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Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου Τοµέα 

Ένα πολύ σηµαντικό στοιχείο για την παγκόσµια ανάπτυξη και ευηµερία είναι η 

σύγκλιση και εναρµόνιση των δηµόσιων συστηµάτων λογιστικής στις διάφορες 

χώρες και οργανισµούς. Τα πολλά κρούσµατα απάτης, φοροκλοπής, διαπλοκής κ.ά. 

έχουν αναγκάσει τις κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια να εφαρµόσουν 

µεταρρυθµίσεις στους λογιστικούς κανόνες, που θα µπορούν να ανταποκριθούν 

στις σύγχρονες ανάγκες πάταξης της διαφθοράς. 

Μεταξύ των πολυάριθµων αλλαγών στη λογιστική των κυβερνήσεων είναι και η 

εµφάνιση των Διεθνών Λογιστικών Πρ οτύπων για το Δηµόσιο Τοµέα (International 

Public Sector Accounting Standards, IPSAS). Τα Πρότυπα αυτά είναι βασισµένα, 

κυρίως, στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ιδιωτικού τοµέα, ενώ µερικά από 

αυτά απευθύνονται αποκλειστικά στο δηµόσιο τοµέα. Σκοπός τους είναι η βελτίωση 

της ποιότητας και συγκρισιµότητας των οικονοµικών πληροφοριών που 

παρουσιάζονται από τις οντότητες του δηµόσιου τοµέα σε όλο τον κόσµο και η 

θέσπιση κριτηρίων για καίρια θέµατα, όπως η αναγνώριση, η επιµέτρηση, η 

παρουσίαση και η γνωστοποίηση των σχετικών λογιστικών γεγονότων και 

συναλλαγών, στο πλαίσιο της παγκόσµιας σύγκλισης των λογιστικών και 

ελεγκτικών κανόνων. 

Οι διατάξεις του ΠΔ 54/2018 άρχισαν να εφαρµόζονται, το 2019, από την Κεντρική 

Κυβέρνηση, ενώ από 01.01.2023, οι λοιπές οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης 

υποχρεούνται να εναρµονιστούν, επίσης, µε τον Νόµο αυτόν. 

Οι οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης υποχρεούνται να εφαρµόσουν,  από 

01.01.2023, τον νέο Νόµο για το Δηµόσιο Λογιστικό. 

Πρόκειται, ουσιαστικά, για ένα Διπλογραφικό Σύστηµα το οποίο στηρίζεται στο ESA 

(European System of Account)· έχει, δηλαδή, µία δοµή σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό 

Σύστηµα Λογιστικού Σχεδίου κι αυτό διευκολύνει, κεντρικά, την Ευρωπαϊκή Ένωση 

να έχει γρήγορη αποτύπωση -σε όλον τον χώρο της Ευρώπης και στη χώρα µας 

ξεχωριστά- για το τι είδους δαπάνες πραγµατοποιούνται. 
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Αποτελεί σηµαντικό εργαλείο για τη λήψη απόφασης της άσκησης πολιτικής. 

Παραδείγµατος χάριν, µπορούν εύκολα, µέσα από το σύστηµα αυτό, η Κυβέρνηση ή 

άλλα όργανα -και εν τέλει οι πολίτες- να έχουν τον έλεγχο ότι τόσο τοις % 

ξοδεύτηκε ή θα ξοδευτεί στην Παιδεία, στην Υγεία, στις Ένοπλες Δυνάµεις κ.ο.κ.. 

Από την άλλη πλευρά, δίνει τη δυνατότητα, σε οποιονδήποτε θέλει να ελέγχει τα 

οικονοµικά στοιχεία µιας οντότητας, να µπορεί εύκολα µέσα από το ΕRP (Enterprise 

Resource Planning) σύστηµα να αποτυπώνει τα στοιχεία και να κάνει κι άλλες 

συγκρίσεις. Θα µπορεί, για παράδειγµα, να καταλάβει γρήγορα τον λόγο που ένα 

κτήριο στοίχισε ν σε έναν οργανισµό και σε έναν άλλον οργανισµό στοίχισε 2ν. Αυτό 

πρέπει να δικαιολογηθεί. Είναι ένα ουσιαστικό, ελεγκτικό εργαλείο για την Κεντρική 

Διοίκηση.  

Ποιος είναι ο στόχος των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων Δηµόσιου τοµέα (IPSAS);  

Τα IPSAS είναι ένα λογιστικό πλαίσιο κατάρτισης και παρουσίασης οικονοµικών 

καταστάσεων για το Δηµόσιο Τοµέα. 

Τα IPSAS έχουν καταρτιστεί από το Συµβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Δηµοσίου Τοµέα (IPSAS B) και βασίζονται, κατά το µεγαλύτερο µέρος στα ΔΠΧΑ, τα 

οποία όµως έχουν προσαρµοστεί, προκειµένου να καλύψουν τις ειδικότερες 

ανάγκες του Δηµοσίου Τοµέα. 

Ο σκοπός των 32 IPSAS, που έχουν καταρτιστεί και εκδοθεί µέχρι σήµερα, είναι να 

υπηρετήσουν το δηµόσιο συµφέρον µέσω της υιοθέτησης υψηλής και 

αναγνωρισµένης ποιότητας προτύπων κατάρτισης Οικονοµικών Καταστάσεων του 

Δηµοσίου Τοµέα, όπως π.χ. 

➔ Κατάσταση οικονοµικής θέσης (ισολογισµό). 

➔ Κατάσταση οικονοµικής απόδοσης (αποτελέσµατα χρήσεως). 

➔ Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων. 

➔ Κατάσταση ταµειακών ροών. 

➔ Κατάσταση προϋπολογιστικών και απολογιστικών κονδυλίων της Κυβέρνησης. 

Προϋποθέσεις για επιτυχή εφαρµογή των IPSAS 

Η επιτυχής εφαρµογή των IPSAS προϋποθέτει τα εξής: 

➔ Ανάπτυξη κουλτούρας, στην κυβέρνηση και στους δηµόσιους φορείς γενικότερα, 

ότι η εφαρµογή των IPSAS στον δηµόσιο τοµέα είναι προς το δηµόσιο συµφέρον. 

➔ Εκπαίδευση προσωπικού του δηµοσίου τοµέα, που θα κληθεί να εφαρµόσει τα 

IPSAS, σε θέµατα διπλογραφικής λογιστικής και Προτύπων. Η εκπαίδευση µπορεί 
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να θεωρηθεί το κλειδί της επιτυχίας τόσο στην εφαρµογή των IPSAS όσο και στον 

εκσυγχρονισµό της λογιστικής του δηµόσιου τοµέα.  

➔ Απογραφή των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του 

δηµοσίου τοµέα κατά την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των IPSAS (υπόλοιπα 

έναρξης). 

➔ Δηµιουργία «µητρώου παγίων στοιχείων», όπου θα παρακολουθούνται 

αναλυτικά τα πάγια περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου τοµέα. 

➔ Στελέχωση των οντοτήτων του δηµοσίου τοµέα µε επαρκή και κατάλληλο 

προσωπικό, µε γνώση, εξειδίκευση και πρακτική εµπειρία στη λογιστική και στην 

εφαρµογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. 

➔ Υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου (π.χ. Coso 

σύστηµα εσωτερικού ελέγχου κ.λπ.) που θα συµβάλλουν τόσο στην αποτελεσµατική 

λειτουργία των υπηρεσιών του δηµοσίου τοµέα όσο και στην ορθή σύνταξη των 

οικονοµικών καταστάσεων. Επισηµαίνεται ότι µε την υιοθέτηση επαρκών και 

αποτελεσµατικών συστηµάτων εσωτερικού ελέγχου µπορεί να εντοπίζονται ή να 

αποτρέπονται τυχόν ατασθαλίες ή απάτες στον δηµόσιο τοµέα. 

➔ Υιοθέτηση και εφαρµογή σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων που 

συµβάλλουν αποτελεσµατικά στη λογιστική οργάνωση των οντοτήτων, καθώς και 

στην έγκαιρη και αξιόπιστη πληροφόρηση της διοίκησης. 

➔ Έλεγχος των οικονοµικών καταστάσεων των οντοτήτων του δηµοσίου τοµέα από 

εξωτερικούς ελεγκτές προκειµένου οι καταστάσεις αυτές να είναι περισσότερο 

διαφανείς και αξιόπιστες. 

➔ Διάθεση του απαιτούµενου κονδυλίου για την κάλυψη του κόστους της πρώτης 

εφαρµογής των IPSAS στον δηµόσιο τοµέα. 

Τα IPSAS εφαρµόζονται από: 

➔ Εθνικές Κυβερνήσεις (π.χ. υπουργεία, δηµόσιες υπηρεσίες, Ένοπλες Δυνάµεις 

κ.λπ.) 

➔ Επαρχιακές και τοπικές αυτοδιοικήσεις (π.χ. περιφέρειες, δήµοι κ.λπ.) 

➔ Αυτόνοµες οντότητες του δηµοσίου τοµέα (π.χ. πανεπιστήµια, ασφαλιστικοί 

οργανισµοί, νοσοκοµεία, λοιπές µονάδες υγείας). 

Διευκρινίζεται ότι ορισµένες Δηµόσιες επιχειρήσεις (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ.) 

εφαρµόζουν ήδη τα ΔΠΧΑ. 

➔ Προσάρτηµα οικονοµικών καταστάσεων 

Σηµαντικές αλλαγές που θα επέλθουν µε την εφαρµογή των IPSAS 

Η εφαρµογή των IPSAS θα επιφέρει σηµαντικές αλλαγές στις εκθέσεις οικονοµικών 

αναφορών του δηµοσίου τοµέα. Οι κυριότερες από τις αλλαγές αυτές είναι οι εξής: 
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α) Κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων από κάθε οντότητα του δηµοσίου τοµέα 

στις οποίες θα απεικονίζεται η πραγµατική οικονοµική θέση και απόδοσή της. 

β) Εφαρµογή της βασικής λογιστικής αρχής της αυτοτέλειας των λογιστικών 

περιόδων. Η εφαρµογή της αρχής αυτής θα επιφέρει επανάσταση στο Δηµόσιο 

Τοµέα που εφαρµόζει το Δηµόσιο Λογιστικό. 

Παράδειγµα 1: 

Έστω ότι το Ελληνικό Δηµόσιο εκδίδει την 1.7.Χ1 οµόλογο ονοµαστικής αξίας 

1.000.000.000€ ετήσιας διάρκειας µε επιτόκιο έκδοσης 5%. 

Λογιστικός χειρισµός τόκων: Με το σηµερινό καθεστώς, οι τόκοι του οµολόγου 

ποσού 50.000.000€ (1.000.000.000 x 5%) θα καταβληθούν στη λήξη 30.6.Χ2 και 

θα επιβαρύνουν εξ ολοκλήρου την επόµενη λογιστική περίοδο Χ2. 

Με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων, οι αναλογούντες στη 

χρήση Χ1 τόκοι ποσού 25.000.000€ (1.7-31.12.Χ1 ποσό 1.000.000.000 x 5% x 

6/12) θα επιβαρύνουν τη λογιστική περίοδο Χ1 και το υπόλοιπο ποσό τόκων 

25.000.000€ θα επιβαρύνει την επόµενη λογιστική περίοδο Χ2) 

Παράδειγµα 2: 

Έστω ότι το Ελληνικό Δηµόσιο προµηθεύεται την 1.10.Χ1 αναλώσιµα υλικά 

συνολικής αξίας 5.000.000€ από προµηθευτή. Το τίµηµα εξοφλείται την 30.1.Χ2. 

  

Λογιστικός χειρισµός προµηθειών: Με το σηµερινό καθεστώς, η δαπάνη 

προµηθειών ποσού 5.000.000€ θα επιβαρύνει την επόµενη λογιστική περίοδο Χ2 

κατά την οποία θα εξοφληθεί το τίµηµα. 

Με βάση την αρχή της αυτοτέλειας των λογιστικών περιόδων, η προαναφερόµενη 

δαπάνη ποσού 5.000.000€ θα επιβαρύνει τη λογιστική περίοδο Χ1 που 

πραγµατοποιήθηκε η δαπάνη. 

γ) Οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δηµοσίου λόγω καταπτώσεων ή επικείµενων 

καταπτώσεων εγγυήσεων προς τρίτους θα επιβαρύνουν τη λογιστική περίοδο που 

καταπίπτουν ή αναµένεται να καταπέσουν οι εγγυήσεις αυτές. 

Αντίθετα, µε το σηµερινό καθεστώς επιβαρύνεται κάθε λογιστική περίοδος µε το 

αντίστοιχο ποσό που καταβάλλεται για τις προαναφερθείσες καταπτώσεις 

εγγυήσεων. 

δ) Οι υποχρεώσεις του Ελληνικού Δηµοσίου προς το απασχολούµενο προσωπικό 

για καταβολή αποζηµιώσεων (εφάπαξ) κατά την αποχώρησή τους από την υπηρεσία 

για συνταξιοδότηση, καθώς και για την καταβολή συντάξεων στο µέλλον, θα 

υπολογίζονται µε βάση αναλογιστική µελέτη και θα επιβαρύνουν ανάλογα κάθε 

λογιστική περίοδο (αρχή του δεδουλευµένου). 

Αντίθετα, µε το σηµερινό καθεστώς επιβαρύνεται κάθε λογιστική περίοδος µε το 

αντίστοιχο ποσό που καταβάλλεται για τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις. 
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Επισηµαίνεται ότι η λογιστική σε δεδουλευµένη βάση (αρχή αυτοτέλειας χρήσεων) 

βελτιώνει την ποιότητα των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αντίθετα, η λογιστική σε ταµειακή βάση καθιστά τις αντίστοιχες οικονοµικές 

καταστάσεις αναληθείς και αναξιόπιστες. 

ε) Εισάγεται η έννοια των µη ανταλλακτικών πράξεων, δηλαδή, πράξεις στις οποίες 

µια οντότητα λαµβάνει αξία από άλλη οντότητα (π.χ. ένα ιατρικό µηχάνηµα) χωρίς να 

δίνει το αντίτιµο της αξίας ή δίνει αξία σε άλλη οντότητα χωρίς να λάβει αντάλλαγµα 

ίσης αξίας. 

Στον δηµόσιο τοµέα οι πράξεις µη ανταλλακτικού τύπου είναι πολύ διαδεδοµένες. 

στ) Πολλά περιουσιακά στοιχεία αποκτώνται ή δηµιουργούνται από τις οντότητες 

του δηµοσίου τοµέα ως αποτέλεσµα της υποχρέωσης παροχής υπηρεσιών στο 

κοινό (π.χ. δηµιουργία ενός πάρκου για ελεύθερη πρόσβαση του κοινού). Τα 

περιουσιακά αυτά στοιχεία, καθώς και τα υπόλοιπα πάγια στοιχεία (εφόσον πληρούν 

τα κριτήρια του περιουσιακού στοιχείου), θα απεικονίζονται στις οικονοµικές 

καταστάσεις του δηµοσίου τοµέα. 

Οφέλη που θα προκύψουν από την εφαρµογή των IPSAS 

Από την εφαρµογή των IPSAS, που είναι πρότυπα υψηλής και αναγνωρισµένης 

ποιότητας, θα προκύψουν τα εξής βασικά οφέλη: 

➔ Οι οικονοµικές καταστάσεις των οντοτήτων του δηµοσίου τοµέα θα 

παρουσιάζουν εύλογα από κάθε ουσιώδη άποψη την οικονοµική θέση και απόδοση 

τόσο της κάθε οντότητας ξεχωριστά όσο και της κυβέρνησης γενικότερα και 

συνεπώς το ευρύτερο κοινό θα γνωρίζει την εξελικτική πορεία των οικονοµικών 

µεγεθών του κράτους. 

➔ Οι αξιωµατούχοι των κυβερνήσεων θα µπορούν να λαµβάνουν τις κατάλληλες 

αποφάσεις, εφόσον θα έχουν έγκαιρη, πλήρη και αξιόπιστη πληροφόρηση για την 

πραγµατική οικονοµική θέση και οικονοµική απόδοση κάθε οντότητας του δηµοσίου 

τοµέα (πολλές κυβερνητικές αποφάσεις µέχρι σήµερα βασίστηκαν σε ελλιπή 

στοιχεία). 

➔ Οι Οικονοµικές καταστάσεις των δηµοσίων οντοτήτων κάθε κράτους θα είναι 

διαφανείς και συγκρίσιµες µε τις αντίστοιχες καταστάσεις άλλων κρατών, επειδή θα 

έχουν καταρτιστεί µε οµοιόµορφο λογιστικό πλαίσιο (IPSAS) και συνεπώς µπορούν 

να γίνουν αξιόπιστες συγκρίσεις για την εξελικτική πορεία των οικονοµικών 

µεγεθών µεταξύ κρατών. 

➔ Οι υποψήφιοι επενδυτές σε κρατικά οµόλογα θα λαµβάνουν τις σχετικές 

αποφάσεις µε περισσότερη εµπιστοσύνη και ασφάλεια, εφόσον θα γνωρίζουν την 

πραγµατική οικονοµική θέση της κυβέρνησης και γενικότερα του δηµοσίου τοµέα. 

➔ Μέσω των οικονοµικών καταστάσεων κάθε οντότητας του δηµοσίου τοµέα θα 

υπάρχει λογοδοσία των διοικήσεων των οντοτήτων αυτών προς την κυβέρνηση. 
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➔ Οι οικονοµικές καταστάσεις των δηµοσίων οντοτήτων θα δηµιουργήσουν τις 

προϋποθέσεις για χρηστή οικονοµική διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του 

δηµοσίου τοµέα και περαιτέρω κίνητρο για τη µεγέθυνσή τους. 

➔ Οι οικονοµικές καταστάσεις του δηµοσίου τοµέα θα συµβάλλουν στη δηµιουργία 

κλίµατος εµπιστοσύνης των πολιτών προς την κυβέρνηση, επειδή θα παρέχεται σε 

αυτές, µε σαφήνεια και πληρότητα, η προβλεπόµενη από τα IPSAS πληροφόρηση, 

σχετικά µε τα οικονοµικά µεγέθη κάθε οντότητας, καθώς κι άλλες χρήσιµες 

πληροφορίες για το κοινό. H δηµιουργία κλίµατος εµπιστοσύνης προς την 

Κυβέρνηση θα συµβάλλει περαιτέρω και στην αλλαγή νοοτροπίας και 

συµπεριφοράς των πολιτών που τόσο απαιτείται στη σηµερινή κοινωνία. 

Στο Δηµόσιο, µέχρι τώρα, ουσιαστικά είχαµε την Ταµειακή βάση. Λειτουργούσε, 

βέβαια, και το Διπλογραφικό Σύστηµα σε κάποιους οργανισµούς, σε άλλους πάλι 

όχι. Δεν µπορούσαµε, ωστόσο, να έχουµε κεντρικά µια κοινή λογιστική απεικόνιση 

κι αυτό δηµιουργούσε τα προβλήµατά του. 

Με το σύστηµα αυτό καταργείται µία σειρά από νόµους. Kάθε κλάδος, όπου 

υπήρχαν Διπλογραφικά Συστήµατα, διέθετε το δικό του. Βέβαια, δεν υπήρχε 

κανένας λόγος, γιατί όλοι οι νόµοι είχαν τα ίδια χαρακτηριστικά, την ίδια δοµή, και 

ασχολούµασταν µε το ίδιο λογιστικό σχέδιο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, µε την Οδηγία 

της, µας κατευθύνει να βάλουµε το καινούριο σύστηµα, που στηρίζεται στο ESA, και 

µέσα από αυτό θα έχουµε το ίδιο σύστηµα πανελλαδικά. 

Είναι πιο απλό. Λόγου χάρη, καταργούνται οι λογαριασµοί τάξεως. Αυτόµατα, όταν 

κάνουµε τις εγγραφές, ο προϋπολογισµός κι ο απολογισµός δίνουν στοιχεία, γιατί 

έχουµε και τα ERP συστήµατα. Ο τρόπος που κάνουµε όλες αυτές τις ενέργειες και 

µια σειρά από άλλες ενέργειες, όπως η αποτίµηση των αξιών των ακινήτων, αυτό 

ήρθε να καλύψει στο Δηµόσιο τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δηµοσίου, τα λεγόµενα 

IPSAS.  

Μέχρι τώρα τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα ισχύουν, κυρίως, στον Ιδιωτικό τοµέα. Τα 

42 IPSAS έρχονται να καλύψουν τον Δηµόσιο τοµέα. Αυτό σαν γεγονός είναι 

σηµαντικό, καθώς καλύπτει τα στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών των Δηµόσιων 

οντοτήτων, διότι για κάθε ενέργειά τους ξέρουν ότι θα στηρίζονται σε ένα 

συγκεκριµένο IPSAS κι όχι στις εµπειρίες τους ή στις κατευθύνσεις που έπαιρναν 

από ένα στέλεχος του Υπουργείου. Υπάρχουν συγκεκριµένοι κανόνες. Και οι 

έλεγχοι θα γίνονται µε τα IPSAS. 

Τα IPSAS θα δώσουν, επιπρόσθετα, στα στελέχη των οικονοµικών υπηρεσιών 

ευκαιρία εξέλιξης. Διότι κάποιος που εργάζεται στις οικονοµικές υπηρεσίες, σήµερα, 

θα πρέπει να γνωρίζει πολύ καλά και ό, τι αναφέρεται στο ΠΔ 54 και ό, τι   άλλο 
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εκτυλίσσεται από ‘δω και πέρα, θα πρέπει να γνωρίζει τα IPSAS και πώς να 

αποτυπώνει τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις και αναφορές. 

Το ΠΔ 54/2018 στοχεύει στην αποτύπωση των χρηµατικών αναφορών και 

καταστάσεων µε έναν συγκεκριµένο τρόπο. Και, µάλιστα, εισάγει νέες αναφορές 

χρηµατοοικονοµικές και καταστάσεις που όµοιες είχαµε µόνον στον Ιδιωτικό τοµέα, 

σε πολύ µεγάλες επιχειρήσεις. Άρα, λοιπόν, µπαίνουµε σε ένα πλαίσιο πολύ 

σοβαρό. Και είναι µία πολύ µεγάλη ευκαιρία, γιατί σιγά σιγά θα οδηγηθούµε σε 

πιστοποίηση των στελεχών των οργανισµών του Δηµοσίου και στη θέση των 

οικονοµικών υπηρεσιών θα κάθονται αυτοί που είναι εξειδικευµένοι και θα 

γνωρίζουν τα συστήµατα. Αποτελεί µια επαγγελµατική ευκαιρία και για τους νέους 

συναδέλφους, που θα µπουν στον κλάδο. Θα σταµατήσουν, παράλληλα, η πίεση και 

οι διαφωνίες από τις διοικήσεις. 

Όσον αφορά στα πλεονεκτήµατα της λογιστικής σε Δεδουλευµένη βάση; 

Με το καινούριο σύστηµα του 54/2018 εισάγονται δύο µεγάλες τοµές: το GFS 

(Government Finance Statistics), το οποίο είναι πολύ σηµαντικό, γιατί δεν θα µας 

ενδιαφέρει, πλέον, µόνον να αποτυπώνουµε τις καταστάσεις. Μέσα από το GFS θα 

γίνεται η ανάλυση των ισολογισµών και των απολογισµών και θα λαµβάνονται οι 

αποφάσεις µε έναν επιστηµονικό τρόπο. 

Η FOROCOM διαθέτει έµπειρα και καταρτισµένη στελέχη που αναλαµβάνουν µε 

απόλυτη συνέπεια και επιτυχία τις υπηρεσίες δηµόσιας λογιστικής. 

Προσφερόµενες υπηρεσίες : 

Υπηρεσίες Δηµοσίου Λογιστικού 

• Εισαγωγή και παρακολούθηση όλων των λογιστικών στοιχείων του 

δηµοσίου οργανισµού  

• Την προετοιµασία και υποβολή των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων  

Αναλυτικά  

• Παραµετροποίηση Μηχανογραφικών Εφαρµογών Λογιστικής για την 

πρώτη εγκατάσταση Λογισµικών Οικονοµικών Υπηρεσιών 

• Απογραφή (Καταγραφή και Αποτίµηση) κινητής και ακίνητης 

περιουσίας 

• Σύνταξη Ισολογισµού Έναρξης 
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• Εφαρµογή Αναλυτικής Λογιστικής 

• Σύνταξη ετησίων οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα σχετικά 

Προεδρικά Διατάγµατα 

• Προσαρµογή και Σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε 

τα Πρότυπα IPSAS 

• Αξιολόγηση υφιστάµενων συστηµάτων οικονοµικής πληροφόρησης 

της διοίκησης 

• Συµβουλευτικές υπηρεσίες ανάλυσης αναγκών κατά τη 

µηχανογράφηση των οικονοµικών υπηρεσιών 

• Υποστήριξη στον σχεδιασµό εκ νέου οικονοµικών εντύπων και 

ελεγκτικών αναφορών 

• Εκπαίδευση προσωπικού σε θέµατα διπλογραφικού συστήµατος 
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