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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή θα ασχοληθεί με την Εφαρμογή των Λογιστικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς.

Το έναυσμα για την εφαρμογή αυτή δόθηκε με το Ν. 2526/1997 ο οποίος 
υποχρεώνει όλους τους δήμους με κατοίκους άνω των 5.000 κατοίκων ή 
προϋπολογισμού εσόδων άνω των 500.000.000 δρχ, να εφαρμόζουν το 
διπλογραφικό σύστημα παρακολούθησης όλων των συναλλαγών τους, για να 
έχουν περισσότερες πληροφορίες.

. Είναι γνωστό ότι με το παλαιό σύστημα (Δημόσιο Λογιστικό) των Δήμων η 
παρακολούθηση όλων των εργασιών του δήμου γινόταν με μόνο μία εγγραφή, 
και συνεπώς για την άντληση και την επεξεργασία μιας πληροφορίας από το 
Δημοτικό Συμβούλιο γινόταν χρήση ενός ή περισσοτέρων βιβλίων, με 
αποτέλεσμα να απαιτείται πολύς χρόνος για τον έλεγχο και την επεξεργασία 
των πληροφοριών.

Αυτή η διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα μεγαλύτερο κόστος για τον Δήμο 
τόσο από πλευράς χρόνου όσο και ακρίβειας πληροφοριών για μελλοντικές 
αποφάσεις όπως στην περίπτωση κατάρτισης του προϋπολογισμού του Δήμου.

Ολες αυτές οι δυσλειτουργίες είχαν μεγάλη επίδραση στους πολίτες του 
Δήμου, που λόγω καθυστέρησης κατά τη διαδικασία εξυπηρέτησής τους 
ένιωθαν αναξιοπιστία λόγω του υπάρχοντος συστήματος.

Με το νέο προτεινόμενο διπλογραφικό σύστημα ευελπιστεί η Διοίκηση ότι 
θα δώσει μια νέα διάσταση στις πληροφορίες τις οποίες πρέπει να αντλεί 
γρηγορότερα και δημιουργικότερα για το Δήμο, δεδομένης της διαφορετικής 
φιλοσοφίας, που θέλει την κάθε συναλλαγή να παρακολουθείται υποχρεωτικά 
τουλάχιστον από δύο (2) αρχεία, προαιρετικά δε από όσα θέλουμε. Αυτό 
σημαίνει ότι με μία καλύτερη οργάνωση των υπηρεσιών του δήμου, η 
πρόσβαση στην πληροφορία θα είναι ευκολότερη και γρηγορότερη, χωρίς να 
σπαταλάται ιδιαίτερος χρόνος, ώστε να λαμβάνονται γρηγορότερες 
μελλοντικές αποφάσεις για σωστή διοίκηση, για σωστή χρηματοοικονομική και 
διοικητική διοίκηση, με στόχο πάντα την μεγαλύτερη ωφέλεια που 
απολαμβάνουν οι πολίτες.

Στην εργασία αυτή, ορίζονται και περιγράφονται τα πληροφοριακά 
συστήματα, από την εμφάνισή τους έως την σημερινή εξέλιξή τους και γίνεται 
προσπάθεια
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Εφαρμογή των λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου

Και προτάσεις εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων με τη 
φιλοσοφία του νέου πληροφοριακού συστήματος που αναγκάζεται να 
εφαρμόσει ο Δήμος.

Ευελπιστούμε ότι η εργασία αυτή θα βοηθήσει τους Δήμους όχι μόνο με την 
υποχρεωτική εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, αλλά θα δώσει το 
έναυσμα για μελλοντικές εφαρμογές ακόμα περισσότερο προηγμένες- 
μηχανογραφημένες αφού όλα τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα πλέον 
έχουν μηχανογραφημένες εφαρμογές βασισμένες σε computer.

Η εργασία αυτή περιλαμβάνει στην εισαγωγή μία σύντομη περιγραφή του 
νεοσύστατου Δήμου Κρουσσών.

Στη συνέχεια ασχολείται με τον ορισμό και την περιγραφή των 
πληροφοριακών συστημάτων από την εμφάνισή τους μέχρι σήμερα.

Έπεται η ανάλυση του ισχύοντος χειρόγραφου πληροφοριακού συστήματος. 
Αμέσως μετά ακολουθεί η ανάλυση του υποχρεωτικά με νόμο διπλογραφικού 
συστήματος.

Τέλος γίνεται προσπάθεια να τεθούν οι προδιαγραφές του πληροφοριακού 
συστήματος που εξυπηρετεί το διπλογραφικό σύστημα καλύπτοντας 
ταυτόχρονα όλες τις δραστηριότητες της οικονομικής υπηρεσία.
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Εφαρμογή των λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ: Γενικά χαρακτηριστικά, δομή και οργάνωσή του.

Ο Δήμος Κρουσσών του Νομού Κιλκίς είναι νεοσύστατος Δήμος που 
προήλθε από συνένωση Κοινοτήτων με βάση τις διατάξεις του Νόμου 
2539/1997 (Φ.Ε.Κ Α’ 244/4-12-1997) για την "Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης".

Με βάση το άρθρο 1 του Ν. 2539/1997 "Συγκρότηση Πρωτοβάθμιας 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης" συγκροτούνται οι νέοι Οργανισμοί Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) που απαρτίζουν την Πρωτοβάθμια Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Αναγράφονται κατά νομό τόσο οι συνιστώμενοι νέοι δήμοι και 
κοινότητες που προκύπτουν από συνένωση, όσο και οι δήμοι και κοινότητες, 
στους οποίους δεν επέρχεται μεταβολή, καθώς και οι κοινότητες οι οποίες 
αναγνωρίζονται σε δήμους.

Η δομή της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης πριν την εφαρμογή και μετά 
την εφαρμογή του παραπάνω νόμου παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

Ορνανισυοί Ποωτοβάθυιαο Τοπικικ Αυτοδιοίκησης πριν και ιιετά τον
Ν. 2539/1997

Πριν τον Ν. 2539/1997 Μετά τον Ν. 2539/1997

Δήμοι 457 900

Κοινότητες 5.318 133

ΣΥΝΟΛΟ 5.775 1.033

Με βάση τον παραπάνω Νόμο ο Δήμος Κρουσσών προήλθε από συνένωση 
δεκαεννέα (19) Κοινοτήτων και τριάντα επτά (37) οικισμών. Έδρα του δήμου 
είναι η Τέρπυλλος με 978 κατοίκους. Ο συνολικός Πληθυσμός του Δήμου 

ανέρχεται στους επτά χιλιάδες πεντακόσιους (7.500) κατοίκους, ςνώ η έκτασή
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του με πεντακόσια ογδόντα εννέα χιλιάδες στρέμματα τον κατατάσσει ως τρίτο 
δήμο σε έκταση Πανελλαδικά.

Σύμφωνα με το Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Συμβουλίου Περιοχής 
Τερπύλλου (Τόμος A, Β), οι παραγωγικές δραστηριότητες συγκλίνουν κυρίως 
στον πρωτογενή τομέα που αποτελεί την σημαντικότερη πηγή εισοδήματος 
στην περιοχή. Γεωργία, κτηνοτροφία και δασοπονία είναι οι κύριες ασχολίες των 
κατοίκων. Η μεταποιητική δραστηριότητα είναι μάλλον ανύπαρκτη, όπως και ο 
τριτογενής τομέας συμπεριλαμβανομένου του εμπορίου και του τουρισμού παρ’ 
όλες τις σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης που διαφαίνονται. Η κύρια 
οικονομική τάξη των κατοίκων θα μπορούσε να θεωρηθεί η κατηγορία των 
συνταξιούχων.

Σύμφωνα με το άρθρο 18 του Ν. 2539/1997 καταρτίζεται ο Εσωτερικός 
Οργανισμός Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ) των Δήμων. Στόχος του Ο.ΕΎ είναι η εύρυθμη 
λειτουργία των Δήμων καθώς και η αναλυτική παρουσίαση της διάρθρωσης των 
διευθύνσεων, τμημάτων, γραφείων και των προβλεπόμενων θέσεων 
προσωπικού κατά κλάδο και κατηγορία όπως παρουσιάζονται μέσω σχετικών 
οργανογραμμάτων.

Το οργανόγραμμα του Δήμου Κρουσσών όπως ψηφίστηκε από το Δημοτικό 
Συμβούλιού

Σελίδα 4





Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου

Με βάση το οργανόγραμμα προβλέπονται πενήντα οκτώ(58) θέσεις 
εργασίας.

Η διάρθρωση των υπηρεσιών βασίζεται σε τρεις (3) βασικές διοικητικές 
ενότητες:

• Αυτοτελές Γραφείο Προγραμματισμού και Ανάπτυξης.

• Διεύθυνση Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών,

• Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος)
Τα αντικείμενα που διαπραγματεύονται τα επιμέρους τμήματα και τα 

γραφεία παρατίθεται παρακάτω:

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Α. Προγραμματισμός της τοπικής ανάπτυξης και της δράσης του Δήμου
Β. Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Β1. Τουριστική ανάπτυξη
Β2. Προστασία / Διαχείριση Δασών
Β3. Αγροτική Ανάπτυξη
Δ. Οργάνωση και ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού 
Ε. Μηχανοργάνωση/Τεκμηρίωση 
Ε1. Μηχανοργάνωση 
Ε2. Τεκμηρίωση

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Θέματα προσωπικού 
Β. Δημοτική Κατάσταση 
Β1. Δημοτολόγιο -Ιθαγένεια 
Β2. Ληξιαρχείο
Β3. Μητρώα Αρρένων-Στρατολογία
Β4. Εκλογικοί Κατάλογοι-Εκλογικά Βιβλιάρια
Β5. Τέλεση πολιτικών γάμων
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Γ. Διαχείριση Αγροτικών Θεμάτων
Δ. Πρωτόκολλο, Αρχείο και βοηθητικές εργασίες
Ε. Γραμματεία Δημοτικού Συμβουλίου, Προέδρου Δ.Σ , Δημαρχικής
Επιτροπής, Αντιδημάρχων, Επιτροπών Δημοτικού Συμβουλίου, Τοπικών
Συμβουλίων
Ζ. Διαχείριση θεμάτων Δημοτικής επιτροπής παιδείας και σχολικών 

επιτροπών
Η. Δημοσιότητα-Δημόσιες Σχέσεις-Διεθνείς Σχέσεις 
Θ. Ενημέρωση δημοτών-Τηλεφωνικό Κέντρο
I. Διοικητική υποστήριξη Νομικών Προσώπων Δ.Δ του Δήμου (όταν 
απαιτείται λόγω έλλειψης αντίστοιχης υπηρεσίας στο Νομικό Προσωπικό)
II. Υποστήριξη σε θέματα κοινωνικής / πολιτιστικής πολιτικής
12. Αθλητισμός

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Προϋπολογισμοί-Απολογισμοί- Οικονομική παρακολούθηση
Β. Διαχείριση Δαπανών
Γ. Διαχείριση Εσόδων
Δ. Λειτουργίες Μισθοδοσίας
Ε. Θέματα Δημοτικής Περιουσίας- Κληροδοτημάτων
ΣΤ. Ταμειακή Υπηρεσία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Α. Προγραμματισμός Τεχνικών Έργων 
Β. Εκπόνηση Μελετών και Επίβλεψη εκτέλεσης έργων 
Γ. Θέματα Χωροταξικού / Πολεοδομικού Σχεδιασμού 
Δ. Πολεοδομικές Εφαρμογές, Κτηματολόγιο
Ε. Συγκρότηση- Προγραμματισμός-παρακολούθηση των συνεργείων του 
τμήματος
ΣΤ. Συνεργεία κατασκευής-Επισκευής -Συντήρησης τεχνικών έργων 
Ζ. Συνεργείο ηλεκτροφωτισμού, σήμανσης οδών
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Η. Συνεργείο συντήρησης / Επισκευής ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού 
Θ. Συνεργείο τοπογραφικών εργασιών
I. Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
II. Γραμματειακή υποστήριξη Διεύθυνσης
12. Τεκμηρίωση Τεχνικών και Οικονομικών στοιχείων των έργων
13. Σχεδιαστικές εργασίες
14. Λειτουργίες Προμηθειών-Αποθήκης

ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Α. Θέματα Προστασίας Περιβάλλοντος 
Β. Θέματα Δημόσιας Υγείας
Γ. Χορήγηση Αδειών καταστημάτων Υγειονομικού ενδιαφέροντος
Δ. Συγκρότηση -προγραμματισμός -παρακολούθηση των συνεργείων του
τμήματος
Ε. Διαχείριση απορριμμάτων
ΣΤ. Ύδρευση / Αποχέτευση
Ζ. Επεξεργασία λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)
Η. Λειτουργίες ανάπτυξης και συντήρησης χώρων πρασίνου 
Θ. Παιδικές χαρές 
I. Δημοτικά Κοιμητήρια 
Κ Λειτουργίες Δημοτικών Σφαγείων 
Λ. Λειτουργίες Λαϊκών Αγορών

Ο Δήμος Κρουσσών λειτουργεί από την σύστασή του (1-1-1999) ως και 
σήμερα με προσωπικό είκοσι (20) Δημοτικών Υπαλλήλων από τους οποίους 
ένας είναι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, δεκαοκτώ Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και ένας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η μηχανοργάνωση είναι υποτυπώδεις και εξυπηρετεί τις ανάγκες Δημοτικής 
Κατάστασης (Δημοτολόγιο -Ιθαγένεια, Ληξιαρχείο, Μητρώα Αρρένων- 
Στρατολογία, Εκλογικοί Κατάλογοι-Εκλογικά βιβλιάρια, Τέλεση πολιτικών 
γάμων).

Ωστόσο στα πλαίσια της εφαρμογής του Ν. 2539/1997 έχει θεσμοθετηθεί και 

υλοποιείται το Ειδικό Πρόγραμμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Π.Τ.Α), το οποίο 
χρηματοδοτεί την εφαρμογή του Προγράμματος «I. Καποδίστριας». Το
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υποπρόγραμμα 2 του Ε.Π.Τ.Α καλύπτει τις δαπάνες οργάνωσης, 
μηχανοργάνωσης και κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού τω νέων Ο.Τ.Α. 
Με βάση το παραπάνω πρόγραμμα ο Δήμος Κρουσσών θα προμηθευτεί επτά 
Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από τους οποίους ο ένας θα είναι ο server και έξι 
θα είναι τερματικά συνδεδεμένα σε δίκτυο. Επίσης η προμήθεια περιλαμβάνει 
τρεις εκτυπωτές, έναν κρουστικό, έναν laser και έναν ψεκασμού.
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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

2.1 Ορισμός Πληροφοριακών Συστημάτων

Ως σύστημα μπορεί να ορισθεί μια σειρά από συσχετιζόμενα (μεταξύ τους) 
στοιχεία τα οποία εκτελούν κάποια δραστηριότητα, λειτουργία ή εργασία.

Τεχνικά, το Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται ως ένα οργανωμένο σύνολο 
από αλληλοσυσχετιζόμενα στοιχεία τα οποία συλλέγουν (ή ανακτούν), 
επεξεργάζονται και κατανέμουν την πληροφορία με σκοπό την διευκόλυνση 
στην λήψη αποφάσεων και στην διοίκηση μιας επιχείρησης. Επιπρόσθετα ένα 
πληροφοριακό σύστημα βοηθά τα στελέχη της διοίκησης και τους εργαζόμενους 
της στην ανάλυση και στον σχηματισμό σαφής εικόνας σύνθετων προβλημάτων 
και στην δημιουργία νέων προϊόντων.

Ειδικότερα ως Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ) θεωρείται ένα οργανωμένο 
σύνολο από ανθρώπους, μηχανές και διάφορα μέσα το οποίο έχει 
καθορισμένους σκοπούς και πάντοτε αποτελείται ( Σχήμα 1) από 3 τμήματα: 
είσοδο, επεξεργασία, έξοδο.

Με την διαδικασία της εισόδου συλλέγονται μη επεξεργασμένα δεδομένα που 
προέρχονται από το εσωτερικό ή το εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης ή 
του οργανισμού. Με την επεξεργασία, τα μη επεξεργασμένα δεδομένα 
μετασχηματίζονται σε χρήσιμη πληροφορία για τους ανθρώπους του 
οργανισμού. Με την διαδικασία της εξόδου μεταφέρεται η επεξεργασμένη 
πληροφορία στα εκάστοτε διευθυντικά στελέχη-Δημοτικό Συμβούλιο, για 
ανάλυση. Ωστόσο απαιτείται η διαδικασία της ανάδρασης (ανατροφοδότησης) 
που στην ουσία είναι το αποτέλεσμα της εξόδου, το οποίο καταλήγει στα 
διευθυντικά στελέχη με σκοπό τον έλεγχο την αξιολόγηση και διόρθωσή του 
(όπου απαιτείται), πριν αποτελέσει πάλι στοιχείο εισόδου.

Η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος επηρεάζεται άμεσα από το 
εσωτερικό περιβάλλον (Ιδιοκτήτες και Μέτοχοι, Διοικητικό Συμβούλιο, 
Εργαζόμενοι, Οργανοσιακή κουλτούρα) της επιχείρησης για την οποία 
αναπτύσσεται, όπως και από το εξωτερικό περιβάλλον (Πελάτες, προμηθευτές, 
ανταγωνιστές, μέτοχοι, ρυθμιστές) με γενικές επιδράσεις στην επιχείρηση.
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Σχήμα 1: Πληροφοριακό Σύστημα

Πελάτες
(Customers)

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Προμηθευτές
(ENVIRONMENT) (Suppliers)

(Regulatory
Agencies)

Μέτοχοι
(Stockholders)

Ανταγωνιστές
(Competitors)

Ο όρος Πληροφοριακά Συστήματα χρησιμοποιήθηκε ως συνώνυμος με τον όρο συστήματα 
επεξεργασίας δεδομένων βασισμένα σε Η/Υ (Computer-based information systems-CBIS). Αυτό 
βέβαια δεν ισχύει διότι, ένα Π.Σ μπορεί να είναι χειρογραφικό και όχι απαραίτητα βασισμένο σε 
Η/Υ. Χειρόγραφη είναι η καταχώρηση κάθε ενέργειας σε αντίστοιχα βιβλία και η απόκτησή 
χρήσιμης πληροφορίας με χρονοβόρο συνδυασμό ανθρώπινων σκέψεων και ενεργειών. Στους 
περισσότερους δήμους της Ελλάδας εκτός των μεγάλων δήμων ακολουθείται η χειρόγραφη 
τήρηση των οικονομικών βιβλίων του δήμου με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ακριβής, άμεση και 
πολλές φορές έγκυρη πληροφόρηση της διοίκησης.

Αντίθετα το πληροφοριακό Σύστημα που βασίζεται σε ηλεκτρονική τεχνολογία (Computer- 
based information systems-CBIS) αποτελείται από ηλεκτρονικούς υπολογιστές και αντίστοιχο 
λογισμικό, που επεξεργάζονται και διαχέουν την πληροφορία στους χρήστες. Στην 
συγκεκριμένη μελέτη ο όρος Πληροφοριακό σύστημα θα νοείται με την δεύτερη έννοια του όρου.

Ένα σύστημα μπορεί να αποτελείται από άλλα μικρότερα συστήματα, όπως επίσης μπορεί 

να αποτελεί τμήμα ενός μεγαλύτερου συστήματος. Γενικά ένα υποσύστημα είναι ένα σύστημα 
εντός ενός μεγαλύτερου συστήματος.
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Η συνεχώς αυξανόμενη χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για 
την επεξεργασία στοιχείων (δεδομένων, πληροφοριών) και η ανάπτυξη των 
μεθόδων επιχειρησιακής έρευνας δημιούργησαν την τάση ανάλυσης -σύνθεσης 
του όλου συστήματος των λειτουργιών της επιχείρησης, ως ενιαίου συνόλου, το 
οποίο μετά τον σχεδίασμά του και κατά την εκτέλεσή του θα έπρεπε να 
περιλαμβάνει και να αξιοποιεί το όλο δυναμικό της επιχείρησης, συγχρόνως δε 
να προτείνει βελτίωση ή αυξομείωση του (αύξηση ή εκπαίδευση προσωπικού, 
καλύτερες μεθόδους οργάνωσης, χρήσης Η/Υ ή αντικατάστασή τους με 
ισχυρότερα συγκροτήματα).

Υπό την έννοια αυτή το σύστημα εξετάζεται ως ενιαίο σύνολο λειτουργιών - 
εργασιών εντός της επιχείρησης, και τότε γίνεται αναφορά για "ευρεία έννοια" 
συστήματος.

Στην περίπτωση όμως κατά την οποία οι προαναφερόμενοι παράγοντες, 
κυρίως δε το συγκρότημα των Η/Υ είναι γνωστοί και παραμένουν αμετάβλητοι 
και ο αναλυτής καλείται να ερευνήσει την δυνατότητα της μηχανογραφήσεως 
μιας ορισμένης εργασίας (π.χ έλεγχος αποθεμάτων αποθηκών) και στην 
συνέχεια να την μηχανογραφήσει ή όχι, τότε η συγκεκριμένη λειτουργία-εργασία 
της επιχειρήσεως (π.χ αποθήκες) είναι πλέον μία από τις εφαρμογές του 
μηχανογραφικού κέντρου στην περίπτωση αυτή η έννοια του συστήματος 
ταυτίζεται με την έννοια της εφαρμογής και αυτό ακριβώς είναι ότι δεχόμαστε ως 
σύστημα " μερικής" έννοιας.

2.2 Χαρακτηριστικά Πληροφοριακών συστημάτων

Τα Πληροφοριακά Συστήματα διακρίνονται από τα ακόλουθα κοινά 
χαρακτηριστικά στοιχεία:

• Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Interaction with the enviroment)

• Σκοπός (Purpose)
• Αυτο-ρύθμιση (Self regulation)

• Αυτο-διόρθωση (Self correction)
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Αλληλεπίδραση ιιε το περιβάλλον
Όλα τα Πληροφοριακά Συστήματα επιδρούν αμοιβαίως με το περιβάλλον το 

εσωτερικό και το εξωτερικό (σχήμα 1) που τους περιβάλει. Αυτό είναι ένα 
χαρακτηριστικό τους που σχετίζεται με την ονομασία τους ως "ανοιχτά” 
συστήματα (open systems) από την στιγμή που κάθε Πληροφοριακό Σύστημα 
λαμβάνει στοιχεία (είσοδος , input) από το περιβάλλον του και παράγει 
"αποτελέσματα" (έξοδος, output) για το περιβάλλον του.

Σκοπόο
Κάθε Πληροφοριακό Σύστημα έχει έναν σκοπό, ένα αντικείμενο και έναν 

τελικό στόχο. Σκοπός ενός Πληροφοριακού Συστήματος σε μία Επιχείρηση, 
μπορεί να είναι η επίτευξη κέρδους.

Γενικά, ως σπουδαιότεροι σκοποί των πληροφοριακών συστημάτων 
θεωρούνται:

• Η συλλογή και αποθήκευση δεδομένων, τα οποία με κατάλληλη 
επεξεργασία να μετασχηματίζονται σε χρήσιμη πληροφόρηση

• Η παροχή λειτουργικής πληροφόρησης στους εργαζόμενους για να 
επιτελούν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις δραστηριότητες της 
επιχείρησης τις σχετικές και καθημερινές συναλλαγές και το 
βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό και έλεγχο.

• Η παροχή στρατηγικής πληροφόρησης σε κατάλληλη μορφή στα 
διευθυντικά στελέχη για την λήψη καλύτερων δυνατών αποφάσεων που 
σχετίζονται με την μελλοντική πορεία του οργανισμού.

• Την επέκταση αλυσίδας αξίας της επιχείρησης συνδέοντας μεταξύ τους 
διαφορετικές επιχειρήσεις ή ακόμα και διαφορετικούς κλάδους. Για την 
επίτευξη αυτού του σκοπού είναι αναγκαίο το Πληροφοριακό Σύστημα της 
επιχείρησης να συνδέεται με εξωτερικά Π.Σ και ιδιαίτερα με εκείνα των 
αγοραστών και προμηθευτών προκειμένου να δημιουργηθούν οφέλη από 
την απόκτηση επιπρόσθετης πληροφόρησης.

Είναι δυνατό να υπάρχει ένα σύστημα επεξεργασίας δεδομένων βασισμένο 
σε Η/Υ το οποίο όμως να μην παρέχει πληροφόρηση στην διοίκηση της
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επιχείρησης. Για παράδειγμα ένα σύστημα πληρωμών, το οποίο δίνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία για την πληρωμή των εργαζομένων, καθώς επίσης και για

τις ασφαλιστικές, φορολογικές και λοιπές κρατήσεις, αλλά το οποίο δεν δίνει 
πραγματική πληροφόρηση στην διοίκηση της επιχείρησης. Είναι βασικό κάθε 
φορά η διοίκηση να γνωρίζει τον σκοπό ανάπτυξης ενός πληροφοριακού 
συστήματος και των στόχων που αυτό θα κληθεί να πραγματοποιήσει.

Αυτο-ούθυιση
Κάθε Σύστημα τείνει να διατηρείται σε μία σταθερή κατάσταση, και με αυτή 

την έννοια μπορεί να λεχθεί ότι τα συστήματα είναι "αυτο-ρυθμιζόμενα ". Η 
αυτό-ρύθμιση αυτή είναι εσωτερική και γίνεται μέσω μιας δυναμικής 
αλληλεπιδράσεως των στοιχείων, τμημάτων ή υποσυστημάτων του 
συστήματος.

Ένα αντίστοιχο παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει ο τρόπος με τον οποίο το 
ανθρώπινο σώμα προσπαθεί μέσω εσωτερικών αλληλεπιδράσεων των 
τμημάτων του (Κυκλοφοριακό, Νευρικό, Αναπνευστικό κ.λ.π υποσυστήματα) να 
διατηρηθεί ζωντανό.

Αυτο-διόοθωση
Σε αρκετές περιπτώσεις η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον οδηγεί σε 

καταστάσεις που ανατρέπουν την φυσικής (κανονική ) λειτουργία της "αυτο- 
ρύθμισης" του συστήματος. Στις περιπτώσεις αυτές το σύστημα πρέπει να είναι 
ικανό να "προσαρμόζεται” στις νέες καταστάσεις.

Η αυτο-ρύθμιση και η αυτο-διόρθωση είναι δύο πολύ σημαντικά 
χαρακτηριστικά των συστημάτων κατά την ανάλυση ή τον σχεδίασμά νέων.
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2.3 Βασικοί τύποι Πληροφοριακών Συστημάτων

Η υποστήριξη των διαφόρων επιπέδων διοικητικής ιεραρχίας, και οι 
λειτουργίες της διοίκησης (προγραμματισμός, οργάνωση, διεύθυνση, έλεγχος, 
συντονισμός) απαιτούν διαφορετικού είδους πληροφόρηση, οπότε και ανάλογο 
Πληροφοριακό Σύστημα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο -ανάλυσης σχεδιασμού και του ελέγχου μιας 
επιχείρησης-οργανισμού του Anthony (1965), η διοικητική ιεραρχία αποτελείται 
από τρία επίπεδα, το στρατηγικό σχεδιασμό(ανώτατο επίπεδο), τον τακτικό 
προγραμματισμό και τον διοικητικό έλεγχο (ενδιάμεσο επίπεδο) και τον 
λειτουργικό προγραμματισμό και έλεγχο( κατώτερο επίπεδο), όπως φαίνεται 
στο σχήμα 2.

Η επεξεργασία των δεδομένων και των πληροφοριών στα τρία παραπάνω 
επίπεδα είναι αλληλοσχετιζόμενη. Έτσι για την περίπτωση των αποθεμάτων, σε 
λειτουργικό επίπεδο, ο έλεγχό τους εξαρτάται από την ακριβή επεξεργασία των 
συναλλαγών, σε επίπεδο διοικητικού ελέγχου, οι αποφάσεις με τα εποχικά ή τα 
αποθέματα ασφαλείας εξαρτώνται από την σωστή άθροιση των αποτελεσμάτων 
του λειτουργικού επιπέδου, ενώ σε στρατηγικό επίπεδο τα αποτελέσματα του 
λειτουργικού και του διοικητικού ελέγχου συνεκτιμώνται με τους στόχους της 
επιχείρησης, με πληροφορίες που αφορούν την αξιολόγηση των προμηθευτών, 
την συμπεριφορά των ανταγωνιστών κ.α για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί η 
στρατηγική της επιχείρησης ως προς τα αποθέματα. Στο σχήμα 2 δίνονται 
ορισμένα παραδείγματα πληροφοριακών δραστηριοτήτων καθώς και τα 
Πληροφοριακά Συστήματα που τις υποστηρίζουν, ανά επίπεδο διοικητικής 
ιεραρχίας.

Σελίδα 15



Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου

Σνήιια 2: Επίπεδα Διοικητικήο ΙεοαοΥία και το Π.Σ που τα υποστηρίζουν

Τα Πληροφοριακά Συστήματα που υποστηρίζουν το κατώτερο επίπεδο του 
λειτουργικού ελέγχου είναι γνωστά ως Συστήματα Επεξεργασίας 
Συναλλαγών (Transaction Processing Systems-TPS) ή ως Συστήματα 
Ηλεκτρονικής Επεξεργασίας Δεδομένων ΗΕΔ (Electronic Data 
Processing). Εμφανίστηκαν κατά τη δεκαετία του 1960 με την ανάπτυξη των 

υπολογιστών mainframe. Ένα σύστημα Η.Ε.Δ υποστηρίζει εργασίες ρουτίνας 

και τη βελτίωση της απόδοσης των λειτουργιών εκείνων που έχουν σχέση με 
την "διακίνηση εντύπων" (paperwork-processing) παρά με την υποστήριξη 
πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών στελεχών.
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Βασικά χαρακτηριστικά των Η.Ε.Δ είναι:

• Η επεξεργασία των δεδομένων μέσω του Η.Ε.Δ αφορά κυρίως τη 
δημιουργία αναφορών και τη διατήρηση ενημερωμένων αρχείων

• Η εκροή του συστήματος είναι ως επί το πλείστον περιοδική

• Η παρεχόμενη πληροφόρηση αφορά κυρίως το κατώτερο επίπεδο 
διοικητικής ιεραρχίας για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της 
επιχείρησης.

• Η δυνατότητα υποστήριξης των πληροφοριακών αναγκών των διευθυντικών 
στελεχών είναι περιορισμένη.

Ένα από τα είδη των Πληροφοριακών Συστημάτων που υποστηρίζουν το 
ενδιάμεσο επίπεδο του τακτικού προγραμματισμού και διοικητικού ελέγχου, 
είναι τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης (Management Information 
Systems). Εμφανίζονται κατά τη δεκαετία του 1970 ως ένα ενοποιημένο 
σύστημα που βασίζεται σε ηλεκτρονική τεχνολογία (Computer Based Systems), 
με στόχο την διευκόλυνση των λειτουργιών του προγραμματισμού, του ελέγχου 
και της λειτουργίας μιας επιχείρησης με διάχυση της πληροφορίας στα στελέχη 
όλων των διοικητικών επιπέδων.

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης 
είναι:

a Η Υποστήριξη των λειτουργιών της ηλεκτρονικής επεξεργασίας των 
δεδομένων, δηλαδή η εκτέλεση των συναλλαγών και τη διατήρηση των 
αρχείων

• Η δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε έγκυρη και δομημένη πληροφόρηση 
σ’ όλα τα επίπεδα της διοικητικής ιεραρχίας

• Η χρησιμοποίηση μιας ολοκληρωμένης βάσης δεδομένων για την 
υποστήριξη διαφορετικών επιχειρηματικών λειτουργιών

• Η δυνατότητα προσαρμογής στις μεταβαλλόμενες πληροφοριακές ανάγκες 
των διευθυντικών στελεχών.

Υποσύστημα ενός Πληροφοριακού Συστήματος Διοίκησης είναι ένα 
Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα (Accounting Information Systems-AIS), που 
έχει σκοπό την συλλογή, την επεξεργασία και την αναφορά πληροφοριών που 
σχετίζονται με οικονομικές συναλλαγές.
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MIS

Marketing
IS

Production
IS

AJS Finance
IS

Personel
IS

Αγορές/
Πωλήσεις

Μισθοδοσία Αποθήκη Διαχείριση
Ανθρώπινου
Δυναμικού

Παραγωγή

Αποτελείται από επιμέρους πληροφοριακά συστήματα όπως τα 
Πληροφοριακά συστήματα Αγορατικής (Marketing Information Systems- MIS), 
τα Πληροφοριακά Σύστημα Μισθοδοσίας, τα Πληροφοριακά Συστήματα 
Διαχείρισης Αποθήκης, τα Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης Προσωπικού 
(Personnel Management Information Systems) και τα Πληροφοριακά 
Συστήματα Παραγωγής (Production Information Systems).

Η ροή πληροφοριών σε ένα Λογιστικό Πληροφοριακό Σύστημα απεικονίζεται 
μέσα από το γενικευμένο διάγραμμα ροής πληροφοριών που παρατίθεται 
αμέσως μετά:

πληροφορίες
νια τους πελάτες Συγκεντρωτικά
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Έστω μια επιχείρηση δέχεται μία παραγγελία από έναν πελάτη που 
περιλαμβάνει διάφορα προϊόντα. Για να προωθηθεί η παραγγελία χρειάζονται 
αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν ξεχωριστά (τιμή, διαθεσιμότητα του 
προϊόντος, τοποθεσία) και από την πλευρά του πελάτη πληροφορίες όπως 
πιστοληπτική κατάσταση, διεύθυνση αποστολής κ.λ.π. Ωστόσο για να γίνει η 
εγγραφή στους εισπρακτέους λογαριασμούς η μόνη πληροφορία που 
χρειάζεται είναι, το όνομα του πελάτη και το συνολικό ποσό της παραγγελίας, 
χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη λεπτομέρεια του κάθε προϊόντος. Επίσης, ακόμη 
λιγότερη λεπτομέρεια (πληροφορία) απαιτείται στο γενικό καθολικό στο οποίο 
εμφανίζονται τα συνολικά ποσά πωλήσεων από όλους τους πελάτες, και όχι οι 
πωλήσεις στον συγκεκριμένου πελάτη. Τα έσοδα εμφανίζονται στους 
λογαριασμούς εσόδων και στους εισπρακτέους λογαριασμούς! στον 
ισολογισμό.

Αντικείμενο των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων εκτός την 
παρουσίαση λογιστικών συναλλαγών, είναι η παροχή χρήσιμων πληροφοριών 
για την λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων. Στην προσπάθεια αυτή παράλληλα 
με τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα συνεισφέρουν τα Συστήματα 
Υποστήριξης Αποφάσεων -ΣΥΑ (Decision Support Systems) και τα Έμπειρα 
Συστήματα, τα οποία εμφανίστηκαν την δεκαετία του 1980 και συνεχίζουν έως 
και σήμερα να υφίστανται και να τελειοποιούνται. Υποστηρίζουν παράλληλα με 
τα MIS και AIS το ενδιάμεσο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας.

Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων (Decision Support Systems) 
υποστηρίζουν τα διευθυντικά στελέχη της επιχείρησης-οργανισμού κατά τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων σε στρατηγικό επίπεδο. Ωστόσο δεν 
αντικαθιστούν την κρίση των διευθυντικών στελεχών οι οποίοι έχουν και τον 
τελευταίο λόγο. Η διαδικασία που ακολουθείται, ξεκινά με την ύπαρξη ενός 
μηχανογραφημένου μοντέλου (computerized model) στο οποίο εισάγονται 
στοιχεία που σχετίζονται με την δομημένη ή ημιδομημένη απόφαση της 
διοίκησης της επιχείρησης-οργανισμού. Το μοντέλο επιτρέπει στα στελέχη 
διοικήσεως να αλλάζουν υποθέσεις στις οποίες στηρίζεται η απόφαση και να 
αξιολογούν εναλλακτικές προτάσεις. Αμέσους μετά αυτή τη διαδικασία, η 

διοίκηση κρίνει τις εναλλακτικές προτάσεις, διαλέγει την καλύτερη για την 
επιχείρηση και την εφαρμόζει σε πραγματικές συνθήκες.
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Τα Έμπειρα Συστήματα κατανοούνται σε συνάφεια με τα Τεχνητά Νευρωνικά 
Δίκτυα (ΤΝΔ) τα οποία αποτελούν ένα σχετικά νέο ερευνητικό πεδίο που 
τελευταία απασχολεί ιδιαίτερα όχι μόνο τους ακαδημαϊκούς, αλλά κυρίως 
ερευνητές της βιομηχανίας και της παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

Από τις σημαντικές ιδιότητες των ΤΝΔ είναι η ικανότητά τους να 
εκπαιδεύονται (training), να μαθαίνουν (learning), να επεξεργάζονται 
παράλληλα (parallel processing) πληροφορίες, και έχουν μεγάλες υπολογιστικές 
δυνατότητες. Έχουν κατασκευαστεί με πρότυπο τους νευρώνες -τα νευρικά 
κύτταρα των βιολογικών νευρικών συστημάτων-και στοχεύουν να 
προσαρμόσουν τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος επεξεργάζεται τις 
πληροφορίες. Τα Νευρωνικά Δίκτυα είναι σχεδιασμένα ως αλληλοσυνδεδεμένα 
συστήματα στοιχείων επεξεργασίας, καθένα από τα οποία έχει περιορισμένο 
αριθμό εισόδων και μία έξοδο.

Τα Έμπειρα Συστήματα είναι ένας κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης και 
αποτελείται από ένα πρόγραμμα υπολογιστού, το οποίο εφαρμόζει "ανθρώπινη 
γνώση” σε ένα χώρο εξειδίκευσης με στόχο την επίλυση δύσκολων 
προβλημάτων του χώρου. Ένα τέτοιο πρόγραμμα "μιμείται” τη διαδικασία 
σκέψεως” του ειδικού (ανθρώπου ) στο συγκεκριμένο χώρο και βασίζεται 
συνήθως σε εμπειρικές μεθόδους και "συμβολική λογική".
Τόσο τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων όσο και τα Έμπειρα Συστήματα 
σχετίζονται με τα Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα και η συσχέτιση αυτή 
εντοπίζεται στους παρακάτω λόγους:
1. Τα Συστήματα Υποστήριξης Αποφάσεων και τα Έμπειρα Συστήματα 

χρησιμοποιούν τις λογιστικές εγγραφές (δεδομένα) των Λογιστικών 
Πληροφοριακών Συστημάτων ώστε να έχουν άμεση πρόσβαση στη βάση 
των δεδομένων.

2. Η επεξεργασία και οι υπολογισμοί στα ΣΥΑ και στα Έμπειρα Συστήματα 
είναι τόσο μεγάλη που χρειάζεται επεξεργασία δεδομένων σε σύστημα Η/Υ, 
συχνά το ίδιο σύστημα που χρησιμοποιείται και στα Λογιστικά 
Πληροφοριακά Συστήματα.

3. Οι αποφάσεις που θα ληφθούν, αποτελούν πολλές φορές στοιχεία εισόδου 

του Λογιστικού Συστήματος ώστε να φανούν τα αποτελέσματα της 
συγχώνευσης των τριών συστημάτων.
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Τέλος, το ανώτερο επίπεδο της διοικητικής ιεραρχίας του στρατηγικού 
σχεδιασμού υποστηρίζεται από τα Διευθυντικά Πληροφοριακά Συστήματα -ΔΠΣ 
(Executive Information Systems-EIS) που δίνουν πληροφορίες, συνήθως σε 
μορφή γραφημάτων, που προορίζονται για τα ανώτατα στελέχη διοικήσεως της 
επιχείρησης-οργανισμού.
Ενδεικτικά, τα πλεονεκτήματα των ΔΠΣ είναι τα ακόλουθα:

• Προμηθεύουν την διοίκηση της επιχείρησης-οργανισμού με πολύτιμες 
πληροφορίες σε συνοπτική μορφή περιορίζοντας έτσι τον όγκο των 
στοιχείων που πρέπει να εξεταστούν από αυτούς.

• Διευκολύνουν την επικοινωνία μεταξύ των διευθυντικών στελεχών και των 
συνεργατών τους, υποστηρίζοντας έτσι την διαδικασία λήψης αποφάσεων.

• Βοηθούν τους ανθρώπους της διοίκησης στην κατανόηση της επιχείρησης- 
οργανισμού και του περιβάλλοντος της.
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3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ

Από την απελευθέρωση του κράτους ο πρώτος νόμος που ρύθμισε την 
διοίκηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων και το δημόσιο λογιστικό ήταν ο Ν. 
ΣΙΒ του 1852, ο οποίος αναφέρεται συνήθους ως νόμος "Περί διοικήσεως των 
εσόδων και εξόδων του Κράτους και του Δημόσιου Λογιστικού".

Δημόσιο Λογιστικό είναι το σύνολο των νομικών κανόνων οι οποίοι 
καθορίζουν την διοίκηση των δημοσίων εσόδων και εξόδων και το λογιστικό του 
εν γένει κράτους. Ειδικότερα με τους κανόνες του δημοσίου λογιστικού 
καθορίζονται ο τρόπος με τον οποίο η πολιτεία συναλλάσσεται με τους τρίτους, 
οι σχέσεις των διαχειριστών του δημοσίου πλούτου προς την πολιτεία, οι 
ευθύνες αυτών, ο τρόπος πραγματοποίησης των εισπράξεων και των δαπανών 
και οι προβλέψεις αυτών (προϋπολογισμός). Οι κανόνες αυτοί είναι νομικοί, 
δηλαδή θεσπίζονται με διατάξεις νόμων, ενώ ορισμένοι από αυτούς 
περιλαμβάνονται και στο Σύνταγμα.

Ο νόμος του δημόσιου λογιστικού υπέστη κατά καιρούς ουσιώδεις 
τροποποιήσεις, μεταξύ οποίων περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις των νόμων 
1555/1918, 4796/30, 6254/34, 73/46 και του ψηφίσματος της 7-6-1927.

Το Ν.Δ 321/69 "Περί κώδικος δημόσιου λογιστικού" χωρίς να 
απομακρύνεται πάντοτε από το τότε ισχύον δημόσιο λογιστικό, περιέλαβε και 
διατάξεις αυτού, η ορθότητα των οποίων απεδείχθη από τη μακρά πείρα 
εφαρμογής τους, είτε αυτούσιες είτε με τροποποίηση. Το νομοθετικό αυτό 
διάταγμα περιλαμβάνει μόνο δημοσιολογιστικές καθ’ αυτό διατάξεις χωρίς να 
περιλαμβάνει διατάξεις περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων, κρατικών 
προμηθειών, δημοσίων επενδύσεων εκτελέσεως δημοσίων έργων και μελετών 
για τα οποία υπάρχουν ειδικές διατάξεις οι οποίες με την πάροδο του χρόνου 
αποτέλεσαν ξεχωριστό τμήμα του δημοσίου δικαίου.

Για την ολοκλήρωση της εφαρμογής του κώδικα Δ.Λ εκδόθηκαν σε 
εξουσιοδότηση σχετικών διατάξεων του (Ν.Δ 321/69) τα Β.Δ τα 

757,758,759,760,761,762, και 763/69, περί δημοσίων ταμείων, περί αναλήψεως 
δαπανών, περί της διαδικασίας εκκαθαρίσεως και εντολής πληρωμής, περί 
αποδόσεως κρατήσεων, περί υποχρεώσεων και ευθυνών υπολόγων
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ενταλμάτων προπληρωμής, συστάσεως παγίων προκαταβολών και διεξαγωγής 
της Ταμειακής Υπηρεσίας και εισπράξεως εσόδων Ν.Π.Δ.Δ και τρίτων. Επίσης 
σε εκτέλεση του ίδιου Ν.Δ εκδόθηκαν οι 194901, 194902, 194903, 
194906,194908,194909 και 194910 κανονιστικές αποφάσεις του Υπουργού των 
Οικονομικών (ΦΕΚ 777Β).

Με τον Ν. 2362 της 23-11-95 ΦΕΚ 247 της 27-11-95 "Περί Δημοσίου 
Λογιστικού, ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις” καταργείται η 
ισχύς του Ν.Δ 321/1969, όπως έχει τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί καθώς και 
κάθε διάταξη που αντιτίθεται στον παράγοντα νόμο ή αναφέρεται σε θέματα 
που ρυθμίζονται απ’ αυτόν.

Σύμφωνα με το άρθρο 110 του Ν. 2362/95 το Λογιστικό Σχέδιο του Δημοσίου 
αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινόμησης των λογιστικών μεγεθών, το οποίο 
αποβλέπει στην καθιέρωση διπλογραφικού συστήματος, στην τυποποίηση των 
τηρούμενων από το Δημόσιο Λογαριασμών, στην αποτίμηση περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α, Ν.Α και λοιπών Ν.Π.Δ.Δ, με βάση τις 
παρεδεδεγμένες λογιστικές αρχές και μεθόδων στην σύνταξη του Ισολογισμού, 
Απολογισμού και Κράτους και λοιπών οικονομικών καταστάσεων και στο 
σχεδίασμά γενικά της λογιστικής του Δημοσίου και των λοιπών φορέων του 
δημοσίου τομέα.

Με το Λογιστικό Σχέδιο του Δημοσίου επιδιώκεται ο καθ’ ομοιόμορφο τρόπο 
λογιστικό χειρισμός των συναλλαγών του Δημοσίου, η αληθής και ορθή 
απεικόνιση της οικονομικής κατάστασης και της περιουσιακής διάρθρωσης του 
Δημοσίου, η ορθή εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας αυτού, η διευκόλυνση 
των μετ’ αυτού συναλλασσομένων, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε 

φύσης για αξιοποίηση, τόσο για τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους 
διεθνείς οργανισμούς, η απλούστευση και διευκόλυνση των κάθε μορφής 
ελέγχων, η αύξηση της παραγωγικότητας και η σύνδεση αυτού με το Γενικό 
Λογιστικό Σχέδιο του ιδιωτικού τομέα.

Η πρώτη επιτροπή για τη σύνταξη Λογιστικού Σχεδίου συστήθηκε το 1954, 
αλλά δεν μπόρεσε να προχωρήσει στην ολοκλήρωση του έργου της.. Το 1976, 
με απόφαση του υπουργού συντονισμού, συγκροτήθηκε πολυμελής ομάδα 
εργασίας η οποία εργάσθηκε πάνω από μία τετραετία και εκπόνησε το Ελληνικό 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ), το κείμενο του οποίου κυρώθηκε με το Π.Δ
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1123/1980” Περί ορισμού του περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της 
προαιρετικής εφαρμογής του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου”.

Ο θεσμός του Λογιστικού Σχεδίου καθιερώθηκε στην χώρα μας με το άρθρο 
47 του Ν. 1041/1980 "Περί αυξήσεως των αποδοχών των δημοσίων εν γένει 
υπαλλήλων και καθιερώσεως του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου «Δια του 
παρόντος νόμου εισάγεται εν Ελλάδι το Γενικόν Λογιστικόν Σχέδιον (Γ.Λ.Σ), του 
οποίου η έννοια και ο σκοπός ορίζονται εις το επόμενον άρθρον».

Με το άρθρο 49, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε από το 10 του Ν. 
1819/1988:

α) καθορίζεται ότι το Ε.Γ.Λ.Σ θα αποτελείται από τρία, ανεξάρτητα μεταξύ 
τους μέρη και συγκεκριμένα:

-τη Γενική Λογιστική
-την Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως 
-τους Λογαριασμούς Τάξεως
β) Παρέχεται η δυνατότητα να συγχωνεύονται και να λειτουργούν σε ενιαίο 

σύστημα η γενική λογιστική με την αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως.
γ) Καθορίζεται ότι οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί θα καταταγούν, κατά 

δεκαδικό σύστημα, στις ακόλουθες ομάδες:
Ομάδα 1η (κωδικός αριθμός 1): Πάγιο Ενεργητικό 
Ομάδα 2η (κωδικός αριθμός 2): Αποθέματα 
Ομάδα 3η (κωδικός αριθμός 3): Απαιτήσεις και διαθέσιμα 
Ομάδα 4η (κωδικός αριθμός 4): Καθαρή θέση-Προβλέψεις-Μακροπρόθεσμες 

υποχρεώσεις
Ομάδα 5η (κωδικός αριθμός 5): Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
Ομάδα 6η (κωδικός αριθμός 6): Οργανικά έξοδα κατ’ είδος 
Ομάδα 7η (κωδικός αριθμός 7): Οργανικά έσοδα κατ’ είδος 
Ομάδα 8η (κωδικός αριθμός 8): Λογαριασμοί αποτελεσμάτων 
Ομάδα 9η (κωδικός αριθμός 9): Αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως 
Ομάδα 10η (κωδικός αριθμός 10): Λογαριασμοί τάξεως 
Αμέσως μετά ακολουθεί η έκδοση του Π.Δ 1123/1980 " Περί ορισμού του 

περιεχομένου και του χρόνου ενάρξεως της προαιρετικής εφαρμογής του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδίου” το οποίο αποτελείται από δύο άρθρα. Με το 

άρθρο 1 ορίζεται το λεπτομερές περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ, ενώ το άρθρο 2
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καθιερώνει την 1η Ιανουάριου 1982 ως ημερομηνία ενάρξεως της προαιρετικής 
εφαρμογής του.

Το περιεχόμενο του Ε.Γ.Λ.Σ τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε 
μεταγενέστερα με τα Π.Δ 502/1984 και 186/1986.

Με το άρθρο 7 του Ν. 1882/1990 έγινε υποχρεωτική η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ 
από όλες τις εταιρίες που σύμφωνα με τον νόμο υπόκεινται στον έλεγχο του 
Σώματος Ορκωτών Λογιστών.

Από την 1-1-1993 γίνεται ουσιαστικά υποχρεωτική η εφαρμογή του Ε.Γ.Λ.Σ 
για όλες τις οικονομικές μονάδες που πραγματοποιούν ετήσια ακαθάριστα 
έσοδα άνω των 180 εκατομμυρίων δραχμών.

Με την κατάρτιση γενικού ή ειδικού κ.λ.π λογιστικού σχεδίου επιδιώκονται οι 
παρακάτω βασικοί σκοποί:

α) η συνοπτική κατάταξη των στοιχείων των λογαριασμών της λογιστικής, 
δηλαδή η υπαγωγή των στοιχείων της λογιστικής στους κατάλληλους 
λογαριασμούς, στις κατάλληλες τάξεις (ομάδες), στους κατάλληλους 
πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους κλπ λογαριασμούς

β) η οργανική κατάταξη των λογαριασμών, δηλαδή η ιεράρχηση των 
λογαριασμών της λογιστικής στο σχέδιο λογαριασμών όπως προηγούνται οι 
λογαριασμοί του ισολογισμού και να ακολουθούν ο λογαριασμοί διαχείρισης

γ) η αλληλουχία των λογαριασμών, δηλαδή να υπάρχει λογική σειρά των 
λογαριασμών π.χ να προηγούνται οι λογαριασμοί του παγίου μετά οι 
λογαριασμοί του κυκλοφοριακού, μετά τα διαθέσιμα και τέλος οι χρεωστικοί 
λογαριασμοί τάξεως για το ενεργητικό κ.λ.π

δ) ο τρόπος συνδέσεως των λογαριασμών μεταξύ της ίδιας ομάδας ή μεταξύ 

διαφορετικών ομάδων (τάξεων)
ε) η πολιτική διαμορφώσεως των τιμών, δηλαδή ο τρόπος που 

διαμορφώνονται οι τιμές των παραγόμενων αγαθών ή των παρεχομένων 
υπηρεσιών

στ) η διαμόρφωση της επιχειρηματικής πολιτικής δηλαδή να διαμορφώνει η 
Διοίκηση την πολιτική της οικονομικής μονάδας, της οποίας ασκεί την εποπτεία 
για να κάνει προγνώσεις και να λαμβάνει τις αποφάσεις για τη μελλοντική 

εξέλιξη της οικονομικής μονάδας
ζ) η ορθή κατάρτιση γενικού και ειδικών προϋπολογισμών και 

προγραμμάτων δράσεως δηλαδή η διοίκηση (οι φορείς) ή τα αρμόδια όργανα
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της οικονομικής μονάδας να καταρτίζουν σωστούς και υγιείς 
μακροπρόθεσμους, βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους προϋπολογισμούς 
ή προγράμματα δράσεως π.χ για δημιουργία υποκαταστήματος, για παραγωγή 
νέου προϊόντος.

Στα πλαίσια του Ε.Γ.Λ.Σ μπορούν να καταρτισθούν Κλαδικά Λογιστικά 
Σχέδια, με τα οποία θα αντιμετωπίζονται οι ανάγκες παραγωγικών κλάδων των 
οποίων οι λογιστικές ιδιορρυθμίες επιβάλλουν σοβαρές αποκλίσεις από τις 
δομές και τις ρυθμίσεις του ΕΓ.Λ.Σ. Η Ομάδα Εργασίας Γενικού Λογιστικού 
Σχεδίου, η οποία είχε καταρτίσει το Ε.Γ.Λ.Σ, έπειτα από μελέτη του θέματος 
έχει καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει να καλυφθούν από Κλαδικά 
Σχέδια οι:

-Επιχειρήσεις ιδιωτικής ασφαλίσεως
-Τραπεζικές επιχειρήσεις,

-Ασφαλιστικά Ταμεία (κύριας και επικουρικής ασφαλίσεως, Προνοίας,
Υγείας, Αλληλοβοήθειας κ.α που έχουν μορφή Ν.Π.Δ.Δ.)
-Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμοι, Κοινότητες, Νοσοκομεία, Ιδρύματα, Οργανισμοί κ.λ.π)
Οι υπόλοιπες οικονομικές μονάδες μπορούν να καλυφθούν από το Ε.Γ.Λ.Σ., 

ενδεχομένως με την κατάρτιση λογιστικών οδηγών.
Σύμφωνα με το άρθρο 12 του Ν. 2526/1997 προβλέπεται ότι με Π.Δ που 

εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών 
και Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, θεσπίζεται στους 
Ο.Τ.Α α’ βαθμού το διπλογραφικό σύστημα γενικής και αναλυτικής λογιστικής - 
κοστολόγησης.

Με το Π.Δ 205/98 (ΦΕΚ 163/Α715-7-98) "Περί ορισμού του περιεχομένου 
και του χρόνου ενάρξεως της εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 
Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου" καθορίζονται μέσα στα πλαίσια του 
Γενικού Λογιστικού Σχεδιασμού του Δημοσίου, οι επί μέρους λογαριασμοί, τα 
τηρούμενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια από 
τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους Δήμους.

Τα Ν.Π.Δ.Δ. και οι Δήμοι που έχουν πάνω από πέντε χιλιάδες (5.000) 
κατοίκους ή εμφανίζουν στον προϋπολογισμό έσοδα που να ξεπερνούν τα 

πεντακόσια εκατομμύρια (500.000.000) πρέπει υποχρεωτικά να εφαρμόσουν το 
διπλογραφικό σύστημα από της 1/1/2000.
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Το1997 ξεκίνησε η προσπάθεια για την εκπόνηση ενός λογιστικού οδηγού, 

ενώ την ίδια χρονιά έχε μπει σε εφαρμογή ένα πιλοτικό πρόγραμμα εφαρμογής 
του σε μικρό αριθμό Ν.Π.Δ.Δ., μεταξύ των οποίων συμμετείχα δέκα τρεις (13) 
Ο.Τ.Α.

Για την υποβοήθηση και υποστήριξη της εφαρμογής αυτής για το έτος 1999, 
το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
(ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α), συγκρότησε ομάδα μελέτης από ειδικούς επιστήμονες στελέχη 
του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α, της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης οι οποίοι κατάρτισαν 
λογιστικό οδηγό για τους Ο.Τ.Α Α' βαθμού ο οποίος έχει σαν βάση το Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ. (Π.Δ 205/1998) και είναι προσαρμοσμένος στις 
ιδιαιτερότητες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα.

Οι Ο.Τ.Α έχουν ως στόχο «....... την προαγωγή των τοπικών συμφερόντων
και την ικανοποίηση των αναγκών των κατοίκων της οικείας περιφέρειας...... Η
αναζήτηση των επαρκών πόρων για την εκπλήρωση των σκοπών κάθε δήμου 
και η άρτια διαχείρισή τους είναι όρος εκ των ων εκ άνευ για την εκπλήρωση 
αυτών των αναγκών. Η αναζήτηση αυτών των πόρων γίνεται στα πλαίσια της 
κρατικής επιχορήγησης, είτε στα πλαίσια της αναζήτησης τοπικών πόρων. 
Σύμφωνα με το άρθρο 102 του συντάγματος το κράτος ως κεντρική διοίκηση 
έχει την υποχρέωση να εξασφαλίζει την οικονομική αυτοδυναμία των Ο.Τ.Α
«........ να μεριμνά για την εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την
εκπλήρωση της αποστολής τους».

Στα πλαίσια αυτά, η οικονομική διαχείριση των δήμων αποτελεί σημαντικό 
στοιχείο για την εκπλήρωση των στόχων τους, ως στοιχείων τοπικής κοινωνίας 
και αυτοδιοίκησης.

Η οικονομική υπηρεσία του δήμου έχει την ευθύνη της κατάρτισης και του 
ελέγχου του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων, της διαχείρισης των 
προμηθειών του, της έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων, των βεβαιώσεων 
εσόδων και της είσπραξης εσόδων οίκοθεν ή βάσει τίτλων. Οι λειτουργίες αυτές 
εκτελούνται στα διάφορα τμήματα της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, που 
είναι το τμήμα προσόδων, η ταμειακή υπηρεσία και το λογιστήριο.

Η οικονομική διαχείριση του δήμου έχει σαν σημείο αναφοράς τον 
προϋπολογισμό στον οποίο αναγράφονται όλα τα έσοδα και οι δαπάνες του 
δήμου. Ο προϋπολογισμός συντάσσεται με βάση τους κανόνες και την 
τυποποίηση (κωδικοποίηση) του Β.Δ 17/5/1959 και ορίζεται σαν πράξη του 
Δημοτικού ή κοινοτικού Συμβουλίου που προσδιορίζει τα έσοδα και τα όρια 
δαπανών του δήμου.

Η χρονική ισχύς του προϋπολογισμού είναι από 1/1 μέχρι 31/12 κάθε έτους 
και παρατείνεται ως προς τα έσοδα κατά ένα μήνα και ως προς τα έξοδα κατά 
δύο μήνες. Η διαμόρφωσή του πραγματοποιείται μέσα στον μήνα Οκτώβριο του 
προηγούμενου έτους.
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Η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με την είσπραξη και την 

πληρωμή ποσών για τις υπηρεσίες που παρείχε ο δήμος ή που του παρείχαν 
τρίτοι.

Οι περισσότεροι δήμοι και ιδιαίτερα οι νεοσύστατοι όπως ο Δήμος 
Κρουσσών, εξυπηρετούνται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων επειδή 
δεν έχουν συστήσει ακόμα δικής τους ταμειακή υπηρεσία.

Η εμφάνιση των εσόδων σ’ αυτούς τους δήμους πραγματοποιείται με την 
κοπή γραμματίων είσπραξης από το παραπάνω ταμείο. Τα γραμμάτια 
είσπραξης καταχωρούνται στους αντίστοιχους δήμους αναλυτικά (ημερομηνία, 
αριθμός γραμματίου είσπραξης κωδικός αριθμός, είδος λογαριασμού, ποσό).

Υπάρχουν τρία είδη εισπράξεων:
1. Εισπράξεις από βεβαιωτικούς καταλόγους
2. Εισπράξεις από επιταγές Νομαρχιακού Ταμείου
3. Εισπράξεις οίκοθεν.

Όλα τα ποσά που πρόκειται να εισπραχθούν πρέπει πρώτα να έχουν 
βεβαιωθεί. Βεβαίωση είναι η δημιουργία της απαίτησης εκ μέρους του δήμου για 
είσπραξη συγκεκριμένου ποσού. Η βεβαίωση προκύπτει και δικαιολογείται από 
συγκεκριμένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Η είσπραξη είναι το στάδιο 
της εξόφλησης της απαίτησης από το χρεώστη προς τον δήμο.

Στο τμήμα εσόδων των Ο.Τ.Α (Υπηρεσία εσόδων) βεβαιώνονται οι 
βεβαιωτικού κατάλογοι που στέλνονται από τις Κοινότητες και τους Δήμους και 
αφορούν τέλη και δικαιώματα (ύδρευσης, βοσκής, φωτισμού, πεζοδρομίων, 
τέλους ακίνητης περιουσίας κ.λ.π) (Παράρτημα 4.1.1). Οι βεβαιωτικοί 
κατάλογοι μαζί με τον συγκεντρωτικό κατάλογο αποστέλλονται με διαβιβαστικό 
αφού πρώτα πρωτοκολληθούν από το Δήμο ως εξερχόμενο έγγραφο και 
αποστέλλονται στο τμήμα εσόδων της Δ.Ο.Υ. όπου και πρωτοκολλούνται ως 
εισερχόμενο έγγραφο. Κατόπι αφού ελεγχθούν από τον ελεγκτή εσόδων Ο.Τ.Α 
βεβαιώνονται με τριπλότυπο βεβαίωσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων. Αμέσως μετά τη βεβαίωση ακολουθεί η είσπραξη που 
πραγματοποιείται από τους δημοτικούς και κοινοτικούς εισπράκτορες που 

εισπράττουν με διπλότυπο τύπου Β (Παράρτημα 4.1.2). (από τους χρεώστες 
ποσά για ανταποδοτικές υπηρεσίες κατά τακτά χρονικά διαστήματα (μία δύο ή 

και τρεις φορές το μήνα). Το έντυπο είναι διπλότυπο επειδή το ένα φύλλο 
παραδίδεται στον χρεώστη ως αποδεικτικό πληρωμής, ενώ το άλλο παραμένει
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στο στέλεχος για να πιστοποιηθεί η είσπραξη. Με βάση τα διπλότυπα 
είσπραξης γίνεται έλεγχος από τον ελεγκτή εσόδων Ο.Τ.Α και συντάσσεται 
συγκεντρωτική κατάσταση εισπραχθέντων εσόδων η οποία αποστέλλεται στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να κοπεί διπλότυπο είσπραξης τύπου 
Α (Παράρτημα 4.1.3).

Στο τέλος κάθε μήνα συντάσσεται από το τμήμα εσόδων Ο.Τ.Α 
συγκεντρωτική κατάσταση εισπραχθέντων και βεβαιωθέντων που 
συμφωνούνται με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και κόβεται 
γραμμάτιο είσπραξης (Παράρτημα 4.1.4).

Όσον αφορά τις επιταγές από το Νομαρχιακό ταμείο που αφορούν κυρίως 
έργα κόβεται αντίστοιχο γραμμάτιο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
και μετά βεβαιώνεται από το ελεγκτήριο εσόδων Ο.Τ.Α Αμέσως μετά κόβεται 
γραμμάτιο είσπραξης (ταυτόχρονα με την πληρωμή) το οποίο καταχωρείται σαν 
έσοδο στον αντίστοιχο δήμο ή κοινότητα.

Τέλος για να πραγματοποιηθεί μια είσπραξη οίκοθεν όπως και πριν πρέπει 
πρώτα να γίνει η οίκοθεν βεβαίωση. Οίκοθεν βεβαίωση είναι η ταυτόχρονη 
βεβαίωση ποσού που εισπρσττεται μιας και η συγκεκριμένη οφειλή δεν υπήρξε 
προτού δημιουργηθεί ως απαίτηση. Στην περίπτωση λοιπόν που ένα ποσόν 
δεν έχει βεβαιωθεί μπορεί να εισπραχθεί με ταυτόχρονη βεβαίωσή του 
(οίκοθεν). Στο τέλος κάθε μήνα στέλνονται συγκεντρωτικές και αναλυτικές 
καταστάσεις βεβαίωσης μαζί με τα διπλότυπα βεβαίωσης συμφωνημένα στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Βεβαιώνονται οίκοθεν συγχρόνως με την 
είσπραξη όλα τα γραμμάτια είσπραξης που κόβονται οίκοθεν από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων. Η καταχώρηση των εισπρακτέων γραμματίων 
γίνεται ταυτόχρονα με την οίκοθεν βεβαίωση με ένα διπλότυπο βεβαίωσης, 
συγκεντρωτικά στο τέλος κάθε μήνα. Η συγκεντρωτική αυτή κατάσταση αφορά 
όλα τα οίκοθεν έσοδα του εκάστοτε Ο.Τ.Α

Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις από τις εισπράξεις και τις βεβαιώσεις 
συμφωνούνται με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Ως ττρος τα έξοδα η εκτέλεση του προϋπολογισμού πραγματοποιείται με 

την κοπή Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής (Χ.Ε.Π) σε βάρος των κωδικών 
του προϋπολογισμού.
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Η κοπή των Χ.Ε.Π πραγματοποιείται στο Λογιστήριο του Δήμου και η 

πληρωμή τους εκτελείται από το τμήμα εξόδων του Δημόσιου Ταμείου (ή από 
την Ταμειακή Υπηρεσία όπου λειτουργεί).

Για τη διαδικασία διενέργειας οποιοσδήποτε δαπάνης (διενέργεια 
προμηθειών, εκτέλεση έργων) ψηφίζεται πίστωση από το Δημοτικό Συμβούλιο 
(Δ.Σ) ή την Δημαρχιακή Επιτροπή (Δ.Ε), σε βάρος σχετικών κωδικών.

Η διαδικασία κοπής Χ.Ε.Π ξεκινά με την κοπή τιμολογίου του προμηθευτή. 
Κάθε χρηματικό ένταλμα (Παράρτημα 4.1.5) αριθμείται με ένα αριθμό που είναι 
μοναδικός για κάθε έντυπο και καταχωρείται στο βιβλίο ενταλμάτων. Στο 
σχετικό έντυπο αναγράφεται ο κωδικός αριθμός (Κ.Α) του προϋπολογισμού 
που πιστώνεται με το εγκριθέν ποσό που έχει ψηφιστεί από Δ.Σ ή την Δ.Ε. Το 
ενταλθέν ποσό αφορά το συνολικό ποσό χρηματικών ενταλμάτων που κόπηκαν 
για τη συγκεκριμένη δαπάνη στον συγκεκριμένο κωδικό έως και σήμερα. Στο 
εντελλόμενο ποσό αναγράφεται το ποσό που πρόκειται να πληρωθεί με την 
κοπή του παρόντος χρηματικού εντάλματος. Το υπόλοιπο αφορά την διαφορά 
εγκριθέντος από ενταλθέντος και εντελλόμενου ποσού.

Δικαιούχος είναι ο προμηθευτής ή ο εργολάβος στον οποίο κόπηκε το 
χρηματικό ένταλμα. Σαν αιτία πληρωμής αναγράφεται ο τίτλος η περιγραφή της 
προμήθειας, ο τίτλος του έργου, κλ.π (π.χ προμήθεια επίπλων γραφείου ή 
Οδοποιία Κεντρικού-Μαυροπλαγιάς). Αμέσως στην επόμενη στήλη το ποσό για 
πληρωμή και τέλος τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται ανάλογα με τον τύπο 
Χ.Ε.Π.

Τα Χ.Ε.Π. με τα δικαιολογητικά τους αφού αριθμηθούν και υπογραφούν από 
τον Δήμαρχο και τον Προϊστάμενο της Λογιστικής Υπηρεσίας, καταχωρούνται 
στο βιβλίο εκδεδομένων χρηματικών ενταλμάτων (Παράρτημα 4.1.6) και 
αποστέλλονται στο Δημόσιο Ταμείο στο Τμήμα Εξόδων (ή στην Ταμειακή 
Υπηρεσία του δήμου όπου υφίσταται) όπου και καταχωρείται η παραλαβή τους 
στο οικείο βιβλίο παράδοσης ενταλμάτων.

Η Ταμειακή Υπηρεσία ειδοποιεί εγγράφως τους δικαιούχους για την έκδοσή 
τους. Τα στελέχη των χρηματικών ενταλμάτων φυλάσσονται στο αρχείο της 
Ταμειακής Υπηρεσίας.

Οι βασικοί τύποι ενταλμάτων αφορούν τις προμήθειες υλικών, την εκτέλεση 
έργων, τη μισθοδοσία.
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Εάν πρόκειται γενικά για προμήθεια υλικών τα δικαιολογητικά που 

επισυνάπτονται στο χρηματικό ένταλμα πληρωμής είναι:
1. Κατάσταση πληρωμής (Παράρτημα 4.1.7).
2. Κατάσταση κρατήσεων (Παράρτημα 4.1.8).
3. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής
4. Τιμολόγιο
5. Πρωτόκολλο παραλαβής (Παράρτημα 4.1.9).
6. Απόδειξη πληρωμής

Ενώ όταν η προμήθεια διενεργείται με βάση τον Ενιαίο Κανονισμό 
Προμηθειών Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α) στα παραπάνω 
δικαιολογητικά προστίθενται:
1. Απόφαση Δημάρχου που αφορά την ανάθεση έργου (Παράρτημα 4.1.10).
2. Γνωμοδότηση -της οριζόμενης από το Δημοτικό Συμβούλιο- Επιτροπής 

(Παράρτημα 4.1.11).
3. Απόφαση Δημάρχου που αφορά την εκτέλεση του έργου
4. Υπογραφή Συμφωνητικού μεταξύ του προμηθευτή και του Δήμου 

(Παράρτημα 4.12).

Εάν πρόκειται για εκτέλεση έργων τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν ένα 
χρηματικό ένταλμα είναι:
1. Κατάσταση πληρωμής
2. Λογαριασμός
3. Τιμολόγιο
4. Συμφωνητικό
5. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής για έγκριση πρακτικών δημοπρασίας
6. Πρακτικό Δημοπρασίας
7. Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής περί όρων δημοπρασίας
8. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί τρόπου εκτέλεσης του έργου
9. Τεχνική Έκθεση

Τα λογιστικά βιβλία που τηρεί η λογιστική υπηρεσία ενός δήμου είναι:

1. Ηυερολόνιο: στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα εκδοθέντα χρηματικά 
εντάλματα πληρωμής κατά αύξοντα αριθμό και χρονολογία καθώς επίσης
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για κάθε χρηματικό ένταλμα καταχωρείται α) ο αύξων αριθμός του β) η 
χρονολογία εκδόσεώς του γ)το κεφάλαιο και το άρθρο του προϋπολογισμού 
δ) το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ε) την αιτία της πληρωμής στ) το 
πληρωτέο ποσό ζ) τα ενταλθέντα ποσά κατά μήνα και η) τα ακυρωθέντα 
χρηματικά εντάλματα

2. Καθολικό: στο βιβλίο αυτό καταχωρούνται τα εκδοθέντα χρηματικά 
εντάλματα κατά κεφάλαιο και άρθρο του προϋπολογισμού εξόδων. Το 
κεφάλαιο και το άρθρο αναγράφονται στην επικεφαλίδα, ενώ στις στήλες 
αναγράφονται: α)ο αύξων αριθμός του καθολικού β) ο αύξων αριθμός του 
χρηματικού εντάλματος γ) η χρονολογία της εκδόσεώς του δ) το 
ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ε) η αιτία της πληρωμής στ) το ενταλθέν 
ποσό ζ) τα ακυρωθέντα ποσά χρηματικών ενταλμάτων (Παράρτημα 4.1.13).

Το ημερολόγιο και το καθολικό ισοζυγίζονται κάθε μήνα και αναγράφεται το 
άθροισμα στην αντίστοιχη στήλη του. Με την λήξη του οικονομικού έτους τα 
μηνιαία αθροίσματα αθροίζονται.

Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους χρηματικά εντάλματα που έχουν 
ακυρωθεί καταχωρούνται στο ημερολόγιο και στην καθολικό στην ίδια στήλη και 
επισυνάπτονται στο αρχείο της λογιστικής υπηρεσίας

Με την λήξη του οικονομικού έτους το σύνολο των πιστώσεων των 
ακυρωμένων χρηματικών ενταλμάτων μεταφέρεται σε βάρος του 
προϋπολογισμού του νέου οικονομικού έτους με σχετική πίστωση του κωδικού 
με ην ονομασία "έξοδα εκ παρελθουσών χρήσεων".

Με τη λήξη του οικονομικού έτους, ξεκινά η διαδικασία του απολογισμού όπου 
ο ταμίας του δήμου (ή το τμήμα εσόδων- εξόδων της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ) 
προβαίνει στον προσδιορισμό του χρηματικού υπολοίπου και στην έκδοση 
γραμματίου είσπραξης (Παράρτημα 4.1.14).

Σ’ έναν απολογιστικό πίνακα όπου αφορά τα έσοδα εμφανίζονται τα 

προϋπολογισθέντα, τα βεβαιωθέντα, τα εισπραχθέντα και τα υπόλοιπα 
εισπρακτέα. Όσον αφορά τα έξοδα, ο απολογιστικός πίνακας εμφανίζει τα 

προϋπολογισθέντα, τα ενταλθέντα, τα υπόλοιπα των πιστώσεων, τα 
πληρωθέντα έξοδα και υπόλοιπα πληρωτέα.
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Τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στον απολογισμό είναι:

1. Ταμειακός Απολογιστικός πίνακας
2. Επικυρωμένα αντίγραφα του προϋπολογισμού και των αποφάσεων των Δ.Σ 

με τις οποίες ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και τυχόν τροποποιήσεις αυτού
3. Αναλυτική κατάσταση εσόδων-εξόδων
4. Εξοφληθέντα χρηματικά εντάλματα με τα συνημμένα δικαιολογητικά
5. Γραμμάτια είσπραξης
6. Πίνακας, οποίος περιέχει τα διαγραφέντα έσοδα, χωριστά κατά κωδικό 

αριθμό, με μείωση του αριθμού και χρονολογίας εγγράφων βάσει των 
οποίων έγινε η διαγραφή.

7. Πίνακας, ο οποίος περιέχει τα παραληφθέντα γραμμάτια είσπραξης και 
τριπλότυπα είσπραξης

8. Βεβαίωση της αρμόδιας αρχής για τα παραληφθέντα γραμμάτια είσπραξης 
και βεβαίωση αυτής για τα επιστραφέντα από αυτά μετά τη λήξη του 
οικονομικού έτους.

Η τελική κατάσταση του λογαριασμού της χρηματικής διαχείρισης εμφανίζει 
α) το χρηματικό υπόλοιπο του προηγούμενου έτους, β) τις συνολικές εισπράξεις 
τους έτους σε τακτικά έσοδα γ) τις συνολικές εισπράξεις τους έτους σε έκτακτα 
έσοδα δ) τις συνολικές πληρωμές τους έτους σε τακτικά έξοδα ε) τις συνολικές 
πληρωμές τους έτους σε έκτακτα έξοδα στ) το χρηματικό υπόλοιπο. Στην 
αναλυτική κατάσταση επισυνάπτεται το γραμμάτιο εισπράξεως που βεβαιώνει 
τη μεταφορά του χρηματικού υπολοίπου στην επόμενη διαχειριστική περίοδο.

4.2 Έλεγχος Κρατικών δαπανών.

Στην Ελλάδα ασκείται προληπτικός και κατασταλτικός έλεγχος των κρατικών 
δαπανών. Προληπτικό έλεγχο ασκεί ο Υπουργός των Οικονομικών με τις 
Υπηρεσίες Εντελλομένων Εξόδων που εδρεύουν σε κάθε Υπουργείο και κάθε 
Περιφερειακή Διοίκηση, τόσο κατά το στάδιο της αναλήψεως δαπάνης, όσο και 
κατά το στάδιο της εντολής πληρωμής, οι οποίες ελέγχουν αν υπάρχει ανάλογη 
πίστωση για τη δαπάνη και αν αυτή είναι νόμιμη και υφίστανται τα νόμιμα 
δικαιολογητικά.

Μετά το διοικητικό έλεγχο ακολουθεί δεύτερος προληπτικός από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο στο οποίο υποβάλλεται τι χρηματικό ένταλμα για θεώρηση.
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Ο κατασταλτικός ή απολογιστικός έλεγχος συνίσταται στην εκ των υστέρων 

πιστοποίηση της νομιμότητας των δημοσιονομικών πράξεων και στην 
επαλήθευση της ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών.

Με το άρθρο 17 παρ 1 του Οργανισμού του Ελεγκτικού Συνεδρίου (Ε.Σ) (Π.Δ 
774/1980), ορίζεται ότι το Ε.Σ ασκεί τον κατά το άρθρο 98 του Συντάγματος, 
έλεγχο των δαπανών του κράτους και των Ν.Π.Δ.Δ , προς βεβαίωση ότι έχει 
χορηγηθεί νόμιμα σχετική πίστωση και ότι κατά την πραγματοποίησή τους 
τηρήθηκαν οι διατάξεις του κώδικα " περί δημοσίου λογιστικού” και κάθε άλλου 
νόμου ή διατάγματος ή κανονιστικής απόφασης.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο εξετάζει την νομιμότητα της δαπάνης, την ύπαρξη και 
την επάρκεια σχετικής πίστωσης στον προϋπολογισμό, υποχρεούμενο να 
αρνηθεί την έγκρισή της, εφόσον δεν είναι νόμιμη ή δεν αναγράφεται πίστωση 
στον προϋπολογισμό ή η αναγράφουσα έχει εξαντληθεί. Επίσης εξετάζει την 
πληρότητα τω δικαιολογητικών που συνοδεύουν το χρηματικό ένταλμα.

Εφόσον από τα προσαγόμενα αποδεικτικά στοιχεία αδυνατεί να διαγνώσει τη 
νομιμότητα της δαπάνης το Ε.Σ δικαιούται να αρνηθεί τη θεώρηση χρηματικού 
εντάλματος. Γι’ αυτό η Επίτροπος του Ε.Σ δικαιούται να ζητήσει από την 
Υπηρεσία που έχει εκδώσει το σχετικό ένταλμα κάθε στοιχείο που είναι χρήσιμο 
και απαραίτητο προκειμένου να κρίνει αν η εντελλόμενη δαπάνη είναι νόμιμη ή 
όχι.

Ο Επίτροπος δεν μπορεί να αρνηθεί την θεώρηση του εντάλματος για 
λόγους που αναφέρονται στη σκοπιμότητα της δαπάνης γιατί σύμφωνα με το 
άρθρο 17 παρ. 5 του Π.Δ 774/80 ο έλεγχος της σκοπιμότητας των διοικητικών 
πράξεων εκφεύγει της αρμοδιότητος του Ε.Σ.

Σύμφωνα με το άρθρο 98 του Συντάγματος 1975 στην αρμοδιότητα του Ε.Σ 
ανήκει εκτός των άλλων και ο έλεγχος των λογαριασμών των δημοσίων 
υπολόγων, καθώς και των υπολόγων των Οργανισμών Τοπικής Αυτ/σης και 
των άλλων Ν.Π.Δ.Δ που υπάγονται στον έλεγχο αυτό με ειδικούς νόμους. Με το 
άρθρο 15 παρ.2 του Π.Δ.774/80 "περί οργανισμού του Ελεγκτικού 
Συμβουλίου”, το Ε.Σ ασκεί κατασταλτικό έλεγχο στους λογαριασμούς των 
δημοσίων υπολόγων, των Ο.Τ.Α και των άλλων Ν.Π.Δ.Δ. Το περιεχόμενο του 

κατασταλτικού ελέγχου αφορά τη λογοδοσία των υπολόγων του Δημοσίου, των 

Ο.Τ.Α και των Ν.Π.Δ.Δ στο Ε.Σ με την υποβολή των λογαριασμών της 
διαχειρίσεως τους. Το Ε.Σ αφού ελέγξει τους λογαριασμούς αποφαίνεται για την
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ορθότητα ή όχι αυτών και εφόσον διαπιστώσει έλλειμμα, προς το οποίο 
εξομοιώνεται και η παράλειψη εισπράξεως εσόδων, καταλογίζει τον υπόλογο.

Ο κατασταλτικός έλεγχος είναι ένας ευέλικτος τρόπος ελέγχου, αφού για την 
τήρηση της νομιμότητας είναι απευθείας υπεύθυνοι οι φορείς που ενεργούν την 
δαπάνη, οι οποίοι υπόκεινται μόνο σε κατασταλτικούς ελέγχους από όργανο 
ανεξάρτητο από τη διοίκηση.

Αντίθετα ο προληπτικός έλεγχος δεν είναι καθολικός, δηλαδή δεν 
αναφέρεται στο σύνολο των κρατικών δαπανών του προϋπολογισμού, αφού 
εξαιρούνται ορισμένες μεγάλες κατηγορίες δαπανών του προϋπολογισμού, 
όπως οι δαπάνες για μισθούς, συντάξεις και ορισμένες πάγιες και σταθερές 
δαπάνες, όπως τα μισθώματα για στέγαση των δημοσίων υπηρεσιών, δαπάνες 
δημοσίων επενδύσεων κ.λ.π.
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5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.1 Βασικές Αρχές
Για να λειτουργήσει το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα τήρησης της Γενικής 

και Αναλυτικής Λογιστικής στους Ο.Τ.Α πρέπει να υιοθετηθούν ορισμένες 
βασικές αρχές αναφορικά με το πλαίσιο λειτουργίας του όσο και με την 
ανάπτυξη των λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής, της Αναλυτικής Λογιστικής 
και του Δημόσιου Λογιστικού.

Το σχέδιο λογαριασμών βασίζεται στις εξής τρεις βασικές αρχές:
1. Η Αονή τγκ AuTOvouiac

Το σχέδιο λογαριασμών κατανέμεται σε τρία μέρη, καθένα από τα οποία 
αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του 
καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και συλλειτουργούν μεταξύ τους, χωρίς 
να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των άλλων δύο μερών.

Οι λογαριασμοί της Γενικής Λογιστικής αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8 και 
λειτουργούν σε ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα, οι λογαριασμοί Τάξεως 
αναπτύσσονται στη 10η ομάδα (0) και η αναλυτική λογιστική λειτουργεί 
ανεξάρτητα από τη γενική σε λογαριασμούς της ομάδας 9 που συνδέονται και 
συλλειτουργούν μεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό κύκλωμα της ομάδας 
αυτή.
1. Η Αρχή τηο κατ’ είδοο συνκεντοώσεωο των αποθευάτων, εΕόδων και

εσόδων
Σύμφωνα με την αρχή αυτή, τα αντίστοιχα κονδύλια καταχωρούνται σε 

λογαριασμούς αποθεμάτων (ομάδα 2), εξόδων (ομάδα 6), εσόδων (ομάδα 7) 
και εκτάκτων και ανόργανων αποτελεσμάτων (ομάδα 8), οι οποίοι ανοίγονται και 
λειτουργούν με κριτήριο το είδος και όχι των προορισμό για τον οποίο 
πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έξοδα 
και έσοδα.

Σύμφωνα με την αρχή της προηγούμενης περιπτώσεως οι σχετικοί 
λογαριασμοί των αποθεμάτων και εξόδων δέχονται μόνο χρεώσεις ενώ των 
εσόδων μόνο πιστώσεις καθώς και αντίστοιχους αντιλογισμούς χωρίς να 
επιτρέπονται μεταφορές των κονδυλίων τους κατά τη διάρκεια της χρήσεως. Τα
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υπόλοιπα των λογαριασμών αυτών, μεταφέρονται στο τέλος κάθε χρήσεως 

στο λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης ή στο Αποτελεσμάτων Χρήσεως.
2. Η Αρχή καταοτίσεωε του λοναοιασίΐού τγκ Γενικήε Εκυετάλλευσηε υε 

λονιστικέε εννοαφέε.
Ο λογαριασμός (80) της "Γενικής Εκμετάλλευσης" χρησιμοποιείται μόνο στο 

τέλος της χρήσης και καταρτίζεται υποχρεωτικά έπειτα από μεταφορά σ’ αυτόν 
της αξίας των αποθεμάτων, οργανικών εξόδων και οργανικών εσόδων κατ’ 
είδος. Ο λογαριασμός αυτός με τον λογαριασμό (86) "Αποτελέσματα 
Χρήσεως", αποτελούν το αναγκαίο και αναπόσπαστο συμπλήρωμα του 
Ισολογισμού και καταχωρείται στο βιβλίο απογραφών και ισολογισμών αμέσως 
μετά την του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως.
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5.2 Γενικές αρχές τηρήσεως των λογαριασμών

Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή της υπάρξεως 
παραστατικού (δικαιολογητικού), δηλαδή αποδεικτικών πραγματοποιήσεως του 
εξόδου, της εισπράξεως ή πληρωμής, που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση. 
Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται τα έξοδα και τα έσοδα.

Όσον αφορά τις αγορές και τις δαπάνες αμέσως μετά την λήψη των σχετικών 
νομίμων παραστατικών (τιμολόγιο, δελτίο παροχή υπηρεσιών, δελτίο 
αποστολής κ.λ.π) στα οποία αναφέρονται και οι αξίες των αγαθών ή των 
υπηρεσιών που αποκτήθηκαν από τον δήμο, πρέπει να εκδίδεται Δελτίο 
Συμψηφιστικής Εγγραφής (Παράρτημα 5.2.1 )με το οποίο θα χρεώνονται οι 
σχετικοί λογαριασμοί των Ομάδων 1,2,5,και 6 ή οι λογαριασμοί 81-82 με 
αντίστοιχη πίστωση των σχετικών λογαριασμών της Ομάδας 5 ή του 
λογαριασμού 45. Σε ειδική θέση του Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής θα 
αναγράφονται ο αριθμοί των αντίστοιχων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής, 
ευθύς μετά την έκδοσή και έγκρισή τους.

Η αναγραφή των Ενταλμάτων Πληρωμής μπορεί να γίνεται μηχανογραφικά 
με επανάληψη της έκδοσης του δελτίου. Η έκδοση του δελτίου συμψηφιστικής 
εγγραφής και η σύμφωνα με τα προηγούμενα άμεση διενέργεια λογιστικών 
εγγραφών, είναι υποχρεωτική για όλες ανεξαιρέτως τις περιπτώσεις και για 
εκείνες δηλαδή που η έκδοση του έκδοση του εντάλματος πληρωμής γίνεται 
αμέσως μετά την δημιουργία ή λήψη των σχετικών νομίμων δικαιολογητικών.

Έτσι για παράδειγμα όταν ο δήμος παραλαμβάνει ένα τιμολόγιο ή δελτίο 
αποστολής, η πρώτη πράξη που πρέπει να γίνει είναι να εκδοθεί δελτίο 
συμψηφιστικής εγγραφής αναφέροντας τους λογαριασμούς και τα ποσά, τον 
αριθμό του παραστατικού του προμηθευτή, την ημερομηνία κλ.π

Η έκδοση δελτίου πρέπει να γίνεται σε κάθε περίπτωση ανεξάρτητα αν 
συμπίπτει χρονικά η λήψη του παραστατικού και η εξόφλησή του. Στο 
παραπάνω παράδειγμα εάν η εξόφληση του παραστατικού του προμηθευτή 
γίνει την ίδια στιγμή, το λογιστήριο θα πρέπει να εκδώσει το δελτίο 
συμψηφιστικής εγγραφής.

Εάν προηγηθεί η λήψη νόμιμου δικαιολογηπκού που πιστοποιεί την 
ποσοτική μόνο παραλαβή αγαθών, πρέπει να διενεργούνται αμέσως οι
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εγγραφές ποσοτικής κίνησης των αποθηκών, οι δε εγγραφές που αφορούν τις 
αντίστοιχες αξίες γίνονται σύμφωνα με την διαδικασία που αναλύθηκε 
παραπάνω. Οι εγγραφές στην προκειμένη περίπτωση γίνονται στην αποθήκη- 
στο πρόγραμμα προμηθειών του δήμου, το οποίο διαχειρίζεται την αποθήκη. Η 
καταχώρηση γίνεται αναλυτικά είδος -είδος με ποσότητα και αξία και με τη λήψη 
παραστατικού αξίας-τιμολόγηση (πρώτα πραγματοποιείται η παραλαβή του 
δελτίου αποστολής και μετά η παραλαβή του τιμολογίου)

Με την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής, στο οποίο, εκτός 
από την κωδικαρίθμηση του προϋπολογισμού θα αναγράφεται και η αντίστοιχη 
κωδικαρίθμηση της Γενικής Λογιστικής καθώς και ο αριθμός του δελτίου 
συμψηφιστικής εγγραφής, δεν θα διενεργείται καμία εγγραφή ση Γενική 
Λογιστική (στις Ομάδες 1-8). Θα διενεργούνται εγγραφές στην Ομάδα 0 
(Δημόσιο Λογιστικό).

Με την έγκριση του Εντάλματος Πληρωμής και τη συνακόλουθη εξόφλησή 
του, θα χρεώνονται κατά περίπτωση οι λογαριασμοί της Ομάδας 5 που έχουν 
πιστωθεί με τις εγγραφές με πίστωση των λογαριασμών διαθεσίμων. Για κάθε 
εξόφληση Εντάλματος που γίνεται από διαθέσιμα των τραπεζικών λογαριασμών 
του δήμου, πρέπει να εκδίδεται απαραίτητα και τραπεζική επιταγή, που θα 
συνοδεύεται από το σχετικό Ένταλμα Πληρωμής .

Όσον αφορά τα έσοδα του δήμου, παρακολουθούνται αναλυτικά στους 

σχετικούς λογαριασμούς της Ομάδας 7.
Τα έσοδα λογιστικοποιούνται μόλις βεβαιωθούν και γίνει η εκκαθάριση, 

ανεξάρτητα από το χρόνο είσπραξή τους. Η βεβαίωση της είσπραξης του 
εσόδου προκύπτει από σχετικό βεβαιωτικό τίτλο είτε αυτός αφορά τη βεβαίωση 
είσπραξης του εσόδου (π.χ ειδοποίηση ή Extrait λογαριασμού Τράπεζας) είτε τη 
βεβαίωση της δημιουργίας της απαίτησης που απορρέει από το έσοδο με βάση 
έγγραφο του φορέα. Για όλες πς περιπτώσεις διενεργούνται συμψηφιστικές 
εγγραφές, με χρέωση του οφειλέτη και πίστωση του εσόδου, ανεξάρτητα αν 
συγχρόνως με τη βεβαίωση γίνεται και η εξόφληση της οφειλής. Στην δεύτερη 
περίπτωση, θα διενεργείται και δεύτερη εγγραφή πίστωσης του οφειλέτη με 
χρέωση των διαθεσίμων.
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Στην περίπτωση της οίκοθεν είσπραξης από το δήμο γίνονται δύο εγγραφές 

ταυτόχρονα, μία συμψηφιστική με χρέωση της απαίτησης και πίστωσης του 
εσόδου και μία ταμειακή με πίστωση της απαίτησης και χρέωση του ταμείου.

Η παραπάνω ενημέρωση των λογαριασμών πραγματοποιείται με εγγραφή 
στο ημερολόγιο στο οποίο καταχωρούνται πρωτογενούς οι εγγραφές και 
ενημερώνεται εντός 15 ημερών από τη λήψη του κατά περίπτωση 
δικαιολογητικού. Η εκτύπωση του ημερολογίου γίνεται μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις

Τα γενικό καθολικό και το συγκεντρωτικό ημερολόγιο, εκτυπώνονται μία 
φορά στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου, μέσα στην προθεσμία κλεισίματος 
του Ισολογισμού (Παράρτημα 5. 2.2 & 5.2.3)

Το ισοζύγιο του γενικού καθολικού, εκτυπώνεται μέχρι το τέλος του 
επόμενου μήνα, εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις. Στο ισοζύγιο 
αυτό αναγράφονται τα συνολικά προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και 
πίστωσης των λογαριασμών του γενικού καθολικού μέχρι το τέλος του 
προηγούμενου μήνα που αφορά, καθώς και τα υπόλοιπα (χρεωστικά και 
πιστωτικά) των λογαριασμών αυτών, και χωριστά τα αθροίσματα χρέωσης και 
πίστωσης καθώς και τα υπόλοιπα των λογαριασμών του γενιού καθολικού για 
το μήνα που αφορά το ισοζύγιο (Παράρτημα 5. 2.4)

Το βιβλίο αποθήκης ενημερώνεται, ποσοτικά εντός οκτώ (8) ημερών από την 
παραλαβή ή την παράδοση και κατ’ αξία εντός δέκα (10) ημερών από την λήψη 
του στοιχείου αξίας. Εκτυπώνεται στο τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που 
αφορούν οι οικονομικές πράξεις ή μία φορά στο τέλος της διαχειριστικής χρήσης 
μέσα στην προθεσμία κλεισίματος του ισολογισμού, με την προϋπόθεση ότι 
μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν που αφορούν οι 
οικονομικές πράξεις, εκτυπώνεται μηνιαία (θεωρημένη) κατάσταση βιβλίου 
αποθήκης.
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5.3 Σύνδεση της Γενικής Λογιστικής με τον προϋπολογισμό.

Το σχέδιο των λογαριασμών έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε ταυτόχρονα με τη 
λειτουργία της Γενικής Λογιστικής, να εξυπηρετούνται και οι υποχρεώσεις των 
δήμων για τη λογιστική παρακολούθηση του προϋπολογισμού τους 
εφαρμόζοντας το Δημόσιο Λογιστικό.

Η ανάπτυξη των λογαριασμών του Προϋπολογισμού πραγματοποιείται 
στους Λογαριασμούς τάξεως 10η Ομάδα (0). Η 10η Ομάδα λειτουργεί σε 
αυτόνομο κύκλωμα. Αυτό σημαίνει πως όταν χρεώνεται κάποιος λογαριασμός 

της 10ης Ομάδας, θα πιστώνεται κάποιος άλλος της ίδιας πάντα ομάδας.
Οι χρεωπιστώσεις γίνονται ανά ζεύγη:

Χρέωση
01

Αλλότρια περιουσιακά 
στοιχεία Πίστωση

05

Δικαιούχοι αλλότριων 
περιουσιακών στοιχείων

Χρέωση

02

Χρεωστικοί λογαριασμοί 
προϋπολογισμού Πίστωση

06

Πιστωτικοί λογαριασμοί 
προϋπολογισμού

Χρέωση

03

Χρεωστικοί λογαριασμοί 
εγγυήσεων, εμπράγματων 
ασφαλειών και απαιτήσεων 
από αμφοτεροβαρείς 
Συμβάσεις

Πίστωση
07

Πιστωτικοί λογαριασμοί 
εγγυήσεων, εμπράγματων 
ασφαλειών και απαιτήσεων 
από αμφοτεροβαρείς 
Συμβάσεις

Χρέωση
04

Διάφοροι λογαριασμοί 
πληροφοριών χρεωστικοί Πίστωση

08

Διάφοροι λογαριασμοί 
πληροφοριών πιστωτικοί
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Σχετική εφαρμογή παρατίθεται αμέσως μετά.
Έστω ότι ο δήμος παραλαμβάνει από εργολάβο εγγυητική επιστολή ύψους

10.000.000 δ.ρ.χ ως εγγύηση για την καλή εκτέλεση ενός έργου.
Η εγγραφή που πρέπει να πραγματοποιηθεί στο ημερολόγιο είναι:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

03.04 Εγγυητικές επιστολές
για εξασφάλιση καλής εκτελέσεως 10.000.000 
συμβάσεων με τους προμηθευτές
07.04 Παραχωρητές εγγυητικών επιστολών
καλής εκτελέσεως συμβάσεων 10.000.000

Η πράξη αυτή δεν έχει κάποια οικονομική αξία για την περιουσία του δήμο. Η 
αξία της πληροφορίας, είναι η γνώση της κατοχής εγγυητικών επιστολών από 
την πλευρά του δήμου.

Η βασική λειτουργία των λογαριασμών Τάξης στο λογιστικό κύκλωμα των 
Ο.Τ.Α είναι η παρακολούθηση των στοιχείων του προϋπολογισμού, της 
αναμόρφωσης του και του απολογισμού εσόδων και εξόδων. Η ανάπτυξη των 
λογαριασμών του Προϋπολογισμού γίνεται στους λογαριασμούς 02 (χρεωστικοί 
λογαριασμοί δημοσίου) και 06 (πιστωτικοί λογαριασμοί δημοσίου). Για την 
εξέταση του τρόπου λειτουργίας των λογαριασμών παρακολούθησης του 
προϋπολογισμού διπλογραφικά, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία του 
προϋπολογισμού δηλαδή ότι για τα έσοδα ακολουθείται η εξής διαδικασία:
1. Προϋπολονισι^ ποσού
2. Βεβαίωση
3. Είσπραξη

και αντίστοιχα για τα έξοδα ακολουθούνται τα εξής στάδια:

1. Ποοϋπολονισυός ποσού. Ανανοαφή ποσού των εξόδων στον εγκεκριμένο 
προϋπολογισμό.

Σελίδα 43



Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου
2. ΑναλαυΒάνονται ακ υποΥοέωση. Διοικητική πράξη με την οποία το αρμόδιο 

όργανο αποφασίζει την πραγματοποίηση ορισμένης δαπάνης. Απαιτείται η 
σύνταξη έκθεσης ανάληψης δαπάνης από την αρμόδια υπηρεσία του 
δήμου.

3. Εκκαθάριση δαπάνηο. Πράξη με την οποία αναγνωρίζεται η οφειλή του 
δήμου ως νομίμως αναληφθείσα. Η αρμόδια υπηρεσία εκδίδει το Χρηματικό 
Ένταλμα Πληρωμής.

4. Πληοωυή. Η πληρωμή πραγματοποιείται από το Δημοτικό Ταμείο ή από το 
Δημόσιο Ταμείο με τον έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω διακρίσεις:

ΕΣΟΔΑ

Τακτικά με διακριτικό 0

Έκτακτα με διακριτικό 1

Έσοδα Παρελθόντων ετών με διακριτικό 2

Χρηματικό Υπόλοιπο με διακριτικό 3

ΕΞΟΔΑ

Γενικά με διακριτικό 0

Ειδικά έξοδα λειτουργίας των 
υπηρεσιών

με διακριτικό 1

Πληρωμές για μεταβιβάσεις
εισοδήματος σε τρίτους

με διακριτικό 2

Πληρωμές για εξυπηρέτηση δημόσιας 
πίστης

με διακριτικό 3

Λοιπές δαπάνες με διακριτικό 4

Αποθεματικό με διακριτικό 5
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Με βάση τα παραπάνω κωδικοποιούνται οι λογαριασμοί του 02 και 06 ως

εξής:

Α’ βαθμός Β’ βαθμός Π Βαθμός Δ’ βαθμός

(2 ψηφία) (2 ψηφία) (3 ψηφία) (3 ψηφία)

02 10 1 15 111
(ειδικά έξοδα) (καθαριότητα) (δαπάνες

προσωπικού)

02-10.115.111

Χρεωστικοί
λογαριασμοί
προϋπολογισμού

Προϋπ/να
έξοδα

1° ψηφίο βάσει 
της κατηγορίας 
του εσόδου ή 
του εξόδου

3-4° ψηφίο 
υπηρεσία

Το είδος 
δαπάνης

Ο κωδικός 
βάσει 
λογιστικού 
σχεδίου

Βάσει του 
σταδίου 
εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού

1 15 111

Σχετική εφαρμογή απεικόνισης κωδικών εσόδων και εξόδων: 

Έσοδα
06.00. 000.113 Έσοδα από αστικά και αγροτικά ακίνητα.
06.00. 000.121 Έσοδα δημοτικής αγοράς
06.00. 200.114 Τέλη φωτισμού (έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών)
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Πιστωτικοί
Λογαριασμοί

προϋπολογισμού

Προϋπ/να
έξοδα

1° ψηφίο 
βάσει της 

κατηγορίας του 
εσόδου ή του 

εξόδου

3-4° ψηφίο 
υπηρεσία

Το
είδος

δαπάνης

Κωδικός
απεικονίσεως
στον
εγκεκριμένο
προϋπ/σμό

06 00 0 00 113 0(00) 11.3

06 00 0 00 121 0(00) 12.1

06 00 2 00 114 2(00) 11.4

Έ£οδα
02.00. 000.113 Έξοδα κινήσεως Δημοτικών Συμβούλων
02.00. 000.324 Εισφορές υπέρ Τ.Α.Δ.Κ.Υ
02.00. 115.214 Μισθώματα γαιών Υπηρεσίας καθαριότητας.

Χρεωστικοί
λογαριασμοί
προϋπολογισμού

Προϋπ/να
έξοδα

1° ψηφίο βάσει 
της κατηγορίας 
του εσόδου ή 
του εξόδου

3-4° ψηφίο 
υπηρεσία

Το είδος 
δαπάνης

Κωδικός
απεικονίσεως
στον
εγκεκριμένο
προϋπ/σμό

02 00 0 00 113 0(00)11.3

02 00 0 00 324 0(00) 32.4

02 00 1 15 214 1(15) 2.14

Στο (Παράρτημα 2.5) παρουσιάζονται σε συνοπτική μορφή οι μορφές 
σύνδεσης μεταξύ των λογαριασμών τάξης και οι χρονικές αντιστοιχίες με τη 
γενική λογιστική, καθώς και οι αντιστοιχίες μεταξύ των υπολοίπων των 
2βαθμίων λογαριασμών της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών τάξης.
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5.4 Εφαρμογή παρακολούθησης προϋπολογισμού

Έστω ότι στον κωδικό 15/111.1 εγγράφεται ποσό 10.000.000 δ.ρ.χ για 
δαπάνη μισθοδοσίας καθαριότητας και ταυτόχρονα εγγράφεται στο σκέλος των 
εσόδων ισόποσο 10.000.000 στον κωδικό 031.1 "ενιαίο ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας".

Η πρώτη εννοαφή που γίνεται είναι η εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
02.00 Προϋπολογισθέντα έξοδα 10.000.000
06.00 Προϋπολογισθέντα έσοδα 10.000.000

Η κατάσταση των λογαριασμών είναι η εξής:

02.00 προϋπολ.έξοδα
10.000.000

06.00 προϋπολ.έσοδα
10.000.000

Στη συνέχεια βεβαιώνονται 1.000.000 δ.ρ.χ στα δημοτικά τέλη καθαριότητας. 

Η εγγραφή που γίνεται είναι:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα 1.000.000
06.00 Προϋπολογισθέντα έσοδα 1.000.000
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Η κατάσταση των λογαριασμών είναι η εξής:
06.00 Προϋπολογισθέντα έσοδα

1.000.000 10.000.00
06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα 

1.000.000

οοC
N
I

Ο ροϋπολ.έΕοδα

10.000.000

Στη συνέχεια εισπράττονται 500.000 δ.ρ.χ από το τέλος καθαριότητας. 

Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι εξής:
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

06.31 Εισπραχθέντα έσοδα 500.000
06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα 500.000

Η κατάσταση των λογαριασμών έχει διαμορφωθεί ως εξής:

06.00 Προϋπολογισθέντα έσοδα
1.000.000 10.000.00

6.21 Βεβαιωθέντα έσοδα 
1.000.000

02.00 προϋπολ.έξοδα
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Επόμενο βήμα είναι η έκδοση εντάλματος 300.000 δ.ρ.χ για την πληρωμή 

μισθοδοσίας καθαριότητας. Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι εξής:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
02.30 Ενταλ/μενες δαπάνες 300.000
02.00 Προϋπ/ντα έξοδα 300.000

Μετά από τις εγγραφές αυτές οι λογαριασμοί διαμορφώνονται ως εξής:

06.00 Προϋπ/ντα έσοδα
1.000.000 10.000.000

06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα
500.000 1.000.000

06.31 Εισπραχθέντα έσοδα
500.000

02.00 Προϋπ/ντα έξοδα
io.ooo.ooq 300.000

02.30 Ενταλ/μενες δαπάνες
300.000

Τελευταίο στάδιο είναι η εξόφληση του εντάλματος των 300.000 δ.ρ.χ οι 
εγγραφές που γίνονται είναι:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ
02.30 Ενταλ/νες δαπάνες 300.000
02.31 Πραγμ/νες δαπάνες 300.000

Η τελική κατάσταση των λογαριασμών έχει ως εξής:
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06.00 Προϋπ/ντα έσοδα
1.000.000 10.000.000

Υπολ. 9.000.000

06.21 Βεβαιωθέντα έσοδα
500.000 1.000.000

Υπολ. 500.000

06.31 Εισττ/ντα έσοδα 02.00 Προϋπ/ντα έξοδα
500.000 10.000.000 300.000

Υπολ. 9.700.000

02.30 ΕνταλΛ/τες δαπάνες
300.000 300.000

02.31 Πραγμ/ντα έξοδα
300.000

Στο λογαριασμό 06.00 το υπόλοιπο των 9.000.000 εμφανίζει το ενεκτέλεστο 
υπόλοιπο του προϋπολογισμού εσόδων που μένει να βεβαιωθεί.

Στο λογαριασμό 06.21 το υπόλοιπο των 500.000 εμφανίζει το υπόλοιπο των 
βεβαιωθέντων εσόδων προς είσπραξη.

Στο λογαριασμό 06.31 εμφανίζεται το ποσό που έχει εισπραχθεί.
Στο λογαριασμό 02.00 το υπόλοιπο εμφανίζει το διαθέσιμο υπόλοιπο του 

προϋπολογισμού
Στο λογαριασμό 02.30 το μηδενικό υπόλοιπο δείχνει ότι δεν υπάρχει 

υπόλοιπο προς εξόφληση
Τέλος στο λογαριασμό 02.31 το ποσό των 300.000 δείχνει ότι έχουν 

πραγματοποιηθεί έξοδα 300.000 δ.ρ.χ
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5.S Υποδείγματα Οικονομικών καταστάσεων.

Οι Οικονομικές καταστάσεις είναι πίνακες οι οποίοι εμφανίζουν τα στοιχεία 
του ισολογισμού και ορισμένων άλλων λογαριασμών του Δήμου. Παράλληλα 
γίνεται αναφορά σε οικονομικές καταστάσεις που χρησιμοποιούνται τόσο στο 
δημόσιο λογιστικό όσο και στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα οι οποίες είναι:

• Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων -Εξόδων (Παράρτημα 5.5.1)

• Αναλυτικά Ισοζύγια καθολικού Εσόδων- Εξόδων (Παράρτημα 5.5.2)

• Κατάσταση Απολογισμού Εσόδων- Εξόδων (Παράρτημα 5.5.3)

• Κατάσταση Ισολογισμού Τέλους χρήσεως

• Κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης

• Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσεως

• Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων

• Προσάρτημα ισολογισμού

Η Κατάσταση Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων προκύπτει από τα 
υπόλοιπα των τηρούμενων υπολογαριασμών του 02.00 ως προς τα έξοδα και 
του 06.00 ως προς τα έσοδα. Η κατάσταση αυτή μπορεί να καταρτιστεί 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή κατά τη διάρκεια της χρήσεως και στο τέλος αυτής, 
πριν από το κλείσιμο των λογαριασμών.

Τα Αναλυτικά Ισοζύγια καθολικού Εσόδων-Εξόδων καταρτίζονται σε τέσσερις 
(4) στήλες (χρέωση/ πίστωση /υπόλοιπα χρεωστικά/ υπόλοιπα πιστωτικά).

Η κατάρτιση των ισοζυγίων μπορεί να γίνει οποιαδήποτε χρονική στιγμή 
κατά τη διάρκεια της χρήσεως (κυρίως στο τέλος κάθε μήνα) και στο τέλος της 
χρήσεως, πριν από το οριστικό κλείσιμο των λογαριασμών.

Υπόδειγμα αναλυτικού ισοζυγίου παρατίθεται παρακάτω με τη διευκρίνιση, 
ότι το υπόδειγμα αφορά πίνακα που συνδυάζει περισσότερα ισοζύγια 
αναλυτικού καθολικού, με βάση την κωδικοαρίθμηση των εξόδων (εσόδων) σε 
τρίτο ή και επόμενο βαθμό. Επίσης παρουσιάζεται ισοζύγιο ενός μήνα από το 
πληροφοριακό σύστημα της εταιρείας Intelltech μέλος του ομίλου Quest.

Η κατάσταση Απολογισμού Εσόδων -Εξόδων προκύπτει από τα υπόλοιπα 

των τηρούμενων λογαριασμών του 02.31 ως προς τα έξοδα, του 06.31 ως προς
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τα έσοδα και από το λογαριασμό 02.40 ή 06.40 ως προς το πλεόνασμα ή 
έλλειμμα αντίστοιχα, και καταρτίζεται κατά το τέλος της χρήσεως.

Η κατάσταση Ισολογισμού τέλους χρήσης είναι η απεικόνιση της οικονομικής 
κατάστασης του δήμου στο τέλος ης διαχειριστικής περιόδου και μετά την 
ολοκλήρωση των αποτελεσμάτων (χρήσης -εκμετάλλευσης).

Η κατάσταση λογαριασμού γενικής εκμετάλλευσης είναι η παραστατική 
απεικόνιση του λογαριασμού 80 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου.

Η δομή του σε γενικές γραμμές είναι η παρακάτω:

ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ

Αναλωθέντα Αποθέματα Έσοδα κύριας δραστηριότητας

Οργανικά έξοδα Λοιπά οργανικά έσοδα

Οργανικό πλεόνασμα ή έλλειμμα

Η κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων χρήσης είναι η παραστατική 
απεικόνιση του λογαριασμού 86 του κλαδικού λογιστικού σχεδίου.

Ο Πίνακας διάθεσης αποτελεσμάτων απεικονίζει τον λογαριασμό 88. Η δομή 
του πίνακα διάθεσης αποτελεσμάτων είναι η εξής:

Καθαρά Αποτελέσματα Χρήσης

(+) ή (-) υπόλοιπο προηγούμενων χρήσεων

Υπόλοιπο

Πλεόνασμα προς διάθεση ή έλλειμμα σε νέο 

Η διάθεση γίνεται:

Υπόλοιπο Πλεονάσματος σε νέο

Το προσάρτημα του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεως εμφανίζει 
στοιχεία που συμπληρωματικά με τις οικονομικές καταστάσεις, δίνουν τις 
απαραίτητες πληροφορίες για τη διαμόρφωση συνολικότερης εικόνας της 
οικονομικής κατάστασης του δήμου.
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Τέτοιες πληροφορίες είναι:
Οι μέθοδοι αποτίμησης που ακολουθούνται 
Οι αποσβέσεις των παγίων στοιχείων 
Οι συναλλαγματικές διαφορές 
Οι μακροχρόνιες υποχρεώσεις 
Πληροφορίες για έκτακτα και ανόργανα έξοδα 
Στοιχεία για τον αριθμό των απασχολουμένων
Τα ποσά που καταβλήθηκαν σε όργανα διοίκησης καθώς και τα ποσά των 

προκαταβολών και τω πιστώσεων που δόθηκαν στα παραπάνω πρόσωπα 
κ.λ.π
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5.6 Διαφορές μεταξύ του απλογραφικού και του διπλογραφικού 
λογιστικού συστήματος

Η κύρια διαφορά κατά την ταυτόχρονη εφαρμογή των δύο λογιστικών 
συστημάτων έγκειται στη χρονική υστέρηση ανάμεσα στις λογιστικές εγγραφές 
του απλογραφικού και του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος.

• Στο απλογραφικό λογιστικό σύστημα πραγματοποιείται λογιστική εγγραφή 
με την εκκαθάριση της δαπάνης (ενταλματοποίηση) ή την είσπραξη εσόδου

• Στο διπλογραφικό λογιστικό σύστημα πραγματοποιούνται δύο (2) εγγραφές: 
α) η πρώτη με τη λήψη του παραστατικού και β) η δεύτερη με την πληρωμή του.

ΣΤΑΔΙΑ ΑΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

Εντολή - -

Λήψη παραστατικού - Λογιστική εγγραφή

Ενταλματοποίηση Λογιστική εγγραφή Λογαριασμοί Τάξεως

Εξόφληση Λογιστική εγγραφή Λογιστική εγγραφή

Στην εφαρμογή που θα παρουσιαστεί αμέσως παρακάτω εμφανίζονται στο 
γενικό καθολικό οι εγγραφές που θα πρέπει να πραγματοποιηθούν και στα δύο 
λογιστικά συστήματα, καθώς και ο χρόνος εμφάνισής τους ανάλογα με το 
στάδιο της διαδικασία καταχώρησης (λήψη παραστατικού, ενταλματοποίηση , 
εξόφληση).

Έστω ότι ο δήμος πρόκειται να προβεί στην αγορά γραφικής ύλης.
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Ενώ στο δημόσιο λογιστικό η λήψη του τιμολογίου του προμηθευτή, έχει μία φάση 
στο στάδιο της ενταλματοποίησης, στο διπλογραφικό σύστημα έχει δύο φάσεις:

ι) Τη λήψη του παραστατικού με πίστωση του προμηθευτή και χρέωση της αγοράς 
του αγαθού και

ιι) τη φάση της εξόφλησης του προμηθευτή με χρέωση του προμηθευτή και 
πίστωση του ταμείου.

Επίσης μία δεύτερη διαφορά είναι ότι στο διπλογραφικό έχουμε εφαρμογή της 
κίνησης του λογαριασμού μέσω της χρέωσης και πίστωσης. Λογαριασμοί, όπως 
αυτοί των πελατών (που εμφανίζουν απαιτήσεις), προμηθευτών που εμφανίζουν τις 
υποχρεώσεις (προς τους προμηθευτές), ταμείου και χρηματικών διαθεσίμων 
γενικότερα (ταμείο, λογαριασμοί καταθέσεων κ.λ.π), αυξομειώνονται συνέχεια.

Το διπλογραφικό εμφανίζει την περιουσιακή κατάσταση του δήμου ενώ το 
δημόσιο λογιστικό απαιτεί γι’ αυτό ξεχωριστό βιβλίο άσχετο με το σύστημα της 
οικονομικής διαχείρισης. Ο ισολογισμός που δημοσιεύουν οι οικονομικές μονάδες, 
που τηρούν διπλογραφικό σύστημα, εμφανίζει την περιουσία τους κατά κατηγορία. 
(Παράρτημα 5.6.1).
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6. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Ως πληροφοριακό σύστημα του Δήμου ορίζεται το σύνολο των μηχανογραφικών 
εφαρμογών και το σύνολο των φυσικών αρχείων στο οποίο αποθηκεύονται και 
φυλάσσονται τα στοιχεία και τα λοιπά δεδομένα που απαιτούνται ώστε ο Δήμος να 
λειτουργεί ορθά και αποτελεσματικά. Οι πληροφορίες οι οποίες φυλάσσονται στο 
Πληροφοριακό Σύστημα είναι ποικίλες και κσταχωρούνται με πολλούς και 
διαφορετικούς τρόπους.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληρεί το νέο Πληροφοριακό Σύστημα είναι οι εξής:

• Να υπάρχουν κοινές προδιαγραφές για τις εφαρμογές λογισμικού και πάντοτε με 
την πρόβλεψη για λειτουργία σε δίκτυο ώστε να είναι εφικτή η μηχανογραφική 
κάλυψη των αποκεντρωμένων μονάδων του Δήμου (Δημοτικά Διαμερίσματα 
κ.λ.π)

• Να υπάρχει συμβατότητα των υπολογιστικών συστημάτων των Δήμων 
δυνατότητα δικτύωσης και πρόβλεψη για την επικοινωνία με το διαδίκτυο και τους 
λοιπούς Ο.Τ.Α

• Να υπάρχει σε τοπικό επίπεδο, διαρκής και καλής ποιότητας τεχνική υποστήριξη.

• Να υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού των 
Ο.Τ.Α. και πρόβλεψη για την ύπαρξη εξειδικευμένου προσωπικού.

6.1 Οι χρήστες του Πληροφορικού Συστήματος

Το Πληροφοριακό Σύστημα του Δήμου πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες 
διαφορετικών ομάδων, με διαφορετικά αντικείμενα. Η κάθε ομάδα έχει διαφορετικές 
ανάγκες και απαιτήσεις από το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Τ.Α

Πρώτη ομάδα είναι ο υπηρεσιακός μηχανισμός του Δήμου. Επειδή οι υπάλληλοι 
του Δήμου διαχειρίζονται την πληροφορία η χρήση του Πληροφορικού Συστήματος 
θα διευκολύνει την καθημερινή χρήση και διαχείριση αυτών των πληροφοριών, οι 
οποίες απαιτούνται από τις υπόλοιπες ομάδες, καθώς θα μπορούν:

α) να είναι καλύτερα ενημερωμένες και έτσι να παρέχουν ικανοποιητικότερα τις 
υπηρεσίες προς τους δημότες,

β) να τροφοδοτούν με καλύτερα ενημερωμένα και πλέον έγκυρα στοιχεία την 

διοίκηση του Δήμου και

γ) να επικοινωνούν ευκολότερα με τους συναλλασσόμενους, τους άλλους Ο.Τ.Α 

και το Κράτος.
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Δεύτερη ομάδα είναι οι πολίτες (δημότες και κάτοικοι). Αυτή είναι η ομάδα από την 

οποία αντλεί την ύπαρξή του ο Δήμος και της οποίας πρέπει κατά προτεραιότητα να 
καλύπτονται οι ανάγκες. Στην συγκεκριμένη ομάδα οι πολίτες νοούνται ως αποδέκτες 
των υπηρεσιών του Δήμου. Το πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει καλύπτει 
απαιτήσεις των πολιτών που αφορούν πιστοποιητικά, δοσοληψίες για την πληρωμή 
τελών και φόρων κ.λ.π

Τρίτη ομάδα είναι οι αιρετοί. Ο δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
έχουν ανάγκη από έγκαιρη πληροφόρηση για να αντεπεξέλθουν στο επιτελικό έργο 
τους με κύριο στόχο την ανάπτυξη του Δήμου και την εξυπηρέτηση των δημοτών.

Το Πληροφοριακό Σύστημα εκτός από την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών 
διοικητικής φύσεως (αλληλογραφία, αποφάσεις, πρακτικά κ.λ.π) πρέπει να καλύπτει 
και τις ανάγκες για πληροφορίες που αφορούν χρηματοοικονομικά δεδομένα που 
είναι απαραίτητα για τον προγραμματισμό και την χάραξη πολιτικής ανάπτυξης του 
Ο.Τ.Α. Στην πλήρη ανάπτυξη του το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να δίνει τη 
δυνατότητα στους αιρετούς να αντλούν με ευκολία, και χωρίς την ανάγκη ιδιαίτερα 
επίπονης εκπαίδευσης, τα απαραίτητα στοιχεία και να δημιουργούν σενάρια για την 
ανάπτυξη του Ο.Τ.Α μέσα στο συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Άλλη ομάδα αποτελούν οι Ο.Τ.Α, οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Περιφέρειες, 
το Κράτος και οι Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ομάδα αυτή ο Ο.Τ.Α, 
εκτός από δεδομένα διοικητικής υφής ανταλλάσσει και πληροφορίες απαραίτητες για 
τον Δημοκρατικό Προγραμματισμό και το συντονισμό των ενεργειών για την 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής του Ο.Τ.Α.

Το Κράτος και η Αυτοδιοίκηση τροφοδοτούν το Πληροφοριακό Σύστημα του Ο.Τ.Α 
με διοικητική κυρίως πληροφορία (εγκύκλιοι, νόμους , διάφορα έγγραφα) και ζητούν 
αντίστοιχες πληροφορίες. Σήμερα η επικοινωνία γίνεται με τους 
κλασσικούς τρόπους μεταφοράς πληροφορίας (fax, έγγραφα, δισκέτες). Όταν το 
Κράτος και οι φορείς της Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α, Νομαρχίες) αποκτήσουν 
Πληροφοριακά Συστήματα με δυνατότητες ασφαλούς επικοινωνίας τότε όλη αυτή η 
διοικητική πληροφορία θα ανταλλάσσεται με ηλεκτρονικό τρόπο.

Τέλος, ιδιαίτερη ομάδα αποτελούν όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία 
παρέχουν υπηρεσίες προς τον Δήμο και με τα οποία ο Δήμος έχει οικονομικές 
συναλλαγές.

Οι λειτουργίες του Πληροφοριακού Συστήματος στην ολοκληρωμένη του μορφή, 

θα πρέπει να εξυπηρετούν:

• Τις εσωτερικές διοικητικές λειτουργίες των υπηρεσιών του Δήμου

• Τις λειτουργίες εξυπηρέτησης των πολιτών
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• Τους συναλλασσόμενους με τις υπηρεσίες

• Τις ανάγκες επικοινωνίας με εξωτερικές πηγές πληροφοριών

• Από το Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να εξυπηρετείται όλο το φάσμα των 
δραστηριοτήτων του Ο.Τ.Α και να υποστηρίζονται με εφαρμογές πληροφορικής οι 
διοικητικές, οικονομικές, τεχνικές, περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αναπτυξιακές, 
προγραμματισμού και οργάνωσης ώστε να τεθούν τα θεμέλια της οικονομικής 
ευρωστίας του.

6.2 Γενικές αρχές λογισμικού

Οι εφαρμογές λογισμικού είναι από τους βασικούς παράγοντες της 
αποτελεσματικής λειτουργίες των Δήμων που έχουν μηχανογραφηθεί.

Για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α πρέπει να 
εξασφαλίζεται ομοιόμορφο, φιλικό και λειτουργικό περιβάλλον εργασίας για τους 
χρήστες κατά την εκτέλεση της εργασίας τους για τους χρήστες κατά την εκτέλεση της 
εργασίας του από το λειτουργικό σύστημα των σταθμών εργασίας.

Οι εφαρμογές πρέπει να λειτουργούν σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει 
την λειτουργία που εξυπηρετούν, να λειτουργούν με συνέπεια και ορθότητα, να 
εξασφαλίζουν για την ακεραιότητα των δεδομένων και την ιστορικότητά τους σε 
όποιο σημείο αυτό απαιτείται και βεβαίως να είναι λειτουργικές και φιλικές προς το 
χρήστη.

Πέραν τούτου για την ασφαλή λειτουργία απαιτείται η φυσική ασφάλεια και 
προστασία των υπολογιστικών συστημάτων και των δικτύων όπου θα λειτουργούν ο 
εφαρμογές λογισμικού.

Παρακάτω παρουσιάζονται οι βασικές τεχνολογικές απαιτήσεις για το Υλικό 
(Hardware), το Δίκτυο, (Network), το Λογισμικό Συστήματος (System Software) και 
το Λογισμικό Εφαρμογών (Application Software).

• Ανοικτά Συστήματα (Open Systems)
Η γενική φιλοσοφία των συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν θα πρέπει να 

ακολουθεί τις σύγχρονες τάσεις για «Ανοικτή Αρχιτεκτονική» (Open Architecture) και 

Ανοικτά Συστήματα (Open Systems). Ο όρος «ανοικτό» υποδηλώνει κατά βάση την 

ανεξαρτησία από συγκεκριμένο προμηθευτή και την υποχρεωτική χρήση προτύπων 
(Standards) που διασφαλίζουν:
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• Την αρμονική συνεργασία και λειτουργία μεταξύ συστημάτων και λειτουργικών 

εφαρμογών διαφορετικών προμηθευτών

• Την μέσω δικτύων συνεργασία και εφαρμογών που βρίσκονται σε διαφορετικά 
υπολογιστικά συστήματα.

• Την μεταφερτότητα των εφαρμογών

• Την δυνατότητα αύξησης του μεγέθους των μηχανογραφικών συστημάτων χωρίς 
αλλαγές στη δομή και τη φιλοσοφία

Βασικότερα λειτουργικά συστήματα που μπορούν να χαρακτηριστούν «ανοικτά» 
Unix-Linux και τα Windows NT.

To Unix (και το πρόσφατο Linux) χρησιμοποιείται σε workstations, servers καθώς 
και σε μεσαία και μεγάλα συστήματα για την εξυπηρέτηση πολλών χρηστών (multi
user), πολλών ταυτόχρονα εφαρμογών ( multi -tasking) και εφαρμογών πραγματικού 
χρόνου (real time).

Τα Windows NT, ο κυριότερος ανταγωνιστής του Unix τα τελευταία χρόνια, 
χαρακτηρίζεται εκτός από τα βασικά χαρακτηριστικά (multi-user, multi -tasking), και 
από την μεγάλη υποστήριξη σε επίπεδο εφαρμογών, με βασικό πλεονέκτημα κυρίως 
την ύπαρξη εφαρμογών που διαθέτουν ένα σταθερό, χρηστικό και απλό γραφικό 
περιβάλλον όμοιο με αυτό του περιβάλλοντος των προσωπικών υπολογιστών 
(Windows 95/98).

• Αρχιτεκτονική Client/Server
Βασικό χαρακτηριστικό της αρχιτεκτονικής Client/Server είναι η αξιοποίηση τω 

δικτύων για την κατανεμημένη επεξεργασία προβλημάτων. Μία εφαρμογή πελάτης 
(Client) που συνήθως επικοινωνεί με το χρήστη, ζητά από τον εξυπηρετητή (Server), 
που συνήθως βρίσκεται σε διαφορετικό υπολογιστικό σύστημα, να επεξεργαστεί ένα 
σύνθετο αίτημα για το οποίο έχει το πλεονέκτημα να έχει ή τα στοιχεία ή την 
υπολογιστική ισχύ να το διεκπεραιώσει γρήγορα.

Τα πλεονεκτήματα της αρχιτεκτονικής Client/Server είναι η ευελιξία για τη 
κατανομή κόστους μεταξύ κεντρικών συστημάτων και σταθμών εργασίας, ευκολία 

ολοκλήρωσης και εξυπηρέτησης απομακρυσμένων σταθμών εργασίας, η αποδοτική 
εκμετάλλευση του δικτύου και η μεγάλη ευκολία στην επεκτασιμότητα.
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• Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (RDBMS)
Η σχεσιακές βάσεις δεδομένων με τη χρήση Συστημάτων Διαχείρισης Σχεσιακών 

Βάσεων Δεδομένων (Relational Data Base Management Systems- RDBMS) έχουν 
καθιερωθεί σαν η πλέον ομοιόμορφη προσέγγιση στην διαχείριση στοιχείων με 
ταυτόχρονη αποδέσμευση από τα ιδιωτικά συστήματα αποθήκευσης των δεδομένων.

Με τη χρήση αρχιτεκτονικών Client/Server η πρόσβαση στα δεδομένα πολλών 
βάσεων δεδομένων μπορεί να γίνει με διαφανή τρόπο και ανεξάρτητα από το 
μέγεθος των βάσεων δεδομένων ή το μέγεθος και την ταχύτητα των εμπλεκόμενων 
υπολογιστικών συστημάτων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται καλύτερη αξιοποίηση της 
υπάρχουσας υποδομής και ανεξαρτητοποιούνται οι εφαρμογές από τα δεδομένα που 
χρησιμοποιούν.

Τα πλεονεκτήματα της χρήσης Σχεσιακών Βάσεων Δεδομένων μπορούν να 
συνοψιστούν στα εξής:
> Μεταφερσιμότητα των εφαρμογών
> Διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων
> Αποδοτική διαχείριση της Βάσης Δεδομένων
> Δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών φιλικών στο χρήστη σε παραθυρικό 

περιβάλλον
> Αυξημένη διαθεσιμότητα του συστήματος με ικανοποιητικό χρόνο απόκρισης 

στην περίπτωση αποτυχίας κάποιου τμήματος του συνολικού συστήματος.
> Δυνατότητα ελέγχου των προσβάσεων στα δεδομένα.

• Γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας (GUI)
Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας με τον υπολογιστή (Graphical User 

Interface-GUI) αποτελεί ένα από τα βασικότερα σημεία για τη αποδοτική χρήση των 
εφαρμογών και από τα άτομα που δεν έχουν ειδικές γνώσεις υπολογιστών.

Το γραφικό περιβάλλον επικοινωνίας προσφέρει:
> Ευκολία εκμάθησης της εφαρμογής
> Ευκολία στη χρήση και κατά συνέπεια αύξησης αύξηση της παραγωγικότητας
> Δυνατότητα διαχείρισης ήχου και εικόνας

6.3 Το Λογισμικό Συστημάτων

Τα συστήματα που θα εγκατασταθούν σε κάθε Ο.Τ.Α είναι ένα τουλάχιστον 
εξυπηρετητής (server) και κάποιος αριθμός σταθμών εργασίας. Στη συνέχεια 
περιγράφονται οι γενικές αρχές που πρέπει να ισχύουν για το λογισμικό συστήματος,
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το λογισμικό κοινής χρήσης και το λογισμικό διαχείρισης των υπολογιστικών 
συστημάτων.

Ο server και ο σταθμοί εργασίας θα είναι συνδεδεμένοι σε ένα τοπικό δίκτυο (LAN) 
και θα επικοινωνούν μεταξύ τους τουλάχιστον με το πρωτόκολλο TCP/IP 
(Transmission Control Protocol over Internet Protocol). Στον server θα υπάρχει 
εγκατεστημένο, και σε λειτουργία, Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 
Δεδομένων (Relational Data Base Management Systems- RDBMS).

Επίσης θα είναι εγκατεστημένο λογισμικό και υλικό για τη λήψη των αντιγράφων 
ασφαλείας (Backup) και των δεδομένων του server και των αρχείων που θα 
βρίσκονται στους σταθμούς εργασίας.

Ο server και οι σταθμοί εργασίας θα διαθέτουν λειτουργικό σύστημα με 
εξολοκλήρου γραφικό περιβάλλον εργασίας (Graphical User Interface-GUI) για την 
επικοινωνία με τον χρήστη.

Το υλικό και το λογισμικό κάθε υπολογιστικού συστήματος και όλες οι εφαρμογές 
πρέπει:
> Να μην παρουσιάζουν πρόβλημα στη διαχείριση του έτους 2000
> Να λειτουργούν βάση του προτύπου ΕΛΟΤ-9281 με τις επεκτάσεις για τη χρήση 

του Ευρώ2.
> Να υποστηρίζουν το σύμβολο του Ευρώ (εμφάνιση στο πληκτρολόγιο, στην 

οθόνη και στις εκτυπώσεις)

6.4 Το λογισμικό εφαρμογών

Κοινές απαιτήσεις για όλες τις εφαρμογές είναι:
> Η πληρότητα των στοιχείων που αποθηκεύονται
> Η ακεραιότητα των δεδομένων της εφαρμογής
> Η φιλικότητα προς τον χρήστη και η παροχή εκείνων των διευκολύνσεων που 

παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία της πληροφορικής
> Η ύπαρξη τεχνικών εγχειριδίων της εφαρμογής
> Η ανεξαρτησία των στοιχείων από την εφαρμογή συγκεκριμένου παραγωγού
> Η ύπαρξη βοηθητικών προγραμμάτων για την εξαγωγή όλων των στοιχείων της 

εφαρμογής από την βάση Δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων 
συγκεκριμένης δομής.

Θεωρείται η επαρκής εκπαίδευση τω χρηστών για την αποτελεσματική χρήση της 

κάθε εφαρμογής.
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• Λειτουργία με βάση το Θεσμικό πλαίσιο

Κάθε εφαρμογή είναι απαραίτητο να λειτουργεί σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει τη μηχανογραφημένη λειτουργία.

Από το θεσμικό πλαίσιο καθορίζονται τα υποχρεωτικά στοιχεία και οι 
υποχρεωτικές λειτουργίες που πρέπει να διενεργούνται από την εφαρμογή. Η 
εφαρμογή είναι απαραίτητο να αποθηκεύει σε Βάση δεδομένων όλα αυτά τα στοιχεία. 
Παράλληλα από τη καθημερινή λειτουργία και τις ανάγκες των χρηστών της 
εφαρμογής μπορεί να προκύπτει η ανάγκη επέκτασης με επιπλέον δεδομένα και 
λειτουργίες, αν βέβαια αυτό επιτρέπεται από το θεσμικό πλαίσιο.

Είναι απαραίτητη η επικαιροποίηση της εφαρμογής όποτε αλλάζει το θεσμικό ή 
κανονιστικό πλαίσιο.

• Παράλληλη λειτουργία πολλών χρηστών
Σε περιβάλλοντα, όπως αυτά των Ο.Τ.Α είναι απαραίτητη η πρόσβαση πολλών 

ατόμων σε κοινά δεδομένα. Στις περιπτώσεις αυτές η εφαρμογή είναι απαραίτητο
> Να εξυπηρετεί πολλούς ταυτόχρονους χρήστες (multi-user).
> Να λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου και στο μοντέλο πελάτη-εξυπηρετητή 

(client-server)
> Να αποθηκεύει τα δεδομένα σε ένα εξυπηρετητή (server) που θα είναι 

προσβάσιμος από όλους τους χρήστες
> Να αποθηκεύει τα δεδομένα σ’ ένα Σύστημα Διαχείρισης Σχεσιακών Βάσεων 

Δεδομένων (RDBMS) ώστε να διασφαλίζεται η εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και η 
ακεραιότητα των δεδομένων.

• Φιλικότητα προς τον χρήστη.
Η τεχνολογική εξέλιξη έχει πλέον καθορίσει ότι η λειτουργία σε γραφικό 

περιβάλλον είναι η ελάχιστη απαίτηση που μπορεί κάποιος να έχει από μια σύγχρονη 
εφαρμογή.

Παράλληλα έχε γενικευτεί η χρήση του ποντικιού (mouse), των διαφόρων τύπων 
μενού (drop-down, popup menus) και των εργαλειοθηκών (toolbars). Η ευκολία και η 
ομοιμορφία, στο χειρισμό των εφαρμογών, δίνουν τη δυνατότητα στο χρήστη, εύκολα 
να προσαρμοστεί στο περιβάλλον της εφαρμογής και να επικεντρώσει την 
προσπάθειά του στην εκμάθηση της ουσίας της εφαρμογής.

Επιπλέον σε όποιο σημείο της εφαρμογής και αν βρίσκεται ο χρήστης και σχεδόν 

για κάθε μία από τις λειτουργίες η βοήθεια βρίσκεται «ένα κλικ μακριά».
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• Η εξασφάλιση ελεύθερης πρόσβασης στα δεδομένα
Τα στοιχεία που διαχειρίζεται η κάθε εφαρμογή είναι της απόλυτης κυριότητας του 

Ο.Τ.Α και για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο να υπάρχουν εγκατεστημένα βοηθητικά 
προγράμματα για την εξαγωγή όλων των στοιχείων της εφαρμογής από την Βάση 
Δεδομένων και την εισαγωγή εξωτερικών στοιχείων από και προς αρχεία 
συγκεκριμένης δομής.

Οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από τους Ο.Τ.Α (Δημοτολόγιο 
κ.λ.π) δεν πρέπει να είναι «κλειδωμένες». Στην περίπτωση που αυτό είναι 
απαραίτητο για λόγους ασφαλείας τότε, αρμόδια εξουσιοδοτημένος μόνιμος 
υπάλληλος του Ο.Τ.Α θα πρέπει να μπορεί να ξεκλειδώσει την εφαρμογή χωρίς την 
παρέμβαση οποιουδήποτε τρίτου.

• Η ασφάλεια και η ακεραιότητα των δεδομένων
Θεωρείται απαραίτητο:

> Να υπάρχει διάκριση των χρηστών και των αρμοδιοτήτων και ενεργειών που τους 
επιτρέπεται να ενεργούν

> Να διασφαλίζεται, με τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών, η ακεραιότητα των 
δεδομένων της εφαρμογής

• Τεχνικά εγχειρίδια της εφαρμογής
Κάθε εφαρμογή πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από τεχνικά εγχειρίδια στα 

οποία, ενδεικτικά, θα αναφέρονται αναλυτικά:

• Τα στοιχεία που αποθηκεύει η εφαρμογής στη Βάση Δεδομένων

• Τα επιπλέον στοιχεία τα οποία φυλάσσονται ώστε να διασφαλίζεται η 
ακεραιότητα των δεδομένων και να είναι εφικτή η διακρίβωση αλλοιώσεων των 
στοιχείων.

• Εσωτερικές λειτουργίες (συδεσμολογίες, ενδιάμεσες εγγραφές, μεταφορές 
στοιχείων κ.λ.π) οι οποίες δεν είναι ορατές στον χρήστη και εκτελούνται στη 
διάρκεια δικών του ενεργειών.

• Άλλα τεχνικά χαρακτηριστικά της εφαρμογής

• Εγχειρίδιο χρήσης και λειτουργίας της εφαρμογής

• Γενικές οδηγίες για τις εφαρμογές και την ασφάλεια όπου θα δίνονται 
κατευθύνσεις και οδηγίες τουλάχιστον για τα ακόλουθα θέματα τα οποία θα είναι 

και θέματα της εκπαίδευσης των υπαλλήλων:
1. Που θα πρέπει να αποθηκεύονται τα προγράμματα και τα αντίστοιχα εγχειρίδια
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2. Ποιοι θα πρέπει να ασχολούνται με την δημιουργία των αντιγράφων, ποιες 

διαδικασίες να ακολουθούνται, πως αξιολογούνται και πως βελτιώνονται οι 
διαδικασίες αυτές.

3. Ποιοι τύποι πρόσβασης σε προγράμματα και δεδομένα αρχείων θα πρέπει να 
προσφέρονται, πως ελέγχεται η πρόσβαση

4. Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με τη χρήση αλλαγής κωδικών 
ή μυστικών πληροφοριών απαραίτητων για την επαλήθευση της ταυτότητας κατά 
τον έλεγχο της πρόσβασης

5. Ποια πολιτική πρέπει να ακολουθείται αναφορικά με την καταγραφή και 
αξιοποίηση παραβιάσεων δικαιωμάτων πρόσβασης σε προγράμματα και αρχεία 
δεδομένων. Τι λογισμικό ή και υλικό πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο 
πρόσβασης

6. Ποιες διαδικασίες επανεκκίνησης και επανόρθωσης (recovery) πρέπει να 
ενσωματωθούν και αξιοποιηθούν

7. Ποιες διαδικασίες ελέγχου και τεκμηρίωσης πρέπει να χρησιμοποιούνται στο 
πλαίσιο της συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης.

8. Πως μπορούν τα δεδομένα ή πληροφορίες σε ηλεκτρονική μορφή απόρρητου 
χαρακτήρα να προστατεύονται κατά την αποθήκευση και μετάδοσής από 
υποκλοπή. Ποια πρέπει να χαρακτηριστούν σαν απόρρητα

9. Πως μπορούν να ελέγχονται οι διάφορες ρουτίνες και διαγνώσεις για την 
επαλήθευση των αποτελεσμάτων μέσων ειδοποίησης ή ενημέρωσης κρίσιμης 
σημασίας.
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7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Ο.Τ.Α

7.1 Οικονομικές λειτουργίες του Δήμου
Η Οικονομική υπηρεσία ενός δήμου έχει την ευθύνη της κατάρτισης και του 

ελέγχου του προϋπολογισμού εσόδων εξόδων, της διαχείρισης των προμηθειών του, 
της έκδοσης και πληρωμής των χρηματικών ενταλμάτων, των βεβαιώσεων εσόδων 
και της είσπραξης εσόδων οίκοθεν ή βάσει τίτλων. Οι λειτουργίες αυτές εκτελούνται 
στα διάφορα τμήματα της Οικονομικής Υπηρεσίας του δήμου, που είναι το Τμήμα 
Λογιστηρίου και Προμηθειών, το Τμήμα Προσόδων και η Ταμειακή Υπηρεσία.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Θέματα Λογιστηρίου Λογιστικό Πακέτο

Σύνταξη /παρακολούθηση προϋπολογισμού- 
Σύνταξη απολογισμού

Προϋπολογισμός-Απολογισμός

Έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής Εντάλματα
Μισθοδοσία Μισθοδοσία

Προμήθειες Προμήθειες

Διαχείριση υλικών -Αποθήκη Διαχείριση υλικών

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΣΟί&ΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαχείριση εσόδων Εφαρμογές εσόδων και τελών

Ζητήματα Δημοτικής περιουσίας Διαχείριση ακίνητης περιουσίας
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΑΜΙΕΙΑΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Λειτουργίες Ταμεία - Εισπράξεις- Έλεγχοι- 
Πληρωμές

Ταμείο

Στις εργασίες των Οικονομικών Υπηρεσιών εντάσσονται οι λειτουργίες:
r

• Προϋπολογισμός-Οικονομική παρακολούθηση-Απολογισμός

• Διαχείριση εσόδων και Δημοτικής περιουσίας

• Διαχείριση δαπανών-Μισθοδοσία

• Διαχείριση ταμείου (ταμειακή υπηρεσία)

• Προμήθειες -Αποθήκη

Ο μεγάλος φόρτος από αναγκαίες εργασίας ρουτίνας και η έλλειψη προσωπικού, 

δυσκολεύουν την παρακολούθηση και τον ορθό έλεγχο του οικονομικού
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αποτελέσματος. Οι υποχρεώσεις με τις οποίες είναι επιφορτισμένη η υπηρεσία είναι 
πολλές και ποικίλες και σχετίζονται άμεσα με την εξυπηρέτηση των πολιτών, αφού 
όλες οι πληρωμές προς τους προμηθευτές του δήμου, αλλά και τω εισπράξεων των 
τελών από τους οφειλέτες του δήμου, διεκπεραιώνονται από αυτή την υπηρεσία. Για 
το μεγάλο αυτόν όγκο δουλειάς το υπάρχον προσωπικό, χωρίς την υποστήριξη της 
τεχνολογίας της πληροφορικής, δεν επαρκεί και συνεπώς η εξυπηρέτηση των 
συναλλασσόμενων θα είναι ανεπαρκής, αλλά και οι εισπράξεις του δήμου από 
βεβαιωμένα έσοδα θα υστερούν από έλλειψη υποδομής. Αυτό όπως είναι φυσικό 
δημιουργεί προβλήματα λειτουργίας όπως:

• Μεγάλη καθυστέρηση στην εξόφληση τω ενταλμάτων, με δυσαρέσκεια των 
συναλλασσομένων δικαιούχων πολιτών, από την μη γνώση ύπαρξης σχετικής 
πίστωσης στον ανάλογο κωδικό

• Μεγάλη υστέρηση στην ενημέρωση του δήμου για την κατάσταση των 
οικονομικών στοιχείων

• Μεγάλα κονδύλια βεβαιωμένων εσόδων του δήμου να καθυστερούν στην 
είσπραξη τους από τη μη ύπαρξη σοβαρής υποδομής στον εισπρακτικό 
μηχανισμό

• Καθυστέρηση στην ενημέρωση τω βιβλίων, στην συμπλήρωση των ετήσιων 
λογαριασμών και των απολογιστικών στοιχείων, από τον φόρτο εργασίας που 
έχουν με την υπάρχουσα κατάσταση σήμερα οι υπάλληλοι της υπηρεσίας.
Βασικά οφέλη που προκύπτουν από την ύπαρξη ενός ολοκληρωμένου

πληροφοριακού συστήματος που να εξυπηρετεί τις ανάγκες της οικονομικής 
υπηρεσίας είναι:
> Πλήρης ενημερότητα της οικονομικής κατάστασης του δήμου
> Βελτίωση του εισπρακτικού μηχανισμού
> Έγκαιρη είσπραξη βεβαιωμένων τελών
> Συντονισμός και τυποποίηση των εργασιών

> Κατάργηση των εργασιών ρουτίνας
> Ταχύτητα στην διεκπεραίωση των συναλλαγών με τους πολίτες
> Βελτίωση των οικονομικών του δήμου

Η λειτουργία της Οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, σ’ ένα ολοκληρωμένο 
περιβάλλον που παρέχει ένα Πληροφοριακό Σύστημα, με πλήρη ενημέρωση όλων 
των Τμημάτων της υπηρεσίας, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη 
λειτουργία της.

Σε ότι αφορά τα έξοδα, στην πράξη αυτό σημαίνει, ότι για την αυτόματη 

ενημέρωση των λογαριασμών ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: κατάρτιση του
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προϋπολογισμού, αναμορφώσεις των πιστώσεων, προέγκριση της δαπάνης και 

δέσμευση της πίστωσης, πλήρης παρακολούθηση των προμηθειών (αποθήκη- 
προμηθευτές), έκδοση χρηματικού εντάλματος από το λογιστήριο με ενημέρωση των 
ενταλθέντων των λογαριασμών, εξόφλησή του από την Ταμειακή Υπηρεσία με 
ταυτόχρονη ενημέρωση των πληρωθέντων των λογαριασμών. Μ’ αυτόν τον τρόπο 
κάθε στιγμή η υπηρεσία έχει την πλήρη εικόνα του κωδικού, δηλαδή προϋπολογισμό, 
αναμορφώσεις, ενταλθέντα, πληρωθέντα και αντίστοιχα υπόλοιπα.

Σε ότι αφορά τα έσοδα η διαδικασία παρακολούθησης είναι ανάλογη και στηρίζεται 
στην φιλοσοφία ότι ο υπόχρεος εμφανίζεται στο σύστημα μόνο μία φορά (ως φυσικό 
πρόσωπο στοιχείο μοναδικότητας μπορεί να αποτελεί το Α.Φ.Μ ή το Α.Δ.Τ), και η 
κάθε οφειλή του αποτελεί κίνηση στην καρτέλα του, είτε αυτό είναι Τ.Α.Π, μισθώματα, 
άδειες οικοδομών, ύδρευση, αποχέτευση, νεκροταφείο κ.λ.π .Με τον τρόπο αυτό 
εξασφαλίζεται η παρακολούθηση των υπόχρεων του δήμου και η έκδοση της 
σχετικής ενημερότητας. Επίσης διευκολύνεται ο δήμος με τον τρόπο αυτό για την 
είσπραξη των τελών, αφού θα μπορεί να εκδίδει ειδοποίηση προς τον υπόχρεο, που 
να περιλαμβάνει όλα του τα χρέη.

Η αυτόματη δημιουργία των γραμματίων είσπραξης από τα διπλότυπα είσπραξης 
των εισπρακτόρων του ταμείου, η αυτόματη δημιουργία της βεβαίωσης των 
χρηματικών καταλόγων και η αυτόματη ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών 
εσόδων του προϋπολογισμού, καθιστούν πλέον το κλείσιμο του μήνα μια 
αυτοματοποιημένη διαδικασία, που εξασφαλίζει επιπλέον την αποφυγή λαθών κατά 
την διάρκεια ενημερώσεων.

Τέλος παράλληλα με το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα που θα διεκπεραιώνει 
όλες τις καθημερινές εργασίες -συναλλαγές του Δήμου, προτείνεται η υποστήριξή 
του από Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων ή Έμπειρων συστημάτων που θα 
διευκολύνουν την διοίκηση (Δημοτικό Συμβούλιο) στη λήψη γρήγορων και έγκυρων 
αποφάσεων σε θέματα προγραμματισμού και στρατηγικού σχεδιασμού.

Άμεση χρήση των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να γίνει κατά την 
προσπάθεια κατάρτισης του προϋπολογισμού, μέσα από τον οποίο ουσιαστικά 
αντικατοπτρίζεται ο βραχυχρόνιος προγραμματισμός του δήμου για έργα και 
προμήθειες. Η σωστή κατανομή των ποσών στους διαφόρους κωδικούς θα 
διευκολύνει το έργο σε ετήσια βάση αποφεύγοντας τις αναμορφώσεις και 

παρέχοντας στο δήμο ένα πραγματικά ευέλικτο σχήμα κινήσεων. Στη κατανομή αυτή 
τα Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων ή Έμπειρων συστημάτων έχοντας τη βάση 
δεδομένων από το λογιστικό πληροφοριακό σύστημα μπορούν να προτείνουν 

εναλλακτικές προτάσεις στην προσπάθεια κατάρτισής του, αφήνοντας πάντα τη 
διοίκηση να πάρει την τελική απόφαση.
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7.2 Μηχανογραφική κάλυψη λειτουργιών Οικονομικής Υπηρεσίας.
Η ροή πληροφοριών στα τρία τμήματα της οικονομικής υπηρεσίας (Ταμειακή 

Υπηρεσία, Τμήμα Εσόδων, Λογιστήριο) παριστάνεται στο διάγραμμα της επόμενης 
σελίδας. Με βάση αυτές τις λειτουργίες προσπαθείτε η προσέγγιση του σπαιτούμενου 
λογισμικού για τις λειτουργίες των τριών αυτών τμημάτων.

• Λειτουργίες εφαρμογής Προϋπολογισμού-Απολογισμού
- Διαχείριση Λογιστικού Σχεδίου των Ο.Τ.Α
- Μεταφορά Λογιστικού Σχεδίου από έτος σε έτος
- Κατάρτιση προϋπολογισμού
- Καταχώριση πράξεων έγκρισης για όλους τους κωδικούς
- Υπολογισμός αποθεματικού ή ελλείμματος
-Δυνατότητα πολλαπλών αναμορφώσεων του προϋπολογισμού με αυτόματη 

μεταφορά ποσών από το αποθεματικό
- Δυνατότητα συσχέτισης κωδικού προϋπολογισμού με πηγές χρηματοδότησης
- Δυνατότητα λογιστικής παρακολούθησης έργων
- Δυνατότητα προβολής ειδικών λογαριασμών
- Δυνατότητα προβολής καρτέλας κωδικών προϋπολογισμού με τις κινήσεις τους 

συγκεντρωτικά ανά μήνα.

• Λειτουργίες Εσόδων
Το Τμήμα Προσόδων περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:
- Τήρηση κοινού αρχείου εσόδων για όλα τα έσοδα
- Υπολογισμός οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου και υπόχρεου σπό τα 

υποσυστήματα των αντίστοιχων εφαρμογών
- Διαχείριση (σύνταξη, μεταβολές, διαγραφές) Χρηματικών Καταλόγων των 

οφειλόμενων ποσών κατά κατηγορία εσόδου
- Διαχείριση οίκοθεν εσόδων.
- Συνολική παρακολούθηση οφειλών υπόχρεου για έκδοση Δημοτικής 

Ενημερότητας
Για να παρακολουθούνται οι παραπάνω λειτουργίες απαιτούνται δύο σημαντικές 

εφαρμογές, η Εφαρμογή Προσόδων και η Εφαρμογή Δημοτικής Περιουσίας.
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Η Εφαρμογή Προσόδων εξυπηρετεί τους παρακάτω τομείς:

• Κοινόχρηστοι χώροι

• Μικροπωλητές -Περίπτερα

• Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π)

• Τέλη Καθαριότητας-Φωτισμού

• Άδειες Καταστημάτων

Οι αναφερόμενες εφαρμογές ενδεικτικά θα εμπεριέχουν:

• Ενημέρωση -Παρακολούθηση Βεβαιωτικών καταλόγων

• Μεταφορά εγγραφών για είσπραξη στο ταμείο

• Παρακολούθηση αδειών κατάληψης κοινόχρηστου χώρου

• Παρακολούθηση ηλεκτροδοτούμενων και μη δημοτών (για τέλη καθαριότητας- 
Φωτισμού- Τ.Α.Π)

• Παρακολούθηση αδειών Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστημάτων

• Εκτυπώσεις για άδειες λειτουργίας καταστημάτων, διαβιβαστικών, αποφάσεων 
και ειδοποιητηρίων

Η Εφαρμογή Δημοτικής Περιουσίας εξυπηρετεί:

• Τη σύνταξη Κτηματολογίου με παρακολούθηση όλων των ακινήτων που έρχονται 
στην κυριότητα του δήμου είτε με αγορά, απαλλοτρίωση, προσκύρωση, είτε 
προέρχονται από δωρεά αποτελούν κληροδότημα. Επίσης παρακολουθούνται οι 
ασφάλειες αυτοκινήτων και οι ασφάλειες κπρίων που ανήκουν στο δήμο καθώς 
και αρχειοθέτηση των σχολικών κτιρίων

• Την εκμετάλλευση Δημοτικής Περιουσίας με παρακολούθηση μίσθωσης των 
ακινήτων του δήμου σε ιδιώτες και αντίστοιχη βεβαίωση των εσόδων και την 
σύνταξη βεβαιωτικού καταλόγου.

• Τα κληροδοτήματα και τις Μισθώσεις Ακινήτων με καταγραφεί όλων των 
ακινήτων που ο δήμος ενοικιάζει από δημότες για δική του χρήση.

• Τις Αγορές-Απαλλοτριώσεις Ακινήτων με αρχειοθέτηση των ακινήτων που 
έρχονται στο δήμο είτε με απ’ ευθείας αγορά, απαλλοτρίωση ή δημοπρασία.

• Λειτουργίες Εξόδων
Το Τμήμα του Λογιστηρίου περιλαμβάνει τις εξής λειτουργίες:

- Καταχώρηση έκθεσης ανάληψης δαπάνης
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- Έγκριση, ακύρωση, μεταβολή έκθεσης με έλεγχο του διαθέσιμου ποσού του 
προϋπολογισμού και δέσμευση του ποσού της έκθεσης

- Έκδοση ενταλμάτων με έλεγχο του διαθέσιμου ποσού του αντίστοιχου κωδικού, 
ταυτόχρονη ενημέρωση του προϋπολογισμού για τα ενταλθέντα ποσά 
συγκεντρωτικά και ανά μήνα και υπολογισμό του νέου διαθέσιμου ποσού.
- Διαχείριση κρατήσεων ενταλμάτων

Ενδεικτικά η εφαρμογή θα πρέπει να περιέχει:

• Έκδοση ενταλμάτων με αυτόματη χρέωση των κωδικών Προϋπολογισμού και 
των λογαριασμών

• Καταχώρηση των κρατήσεων που έχει το ένταλμα και αυτόματος υπολογισμός 
του ποσού τους

• Δυνατότητα καταχώρησης για το κάθε ένταλμα περισσότερων από έναν 
λογαριασμό εξόδου και κατηγορία (Τακτικά, Έκτακτα)

• Εκτύπωση καρτέλας δικαιούχου, με τα ανεξόφλητα και εξοφλημένα εντάλματά 
του, καθώς επίσης και στοιχείων σχετικά με τον νόμιμο εκπρόσωπο, την 
ασφαλιστική και φορολογική του ενημερότητα κ.λπ.

• Αυτόματη φραγή στο σύστημα εάν κατά την διαδικασία έκδοσης του χρηματικού 
εντάλματος διαπιστωθεί ότι ο κωδικός αριθμός δεν έχει επαρκή πίστωση.

• Λειτουργίες Ταμείου
- Βεβαιώσεις Χρηματικού Καταλόγου
- Βεβαιώσεις Οίκοθεν εσόδων
- Ταυτόχρονη βεβαίωση και είσπραξη εσόδων
- Εισπράξεις από Χρηματικό Κατάλογο
- Ενημέρωση των υποσυστημάτων των εφαρμογών εσόδων με τα στοιχεία των 
εισπράξεων (οίκοθεν ή από χρηματικό κατάλογο)
- Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις βεβαιώσεις 
(συγκεντρωτικά και ανά μήνα)
- Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις εισπράξεις 
(συγκεντρωτικά ανά μήνα)
- Εκδόσεις διπλοτύπων είσπραξης για όλες τις εισπράξεις.

- Εκδόσεις γραμματίων είσπραξης

- Υπολογισμοί προσαυξήσεων
- Δυνατότητα μερικής εξόφλησης οφειλής (διακανονισμός)

- Πληρωμές ενταλμάτων με δυνατότητα μερικής εξόφλησης
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- Ενημέρωση των αντίστοιχων κωδικών προϋπολογισμού για όλες τις πληρωμές 
(συγκεντρωτικά και ανά μήνα)
- Δυνατότητα καθορισμού του Ειδικού Λογαριασμού πληρωμής του εντάλματος
- Διαχείριση εισπρακτόρων

• Προμήθειες-Αττοθήκη
- Διαχείριση προμηθευτών
- Διαχείριση και παρακολούθηση αποθεμάτων και παγίων

• Μισθοδοσία
Οσον αφορά την μισθοδοσία θα απαιτηθεί ξεχωριστή εφαρμογή μέσα στο ίδιο 

πληροφοριακό σύστημα οι λειτουργίες τις οποίας θα περιλαμβάνουν:

• Τη συγκέντρωση στοιχείων μεταβολών του προσωπικού ή αντίστοιχων 
καταβληθέντων παροχών ή καταλογισθέντων ποσών προς το προσωπικό του 
δήμου με οποιαδήποτε εργασιακή σχέση, που αντιστοιχούν και έχουν επίδραση 
στην καταβολή των αμοιβών τους.

• Τη μέριμνα για την ενημέρωση των μηχανογραφικών αρχείων του προσωπικού 
με τα προηγούμενα στοιχεία και την εξαγωγή των περιοδικών μισθολογικών 
καταστάσεως πληρωμής κάθε είδους προς το προσωπικού του δήμου.

• Τον έλεγχο των προηγουμένων καταστάσεων και την έγκαιρη διαβίβαση ενός 
αντιγράφου στο Ταμείο για πληρωμές

• Την τήρηση αρχείου καταβληθέντων αμοιβών στο προσωπικό του δήμου και 
έκδοση των αντίστοιχων βεβαιώσεων αποδοχών.

Τα στοιχεία της εφαρμογής αφορούν την τήρηση αρχείων παραμέτρων 
(Συμβάσεις, κρατήσεις, εξαγορές ταμείων φορολογικά στοιχεία) και την τήρηση 
αρχείων εργαζομένων (προσωπικά στοιχεία, μισθολογικά στοιχεία, στοιχεία για 
εξαγορές ασφαλιστικών ταμείων, στοιχεία εκκαθαρίσεων).

Οι λειτουργίες που θα επιτελεί η εφαρμογή είναι:

• Εκκαθάριση τακτικών αποδοχών

• Εκκαθάριση αποδοχών επιδομάτων εορτών και άδειας

• Εκκαθάριση των αποδοχών ασθενείας

• Εκκαθάριση των αποδοχών υπερωριών και νυχτερινής εργασίας ή εργασίας σε 
αργίες

• Εκκαθάριση αποδοχών για το επίδομα ληξιάρχου

• Εκκαθάριση αποδοχών αποζημίωσης αδείας επί λύσεως σχέσης εργασίας

• Εκκαθάριση αποδοχών τριμηνιαίων εξόδων κίνησης
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• Εκκαθάριση αναδρομικών

• Εκκαθάριση εξόδων παράστασης Δημάρχων και Αντιδημάρχων

• Αναζητήσεις με οττοιαδήττοτε κριτήρια
- Δυνατότητα αναζητήσεων βάσει οποιουδήπστε στοιχείου του προϋπολογισμού, 

των εσόδων/ εξόδων των υπόχρεων των ημερομηνιών κ.λ.π ή και οποιουδ^ποτε 
συνδυασμού χαρακτηριστικών

- Δυνατότητα καθορισμού τρόπου ταξινόμησης των επιλεγόμενων με την 
λειτουργία της αναζήτησης εγγραφών

• Εκτυπώσεις με χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης
- Αναλυπκός προϋπολογισμός εσόδων / εξόδων και ανακεφαλαίωση
- Αναλυτικός προϋπολογισμός εσόδων και ανακεφαλαίωση
- Αναλυτικός προϋπολογισμός εξόδων και ανακεφαλαίωση
- Γενική ανακεφαλαίωση εσόδων -εξόδων
- Κατάσταση αναμορφώσεων
- Κατάσταση αναλυτικού προϋπολογισμού με αναμορφώσεις
- Αναλυτική κατάσταση απολογισμού εσόδων και ανακεφαλαίωση
- Αναλυτική κατάσταση απολογισμού εξόδων και ανακεφαλαίωση
- Ανακεφαλαίωση απολογισμού εσόδων -εξόδων
- Περιοδικός απολογισμός εσόδων -εξόδων
- Χρηματικού κατάλογοι
- Συνοπτικοί Χρηματικού κατάλογοι
- Ατονικού καρτέλα οφειλέτη

- Καθολικό εσόδων (βεβαιωμένα)
- Ανάλυση οίκοθεν εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β
- Εκτύπωση αδέσμευτου υπολοίπου κωδικού προϋπολογισμού
- Βιβλίο καταχώρησης εκθέσεων αναλήψεων δαπανών
- Βιβλίο αναλαμβανόμενων υποχρεώσεων.
- Ημερολόγιο καταχώρισης εκδιδομένων χρηματικών ενταλμάτων

- Βιβλίο καθολικό καταχώρισης εκδιδομένων ενταλμάτων

- Εκτύπωση ενταλμάτων-έκθεση δαπάνης

- Κατάσταση ενταλμάτων ανά προμηθευτή
- Εκτύπωση κρατήσεων
- Εκτύπωση βεβαίωσης παρακράτησης φόρου
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- Ατομική ειδοποίηση οφειλέτη
- Εκτύπωση εκδιδομένων διπλοτύπων είσπραξης ανά εισπράκτορα.
- Ανάλυση εισπράξεων από διπλότυπα τύπου Β 
-Κωδικοί ανά βεβαιωτικό τίτλο
- Κατάσταση εισπραχθέντων εσόδων
- Βιβλίο τρεχούμενων λογαριασμών (πληρωμές)
- Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (βεβαιωμένα)
- Βιβλίο εισπρακτέων εσόδων (εισπραχθέντα)
- Κατάσταση πληρωθέντων ενταλμάτων
- Κατάσταση πληρωθέντων ενταλμάτων ανά Ειδικό Λογαριασμό.

• Διπλογραφικό Σύστημα
Το παραπάνω Πληροφοριακό Σύστημα θα πρέπει να καλύπτει με τον καλύτερο 

δυνατό τρόπο και την ενημέρωση βιβλίων Διπλογραφικής Διαχείρισης (Γ κατηγορίας 
του Κ.Β.£) που από τις αρχές του 2000 θα είναι υποχρεωτική η τήρησή τους από το 
Δήμο Αυτό επιτυγχάνεται με τελείως αυτοματοποιημένες διαδικασίες κάτω βεβαίως 
από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις αυτές είναι:

• Μηχανογραφική υποστήριξη και υποδομή

• Διακριτές τέσσερις (4) φάσεις κατά την διεκπεραίωση της δαηόνης. Δηλαδή 
α) Προμήθειες (με έκθεση ανάληψης δαπάνης),
β) Προμήθειες (με την καταχώρηση των τιμολογίων των προμηθευτών), 
γ) Λογιστήριο όπου ενταλματοποιείται η δαπάνη 
δ) Ταμείο όπου εξοφλείται η δαπάνη.
Στους περισσότερους η «υποχρέωση προς τους προμηθευτές» και άρα η 

λογιστικοποίηση της πράξης, εμφανίζεται με την ενταλματοποίηση με αποτέλεσμα να 
μην είναι σε θέση ο Δήμος να γνωρίζει τις πραγματικές του υποχρεώσεις.

Η διαχείριση των εσόδων, είτε προέρχονται από αυτοτελείς πόρους (π.χ 
Ύδρευση, Αποχέτευση, Τέλη Νεκροταφείων, Τέλη Διαφήμισης κ.λ.π), είτε από άλλες 
πηγές (Επιχορηγήσεις, Χρηματοδοτήσεις από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
κ.λ.π), δεν θα παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην διαχείρισή τους αρκεί η 
χρέωση να περνά υποχρεωτικά μέσω της βεβαίωσης της οφειλής του.

Στην περίπτωση της οίκοθεν είσπραξης συνεχίζεται ο ταμειακός χαρακτήρας του 
εσόδου (με πίστωση του εσόδου και χρέωση του ταμείου), όπου αυτό εμφανίζεται και 

λογισπκοποιείται την στιγμή της είσπραξης. Επίσης ένα ιδιαίτερο σημείο που πρέπει 
να τονισθεί είναι ότι ο δήμος πρέπει να τηρεί μια καρτέλα για τον κάθε οφειλέτη, που 

να συμπεριλαμβάνει όλες του η οφειλές και όχι αυτό που κατά κανόνα συμβαίνει
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σήμερα στους περισσότερους δήμους, δηλαδή να τηρείται διαφορετική καρτέλα, με 
αποτέλεσμα ο ίδιος οφειλέτης να εμφανίζεται παραπάνω από μία φορές στα αρχεία 
του δήμου.

Για την επιτυχή εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος θεωρείται απαραίτητη 
η αυτόματη ενημέρωση του διπλογραφικού συστήματος (Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ) 
από ανοικτά δημοφιλή πακέτα Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής (Κεφάλαιο, Φάσμα 
κ.λ.π), δηλαδή η αυτόματη ενημέρωση των Λογαριασμών Τάξεως (Ομάδα 0) στους 
οποίους θα γίνεται η παρακολούθηση του Δημόσιου Λογιστικού, της Γενικής 
Λογιστικής (Ομάδα 1-8) και της αναλυτικής Λογιστικής (Ομάδα 9).Με τον τρόπο δεν 
πρόκειται να συμβεί καμιά ουσιαστική διαφοροποίηση στην λειτουργική και 
οργανωτική δομή των Ο.Τ.Α , αλλά και του γνωστικού ανπκειμένου των υπαλλήλων 
των Ο.Τ.Α με αποτέλεσμα η μεταβίβαση θα είναι ομαλή.

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιεί ο Δήμος για τη μηχανογραφική τήρηση των 
βιβλίων και την έκδοση των στοιχείων του, πρέπει να ανταποκρίνεται στις απαπήσεις 
των σχετικών διατάξεων που ισχύουν κάθε φορά και επιπλέον θα πρέπει να έχει τις 
ακόλουθες δυνατότητες:

• Να είναι προσαρμοσμένο στο εκάστοτε ισχύον σχέδιο λογαριασμών ώστε να 
παρέχει την ανάπτυξη ανάπτυξης κωδικών αριθμών και τίτλων λογαριασμών

• Να εξασφαλίζει στον ίδιο τον φορέα τη δυνατότητα προσδιορισμού των 
μεταβλητών όπως εισφορών, τελών κ.λ.π

• Να εξασφαλίζει την αυτόματη ετήσια προοδευτική αρίθμηση κάθε ημερολογιακής 
εγγραφής, χωριστά για κάθε ημερολόγιο, και η οποία δεν επιτρέπεται να 
μεταβάλλεται από τα χρήστη.

• Να εξασφαλίζει τη δυνατότητα ακύρωσης του λανθασμένοι ενιαίου 
μηχανογραφικού παραστατικού στοιχείου και των εγγραφών που έγιναν 
ταυτόχρονα στους οικείους λογαριασμούς, με μηχανογραφική έκδοση ειδικού 
ακυρωτικού στοιχείου

• Να αποκλείει στο χρήστη την αναδρομική τροποποίηση ή παρεμβολή 
οποιοσδήποτε εγγραφής, μετά ην πάροδο της προθεσμίας ενημέρωσης

• Τα ποσά των ημερολογίων, των λογαριασμών, των ισοζυγίων, των καταστάσεων 
και των στηλών των βιβλίων πρέπει να αθροίζονται αυτόματα και τα αθροίσματα 
να μεταφέρονται από τη μία σελίδα στην άλλη.
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η εργασία αυτή προσπάθησε να αναλύσει τα δύο Λογιστικά Πληροφοριακά 
Συστήματα (Δημόσιο Λογιστικό, Διπλογραφικό Σύστημα) που εφαρμόζονταν και θα 
εφαρμοστούν από της 1/1/2000 στους Δήμους, και ειδικότερα στην μελέτη αυτή στο 
Δήμο Κρουσσών.

Πραγματοποιήθηκε σ’ ένα πρώτο επίπεδο μια προσπάθεια ανάλυσης της 
μετάβασης από το παλιό σύστημα στο νέο, μέσω της ανάλυσής τους και της 
παράλληλης λειτουργίας τους με σχετικές εφαρμογές και ανάλογες συσχετίσεις.

Προτάθηκαν οι βασικές προδιαγραφές για τη μηχανογράφηση του νεοσύστατου 
Δήμου που στερείται τόσο βασικής υλικοτεχνικής υποδομής όσο και καταρτισμένου 
προσωπικού στο σχετικό θέμα.

Σίγουρα με την παρούσα μελέτη δεν καλύφθηκαν όλες οι ανάγκες του δήμου με το 
προτεινόμενο πληροφοριακό σύστημα, ωστόσο τέθηκαν οι βασικές αρχές για την 
προμήθειά του, η οποία πρέπει να υλοποιηθεί άμεσα καθώς οι ημερομηνίες 
"τρέχουν”.

Η στήριξη της προσπάθειας που ξεκίνησε από το Υπουργείο Εσωτερικών 
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με σκοπό την προμήθεια μηχανογραφικού 
εξοπλισμού και την κατάρτιση του προσωπικού, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η 
έλλειψη της πραγματικής οικονομικής κατάστασης των δήμων και η πίεση λόγω 
θεσμικού πλαισίου, καθιστούν επιτακτική την εξομάλυνση των διαδικασιών για την 
μετάβαση από το παλιό στον νέο λογιστικό σύστημα.

Ευελτπστούμε ότι η συγκεκριμένη μελέτη θα αποτελέσει το πρώτο βήμα 
προσέγγισης για την κατανόηση της νέου τρόπου παρακολούθησης της οικονομικής 
κατάστασης των δήμων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

4.1 Δημόσιο Λογιστικό Σύστημα

4.1.1 Διαβιβαστικό-Συγκεντρωτικός Κατάλογος-Βεβαιωτικός Κατάλογος
4.1.2 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου Β
4.1.3 Διπλότυπο Είσπραξης Τύπου A
4.1.4 Γραμμάπο Είσπραξης
4.1.5 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής
4.1.6 Βιβλίο Εκδιδομένων Χρηματικών Ενταλμάτων Πληρωμής
4.1.7 Κατάσταση Πληρωμής
4.1.8 Κατάσταση Κρατήσεων
4.1.9 Πρωτόκολλο Παραλαβής
4.1.10 Απόφαση Απ’ ευθείας ανάθεσης
4.1.11 Γνωμοδότηση
4.1.12 Συμφωνητικό
4.1.13 Καθολικό Εξόδων
4.1.14 Απολογισμός

5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

5.2 Γενικές αρχές τηρήσεως λογαριασμών

5.2.1 Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής
5.2.2 Γενικό Καθολικό
5.2.3 Συγκεντρωτικό Ημερολόγιο
5.2.4 Ισοζύγιο μηνός

5.3 Σύνδεση της Γενικής Λογιστικής με τον Προϋπολογισμό
5.3.1 Σύνδεση Λογαριασμών

5.5 Υποδείγματα Οικονομικών καταστάσεων
5.5.1 Κατάσταση Προϋπολογισμού

5.5.2 Ισοζύγιο Καθολικού Εσόδων- Εξόδων
5.5.3 Πίνακας Απολογισμού Εσόδων-Εξόδων

5.5.4 Ισολογισμός
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

Όλγα Καραμπίδου.

Τέρπυλλος 
Αριθ. πρωτ.

199

Ταχ. Δ/νση :Τέρπυλλος 
Ταχ. Κωδ. :61 100 
Πληροφορίες:5.. VSQpQeTCfi\.CxN!vi^ 
Τηλ. : 0341-61201

Δ. Ο. Υ
ΠΡΟΣ : Ν. Κιλκίς

61 100 
Κιλκίς

ΘΕΜΑ: Βεβαιωτικός κατάλογος οικ. έτους 199

Σας στέλνουμε τον από ^-J ~ 199*jf βεβαιωτικό κατάλογο υπο-
χρέωνotiW καταβολή ι
1) . . Τί ε·Α^. . ...........................

2) . .___ fbpA-’.C^u’5  .......................

3 ). . fxc?MA mV y. )ζ- yl

4) ...................................................................................

5) ................. ..........................................................

6) ..............................................................................

του Δήμου Κρουσσών
Και παρακαλούμε την κατά τον Νόμο είσπραξη-

Συνημένα:
2 Βεβαιωτικούς καταλ.
3 Συγκετρωτικους καταλ.

Ο Αρμόδιος υπάλληλος Ο Δήμαρχος
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ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΌλγαΚαραμπίδου. Οικονομικό έτος 199
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ Κ.Α Γ. . .

Ω32·2-.ο.ιι,.3....

Ε ΛΑΊΙΝΙ ΚΙ I ί ^°Τίσπκών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

ΣΥΓΚΕΤΡΩΤΙΚΟΣ

1-------------------------------------------------------------------------------------------- 1--------------------------------a
||Βεβαιωτικός κατάλογος υποχρέων στην καταβολή υπέρ του Δήμου || 

j ΚΡΟΥΣΣΩΝ j . |!
I ι ' ' ||
II iyps IMP . .. 1otf'.K ‘■IJ.W........... Οικ. έτους 199 j|

||A/A || Ονοματεπώνυμο 
jj j| υποχρέων

|Κατοικο6ημότες του

IΔήμου μας

jj Αιτ/για

II 
"
Ιΐ ι Ι^ ΐ^ο..
II
II ····...............................

|| 2 Μίο..
II
II ........................

|| 3 ί>Ρ. ^0^Qi>ax'-V_

i| ..........
II
II 4 ......................................
II
il ...........................................
II
II 5 ........................................
II
II ..............................................
II
II 6.........................................

Hh

ποσό

d-CCC CCC I!

2-CCOOOO.

L CsQ.lfO

I σύνολο
1 i—

0 Αρμόδιος Υπάλληλος
Τέρπυλλος - -199

0 Δήμαρχος
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου. API©. ΕΝΤ. ΒΙΒΛΌΥ 23

Δ.Ο.Υ.............
ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ

ΔΙΠΛΟΤΥΠΟ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ 19. ΑΡΙΘ. ΧΡΗΜ. ΚΑΤΑΛ.

Ο - Η κ.

τυπου - Β

πλήρωσε τα πιο κάτω ποσά

ΤΟΥ ΕΣΟΔΟΥ ΤΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΩΔΙΚΑ
ΕΣΟΔΟΥ

Η
ΛΟΓ/ΣΜΟΥ

ΠΟΣΑ

ΕΙΔΟΣ ΟΙΚ.
ΕΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΥ ΧΡΟΝ/ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΗΣ

ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ
ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗΣ

ΠΛΗΡΩΜΗΣ

.

'Αθροισμα

Εισπράχθηκον δραχμές..............................................................................................

Σύνολο

ΓΙΑ ΤΗ 
Δ.Ο.Υ. Ο ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ

.........................................19.........
Εισπράχθηκε το παραπάνω ποσό 
Ο ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ
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Όλγα Καραμπίδου.

Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

πλήρωσε τα mo κάτω ποσά

Του εσόδου Της βεβαίωσης Λριθ.
Κωδ.

εσόδου
ή

Λον/σμού

ΠΟΙΑ

Είδος
Οικον.
έτος

Αριθιιός
Βιβλίου Χρονολογία Οφειλής

Ποοοαυζπση
εκποόβεουης

πΛπρίικιπς

$5)a

%

s> "%

έ>

Αθροισμα.......

ΤΓλ/πΑο

0 Εκδότης Εισπράχθηκε το παραπάνω ποσό 
0 Ταμίας
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου.

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ iNs 002323

ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΡ/ΚΩΝ--------fei.

κατάθεσεστο Ταμείο παρακαταθηκών και Δανείων το ποσό αυτό για την πιο κάτω αιτία:

Δηλαδή Δρχ.



Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Δ Η Μ 0 Γ: ΚPQYΣΣΩΝ Όλ?αΚαραμπίδου. ΑριΒ.

ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 199_9.

Κ. Α. Εγκριθέν ποσό Ενταλθέν ποσό Εντελ.ποσό Υπόλοιπο

Σύνολο

Δια το ασκούν την ταμειακή υπηρεσία TOTJ ΔΤ)μθΌ Κ Ρ Ο Υ Σ ΣΩ Ν

ΤαμΓ.ίη Κ L λχ L C

Δικαιούχος Αιτία πληρωμής Ποσό Δρχ. ΕΠ1ΣΥΝΑΠΤ0ΜΕΝΑ
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΤΙΚΑ

ΔΡΑΧΜΕΣ

D- - Δρχ..

21---------

3) --------

4) --------

5) ------
Si.

0 Προί.'-~άυΕ7ος ΑρνίΤΤTO;r,i

Σύνολο κρατήσεων 

100
u μ ; c < ο
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Τέρπυλλος

Ο Π
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αθαριοτής

Όλγα Καραμπίδου.

Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς
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Όλγα Καραμπίδου.

Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΠΟΣΟ ΤΑΔΚΥ
η ο* Ίίλοκ,ον Γ\ 0

Τέοπυλλος

0 Ποοίστώυενος Λογιστηρίου 0 ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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Όλγα Καραμπίδου.

Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Οι υπογεγραμμένου
1. Βασιλειάδης Μιχαήλ

2. Μανουσαρΐδου Σοφία 

3 Μιχαηλίδης Μιχαήλ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παραλαβής προμηθειών δυνάμει της υπ' αριθμ.
.................... /1999 αποφάσεως του Δήμου Κρουσσών Νομού Κιλκίς, σε εφαρμογή των
διατάξεων των Π.Δ 28/80 και 410/95. καθώς και του άρθρου 13 του Ν. 2503/97. προβήκαμε
σήμερα την............................. του μηνάς................................................................
του έτους 1999 στην παραλαβή των κατωτέρω υλικών για χρήση της υπηρεσίας μας.

jVA : ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 1 ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΟ j ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
I ΜΟΝΑΔΟΣ ! ΣΥΝΟΛΟ

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Τα ανωτέρω υλικά τοποθετήθηκαν στην αποθήκη του Δήμου και θα διατεθούν για τον σκοπο 
για τον οποίο προμηθεύτηκαν με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Π
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
JTUMUT ΓΓΙΓΓ^ —----------
ΔΕΡΤΟΓ g~pnv WOTT----------

Όλγα Καραμπίδου.

Αριβ. Πρωτ.

ΑΠΟ.ΦΑ ΓίΓ

ΑΠΕΊΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

0 ΛΕΜΕΣΟΣ. IDT ΔΉΠΟΓ ΓΡΟΤ"Σ37Γ Τ.

Έχοντας υπόψη:
1] Τον συνταχθέντα και ψηφισθέντα με την αριθ. /189.. απόφαση του ητιμΊυμβουλίου.προυπ;σμό τ:

Δταου , ,χρήσης 1Β9.*.^και την έγκριση αυτού,με την αριβ. /ΐ99.-,όμοια ρκ Νομαρχίας ------*---------
2] Το γεγονός όη στην ummcaia....................... και ειδικώτερα οτου ΚΧ ..., .. *cvEYP0an πίστωση δρχ.

δρχ____ !______ !___________________:______L---------------ακοπή την προμήθεια............................... .........

3] Την αριθ.. /ί9ό., απόφαση περί φηφισεως πιστώσεων του Προυπ/σμού χρήσης 199"., στη
οποία ουμπεριλαμβάνεται και η ψήφιση της πίστωσης του ανωτέρω αναγραφόμενου ICA. για την συγκεκρι
μένη προμήθεια και ότι υπάρχει εξειδίκευση προς τούτο αλλά και εξασφαλισμένη πίστωση.

4] Τις διατάξεις του άρθρου 23,παρ.2 της αριθ.113ΒΒΤΚΡ·1983 {ΦΕΚ 185/Β/23-3-83),κανονιστικής Απόβασης :a 
Υπουογού Είωτερικών { Ε<Π0ΤΑ),σε συνδυασυό με τις διατάξεις του άρθρου 3,παρ.20,περίπτωση 3' :a 
Ν.ί797/8Β.{·Ε< 1β4/τ.Α74-Β·ΒΒ).

£] Τις αριθ.α)27Β4/8·6·93/εγκ.27,5}40Β62/10·9-93 & γ}5527Β/22·11·Β3/εγκ.£3.εγκυκλΙους Υπ.Εσωτεριχών.
6] Το αριθ. ................έγγραφό του,προς την επιτροπή του άρθρου 46 του Ε(Π-ΟΤΑ,για γγωμοδότπσπ :πι ττχ

αγωττοω προιιήθειας.
7] Την από................. γνωμοδότηση της αναφερομένης επιτροπής,

Α Π Ο Φ A I i::Z.£ 1

Την απευθείας ανάθεση προμήθειας:

1 c/a E5oc floouneciac Ποσότητα Tiun Μοναδοο Σύνολο Φ.Π.Α. Γ εν.Ιύνολο naccrr-r.cr.
1.
2.
3. •
4.
5
6

8
3

-LC
-LL

_Ll
_L3

Σταν προμπέευτή. —:--------- .---------------------------------------------- Δ/νση............
ΤΓΛέαωνο........................ r A X...................... Αρμόδια ΔΟΥ..........................Α.Ο.Μ.
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου.

Λ ΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λρησψοποπομίται μόνο στην Γχρίπτωση αππΑίος ανάθεσης.
ΤΕΠΚΠΓ THSESr------ --——

. ΔΙ^ΟΣ- gPgTSSSSr—--------

I ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

Οι υπογεγραμμένοι:

2Ι·
3)

..του____ __,ΥπάλλΓ>λοςΤου ....... ,μεΕαόμά.....L Μ.Κ..........
• , · · | ·

ΙΜ·Μ| ΜΜΜ··Μ······#···| |······β ·(·>··<■·

Λ · .......
που αποτελούμαι επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών προμηθειών και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών κοι 
απαιθείας ανάθεσης (Δοθρο 46 της Αριθ,11389/8·3·93}κανονιστιχής πράξης του Υπουργού Εσωτερικών,πευ δημοσιεύαμε 
στο αρι8.185/τ.β’/23-3-93 .Ε.Κ.Π.-0..ΤΑ

Έχοντας υπόψη: 
απόφαση τουΙΓΓην αρΛ Δημάρχου Κρουαοώυ στην οποία αναγροφονται τα υπο

προμήθεια είδη που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία-των υπτρεσιών ταν Δήμου · Τ1ς 5ιαόιχασϊεα των 
διατάξεων του άρθρου 23,παρ.2 του Ε.Κ.Π. · Ο.ΤΑ,σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 3,παρ.20,περίπτωση Θ', του Ν. 17S7/ES 
ΦρΧ *46/τΐΑ.Γ Λ-8-1983.·
2]Τις διατάξεις τού άρθρου’46,παραγρ.1 και 2 του Ξ.Κ.Π.-Ο.ΤΑ

ΓΝΩΜΟΑΟΤΟΥΜΕ

Α\ θετικά για την προμέθαα των εναγραφομέγών στην, αριθ....................199... απόφαση ·του Δημάρχου
είδη ή προτείνουμε:·

(·····«« ·····*··«%«

' ,χώοίς αυτή η πρόταση να είναι δεσματική γιουτάν,σύμφωνα με ης διατάξεις ταυ Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών C- Τ A 
δεδουέναυ ότι επέχει θέση προτάσεως.( άρθρο 21 παρ.1)
Β* Δ!ΑΟΟΝΆ: ' .

Ο υπογεγραμμένος ............. ........ .τ-.:......................................  μέλος της επιτροπης.εκφράξω την ·ε:ω;:ε^·
διοφωνκΓ

κα υπογράφω την ποοαπανω Γ.ωμοδάπτσπ με επ.φύλαξη.

Η ΕΠίΤρ ΟΠΗ

1}

2]

3]
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ολγα Καραμπίδου.
ΝΟΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΡΟΥΣΣΩΝ

Αριθ. Πρωτ:
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ.Ρ.Χ...................

Προμήθειας υλικών

Στην Τέρπυλλο σήμερα την ...........................του μηνάς ............................  του έτους
...........ημέρα.........................και ώρα.:................. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι:
α).......................................................... με την ιδιότητα του Δημάρχου Κρουσσών
β) .......................................................... με την ιδιότητα του προμηθευτή ειδών
................................................................ συνεφώνησαν και συναπεδέχθησαν τα κατωτέρω:
Ο πρώτος των συμβαλλομένων και ενεργών με την ιδιότητά του και για λογαριασμό του Δήμου, 
έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 266 και 267 του Δ. και Κ.Κ (Π.Δ 410/95). καθώς και το άρθρο 17 

του Ν. 2539/97. όπως έχει τροποποιηθεί με την παραγ. 9 του Ν. 2623/98.
2. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του Δήμου Κρουσσών χρήσης 1999. εντός του οποίου

υφίσταται εγγεγραμμένη και ψηφισμένη πίστωση του Κ.Α.................για την συγκεκριμένη

-------- ΕΦαΡμ°ϊή των Λογιστικών Πληροφορικών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

προμήθεια.
3. Την υπ? αριθ..................... απόφαση του Δημ. Συμβουλίου
4. Την υπ' αριθ..................... απόφαση της Δημ. Επιτροπής με την οποία καθορίζεται ο τρόπος

προμήθειας, ο οποίος είναι της απευθείας ανάθεσης.
5. Την με αριθ....................... μελέτη που συντάχθηκε από την Τ.Υ.Δ.Κ Κιλκίς και θεωρήθηκε

από τον Προϊστάμενο αυτής την

Αναθέτει

Στον δεύτερο συμβαλλόμενο την προμήθεια των παρακάτω ειδών με τις έναντι αυτών τιμές.

Α/Α Είδος Ποσότητα Τιμή ΣΥΝΟΛΟ Φ.Π.Α ΓΕΝΙΚΟ
Προμήθειας Μονάδας ΣΥΝΟΛΟ

1 .......................................................................... *................................................................
2 ..........................................................................................................................................
3 ...........................................................................................................................................
4 ..........................................................................................................................................
5 ..........................................................................................................................................
6 .........................................................................................................................................................
7
8 .........................................................................................................................................................

Σύμφωνα με τους όρους της.......................μελέτης και των σχετικών αποφάσεων του Δήμου.
Τα ανωτέρω υλικά υποχρεούται να παραδώσει στην Επιτροπή παραλαβής (έδρα του Δήμου) 
εντός προθεσμίας..................................
Ο δεύτερος των συμβαλλομένων δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παρόιτος και 
υπογράφει αυτό ανεπιφύλακτα.

Οι συμβαλλόμενοι

Ο Δήμαρχος Ο Προμηθευτής
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου.

ΚΑΘΟΛΙΚΟ ΕΞΟΔΟΝ Τ
ΜΕΡΟΣ .............................. —.ΤΜΗΜΑ.............. ...............................

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΡΗΣΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ.........................  ...............
Ποσό πον εγχρίδηχε όραχ.

ΠΙΣΤΩΣΗ ΓΙΑ —

ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ Ονοματεπώνυμο

πληρωάέντο Αιτία πληρωμής Ποσό ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Αριθ. Χρονολογία

— ....-----------------

.....................

Μέροο................. Τμήμα................ Κωδικόε Αριύιιό:.................ποσό πον εγχρίάηχε δραγ......................................
Πίστωση για..................................................................................................................................................................

...............—... -................ ......

—............................... -........

-------------------------------- ------

........................--------------------------- ----------
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

Όλγα Καραμπίδου.
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Εφαρμογή των Λογιστικών Πληροφοριακών Συστημάτων στο Δήμο Κρουσών Νομού Κιλκίς

νενικό καθολικό unvoc lavouaolou
Όλγα Καραμπίδου.

προοδ.σύνολο
\.Α Κωδικό: Περιγραφή Ημερομηνία Χρέωση Πίστωση Χρέωση Πίστωση

1 30 ΠΕΛΑΤΕΣ Μεταφορά 0 0 0 0
2/1/1998 4649875 0 4649875 ‘ 0

28/1/1998 2678318 0 2678318 0
29/1/1998 1608362 0 1608362 0
31/1/1998 0 11184804 0 11184804

Μηιΰς 8936555 11184804 . 0 2248249
Σύιυλα 8936555 11184804 0 2248249

2136 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΉΠΚ Μεταφορά 0 0 0 0
28/1/1998 0 2678318 0 2678318
29/1/1998 0 1608362 0 1608362

Μηνό: 0 4286680 0 4286680
Σύνολα 0 4286680 0 4286680

3 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ Μεταφορά 0 0 . 0 . 0
2/1/1998 0 22355000 θ 22355000
7/1/1998 1600 82880 0 81280
9/1/1998 6637 331873 0 325236

13/1/1998 181037 425817 0 244780
15/1/1998 1840 92000 0 90160
16/1/1998 28364803 70382483 0 42017680
19/1/1998 89416 217080 0 127664
22/1/1998 4589 229425 0 224836
23/1/1998 40895 2087940 0 2047045
28/1/1998 1198800 0 1198800 0
30/1/1998 14552692 37268385 0 22715693
31/1/1998 118121511 0 118121511 0

Μηιύ: 162563820 133472883 29090937 0
Σύνολα 162563820 133472883 29090937 0

4 46 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ Μεταφορά 0 0 0 0
31/1/1998 0 346380 0 346380

Μηνό; 0 346380 0 346380
Σύνολα 0 346380 0 346380

5 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Μεταφορά 0 0 0 0
2/1/1998 22355000 25232348 0 2877348
7/1/1998 82880 0 82880 0
9/1/1998 331873 0 331873 0

12/1/1998 0 38626361 0 38626361
13/1/1998 425817 425817 0 0
15/1/1998 92000 1978519 0 1886519
16/1/1998 70382483 31756122 38626361 0
19/1/1998 217080 0 217080 0
22/1/1998 229425 0 229425 0
23/1/1998 2087940 0 2087940 0
26/1/1998 0 23039058 0 23039058
30/1/1998 37268385 35506946 1761439 0

Μηνό: 1334 72883 156565171 0 23092288
Σύνολα 1334 72883 156565171 0 23092288

6 54 ΪΤΊΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ Μεταφορά 0 0 0 0
7/1/1998 0 1600 0 1600
9/1/1998 0 6637 0 6637

13/1/1998 0 181037 0 181037
15/1/1998 0 1840 0 1840
16/1/1998 0 2 8364803 0 28364803
19/1/1998 0 89416 0 89416
22/1/1998 0 4589 0 4589

4089523Η/1998 () 4U89J 0
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συνκεντοωτικό ηυεοολόνιο Ιανουαρίου
ιεοουηνί Κωδικόο Περιγραφή Χοέωσπ Πίστωση

2/1/1998 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 4649875 0
2/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ϋ 22355000
2/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 22355000 25232348
2/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 22355000 0
2/1/1998 62 ΠΑΡΟΧΕΣ ΤΡΙΤΩΝ 2877348 0
2/1/1998 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 4649875
7/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1600 82880
7/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 82880 0
7/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 1600
9/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 6637 331873
9/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 331873 0
9/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 6637

12/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 38626361
12/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 38626361 0
13/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 181037 425817
13/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 425817 425817
13/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 181037
13/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 425817 0
15/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1840 92000
15/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 92000 1978519
15/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 1840
15/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 1978519 0
16/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 28364803 70382483
16/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 70382483 31756122
16/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 28364803
16/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 30651538 0
16/1/1998 61 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 1104584 0
19/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 89416 217080
19/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 217080 0
19/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 89416
22/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 4589 229425
22/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 229425 0
22/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 4589
23/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 40895 2087940
23/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 2087940 0
23/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 40895
26/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 0 23039058
26/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 23039058 0
28/1/1998 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 2678318 0
28/1/1998 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΉΤΙΚ 0 2678318
28/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 1198800 0
28/1/1998 74 ΕΓΠΧΟΡΗΓΉΣΕΙΣ+ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗ 0 1198800
29/1/1998 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 1608362 0
29/1/1998 36 ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚ 0 1608362
30/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 14552692 37268385
30/1/1998 50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 37268385 35506946
30/1/1998 54 ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ-ΤΕΛΗ 0 14552692
30/1/1998 60 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 34783405 0
30/1/1998 61 ΑΜΟΙΒΕΣ+ΕΞΟΔΑ ΤΡΙΤΩΝ 723541 0
31/1/1998 30 ΠΕΛΑΤΕΣ 0 11184804
31/1/1998 38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 118121511 0
31/1/1998 46 ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 0 346380
31/1/1998 73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0 95646697
31/1/1998 74 ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ+Δ1ΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗ 0 4879583
31/1/1998 76 ΕΣΟΔΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0 97086
31/1/1998 81 ΕΚΤΑΚΤΑ+ΑΝΟΡΓΑΝΑ ΕΞΟΔΑ-ΕΣΟΔΑ 0 215000
31/1/1998 82 ΕΞΟΔΑ+ΕΣΟΔΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ 0 5751961
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Όλγα Καραμπίδου

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ελληνική Βιβλιογραφία

1. Βατικιώτης Αντώνης-ΒατικιώτηςΓεώργιος
Δομημένη Ανάλυση -Σχεδίαση Συστημάτων (θεωρία-πράξη)

2. Καραγιάννης I. Δημήτριος Καθηγητής Λογιστικής Κοστολόγησης 
Παραδείγματα Εφαρμογής και Ανάλυσης του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου

3. Καραγιλάνης Στέλιος -Σύμβουλος Λογιστικής Ο.Τ.Α 
Ο.Τ.Α Από το Δημόσιο Λογιστικό στο Διπλογραφικό Σύστημα

4. Οικονόμου Σ. Γεώργιος-Γεωργόπουλος Β. Νικόλαος 
Πληροφοριακά Συστήματα για Διοίκηση Επιχειρήσεων (Τόμος Α’)
Εκδόσεις Ευγ. Μπένου, Αθήνα 1995

5. Παπαδημητρίου Άγγελος
Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Προτάσεις καλύτερης εφαρμογής

6. Παπαναστασάτου ΣΠ. Αναστάσιος
Το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο-Θεωρητική προσέγγιση και πρακτική εφαρμογή

7. Σάκελλης I. Εμμανουήλ ΔΛττής Λογιστικής Βιβλιοθήκης 
Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Λογιστική Βιβλιοθήκη.

8. Τενέδιος Αντώνιος Φοροτεχνικός Α.Σ.Ο.Ε 
Γ.Λ.Σ Γενικό Λογιστικό Σχέδιο

9. Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
Λογιστικό Οδηγός για τους Δήμους
Αθήνα, Φεβρουάριος, 1999

10. Χαραμής Ε. Γεώργιος-Αναπληρωτής Καθηγητής Παν/μίου Μακεδονίας 

Ανάλυση και σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων 
Γενικέςαρχές-Μεθοδολογία-Πρότυπα-Διαδικασίες
Θεσαλλσνίκη, 1998
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Όλγα Καραμπίδου

Ξένη Βιβλιογραφία

1. Bookholpt James 

Accounting Information Systems

2. Gelinaw, Oram, Wiggins 
Accounting Information Systems

3. Laudon C. Kenneth , Laudon P. Jane 
Management Information Systems, 4th edition

4. Taylor H Donald & Glezen G. Williams
Auditing integrated concepts and procedures, 5th edition

5. Wilkinson W. Joseph 
Accounting Information Systems 
Essential concepts and applications.

6. Page John, Hooper Paul
Accounting and Information Systems, 4th edition.
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