιώσεις στο ΙΚΑ: Υπολογίστηκε ως ο μέσος όρος των αποκρίσεων των 

συμμετεχόντων στην τέταρτη ομάδα του ερωτηματολογίου και εκφράζει το 

βαθμό συμφωνίας των συμμετεχόντων ως προς τις διάφορες βελτιώσεις που 

μπορεί να αποκομίσει το ΙΚΑ από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων του Δημοσίου. 

Όσον αφορά στις μεθόδους της επαγωγικής στατιστικής, χρησιμοποιήθηκε η 

μονόδρομη Ανάλυση Διακύμανσης (ANOVA) και η εκτίμηση παλινδρόμησης με τη 

μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων. Η πρώτη υλοποιήθηκε για την εξέταση των 

ερευνητικών υποθέσεων 3.1, 7.1 και 9.1, ενώ η δεύτερη για την εξέταση των 

ερευνητικών υποθέσεων 10.1, 10.2 και 10.3. Και οι δύο περιγράφονται συνοπτικά και 

περιεκτικά αμέσως παρακάτω.  

Η Μονόδρομη Ανάλυση Διακύμανσης ελέγχει τις εξής υποθέσεις :  

Η0 : Οι μέσοι όροι των k ομάδων είναι ίσοι μεταξύ τους.  

Η1 : Τουλάχιστον ένας από τους k μέσους όρους των k ομάδων είναι διαφορετικός 

από τους άλλους.  
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Μέσω της στατιστικής F υπολογίζεται η τιμή p-value, η οποία, όταν είναι μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας (α), καταδεικνύει την ισχύ της μηδενικής υπόθεσης και 

την αποδοχή της. Σε περίπτωση απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης ο εντοπισμός της 

ομάδας που διαφοροποιείται από τους υπολοίπους μέσους όρους υλοποιείται μέσω της 

εκτίμησης των k μέσων όρων (Κάτος, 2004). 

Η παλινδρόμηση με τη μέθοδο των ελαχίστων τετραγώνων που εκτιμάται στα πλαίσια 

της παρούσας μελέτης έχει ως εξής:  

(Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ)i = β0 + β1 × (Χρησιμότητα των ΔΛΠ)i + β2 × 

(Βελτιώσεις στο ΙΚΑ)i + β3 × (Γνώση των IPSAS)i + ei 

Η αξιοπιστία της παραπάνω εκτιμώμενης παλινδρόμησης στηρίζεται σε μία σειρά 

διαγνωστικών ελέγχων οι οποίοι έχουν ως εξής (Κάτος, 2000): 

Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας των Ανεξάρτητων Μεταβλητών  

Ο συγκεκριμένος εξετάζει τις εξής υποθέσεις :  

Η0 : βj = 0, δηλαδή δεν είναι στατιστικά σημαντικός.   

Η1 : βj ≠ 0, δηλαδή είναι στατιστικά σημαντικός. 

Μέσω της στατιστικής t υπολογίζεται η τιμή p-value, η οποία, όταν είναι μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας (α), καταδεικνύει την ισχύ της μηδενικής υπόθεσης και 

την αποδοχή της. Σε περίπτωση απόρριψης της μηδενικής υπόθεσης ο εντοπισμός του 

προσήμου της σχέσης υλοποιείται μέσω του προσήμου του συντελεστή. 

Έλεγχος Στατιστικής Σημαντικότητας της Συνολικής Παλινδρόμησης  

Ο συγκεκριμένος εξετάζει τις εξής υποθέσεις :  

Η0 : β1 = β2 = β3 =0 ή R2 = 0 ή η παλινδρόμηση δεν είναι στατιστικά σημαντική.   

Η1 : Τουλάχιστον ένα βj ≠ 0 ή R2 ≠ 0 ή η  παλινδρόμηση είναι στατιστικά 

σημαντική  

Μέσω της στατιστικής F υπολογίζεται η τιμή p-value, η οποία, όταν είναι μεγαλύτερη 

από το επίπεδο σημαντικότητας (α), καταδεικνύει την ισχύ της μηδενικής υπόθεσης και 

την αποδοχή της.  
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Έλεγχος Durbin – Watson 

Ο συγκεκριμένος εξετάζει τις εξής υποθέσεις :  

Η0 : Τα κατάλοιπα δεν παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού.  

Η1 : Τα κατάλοιπα παρουσιάζουν αυτοσυσχέτιση πρώτου βαθμού. 

Μέσω της στατιστικής DW γίνεται αποδεκτή η βασική υπόθεση, εάν το συγκεκριμένο 

κριτήριο έχει τιμή κοντά στο 2.  

Έλεγχος Πολυσυγγραμμικότητας VIF  

Ο συγκεκριμένος εξετάζει τις εξής υποθέσεις :  

Η0 : Δεν εντοπίζεται πολυσυγγραμμικότητα στο μοντέλο.  

Η1 : Εντοπίζεται πολυσυγγραμμικότητα στο μοντέλο. 

Μέσω της στατιστικής VIF γίνεται αποδεκτή η βασική υπόθεση, εάν το συγκεκριμένο 

κριτήριο έχει τιμή κοντά στο 1.  

Τέλος, το σύνολο των παραπάνω υλοποιούνται με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το επίπεδο σημαντικότητας της έρευνας ορίζεται ίσο με 1%, 

5% και 10%. 

 

3.5 Πληθυσμός και Δειγματοληψία  

Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από το σύνολο των δημόσιων υπαλλήλων του 

Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Η επιλογή του δείγματος υλοποιήθηκε με τη 

χρήση της μεθόδου της τυχαίας δειγματοληψίας εξαιτίας της απλότητας και της 

ακρίβειας που τη διέπει (Κυριαζόπουλος & Σαμαντά, 2011). Συγκεκριμένα, κατόπιν 

συνεννόησης με τη διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού του ιδρύματος, ζητήθηκε η άδεια 

για να μοιραστούν τα ερωτηματολόγια στους υπαλλήλους, με τους οποίους 

διατηρήθηκαν, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, δίαυλοι επικοινωνίας. Ο αριθμός των 

διανεμόμενων ερωτηματολογίων ανήλθε σε 120. Μετά από 10 ημέρες, συγκεντρώθηκε 

το σύνολο των 120 ερωτηματολογίων, εκ των οποίων τα 85 ήταν συμπληρωμένα. Το 

τελικό δείγμα λοιπόν, αποτελείται από 85 ερωτηματολόγια, με το βαθμός απόκρισης 

του πληθυσμού να ανέρχεται σε 70,83%. Το μέγεθος του δείγματος επιτρέπει την ισχύ 
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του Κεντρικού Οριακού Θεωρήματος και περιορίζει το σφάλμα περίπου στο 10%, 

στοιχεία που είναι ικανοποιητικά για την ασφάλεια των συμπερασμάτων της 

στατιστικής ανάλυσης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ 

ΑΝΑΛΥΣΗΣ  

4.1 Η Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται, αναλύονται και διερευνάται η 

σχέση τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, οι ερωτήσεις που 

αφορούν στη γενικότερη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Οι 

ερωτήσεις αυτές προέρχονται από τη δεύτερη ομάδα ερωτήσεων του 

ερωτηματολογίου. Έτσι, η ενότητα 4.2.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μεθόδων 

της περιγραφικής στατιστικής, ενώ η ενότητα 4.2.2 τα αποτελέσματα των μεθόδων της 

επαγωγικής στατιστικής.  

4.2 Περιγραφή του Δείγματος  

Ο Πίνακας 2 περιγράφει το δείγμα της έρευνας ως προς τα δημογραφικά του 

χαρακτηριστικά.  

Πίνακας 2: Τα Δημογραφικά Χαρακτηριστικά του Δείγματος  

Δημογραφικό Χαρακτηριστικό Συχνότητα % 

Φύλο 

Άνδρας 25 29,4 

Γυναίκα 60 70,6 

Ηλικία 

26 - 35 ετών 14 16,5 

36 - 45 ετών 41 48,2 

46 - 55 ετών 24 28,2 

> 56 ετών 5 5,9 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου 20 23,5 

ΑΕΙ 26 30,6 

ΤΕΙ 17 20,0 

Μεταπτυχιακό 17 20,0 

Διδακτορικό 3 3,5 

Άλλο 2 2,4 

Έτη προϋπηρεσίας στο Δημόσιο 

Λιγότερα από 5 έτη 25 29,4 

5 - 10 έτη 21 24,7 

11 - 20 έτη 21 24,7 

21 - 30 έτη 14 16,5 

Περισσότερα από 30 έτη 3 3,5 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Σύνολο 85 100,0 
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Σύμφωνα με τον παραπάνω Πίνακα, λοιπόν, από το σύνολο των 85 συμμετεχόντων: 

• Οι 25 (29,4%) είναι άνδρες και οι 60 (70,6%) γυναίκες. 

• Οι 14 (16,5%) είναι ηλικίας από 26 ως 35 ετών, οι 41 (48,2%) από 36 ως 45 

ετών, οι 24 (28,2%) από 46 ως 55 ετών και οι 5 (5,9%) είναι άνω των 56 ετών, 

ενώ υπάρχει και 1 (1,2%) συμμετέχων που δεν αποκρίνεται στη συγκεκριμένη 

ερώτηση.  

• Οι 20 (23,5%) είναι απόφοιτοι Γυμνασίου ή Λυκείου, οι 26 (30,6%) είναι 

απόφοιτοι ΑΕΙ, οι 17 (20%) απόφοιτοι ΤΕΙ, άλλοι τόσοι κατέχουν 

μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, ενώ 3 (3,5%) έχουν διδακτορικό και 2 (2,4%) 

δηλώνουν άλλο εκπαιδευτικό επίπεδο. 

• Οι 25 (29,4%) έχουν προϋπηρεσία στο δημόσιο λιγότερη από 5 έτη, οι 21 

(24,7%) από 5 έως 10 έτη, άλλοι τόσοι από 11 ως 20 έτη, οι 14 (16,5%) από 21 

ως 30 έτη, οι 3 (3,5%) περισσότερα από 30 έτη, ενώ 1 (1,2%) δεν αποκρίθηκε 

στη συγκεκριμένη ερώτηση.  

 

 

4.2.1 Η Στάση των Συμμετεχόντων  

Ο Πίνακας 3 που ακολουθεί παρουσιάζει αφενός τους πίνακες συχνοτήτων των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων, όσο και το 

μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του παράγοντα που εξήχθη ως μέσος όρος αυτών.  

Ξεκινώντας με την ερώτηση «Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα (IPSAS)», από το σύνολο των 85 συμμετεχόντων, οι 34 (40%) αποκρίνονται 

καθόλου, οι 35 (41,2%) λίγο, οι 14 (16,5%) αρκετά και μόλις οι 2 (2,4%) πολύ. 

Διαπιστώνεται, επομένως, το χαμηλό επίπεδο γνώσης των υπαλλήλων του ΙΚΑ για τα 

IPSAS, εφόσον μόλις το 18,9% των συμμετεχόντων γνωρίζουν τα IPSAS τουλάχιστον 

αρκετά.  

Στην ερώτηση «Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

από τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα», οι δυνητικές αποκρίσεις καθόλου, λίγο, αρκετά, 

πολύ συγκεντρώνουν 5 (5,9%), 9 (10,6%), 49 (57,6%), και 20 (23,5%) αντιστοίχως, 
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ενώ υπάρχουν και 2 (2,4%) συμμετέχοντες που δεν αποκρίθηκαν στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά χρήσιμη 

την εφαρμογή των ΔΛΠ στις επιχειρήσεις της Ελλάδας σε ποσοστό 81,1%.  

Η χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα από τους 

δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα εκτιμάται ως μηδενική από 7 (8,2%), ως λίγη 

από 9 (10,6%), ως αρκετή από 48 (56,5%) και ως πολλή από 19 (22,4%) 

συμμετέχοντες, ενώ υπάρχουν και πάλι 2 (2,4%) συμμετέχοντες που δεν απάντησαν 

στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον 

αρκετά χρήσιμη την εφαρμογή των IPSAS στους δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα 

σε ποσοστό 78,9%.  

Η αναγκαιότητα της εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου στην 

Ελλάδα εξετάζεται από την τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, 8 (9,4%) 

συμμετέχοντες εκτιμούν ότι η οικονομική κρίση δεν κατέστησε καθόλου χρήσιμη την 

εφαρμογή τους, 11 (12,9%) εκτιμούν λίγο, 43 (50,6%) αρκετά, και 18 (21,2%) πολύ, 

ενώ 2 (2,4%) συμμετέχοντες δεν απαντούν. Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ 

εκτιμούν ότι η κρίση κατέστησε την εφαρμογή των IPSAS περισσότερο χρήσιμη, 

εφόσον το 71,8% αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  

Τέλος, ο ίδιος πίνακας παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του 

παράγοντα «Χρησιμότητα των ΔΛΠ». Έτσι, ο μέσος όρος του παράγοντα ανέρχεται σε 

2,6625 με μία τυπική απόκλιση ίση με 0,6523. Η τιμή του μέσου όρου καταδεικνύει 

μία θετική άποψη που δείγματος απέναντι στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο σύνολό 

τους.  

Πίνακας 3: Η Γνώση και η Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων σύμφωνα με τις 

απόψεις του δείγματος   

Ερώτηση  Συχνότητα % 

Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS); 

Καθόλου 34 40,0 

Λίγο 35 41,2 

Αρκετά 14 16,5 

Πολύ 2 2,4 

 

Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις επιχειρήσεις 

στην Ελλάδα; 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 9 10,6 

Αρκετά 49 57,6 

Πολύ 20 23,5 
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Ερώτηση  Συχνότητα % 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 2 2,4 

Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS) από τους δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα; 

Καθόλου 7 8,2 

Λίγο 9 10,6 

Αρκετά 48 56,5 

Πολύ 19 22,4 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 2 2,4 

Η οικονομική κρίση κατέστησε περισσότερο χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στην Ελλάδα; 

Καθόλου 8 9,4 

Λίγο 11 12,9 

Αρκετά 43 50,6 

Πολύ 18 21,2 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 5 5,9 

Σύνολο 85 100,0 

Μεταβλητή / Παράγοντας Μ.Ο. Τ.Α. 

Χρησιμότητα των ΔΛΠ 2,6625 0,6253 

 

 

4.2.2 Η επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών  

Ο Πίνακας 4 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης σχετικά με 

την ισότητα των μέσων όρων του παράγοντα «Χρησιμότητα των ΔΛΠ» μέσα στις 

ομάδες που δημιουργούνται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Παρατηρείται μόνο 

μία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ηλικιακών ομάδων σε επίπεδο 

σημαντικότητας 5% (F=3,7598, p<0,05). Με δεδομένο ότι οι μέσοι όροι ανέρχονται σε 

2,3036 (±0,7284) για την ηλικιακή ομάδα 26-35, σε 2,6824 (±0,4627) για την ηλικιακή 

ομάδα 36-45, σε 2,7391 (±0,7050) για την ηλικιακή ομάδα 46-55 και σε 3,3000 

(±0,4809) για την ηλικιακή ομάδα άνω των 56 ετών διαπιστώνεται ότι όσο αυξάνεται 

η ηλικία των δημοσίων υπαλλήλων αυξάνεται και η αναγνωριζόμενη από αυτούς 

χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων.  
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Πίνακας 4: Η Επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών στις απόψεις του δείγματος για 

τη Γνώση και τη Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων  

 N M.O. T.A. 

F - 

Στατιστική p-value 

Φύλο 

Άνδρας 24 2,6146 0,8209 0,1993*** 0,6565 

Γυναίκα 56 2,6830 0,5276     

Ηλικία 

26 - 35 ετών 14 2,3036 0,7284 3,7598*** 0,0143 

36 - 45 ετών 37 2,6824 0,4627   
46 - 55 ετών 23 2,7391 0,7050   
> 56 ετών 5 3,3000 0,4809     

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου 20 2,4000 0,7407 1,4663*** 0,2111 

ΑΕΙ 24 2,8021 0,5850   
ΤΕΙ 15 2,8333 0,3858   
Μεταπτυχιακό 17 2,5588 0,6877   
Διδακτορικό 2 2,8750 0,1768   
Άλλο 2 3,0000 0,3536     

Προϋπηρεσία 

Λιγότερα από 5 έτη 21 2,4881 0,6249 1,7200*** 0,1546 

5 - 10 έτη 21 2,6548 0,5447   
11 - 20 έτη 21 2,6429 0,7140   
21 - 30 έτη 13 2,9231 0,5341   
Περισσότερα από 30 έτη 3 3,2500 0,2500     

* p < 0,10    ** p < 0,05    *** p < 0,01 

 

 

4.3 Η Γενική Χρησιμότητα και η Χρησιμότητα των Χαρακτηριστικών των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα  στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται, αναλύονται και διερευνάται η 

σχέση τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων οι ερωτήσεις που 

αφορούν στη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα και 

των χαρακτηριστικών από τα οποία απορρέει αυτή η χρησιμότητα. Οι ερωτήσεις αυτές 

προέρχονται από την τρίτη ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Έτσι, η ενότητα 

4.3.1 παρουσιάζει τα αποτελέσματα των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, ενώ 

η ενότητα 4.3.2 τα αποτελέσματα των μεθόδων της επαγωγικής στατιστικής.  
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4.3.1 Η Στάση των Συμμετεχόντων  

Οι Πίνακες 5, 6 και 7 που ακολουθούν παρουσιάζουν αφενός τους πίνακες συχνοτήτων 

των αποκρίσεων των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων, όσο και 

το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του παράγοντα που εξήχθη ως μέσος όρος αυτών.  

Ξεκινώντας με την ερώτηση «Εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ» που εμφανίζεται στον Πίνακα 5, από το σύνολο των 85 

συμμετεχόντων, οι 73 (85,9%) αποκρίνονται όχι, οι 9 (10,6%) ναι, ενώ 3 (3,5%) 

αποκρίνονται ότι δε γνωρίζουν. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η απόλυτη πλειονότητα 

των υπαλλήλων του ΙΚΑ γνωρίζουν τα λογιστικά πρότυπα που εφαρμόζονται στον 

οργανισμό τους.  

Πίνακας 5: Η Γνώση του Δείγματος σχετικά με την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων    

Ερώτηση  Συχνότητα % 

Εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ; 

Όχι 73 85,9 

Ναι 9 10,6 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 3 3,5 

Σύνολο 85 100,0 

 

Συνεχίζοντας με την ερώτηση «Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ;», από το σύνολο των 85 

συμμετεχόντων, οι 6 (7,1%) αποκρίνονται καθόλου, οι 14 (16,5%) λίγο, οι 42 (49,4%) 

αρκετά και οι 20 (23,5%) πολύ. Διαπιστώνεται, επομένως, την υψηλή χρησιμότητα που 

αποδίδουν οι υπάλληλοι του ΙΚΑ στα IPSAS για τη λειτουργία του οργανισμού, 

εφόσον το 72,9% αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  

Πίνακας 6: Η άποψη του δείγματος σχετικά με τη Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου στο Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

Ερώτηση  Συχνότητα % 

Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS) στο ΙΚΑ; 

Καθόλου 6 7,1 

Λίγο 14 16,5 

Αρκετά 42 49,4 

Πολύ 20 23,5 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 3 3,5 

Σύνολο 85 100,0 
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Στον Πίνακα 7 αξιολογούνται τα χαρακτηριστικά των IPSAS ως προς την ικανότητά 

τους να προσφέρουν την ωφέλεια στη λειτουργία του οργανισμού. Ξεκινώντας με το 

πρώτο χαρακτηριστικό που είναι το γεγονός ότι βασίζονται στη λογιστική 

δεδουλευμένης βάσης, από το σύνολο των 85 συμμετεχόντων, οι 5 (5,9%) 

αποκρίνονται καθόλου, οι 18 (21,2%) λίγο, οι 46 (54,1%) αρκετά και οι 15 (17,6%) 

πολύ. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό θεωρείται 

τουλάχιστον αρκετά σημαντικό, εφόσον το 61,7% των συμμετεχόντων αποκρίνεται με 

αυτόν τον τρόπο.  

Για το χαρακτηριστικό ότι περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης, οι 

δυνητικές αποκρίσεις καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ συγκεντρώνουν 6 (7,1%), 13 

(15,3%), 44 (51,8%), και 20 (23,5%) αντιστοίχως, ενώ υπάρχουν και 2 (2,4%) 

συμμετέχοντες που δεν αποκρίθηκαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι 

υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά χρήσιμο το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό σε ποσοστό 75,3%.  

Η χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα που πηγάζει από 

το χαρακτηριστικό ότι αξιολογούν την οικονομική επίδοση του δημοσίου οργανισμού 

εκτιμάται ως μηδενική από 4 (4,7%), ως λίγη από 15 (17,6%), ως αρκετή από 37 

(43,5%) και ως πολλή από 28 (32,9%) συμμετέχοντες, ενώ υπάρχει και 1 (1,2%) 

συμμετέχων που δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι 

του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά χρήσιμο το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

σε ποσοστό 76,4%.  

Το γεγονός ότι τα IPSAS παρακολουθούν τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια ως 

χαρακτηριστικό τους αξιολογείται στην τέταρτη ερώτηση. Σύμφωνα με τον Πίνακα 7, 

8 (9,4%) συμμετέχοντες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό δε θα ωφελήσει 

καθόλου τη λειτουργία του ΙΚΑ, 17 (20%) εκτιμούν λίγο, 38 (44,7%) αρκετά, και 22 

(25,9%) πολύ. Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι και το 

συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, εφόσον το 70,6% αποκρίνεται 

τουλάχιστον αρκετά. 

Για το χαρακτηριστικό ότι παρακολουθούν τις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό, οι 

δυνητικές αποκρίσεις καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ συγκεντρώνουν 7 (8,2%), 10 

(11,8%), 35 (41,2%), και 32 (37,6%) αντιστοίχως, ενώ υπάρχει και 1 (1,2%) 

συμμετέχων που δεν αποκρίθηκε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι 
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του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά χρήσιμο το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

σε ποσοστό 78,8%.  

Η χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα που πηγάζει από 

το χαρακτηριστικό ότι δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις εισπράξεις και τις πληρωμές 

εκτιμάται ως μηδενική από 12 (14,1%), ως λίγη από 19 (22,4%), ως αρκετή από 40 

(47,1%) και ως πολλή από 12 (14,1%) συμμετέχοντες, ενώ υπάρχουν και 2 (2,4%) 

συμμετέχοντες που δεν απάντησαν στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι 

υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά χρήσιμο το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό σε ποσοστό 61,2%.  

Το γεγονός ότι τα IPSAS απεικονίζουν καλύτερα τις οικονομικές υποχρεώσεις του 

δημόσιου οργανισμού αξιολογείται στην έβδομη και τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με 

τον Πίνακα 7, 5 (5,9%) συμμετέχοντες εκτιμούν ότι το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό 

δε θα ωφελήσει καθόλου τη λειτουργία του ΙΚΑ, 14 (16,5%) εκτιμούν λίγο, 35 (41,2%) 

αρκετά, και 30(35,3%) πολύ, ενώ 1 (1,2%) συμμετέχων δεν απαντά στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι και το συγκεκριμένο 

χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, εφόσον το 76,5% αποκρίνεται τουλάχιστον 

αρκετά. 

Τέλος, ο ίδιος πίνακας, δηλαδή ο Πίνακας 7, παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική 

απόκλιση του παράγοντα «Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ». Έτσι, ο μέσος όρος του 

παράγοντα ανέρχεται σε 2,9351 με μία τυπική απόκλιση ίση με 0,6694. Η τιμή του 

μέσου όρου καταδεικνύει μία θετική άποψη που δείγματος απέναντι στα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα.  

Πίνακας 7: Η Αξιολόγηση των  Χαρακτηριστικών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του 

Δημοσίου Τομέα ως προς την Ωφέλεια που μπορούν να αποδώσουν στο ΙΚΑ σύμφωνα με τις 

απόψεις του δείγματος   

Χαρακτηριστικό των IPSAS Συχνότητα % 

Βασίζονται στη λογιστική δεδουλευμένης βάσης 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 18 21,2 

Αρκετά 46 54,1 

Πολύ 15 17,6 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Περιλαμβάνουν την κατάσταση οικονομικής θέσης 

Καθόλου 6 7,1 

Λίγο 13 15,3 

Αρκετά 44 51,8 
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Χαρακτηριστικό των IPSAS Συχνότητα % 

Πολύ 20 23,5 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 2 2,4 

Αξιολογούν την οικονομική επίδοση του δημόσιου οργανισμού 

Καθόλου 4 4,7 

Λίγο 15 17,6 

Αρκετά 37 43,5 

Πολύ 28 32,9 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Παρακολουθούν τις μεταβολές στα ίδια κεφάλαια 

Καθόλου 8 9,4 

Λίγο 17 20,0 

Αρκετά 38 44,7 

Πολύ 22 25,9 

Παρακολουθούν τις αποκλίσεις από τον προϋπολογισμό 

Καθόλου 7 8,2 

Λίγο 10 11,8 

Αρκετά 35 41,2 

Πολύ 32 37,6 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Δεν εστιάζουν αποκλειστικά στις εισπράξεις και τις πληρωμές 

Καθόλου 12 14,1 

Λίγο 19 22,4 

Αρκετά 40 47,1 

Πολύ 12 14,1 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 2 2,4 

Απεικονίζουν καλύτερα τις οικονομικές υποχρεώσεις του δημόσιου οργανισμού 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 14 16,5 

Αρκετά 35 41,2 

Πολύ 30 35,3 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Σύνολο 85 100,0 

Μεταβλητή / Παράγοντας Μ.Ο. Τ.Α. 

Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ 2,9351 0,6694 

 

 

4.3.2 Η επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών  

Ο Πίνακας 8 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης σχετικά με 

την ισότητα των μέσων όρων του παράγοντα «Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» 

μέσα στις ομάδες που δημιουργούνται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. 

Παρατηρείται μόνο μία στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση μεταξύ των ομάδων του 

εκπαιδευτικού επιπέδου σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (F=2,9742, p<0,05). Με 

δεδομένο ότι οι μέσοι όροι ανέρχονται σε 2,5384 (±0,7924) για την εκπαιδευτική 

ομάδα Απολυτηρίου Γυμνασίου / Λυκείου, σε 3,1229 (±0,5516) για την εκπαιδευτική 

ομάδα ΑΕΙ, σε 2,8172 (±0,5397) για την εκπαιδευτική ομάδα ΤΕΙ, σε 3,0882 (±0,6324) 
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για την εκπαιδευτική ομάδα του Μεταπτυχιακού, σε 3,3333 (±0,5907) για την 

εκπαιδευτική ομάδα του Διδακτορικού και σε 3,5625 (±0,6187) για τις λοιπές 

εκπαιδευτικές ομάδες διαπιστώνεται ότι όσο βελτιώνεται το εκπαιδευτικό επίπεδο των 

δημοσίων υπαλλήλων αυξάνεται και η αναγνωριζόμενη από αυτούς χρησιμότητα των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα.  

Πίνακας 8: Η Επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών στην Αξιολόγηση των  

Χαρακτηριστικών των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα ως προς την 

Ωφέλεια που μπορούν να αποδώσουν στο ΙΚΑ  

 N M.O. T.A. 

F - 

Στατιστική p-value 

Φύλο 

Άνδρας 25 2,9507 0,7932 0,0191*** 0,8905 

Γυναίκα 60 2,9286 0,6180     

Ηλικία 

26 - 35 ετών 14 2,8036 0,6753 2,1208*** 0,1041 

36 - 45 ετών 41 3,0383 0,5909   
46 - 55 ετών 24 2,7299 0,8028   
> 56 ετών 5 3,4000 0,1630     

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου 20 2,5384 0,7924 2,9742*** 0,0164 

ΑΕΙ 26 3,1229 0,5516   
ΤΕΙ 17 2,8172 0,5397   
Μεταπτυχιακό 17 3,0882 0,6324   
Διδακτορικό 3 3,3333 0,5907   
Άλλο 2 3,5625 0,6187     

Προϋπηρεσία 

Λιγότερα από 5 έτη 25 2,8750 0,7535 0,5241*** 0,7183 

5 - 10 έτη 21 2,9796 0,5612   
11 - 20 έτη 21 2,8784 0,7278   
21 - 30 έτη 14 3,0064 0,6570   
Περισσότερα από 30 έτη 3 3,4167 0,1909     

* p < 0,10    ** p < 0,05    *** p < 0,01 

 

4.4 Η Αξιολόγηση των Βελτιώσεων που θα επιφέρει η εφαρμογή των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα  στο Ίδρυμα Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων  

Στα πλαίσια της παρούσας ενότητας παρουσιάζονται, αναλύονται και διερευνάται η 

σχέση τους με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων οι ερωτήσεις που 

αφορούν στις βελτιώσεις που αναμένονται στο ΙΚΑ από την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου. Οι ερωτήσεις αυτές προέρχονται από την τέταρτη 

ομάδα ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Έτσι, η ενότητα 4.4.1 παρουσιάζει τα 
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αποτελέσματα των μεθόδων της περιγραφικής στατιστικής, ενώ η ενότητα 4.4.2 τα 

αποτελέσματα των μεθόδων της επαγωγικής στατιστικής. 

 

4.4.1 Η Στάση των Συμμετεχόντων  

Ο Πίνακας 9 που ακολουθεί παρουσιάζει αφενός τους πίνακες συχνοτήτων των 

αποκρίσεων των συμμετεχόντων στη συγκεκριμένη ενότητα ερωτήσεων, όσο και το 

μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του παράγοντα που εξήχθη ως μέσος όρος αυτών.  

Ξεκινώντας με την αύξηση της διαφάνειας, από το σύνολο των 85 συμμετεχόντων, οι 

4 (4,7%) αποκρίνονται καθόλου πιθανό να την επιφέρει η εφαρμογή των IPSAS, οι 15 

(17,6%) λίγο, οι 33 (38,8%) αρκετά και οι 33 (38,8%) πολύ. Διαπιστώνεται, επομένως, 

ότι η αύξηση της διαφάνειας θεωρείται μία πολύ πιθανή βελτίωση στη λειτουργία του 

ΙΚΑ, εφόσον το 77,6% των υπαλλήλων αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  

Για την αύξηση της αξιοπιστίας, οι δυνητικές αποκρίσεις καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ 

συγκεντρώνουν 5 (5,9%), 17 (20%), 33 (38,8%), και 30 (35,3%) αντιστοίχως. Συνεπώς, 

οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά πιθανή την αύξηση της 

αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων των ΙΚΑ εάν εφαρμοστούν τα ΔΛΠ 

δημοσίου σε ποσοστό 74,1%.  

Η βελτίωση της λογοδοσίας των οργανισμών μέσω της εφαρμογής των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα εκτιμάται ως καθόλου πιθανή από 7 (8,2%), 

ως λίγο πιθανή από 23 (27,1%), ως αρκετά πιθανή από 37 (43,5%) και ως πολύ πιθανή 

από 17 (20%) συμμετέχοντες, ενώ υπάρχουν και πάλι 1 (1,2%) συμμετέχων που δεν 

απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως 

τουλάχιστον αρκετά πιθανή τη βελτίωση της λογοδοσίας σε ποσοστό 63,5%.  

Η αύξηση της συγκρισιμότητας με άλλες χώρες ως βελτίωση που μπορεί να επιφέρει η 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου εξετάζεται από την τέταρτη 

ερώτηση. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, 4 (4,7%) συμμετέχοντες εκτιμούν δεν είναι 

καθόλου πιθανή, 18 (21,2%) εκτιμούν λίγο, 40 (47,1%) αρκετά, και 23 (27,1%) πολύ. 

Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι η αύξηση της 

συγκρισιμότητας με άλλες χώρες από την εφαρμογή των IPSAS είναι αρκετά πιθανή, 

εφόσον το 84,2% αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  
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Ο εκσυγχρονισμός της οικονομικής διαχείρισης μέσω της εφαρμογής των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα εκτιμάται ως καθόλου πιθανός από 5 (5,9%), 

ως λίγο πιθανός από 15 (17,6%), ως αρκετά πιθανός από 46 (54,1%) και ως πολύ 

πιθανός από 19 (22,4%) συμμετέχοντες. Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως 

τουλάχιστον αρκετά πιθανό τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διαχείρισης σε 

ποσοστό 76,5%.  

Συνεχίζοντας με τη βελτίωση της αποδοτικότητας, από το σύνολο των 85 

συμμετεχόντων, οι 8 (9,4%) αποκρίνονται καθόλου πιθανό να την επιφέρει η εφαρμογή 

των IPSAS, οι 19 (22,4%) λίγο, οι 36 (42,4%) αρκετά και οι 20 (23,5%) πολύ, ενώ 

υπάρχουν και 2 (2,4%) συμμετέχοντες που δεν αποκρίνονται στη συγκεκριμένη 

ερώτηση. Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η βελτίωση της αποδοτικότητας θεωρείται μία 

πολύ πιθανή βελτίωση στη λειτουργία του ΙΚΑ, εφόσον το 65,9% των υπαλλήλων 

αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  

Για τη μείωση των ελλειμμάτων, οι δυνητικές αποκρίσεις καθόλου, λίγο, αρκετά, πολύ 

συγκεντρώνουν 11 (12,9%), 31 (36,5%), 29 (34,1%), και 11 (12,9%) αντιστοίχως, ενώ 

3 (3,5%) συμμετέχοντες δεν απαντούν καθόλου στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, 

οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ως τουλάχιστον αρκετά πιθανή τη μείωση των 

ελλειμμάτων του ΙΚΑ εάν εφαρμοστούν τα ΔΛΠ δημοσίου σε ποσοστό 47%. Αξίζει 

να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη βελτίωση είναι η μοναδική που δεν υποστηρίζεται 

από την απόλυτη πλειοψηφία, γεγονός που σημαίνει ταυτόχρονα και το γεγονός ότι οι 

υπάλληλοι του ΙΚΑ δεν πιστεύουν ότι τα λογιστικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται 

έχουν άμεση επίδραση στο ύψος των ελλειμμάτων που δημιουργεί ο οργανισμός.  

Ο καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας του οργανισμού μέσω της εφαρμογής των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα εκτιμάται ως καθόλου πιθανός από 

5 (5,9%), ως λίγο πιθανός από 12 (14,1%), ως αρκετά πιθανός από 44 (51,8%) και ως 

πολύ πιθανός από 23 (27,1%) συμμετέχοντες, ενώ υπάρχει 1 (1,2%) συμμετέχων που 

δεν απάντησε στη συγκεκριμένη ερώτηση. Συνεπώς, οι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν 

ως τουλάχιστον αρκετά πιθανό τον καλύτερο έλεγχο της λειτουργίας του ΙΚΑ σε 

ποσοστό 78,9%.  

Η καλύτερη εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και αρχών ως βελτίωση που μπορεί 

να επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου εξετάζεται από 

την ένατη και τελευταία ερώτηση. Σύμφωνα με τον Πίνακα 9, 4 (4,7%) συμμετέχοντες 
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εκτιμούν δεν είναι καθόλου πιθανή, 12 (14,1%) εκτιμούν λίγο, 42 (49,4%) αρκετά, και 

26 (30,6%) πολύ, ενώ υπάρχει 1 (1,2%) συμμετέχων δεν απαντά στην ερώτηση. 

Επομένως, οι δημόσιοι υπάλληλοι του ΙΚΑ εκτιμούν ότι η καλύτερη εφαρμογή των 

λογιστικών κανόνων και αρχών από την εφαρμογή των IPSAS είναι αρκετά πιθανή, 

εφόσον το 80% αποκρίνεται τουλάχιστον αρκετά.  

Τέλος, ο ίδιος πίνακας παρουσιάζει το μέσο όρο και την τυπική απόκλιση του 

παράγοντα «Βελτιώσεις στο ΙΚΑ». Έτσι, ο μέσος όρος του παράγοντα ανέρχεται σε 

2,9149 με μία τυπική απόκλιση ίση με 0,6813. Η τιμή του μέσου όρου καταδεικνύει 

μία θετική άποψη που δείγματος απέναντι στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στο σύνολό 

τους.  

Πίνακας 9: Εκτίμηση της βεβαιότητας των βελτιώσεων που μπορούν να αποδώσουν στο ΙΚΑ τα 

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος 

Βελτιώσεις από την εφαρμογή των IPSAS Συχνότητα % 

Αύξηση της διαφάνειας 

Καθόλου 4 4,7 

Λίγο 15 17,6 

Αρκετά 33 38,8 

Πολύ 33 38,8 

Αύξηση της αξιοπιστίας 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 17 20,0 

Αρκετά 33 38,8 

Πολύ 30 35,3 

Βελτίωση της λογοδοσίας 

Καθόλου 7 8,2 

Λίγο 23 27,1 

Αρκετά 37 43,5 

Πολύ 17 20,0 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Αύξηση της συγκρισιμότητας με άλλες χώρες 

Καθόλου 4 4,7 

Λίγο 18 21,2 

Αρκετά 40 47,1 

Πολύ 23 27,1 

Εκσυγχρονισμός της οικονομικής διαχείρισης 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 15 17,6 

Αρκετά 46 54,1 

Πολύ 19 22,4 

Βελτίωση της αποδοτικότητας 

Καθόλου 8 9,4 

Λίγο 19 22,4 

Αρκετά 36 42,4 

Πολύ 20 23,5 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 2 2,4 
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Βελτιώσεις από την εφαρμογή των IPSAS Συχνότητα % 

Μείωση των ελλειμμάτων 

Καθόλου 11 12,9 

Λίγο 31 36,5 

Αρκετά 29 34,1 

Πολύ 11 12,9 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 3 3,5 

Καλύτερος έλεγχος της λειτουργίας του 

Καθόλου 5 5,9 

Λίγο 12 14,1 

Αρκετά 44 51,8 

Πολύ 23 27,1 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Καλύτερη εφαρμογή των λογιστικών κανόνων και αρχών 

Καθόλου 4 4,7 

Λίγο 12 14,1 

Αρκετά 42 49,4 

Πολύ 26 30,6 

Δεν ξέρω / Δεν απαντώ 1 1,2 

Σύνολο 85 100,0 

Μεταβλητή / Παράγοντας Μ.Ο. Τ.Α. 

Βελτιώσεις στο ΙΚΑ 2,9149 0,6813 

 

 

4.4.2 Η επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών  

Ο Πίνακας 10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Διακύμανσης σχετικά με 

την ισότητα των μέσων όρων του παράγοντα «Βελτιώσεις στο ΙΚΑ» μέσα στις ομάδες 

που δημιουργούνται από τα δημογραφικά χαρακτηριστικά. Παρατηρούνται δύο 

στατιστικά σημαντικές διαφοροποιήσεις μεταξύ των φύλων σε επίπεδο 

σημαντικότητας 10% (F=2,9655, p<0,10) και μεταξύ των ομάδων που δημιουργούνται 

από το εκπαιδευτικό επίπεδο σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (F=3,2850, p<0,10). 

Συγκεκριμένα:  

• Για το φύλο, οι μέσοι όροι ανέρχονται σε 2,72 (±0,8389) για τους άνδρες και 

σε 2,9961 (±3,2850) για τις γυναίκες, 

• Για το εκπαιδευτικό επίπεδο, οι μέσοι όροι ανέρχονται σε 2,4611 (±0,8278) για 

την εκπαιδευτική ομάδα Απολυτηρίου Γυμνασίου / Λυκείου, σε 3,0775 

(±0,6060) για την εκπαιδευτική ομάδα ΑΕΙ, σε 3,0784 (±0,5440) για την 

εκπαιδευτική ομάδα ΤΕΙ, σε 2,9422 (±0,5662) για την εκπαιδευτική ομάδα του 
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Μεταπτυχιακού, σε 2,7407 (±0,1697) για την εκπαιδευτική ομάδα του 

Διδακτορικού και σε 3,7222 (±0,3928) για τις λοιπές εκπαιδευτικές ομάδες  

Από τα παραπάνω διαπιστώνεται, ότι οι άνδρες και οι απόφοιτοι Γυμνασίου / Λυκείου 

θεωρούν λιγότερο πιθανές τις βελτιώσεις στη λειτουργία του ΙΚΑ που μπορούν να 

προκύψουν από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα, 

ενώ οι λοιπές εκπαιδευτικές ομάδες τις θεωρούν περισσότερο πιθανές.  

Πίνακας 10: Η Επίδραση των Δημογραφικών Χαρακτηριστικών στην Εκτίμηση της βεβαιότητας 

των βελτιώσεων που μπορούν να αποδώσουν στο ΙΚΑ τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου 

Τομέα  

 N M.O. T.A. 

F - 

Στατιστική p-value 

Φύλο 

Άνδρας 25 2,7200 0,8389 2,9655*** 0,0888 

Γυναίκα 60 2,9961 0,5930     

Ηλικία 

26 - 35 ετών 14 2,7698 0,7567 2,0771*** 0,1098 

36 - 45 ετών 41 3,0102 0,5141   
46 - 55 ετών 24 2,7598 0,8231   
> 56 ετών 5 3,4667 0,6685     

Εκπαιδευτικό Επίπεδο 

Απολυτήριο Γυμνασίου / Λυκείου 20 2,4611 0,8278 3,2850*** 0,0095 

ΑΕΙ 26 3,0775 0,6060   
ΤΕΙ 17 3,0784 0,5440   
Μετα πτυχιακό 17 2,9722 0,5662   
Διδακτορικό 3 2,7407 0,1697   
Άλλο 2 3,7222 0,3928     

Προϋπηρεσία 

Λιγότερα από 5 έτη 25 2,8133 0,6041 0,39792 0,8096 

5 - 10 έτη 21 2,9259 0,6170   
11 - 20 έτη 21 2,9246 0,8385   
21 - 30 έτη 14 3,0407 0,6887   
Περισσότερα από 30 έτη 3 3,2222 0,8012     

* p < 0,10    ** p < 0,05    *** p < 0,01 
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4.5 Η Αναμενόμενη Χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου Τομέα στο ΙΚΑ και οι Παράγοντες που την επηρεάζουν  

Η εκτίμηση της παλινδρόμησης με εξαρτημένη μεταβλητή την εκτιμώμενη 

«Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» και ανεξάρτητες τις μεταβλητές «Χρησιμότητα των 

ΔΛΠ», των «Βελτιώσεις στο ΙΚΑ» και τη «Γνώση των IPSAS» εμφανίζεται στον Πίνακα 

11 που ακολουθεί. Σύμφωνα με αυτόν, εκτιμάται η παρακάτω σχέση:  

(Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ)i = 0,6747 + 0,3172 × (Χρησιμότητα των ΔΛΠ)i + 

0,5631 × (Βελτιώσεις στο ΙΚΑ)i – 0,1456 × (Γνώση των IPSAS)i + ei 

 

Πίνακας 11: Εκτίμηση Παλινδρόμησης για την Αναμενόμενη Χρησιμότητα των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου στο ΙΚΑ  

Εξαρτημένη Μεταβλητή Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ 

Ανεξάρτητες Μεταβλητές Βj t - Στατιστική p – value VIF 

Σταθερός Όρος 0,6747*** 2,7766 0,0069  

Χρησιμότητα των ΔΛΠ 0,3172*** 2,2926 0,0246 2,9328 

Βελτιώσεις στο ΙΚΑ 0,5631*** 5,6075 0,0000 1,8344 

Γνώση των IPSAS -0,1459*** -1,7065 0,0920 1,8445 

Λοιπά Στατιστικά:         

 F – Στατιστική p-value   

ANOVA 31,9578*** 0,0000   

R Τετράγωνο  0,5578***    

DW 2,1045***       

* p < 0,10    ** p < 0,05    *** p < 0,01 

 

Όσον αφορά στους εκτιμώμενους συντελεστές και τους σχετικούς διαγνωστικούς 

ελέγχους έχουμε τα εξής:  

• β0 = 0,6747: Το ύψος της μεταβλητής «Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» που 

είναι ανεξάρτητο των ανεξάρτητων μεταβλητών της παλινδρόμησης ανέρχεται 

σε 0,6747 και είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 1% 

(t=2,7766, p<0,01).  

• β1 = 0,3172: Εάν η μεταβλητή «Χρησιμότητα των ΔΛΠ» αυξηθεί (μειωθεί) κατά 

μία μονάδα, η μεταβλητή «Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» αναμένεται να 

αυξηθεί (μειωθεί) κατά 0,3172 μονάδες, τιμή που είναι στατιστικά σημαντική 
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σε επίπεδο σημαντικότητας 5% (t=2,2926, p<0,05). Συνεπώς, διακρίνεται μία 

θετική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

• β2 = 0,5631: Εάν η μεταβλητή «Βελτιώσεις στο ΙΚΑ» αυξηθεί (μειωθεί) κατά 

μία μονάδα, η μεταβλητή «Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» αναμένεται να 

αυξηθεί (μειωθεί) κατά 0,5631 μονάδες, τιμή που είναι στατιστικά σημαντική 

σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (t=-1,7065, p<0,01). Συνεπώς, διακρίνεται μία 

θετική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

• β3 = -0,1459: Εάν ο συμμετέχοντας γνωρίζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Δημοσίου Τομέα (Γνώση των IPSAS = 1), η αναμενόμενη τιμή της μεταβλητής 

«Χρησιμότητα των IPSAS στο ΙΚΑ» μειώνεται κατά 0,1459. Συνεπώς, 

διακρίνεται μία αρνητική σχέση μεταξύ των δύο μεταβλητών. 

Όσον αφορά στους υπόλοιπους διαγνωστικούς ελέγχους, η εκτιμώμενη παλινδρόμηση 

ερμηνεύει το 55,78% της μεταβλητότητας της μεταβλητής «Χρησιμότητα των IPSAS 

στο ΙΚΑ». Το ποσοστό αυτό, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ανάλυσης 

Διακύμανσης, είναι στατιστικά σημαντικό σε επίπεδο σημαντικότητας 1% (F=31,9578, 

p<0,01). Επιπλέον, δεν εμφανίζονται σημάδια αυτοσυσχέτισης πρώτης τάξης εφόσον 

η τιμή του κριτηρίου Durbin – Watson προσεγγίζει την τιμή 2. Τέλος, δεν εμφανίζονται 

ούτε σημάδια πολυσυγγραμμικότητας, εφόσον το σύνολο των VIF τιμών δεν είναι πολύ 

μεγαλύτερα της μονάδας. Επομένως, το εκτιμώμενο μοντέλο παλινδρόμησης εκτιμά 

ικανοποιητικά και αποτελεσματικά την επιδιωκόμενη σχέση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 

5.1 Συμπεράσματα 

Οι οικονομικές συνθήκες στην Ελλάδα, αλλά και σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης μετά το ξέσπασμα της οικονομικής κρίσης, ανέδειξαν την ανάγκη για 

μεταρρυθμίσεις στην οικονομική διαχείριση της δημόσιας διοίκησης. Στα πλαίσια 

αυτής της προσπάθειας, αναπτύχθηκαν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου 

Τομέα (IPSAS), τα οποία μοιράζονται το ίδιο σκεπτικό με τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Οι μεταρρυθμίσεις που προωθούν την εφαρμογή των 

Προτύπων Δημοσίου Τομέα αναμένεται να οδηγήσουν σε βελτίωση της διαφάνειας, 

της αξιοπιστίας και της συγκρισιμότητας των οικονομικών στοιχείων των φορέων  του 

δημοσίου, και τον εκσυγχρονισμό της οικονομικής διαχείρισης. 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα (IPSAS) είναι μια σειρά 

λογιστικών προτύπων που απευθύνονται σε φορείς του δημόσιου τομέα, και τους 

καθοδηγούν στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών τους καταστάσεων. Έχουν την 

ίδια φιλοσοφία και κατεύθυνση με τα ΔΛΠ / ΔΠΧΠ σε μια προσπάθεια προσέγγισης 

στον τρόπο διαχείρισης ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τον δημόσιο τομέα (Deloitte, 

2009). Το κύριο χαρακτηριστικό των IPSAS είναι ότι βασίζονται στη φιλοσοφία της 

λογιστικής δεδουλευμένης βάσης. Έτσι, οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις που 

προβλέπουν είναι οι εξής: η κατάσταση της οικονομικής θέσης, η δήλωση οικονομικής 

επίδοσης, η κατάσταση ταμειακών ροών, η κατάσταση μεταβολών των ιδίων 

κεφαλαίων, η κατάσταση αποκλίσεων από τον προϋπολογισμό και το παράρτημα 

(IFAC, 2009). Αντίθετα, στις περιπτώσεις που οι λογιστικές καταστάσεις 

καταρτίζονται με βάση τη λογιστική σε ταμειακή βάση, βασικό ρόλο έχει η Κατάσταση 

των εισπράξεων και των πληρωμών. 

 Η μετάβαση στην λογιστική σε δεδουλευμένη βάση  και η λογιστική τυποποίηση 

μεταξύ των χωρών αποτελούν τους άξονες των μεταρρυθμίσεων σε πολλά κράτη 

(Brusca et al., 2013). Η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση παράγει οικονομικές 

καταστάσεις που είναι ευκολότερο να συγκριθούν, ενώ αυξάνει και την διαφάνεια των 

οικονομικών στοιχείων και τις επιδόσεις των δημόσιων οργανισμών, καθώς οι 

συναλλαγές αναγνωρίζονται την στιγμή που πραγματοποιούνται (Guthrie, 1998). 
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Αντίθετα, η λογιστική σε ταμειακή βάση δεν μπορεί να αποτυπώσει τις δραστηριότητες 

δανεισμού και την έννοια της πίστωσης, η οποία χρησιμοποιείται σε ολοένα και 

μεγαλύτερο βαθμό (Chan & Zhang, 2012). Συνεπώς, τα IPSAS και η λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση μπορούν να αντιμετωπίσουν το κύμα δυσπιστίας μετά το 

ξέσπασμα της κρίσης και την ανάγκη για λογοδοσία και διαφάνεια στο δημόσιο (Ball, 

2012). Ειδικά στην ΕΕ, τα IPSAS μπορούν να  συμβάλουν στη δημοσιονομική 

πειθαρχία των κρατών-μελών της, ώστε να αντιμετωπιστούν τα ελλείμματα και το 

δημόσιο χρέος (Vellanca & Vandernoot, 2014). Παρόλα αυτά, η υιοθέτηση των IPSAS 

αντιμετωπίζει και δυσκολίες, καθώς οι χώρες καλούνται να προχωρήσουν σε 

σαρωτικές αλλαγές στην λειτουργία των δημόσιων οργανισμών τους (Rossi et al., 

2014). Έτσι, οι χώρες προτιμούν μια προσέγγιση εναρμόνισης (harmonization), η οποία 

είναι λιγότερο αυστηρή και περισσότερο  εξατομικευμένη για τις ανάγκες τους 

(Fuertes, 2008). Έτσι, πολλές φορές απορρίπτεται η εφαρμογή των IPSAS, ενώ και η 

ΕΕ έχει προχωρήσει στη δημιουργία δικών της προτύπων, των EPSAS (Calmel, 2014), 

τα οποία καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των κρατών-μελών της (Pontoppidan & 

Brusca, 2016). 

Η βιβλιογραφική ανασκόπηση έδειξε ότι η εφαρμογή των IPSAS  στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη, καθώς είναι λίγες χώρες που τα εφαρμόζουν 

αυτούσια, αν και ένας σημαντικός αριθμός χωρών εφαρμόζουν τη λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση που βρίσκεται κοντά σε αυτά (Benito et al., 2007; Christiaens & 

Reyniers, 2009; Christiaens et al., 2010; Rossi & Trequattrini, 2011; Soverchia, 2012; 

Meneguzzo et al., 2013; Bellanca & Vandernoot, 2014). 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση 

των αντιλήψεων των δημοσίων υπαλλήλων του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

σχετικά με τη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στη λειτουργία του 

ιδρύματος. Προς το σκοπό αυτό τέθηκαν μία σειρά από στόχους και διατυπώθηκαν 

αντίστοιχες ερευνητικές υποθέσεις. Οι υποθέσεις αυτές διερευνήθηκαν με τις 

κατάλληλες στατιστικές μεθόδους με χρήση δεδομένων που προήλθαν από ένα 

ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε ειδικά για το σκοπό της παρούσας μελέτης, η 

αξιοπιστία και η εγκυρότητα του οποίου διασφαλίστηκε με όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες. Το τελικό δείγμα της έρευνας ανήλθε σε 85 άτομα. 
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Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας έδειξε ότι διαφορετικές ομάδες χρηστών μπορεί να 

έχουν διαφορετικές απόψεις. Έτσι οι πολιτικοί τείνουν να προτιμούν την λογιστική σε 

δεδουλευμένη βάση Liguori et al. (2012), ενώ οι πολίτες προτιμούν τεχνικές που 

μπορούν να κατανοήσουν (Brusca & Montessinos, 2006). Κάποιες μελέτες 

επικεντρώνονται στις απόψεις των εξωτερικών χρηστών, όπως οι πολίτες (Brusca & 

Montesinos, 2006), ενώ άλλων των εσωτερικών χρηστών (Ter Bogt & Van Helden, 

2000; Paulsson, 2006; Cohen et al., 2009; Kober et al., 2010; KPMG, 2013). Υπάρχουν 

και έρευνες που συγκρίνουν τις προτιμήσεις των εσωτερικών και εξωτερικών χρηστών 

(Steccolini, 2004; Liguori et al., 2012). Η παρούσα έρευνα εστίασε στις απόψεις των 

εργαζομένων του εξεταζόμενου οργανισμού, επομένως πρόκειται για εσωτερικούς 

χρήστες. Όσον αφορά τους εσωτερικούς χρήστες, θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι 

διευθυντές δημόσιων οργανισμών και όσοι είναι υπεύθυνοι για την προετοιμασία των 

οικονομικών καταστάσεων τείνουν να θεωρούν περισσότερο χρήσιμη την εφαρμογή 

των προτύπων, όσο μεγαλύτερη γνώση και εμπειρία αποκτούν σε αυτά (Andriani et al 

2010; Kober 2010; Kober et al., 2013). Αυτό το εύρημα συναντάται και στην παρούσα 

έρευνα, αν και οι συμμετέχοντες είναι εργαζόμενοι.  

Όσον αφορά στα συμπεράσματα, λοιπόν, στην εξέταση των ερευνητικών υποθέσεων, 

τα αποτελέσματα της στατιστικής ανάλυσης:  

• Απέρριψαν την υπόθεση ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ γνωρίζουν την ύπαρξη των 

Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) (Ερευνητική 

Υπόθεση 1.1), εφόσον μόλις το 1 στους 5 υπαλλήλους απάντησε ότι είναι 

αρκετά καλοί γνώστες των συγκεκριμένων προτύπων. 

• Επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ αναγνωρίζουν υψηλή 

χρησιμότητα στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Ερευνητική Υπόθεση 2.1), 

εφόσον 8 στους 10 υπαλλήλους του ΙΚΑ αφενός τα χαρακτηρίζουν ως 

τουλάχιστον αρκετά χρήσιμα τόσο για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις όσο και για 

τους οργανισμούς του δημοσίου και αφετέρου πιστεύουν ότι είναι περισσότερο 

αναγκαία σήμερα εξαιτίας της οικονομικής κρίσης.  

• Επιβεβαίωσαν μερικώς την υπόθεση ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι 

στη χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Ερευνητική Υπόθεση 

3.1), εφόσον μόνο η ηλικία εμφανίζεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά. 
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Υπενθυμίζεται ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία υπάλληλοι αναγνωρίζουν 

μεγαλύτερη ωφέλεια στη χρησιμότητά τους.  

• Απέρριψαν η υπόθεση ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου (IPSAS) εφαρμόζονται στο ΙΚΑ (Ερευνητική 

Υπόθεση 4.1), εφόσον περίπου 9 στους 10 απάντησαν ότι δεν εφαρμόζονται.  

• Επιβεβαίωσαν η υπόθεση ότι οι υπάλληλοι του ΙΚΑ πιστεύουν ότι η εφαρμογή 

των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) είναι χρήσιμη στην 

περίπτωση του ΙΚΑ (Ερευνητική Υπόθεση 5.1), εφόσον 8 στους 10 

υπαλλήλους τη θεωρούν τουλάχιστον χρήσιμη.  

• Επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι τα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) αναγνωρίζονται ως υψηλής 

ωφέλειας για τη λειτουργία του ΙΚΑ (Ερευνητική Υπόθεση 6.1), εφόσον 

τουλάχιστον 6 στους 10 υπαλλήλους υποστήριξαν ότι τα χαρακτηριστικά αυτά 

θα ωφελήσουν τη λειτουργία του ΙΚΑ τουλάχιστον αρκετά.  

• Επιβεβαίωσαν μερικώς την υπόθεση ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην ωφέλεια που αναγνωρίζουν οι υπάλληλοι 

στα διάφορα χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

(IPSAS) για τη λειτουργία του ΙΚΑ (Ερευνητική Υπόθεση 7.1), εφόσον μόνο 

το εκπαιδευτικό επίπεδο εμφανίζεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά. 

Υπενθυμίζεται ότι οι ανώτερου εκπαιδευτικού επιπέδου υπάλληλοι 

αναγνωρίζουν μεγαλύτερη επίδραση των χαρακτηριστικών στην ωφέλεια των 

IPSAS. 

•  Επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι διάφορες βελτιώσεις που αναμένεται να 

επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) 

αναγνωρίζονται ως βέβαιες από τους υπαλλήλους του ΙΚΑ (Ερευνητική 

Υπόθεση 8.1), εφόσον τουλάχιστον 6 στους 10 υπαλλήλους υποστήριξαν ότι οι 

βελτιώσεις που αναμένονται από την εφαρμογή των IPSAS είναι τουλάχιστον 

αρκετά πιθανές. Μοναδική εξαίρεση στον κανόνα αυτόν αποτέλεσε η βελτίωση 

της μείωσης του ελλείμματος, στην οποία το δείγμα εμφανίστηκε μοιρασμένο 

στα δύο.  
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• Επιβεβαίωσαν μερικώς την υπόθεση ότι τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

υπαλλήλων του ΙΚΑ επιδρούν στην βεβαιότητα με την οποία αναμένουν τις 

διάφορες βελτιώσεις από την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου (IPSAS) (Ερευνητική Υπόθεση 9.1), εφόσον μόνο το φύλο και το 

εκπαιδευτικό επίπεδο εμφανίζεται να επιδρά στατιστικά σημαντικά. 

Υπενθυμίζεται ότι οι άνδρες και οι κατωτέρου εκπαιδευτικού επιπέδου 

υπάλληλοι αναγνωρίζουν χαμηλότερη εκτίμηση στις βελτιώσεις που 

αναμένονται από την εφαρμογή των IPSAS στη λειτουργία του ΙΚΑ. 

• Απέρριψαν την υπόθεση ότι η γνώση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δημοσίου (IPSAS) επιδρά θετικά στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη 

λειτουργία του ΙΚΑ (Ερευνητική Υπόθεση 10.1), εφόσον ο αντίστοιχος 

συντελεστής της παλινδρόμησης εμφανίζεται αρνητικός. Επομένως, αντί για 

θετική εμφανίζεται μία αρνητική επίδραση. Το οξύμωρο αυτό μπορεί να 

αιτιολογηθεί εάν θεωρήσουμε ότι οι υπάλληλοι που δε γνωρίζουν τα IPSAS 

επαρκώς, τα θεωρούν πανάκεια για όλες τις αδυναμίες του ιδρύματος, ενώ 

αντιθέτως εκείνοι που τα γνωρίζουν επαρκώς αντιλαμβάνονται τι μπορούν να 

βελτιώσουν και τι όχι.  

• Επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι οι βελτιώσεις που αναμένονται από την 

εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) επιδρούν 

θετικά στην αναμενόμενη χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ 

(Ερευνητική Υπόθεση 10.2), εφόσον ο αντίστοιχος συντελεστής της 

παλινδρόμησης εμφανίζεται θετικός. 

• Επιβεβαίωσαν την υπόθεση ότι η γενικότερη χρησιμότητα των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου (IPSAS) επιδρά θετικά στην αναμενόμενη 

χρησιμότητά τους στη λειτουργία του ΙΚΑ (Ερευνητική Υπόθεση 10.3), 

εφόσον ο αντίστοιχος συντελεστής της παλινδρόμησης εμφανίζεται θετικός. 

Εν κατακλείδι, το σύνολο των παραπάνω, επιβεβαιώνουν την ιδιαίτερα θετική στάση 

των δημοσίων υπαλλήλων του ΙΚΑ απέναντι στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του 

Δημοσίου Τομέα, αλλά ταυτόχρονα αναδεικνύουν τα πολύ χαμηλά επίπεδα γνώσης 

των υπαλλήλων στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Το πολύ χαμηλό επίπεδο γνώσης είναι 

ένα σημαντικό μειονέκτημα των δημοσίων υπαλλήλων. 
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Τα ευρήματα αυτά μπορούν να αντιπαρατεθούν με τα ευρήματα ορισμένων ερευνών 

που είχαν παρατεθεί στην βιβλιογραφική επισκόπηση, όπου δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση 

στις έρευνες, που εξετάζουν τις αντιλήψεις των χρηστών για τη χρησιμότητα των 

λογιστικών  προτύπων στο δημόσιο τομέα. Πιο αναλυτικά, στη Σουηδία, η λογιστική 

σε δεδουλευμένη βάση δεν φαίνεται να έχει την αναμενόμενη χρησιμότητα (Paulsson, 

2006), όπως στην Αυστραλία (Pilcher & Dean, 2009a; 2009b). Παρόμοια ευρήματα 

προκύπτουν για την Φινλανδία (Oulasvirta, 2012). Για τη Ρουμανία όπου τα πρότυπα 

θεωρούνται χρήσιμα, αν και όχι αρκετά κατανοητά (KPMG, 2013) Αντίθετα, η 

λογιστική σε δεδουλευμένη βάση κρίνεται χρήσιμη και κατανοητή στην Αυστραλία 

(Kober et al. 2010), ενώ θεωρείται απαραίτητη για την μείωση των ελλειμμάτων στην 

Πορτογαλία (Gomes et al., 2015). Συνολικά, πάντως, παρατηρείται μια στροφή προς 

τη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση, αν και δεν έχει εγκαταλειφθεί η ταμιακή βάση 

(PWC, 2013; Christiaens et al., 2015). Στην Ελλάδα, η λογιστική σε δεδουλευμένη 

βάση και τα IPSAS θεωρούνται χρήσιμα, καθώς θεωρείται ότι συμβάλουν στην 

βελτίωση της λογοδοσίας και της διαφάνειας (Cohen & Karatzimas, 2016). Επιπλέον, 

αν και θεωρείται ότι η λογιστική σε δεδουλευμένη βάση μπορεί να προσφέρει 

σημαντικά οφέλη, όπως η συνείδηση του κόστους στους ελληνικούς δημόσιους 

οργανισμούς, παρόλα αυτά, δεν έχει εγκαταλειφθεί η λογιστική σε ταμειακή βάση 

(Cohen et al., 2009).  Η παρούσα έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η μετάβαση 

στη λογιστική σε δεδουλευμένη βάση είναι χρήσιμη (συμφωνώντας με τα ευρήματα 

των Kober et al. 2010; Gomes et al., 2015; Cohen & Karatzimas, 2016) και μπορεί να 

επιφέρει σημαντικά οφέλη στον εξεταζόμενο οργανισμό (όπως προέκυψε και στην 

μελέτη της KPMG, 2013). 

  

 

5.2 Προτάσεις 

Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε μόνο για τον οργανισμό του ΙΚΑ. Τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα, όμως, αφορούν το σύνολο των οργανισμών 

στενού και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Για το λόγο αυτό προτείνεται μελλοντικά η 

διενέργεια αντίστοιχων ερευνών για άλλους δημόσιους οργανισμούς ή για το σύνολο 

του δημοσίου. Τονίζεται, σε αυτήν την περίπτωση, η ανάγκη για σαφώς μεγαλύτερα 



 
62 

δείγματα, καθώς το δείγμα της παρούσας έρευνας, αν και ικανοποιητικό, εφόσον 

κάλυπτε τις απαραίτητες προϋποθέσεις που τέθηκαν, κρίνεται γενικά περιορισμένο.  

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης και 

οικονομικής αβεβαιότητας. Το οικονομικό αυτό αρνητικό κλίμα μπορεί να επηρέασε 

τη στάση και τις απόψεις του δείγματος είτε θετικά είτε αρνητικά. Για παράδειγμα, 

μπορεί το δείγμα να είναι αισιόδοξο και να θεωρεί ότι τα IPSAS έχουν την ικανότητα 

να αντιμετωπίζουν το σύνολο των δυσλειτουργιών των δημοσίων οργανισμών, ενώ, 

αντιθέτως, μπορεί να είναι απαισιόδοξο και να θεωρεί ότι στην κατάσταση που 

βρίσκεται ο οργανισμός τίποτα δεν μπορεί να βελτιώσει τη λειτουργία του. Για το λόγο 

αυτό προτείνεται σε μελλοντικούς ερευνητές να λάβουν υπόψη τους και τη 

συγκεκριμένη παράμετρο.  

Τέλος, ιδιαίτερα αρνητική εντύπωση δημιούργησε το γεγονός ότι οι δημόσιοι 

υπάλληλοι έχουν τόσο χαμηλά επίπεδα γνώσης για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

Δημοσίου. Το χαμηλό αυτό επίπεδο ίσως δε να είναι και η πηγή της υπερβολικά θετικής 

αξιολόγησής τους σε σύγκριση με εκείνους που τα γνωρίζουν επαρκώς. Συνεπώς, 

αυτήν η μελέτη δε θα μπορούσε να κλείσει με διαφορετική πρόταση, πέραν της 

ανάγκης να καταρτιστούν οι δημόσιοι υπάλληλοι στα IPSAS, εφόσον πάντα το κράτος 

αποφασίσει την εφαρμογή τους.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ  

Η χρήση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων στο Δημόσιο τομέα: Η 

περίπτωση του ΙΚΑ 

 

Το ερωτηματολόγιο που κρατάτε στα χέρια σας αποτελεί εργαλείο έρευνας που 

διεξάγεται στα πλαίσια Διπλωματική Εργασίας για την απόκτηση του μεταπτυχιακού 

τίτλου σπουδών Εφαρμοσμένης Λογιστικής & Ελεγκτικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. Η συμμετοχή σας είναι εθελοντική και ανώνυμη. Τα ευρήματα της 

μελέτης θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για επιστημονικούς σκοπούς. Η 

συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι σύντομη. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων 

για το χρόνο σας. 

 

Δημογραφικά στοιχεία 

1. Φύλο: 

Άνδρας  Γυναίκα 

 

2. Ηλικία: 

<25  26-35  36-45  46-55  >56 

 

3. Εκπαιδευτικό επίπεδο: 

Απολυτήριο Γυμνασίου/Λυκείου 

ΑΕΙ 

ΤΕΙ 

Μεταπτυχιακό 

Διδακτορικό 

Άλλο 

 

4. Έτη προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα: 

Λιγότερα από 5 

5-10 

11-20 

21-30 

Περισσότερα από 30 

 

Η χρησιμότητα των Διεθνών Λογιστικών Πρότυπων Δημοσίου Τομέα  

5. Γνωρίζετε για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS); 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 
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6. Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων από τις 

επιχειρήσεις στην Ελλάδα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

    

 

7. Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

Τομέα (IPSAS) από τους δημόσιους οργανισμούς στην Ελλάδα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

    

 

8. Η οικονομική κρίση κατέστησε περισσότερο χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών 

Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στην Ελλάδα; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

    

 

 

Η χρήση Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) 

στο ΙΚΑ 

9. Εφαρμόζονται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ; 

Ναι  Όχι 

 

10. Θεωρείτε χρήσιμη την εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου 

Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ; 

Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

    

 

11. Ποια χαρακτηριστικά των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δημοσίου Τομέα 

(IPSAS) θεωρείτε ότι θα ωφελήσουν περισσότερο τη λειτουργία του ΙΚΑ; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Α. Βασίζονται 

στη λογιστική 

δεδουλευμένης 

βάσης 

    

Β. 

Περιλαμβάνουν 

την κατάσταση 

οικονομικής 

θέσης 

    

Γ. Αξιολογούν 

την οικονομική 

επίδοση του 

δημόσιου 

οργανισμού 
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 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Δ. 

Παρακολουθούν 

τις μεταβολές 

στα ίδια 

κεφάλαια 

    

Ε. 

Παρακολουθούν 

τις αποκλίσεις 

από τον 

προϋπολογισμό 

    

Στ. Δεν 

εστιάζουν 

αποκλειστικά 

στις εισπράξεις 

και τις 

πληρωμές 

    

Ζ. Απεικονίζουν 

καλύτερα τις 

οικονομικές 

υποχρεώσεις 

του δημόσιου 

οργανισμού 

    

 

12. Ποιες βελτιώσεις θεωρείτε ότι θα επιφέρει η εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων Δημοσίου Τομέα (IPSAS) στο ΙΚΑ; 

 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Α. Αύξηση της 

διαφάνειας 

    

Β. Αύξηση της 

αξιοπιστίας 

    

Γ. Βελτίωση της 

λογοδοσίας 

    

Δ. Αύξηση της 

συγκρισιμότητας 

με άλλες χώρες 

    

Ε. 

Εκσυγχρονισμός 

της οικονομικής 

διαχείρισης 

    

Στ. Βελτίωση 

της 

αποδοτικότητας 
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 Καθόλου Λίγο Αρκετά Πολύ 

Ζ. Μείωση των 

ελλειμμάτων 

    

Η. Καλύτερος 

έλεγχος της 

λειτουργίας του 

    

Θ. Καλύτερη 

εφαρμογή των 

λογιστικών 

κανόνων και 

αρχών 

    

 

Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας! 

 

 

 

 

 

 


