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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Ο όρος ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,(∆ΛΠ-International Accounting Standards-IAS) 

περιλαµβάνει λογιστικές αρχές,κανόνες,µεθόδους και διαδικασίες γενικά αποδεκτές η 

καθιέρωση των οποίων οδηγεί σε οµοιοµορφία καταρτίσεως των οικονοµικών καταστάσεων 

και κατά συνέπεια,σε σωστή,συγκεκριµένη,ακριβή και αληθή πληροφόρηση όσων 

χρησιµοποιούν τις οικονοµικές καταστάσεις (επενδυτές,µέτοχοι,πιστωτές,εργαζόµενοι 

δηµοσίου τοµέα κ.α.) 

Αρχικά καθιερώθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στον ιδιωτικό τοµέα.Τα τελευταία 

χρόνια,ανάµεσα στις πολλές και διαφορετικές αλλαγές στη λογιστική των κυβερνήσεων,η 

εµφάνιση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) αποτελεί το 

σπουδαιότερο βήµα προόδου και εξέλιξης.Απώτερος σκοπός πλέον είναι να υπάρχει 

συνέπεια,αξιοπιστία και διαφάνεια στα οικονοµικά στοιχεία όχι µόνο των εταιρειών στον 

ιδιωτικό τοµέα αλλά και των κυβερνήσεων,διεθνών οργανισµών,φορεών του ∆ηµόσιου 

Τοµέα ώστε να είναι επιτυχής η συγκρισιµότητα και η µέτρηση της 

αποδοτικότητας.Ουσιαστικά τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα στοχεύουν στο όφελος των 

εξωτερικών χρηστών των µονάδων καθώς και του κοινού καλού. 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται µία ολοκληρωµένη ανάλυση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων στα πλαίσια του ∆ηµοσίου Τοµέα µέσα από µία εκτενή περιγραφή των λογιστικών 

µεθόδων που χρησιµοποιούνται από τους κρατικούς φορείς ανά τον κόσµο, των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµόσιου Τοµέα, τα περίφηµα IPSAS.Εξετάζονται τα οφέλη, οι 

προοπτικές αλλά και οι προκλήσεις που δηµιουργούνται από την εφαρµογή σύγχρονων 

λογιστικών µεθόδων και τεχνικών µέσω της υιοθέτησης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

για το ∆ηµόσιο Τοµέα. Είναι γεγονός ότι τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµόσιου Τοµέα 

είναι κάτι το καινούργιο για τις οντότητες του δηµόσιου τοµέα που έχουν υιοθετήσει τα 

πρότυπα αυτά, για αυτό στην εργασία θα εξεταστούν ενδελεχώς τα IPSAS,µε ποιον τρόπο 

εφαρµόζονται,ποιές είναι οι συνέπειες από την εφαρµογή τους και ποιά είναι αρµόδια όργανα 

για την έκδοση των προτύπων. 

Συγκεκριµένα, στο πρώτο κεφάλαιο πραγµατοποιείται αναφορά στα γενικά στοιχεία, στον 

ορισµό των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ενώ γίνεται ανάλυση και του σκοπού των 

προτύπων. 

Το δεύτερο κεφάλαιο επικεντρώνεται στους λόγους ανάπτυξης των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα αλλά και στον τρόπο που καθιερώθηκαν στην Ελλάδα ενώ 

ταυτόχρονα παρουσιάζεται το πεδίο εφαρµογής των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

∆ηµοσίου Τοµέα. ∆ίνεται ακόµη ιδιαίτερη προσοχή στη βασική ορολογία που διέπει τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα.Επίσης,αναλύονται τα πλεονεκτήµατα αλλά και οι προκλήσεις 

που συνδέονται µε τη χρήση των εν λόγω προτύπων.Επιπρόσθετα,εξετάζονται τα διεθνή 

συµβούλια και οι οργανισµοί που ασχολούνται µε την έκδοση των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. 

Στο τρίτο κεφάλαιο µελετώνται εκτενώς τα 32 ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο 

Τοµέα και πώς αυτά εφαρµόζονται.Τέλος,στο τέταρτο κεφάλαιο αναλύονται οι αρχές που 

διέπουν τον δηµόσιο τοµέα µε βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα αλλά και οι διαφορές 

τους. 

Λέξεις Κλειδιά: ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα,IPSAS,∆ηµόσιος Τοµέας, Οικονοµικές 

καταστάσεις, Ελλάδα 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Οι αλλαγές που έχουν συντελεστεί στη δοµή της οικονοµίας σε διεθνές επίπεδο τα τελευταία 

χρόνια λόγω παγκοσµιοποίησης ωθούν τα κράτη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις και να 

αξιοποιήσουν τα δεδοµένα που προκύπτουν από τις νέες οικονοµικές συνθήκες έτσι όπως 

διαµορφώνονται καθηµερινά. Ο δρόµος για την ανάπτυξη και ο δρόµος για την έξοδο από την 

οικονοµική κρίση που µαστίζει ειδικότερα τις ασθενέστερες οικονοµικά χώρες, απαιτούν 

δραστικές µεταρρυθµιστικές αλλαγές εφόσον τα οικονοµικά στοιχεία τόσο των κρατών όσο 

και των εταιρειών πρέπει να είναι συγκρίσιµα,σαφή,ακριβή και αξιόπιστα. 

Καθώς λοιπόν γίνεται ολοένα και εντονότερη η προσαρµογή στις νέες ανάγκες και 

απαιτήσεις του οικονοµικού περιβάλλοντος, πολλές χώρες ξεκίνησαν ήδη την µεταρρύθµιση 

τόσο στον Ιδιωτικό Τοµέα όσο και στον ∆ηµόσιο Τοµέα.Συνεπώς,διαµορφώθηκαν και 

καθιερώθηκαν τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS)σε πρώτη φάση, στον Ιδιωτικό Τοµέα και 

έπειτα επεκτάθηκε η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IPSAS) στο ∆ηµόσιο 

Τοµέα. 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για τον ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) αποτελούν τον πυρήνα της 

παγκόσµιας αλλαγής στη δηµόσια λογιστική και λειτουργούν ως τη καταλληλότερη 

απάντηση-λύση στις απαιτήσεις για ολοένα και µεγαλύτερή οικονοµική διαφάνεια, 

αξιοπιστία και εναρµόνιση των δηµοσίων συστηµάτων λογιστικής µεταξύ των διάφορων 

χωρών αλλά και οργανισµών. Το συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµοσίου 

Τοµέα (IPSASB) είναι αρµόδιο για την κατάρτιση όλων των διεθνών λογιστικών προτύπων 

υπό την <<σκέπη>> της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών.(IFAC). 

Ο βασικός στόχος των IPSAS επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας των γενικού 

σκοπού οικονοµικών εκθέσεων από φορείς του δηµόσιου τοµέα, που οδηγεί σε πιο 

βελτιωµένα συµπεράσµατα για τις αποφάσεις κατανοµής των πόρων που καταβάλλουν οι 

κυβερνήσεις, προάγοντας και αυξάνοντας κατά αυτό τον τρόπο τη διαφάνεια. Εν ολίγοις, τα 

IPSAS στοχεύουν στο να θεσπίζονται κανόνες για θέµατα όπως 

αναγνώριση,κατάρτιση,παρουσίαση λογιστικών συναλλαγών. Έως σήµερα έχουν εκδοθεί 32 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµόσιου Τοµέα που καλύπτουν το µεγαλύτερο φάσµα όλων των 

κρίσιµων και βασικών λογιστικών ζητηµάτων που αφορούν τις δηµόσιες οντότητες. 

Οι αναπτυγµένες χώρες φροντίζουν να επιτυγχάνουν την ορθότερη χρήση των IPSAS ώστε 

να έχουν τη σωστή λειτουργία και τη διαφάνεια που χρειάζεται να έχουν οι κυβερνήσεις όταν 

λαµβάνουν κρίσιµες αποφάσεις. Στον αντίποδα οι αναπτυσσόµενες χώρες προσπαθούν να 

υιοθετήσουν τα IPSAS έτσι ώστε να µπορέσουν να εξελιχθούν και να εκσυγχρονιστούν στον 

τοµέα αυτό και να µπορέσουν να καταπολεµήσουν µε αποτελεσµατικότερο τρόπο την 

διαφθορά και τις παρατυπίες.Εποµένως,τα IPSAS έχουν γίνει πλέον πρότυπα βέλτιστης 

πρακτικής για την αποτίµηση των κυβερνητικών λογιστικών πρακτικών σε όλο τον κόσµο. 

Με τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα καλούνται να εναρµονιστούν υποχρεωτικά οι ελληνικές 

επιχειρήσεις,µετά από κοινοτική οδηγία.Μετά από µία µικρή καθυστέρηση στην 

επιτακτικότητα της εφαρµογής τους, έγιναν υποχρεωτικά από το 2006,αρχικά για τις 

εισηγµένες αλλά και για λοιπές εταιρίες. Η Ελλάδα πρέπει να ωφεληθεί από την εµπειρία 

άλλων χωρών για να προβεί σε δραστικές κινήσεις στη µεταρρύθµιση της λογιστικής του 

∆ηµόσιου Τοµέα.Μάλιστα,ήδη γίνονται σηµαντικές προσπάθειες προς αυτή την κατεύθυνση 

αν και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες εφαρµογής και απαιτούνται πολλές βασικές νοµοθετικές 

ρυθµίσεις. 



8 

 

 



9 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1  

ΤΑ ∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

1.1 Γενικά στοιχεία για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ΛΠ∆Τ) είναι υψηλής ποιότητας 

παγκόσµια πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για κυβερνητικούς και για 

διάφορους δηµόσιους φορείς (IFAC, 2010) 

Με τον όρο ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του ∆ηµόσιου Τοµέα (∆ΛΠ∆Τ), γνωστά και ως 

IPSAS, εννοούµε το σύνολο των λογιστικών προτύπων που εκδίδονται από το ∆ιοικητικό 

συµβούλιο για να αξιοποιηθούν από φορείς του δηµοσίου τοµέα σε όλο τον κόσµο µε στόχο 

την προετοιµασία και την κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων τους. Τα εν 

λόγω πρότυπα στηρίζονται στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ). Τα ∆ΛΠ εκδίδονται από 

το Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IPSASB) – παλιότερα γνωστό ως Επιτροπή 

∆ηµόσιου Τοµέα – Public Sector Committee (PSC) – το οποίο είναι ένα ανεξάρτητο όργανο 

της IFAC (∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών). Τα ∆ΛΠ εφαρµόζονται από τις κυβερνητικές 

οντότητες όπως συµβούλια, φορείς και επιτροπές αλλά και από εθνικές κυβερνήσεις. Το 

IPSASB προσαρµόζεται σε ένα περιβάλλον δηµοσίου τοµέα ανάλογα την εκάστοτε 

περίπτωση και υιοθετεί µια νόµιµη διαδικασία για την ανάπτυξη των προτύπων IPSAS που 

προσφέρει τη δυνατότητα σχολιασµού από όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη όπως είναι οι 

ελεγκτές του υπουργείου Οικονοµικών, οι φορείς καθορισµού προτύπων αλλά και ιδιώτες 

(IFAC, 2010) 

Τα ∆ΛΠ προϋποθέτουν σταθερότητα και κατά συνέπεια, οι όποιες µεταβολές είναι οριακές 

εξαιτίας της υποχρεωτικής φύσης τους. Τα τελευταία χρόνια, µέσα στην πληθώρα αλλαγών 

που παρουσιάζονται στη λογιστική των κυβερνήσεων, η εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών 

Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) κάνει τη διαφορά ως το σπουδαιότερο στάδιο 

εξέλιξης. Έτσι, τα ∆ΛΠ που διαµορφώθηκαν για τον ιδιωτικό τοµέα και η οδηγία για τις 

κυβερνητικές οικονοµικές καταστάσεις, υποβλήθηκαν για να ενισχύσουν φορείς του 

δηµοσίου τοµέα στην κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων τους µε αποτέλεσµα 

σταδιακά να δηµιουργηθεί η βάση για το IPSAS 1 (IFAC,1998) 

Με λίγα λόγια θα λέγαµε ότι τα IPSAS αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων των δηµόσιων φορέων, γεγονός που αποφέρει πιο 

σωστές, ακριβείς και καλύτερες εκτιµήσεις των αποφάσεων κατανοµής των πόρων που 

διανέµουν οι κυβερνήσεις αλλά και περισσότερη διαφάνεια. Μάλιστα παρατηρείται το εξής: 

οι αναπτυσσόµενες χώρες είναι αυτές που προσπαθούν να υιοθετήσουν περισσότερο τα 

IPSAS για να µπορέσουν να εκσυγχρονιστούν στον τοµέα αυτό και αλλά για να µπορέσουν 

να καταπολεµήσουν µε καλύτερο τρόπο την διαφθορά στο δηµόσιο τοµέα τους (Tow,2006) 

Το συµβούλιο για τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, γνωστή ως Επιτροπή ∆ηµόσιου Τοµέα (PSC) 

της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC) ιδρύθηκε στα τέλη του 1986 

(Touw,2006).Αρκετά χρόνια πιο µετά, τον Αύγουστο του 1997 δηµιουργήθηκε ένα 

πρόγραµµα προτύπων το οποίο βασιζόταν στην ανάπτυξη των διεθνών λογιστικών προτύπων 

για το δηµόσιο τοµέα (IPSAS) που αφορούν την υποβολή οικονοµικών καταστάσεων από τις 
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οντότητες του δηµόσιου τοµέα τόσο σε τοπικό επίπεδο, σε επίπεδο κράτους, όσο και σε 

επίπεδο εθνικής κυβέρνησης (International Public Sector Accounting Standards Board, 2007). 

 

Αρχικά το πρόγραµµα περιείχε τα ∆ΛΠ που εκδόθηκαν από την ∆ιεθνή Επιτροπή Προτύπων 

Λογιστικής (International Accounting Standards Committee). Οι βασικοί χρηµατοδότες για 

την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού ήταν η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian 

Development), η IFAC, το ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο (∆ΝΤ), το Πρόγραµµα Ανάπτυξης 

Ηνωµένων Εθνών (ΠΑΗΕ) και η Παγκόσµια Τράπεζα µε το πρόγραµµα να ολοκληρώνεται 

το 2002. Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα άρχισαν να εφαρµόζονται από το 2001. Στη δεύτερη 

φάση υλοποίησης του προγράµµατος υιοθετήθηκαν τα πρώτα 21 πρότυπα και έπειτα το 

Εγχειρίδιο των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα (The Handbook of 

International Public Sector Pronouncement) το οποίο µεταφράστηκε στα Αγγλικά και τα 

Ισπανικά (International Public Sector Accounting Standards Board,2007). 

Το Νοέµβριο του 2004, η IFAC ενέκρινε αλλαγή ονόµατος του PSC σε Συµβούλιο για τα 

∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSASB) και οι αρµοδιότητες του 

επικεντρώνονταν αποκλειστικά στην έκδοση των IPSAS. Το γενικό πρόγραµµα βελτιώσεων 

άρχισε µε σκοπό την βελτίωση των 11 IPSAS. Έως σήµερα το IPSASB έχει εκδώσει 32 

IPSAS (Maranya,2008). 

Πλέον οι ανεπτυγµένες χώρες βρίσκονται σε προχωρηµένο στάδιο υιοθέτησης των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα ενώ οι αναπτυσσόµενες χώρες προσπαθούν µε 

κάθε τρόπο να επιτύχουν την εφαρµογή τους (Touw,2006). 

Ο κυριότερος λόγος που οι κυβερνήσεις υιοθετούν τα πρότυπα IPSAS, είναι διότι η εισαγωγή 

τους θεωρείται µία καλή πρακτική αν και στην πραγµατικότητα είναι ακόµα µικρός ο αριθµός 

των κυβερνήσεων που έχουν εφαρµόσει τα πρότυπα αυτά. Στον παρακάτω πίνακα 

καταγράφονται διάφορες χώρες στις οποίες ισχύουν τα IPSAS αλλά και σε ποιο βαθµό 

ισχύουν στην εκάστοτε περίπτωση (Maranya,2008). 
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Πίνακας 1: Χώρες εφαρµογής των IPSAS  

                       ΧΩΡΑ                      ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 Αλβανία Σε ισχύ η ταµειακή και τροποποιηµένη 

ταµειακή λογιστική και υπάρχει σχεδιασµός 

για εφαρµογή των IPSAS ταµειακής βάσης 

Αυστραλία Εφαρµογή λογιστικών προτύπων σχεδόν 

ίδια µε τα IPSAS 

Γεωργία Από το 2007 εφαρµόζονται τα IPSAS για 

την κεντρική κυβέρνηση 

Ινδία Εφαρµόζεται το IPSAS ταµειακής βάσης, 

σε περιορισµένο βαθµό ενώ υπάρχουν 

σχέδια για µετάβαση στη λογιστική της 

αυτοτέλειας  

Ιταλία Χρήση του τροποποιηµένου συστήµατος 

δεδουλευµένης βάσης και έχει αρχίσει η 

διαδικασία πιθανής εφαρµογής των IPSAS 

δεδουλευµένης βάσης 

Ιαπωνία Η κεντρική κυβέρνηση εφαρµόζει πλήρως 

τη λογιστική µέθοδο της δεδουλευµένης 

βάσης που είναι σε συµφωνία µε τα IPSAS 

Πακιστάν Υιοθέτηση IPSAS σε ταµειακή βάση  

Νότια Αφρική Όλες οι δηµόσιες υπηρεσίες πρέπει να 

χρησιµοποιούν την τροποποιηµένη 

ταµειακή βάση της λογιστικής και οι 

αναγνωρισµένες λογιστικές πρακτικές που 

εφαρµόζουν έχουν ως βάση τα IPSAS  

Ισπανία Εφαρµογή της δεδουλευµένης βάσης βάση 

µε τα πρότυπα IPSAS στο πλαίσιο της 

χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

σχετικά µε το ∆ηµόσιο 

Η.Π.Α Εφαρµογή λογιστικών µεθόδων και αρχών 

που είναι σύµφωνες µε τα IPSAS 

Ελβετία Υιοθέτηση των IPSAS από την 

οµοσπονδιακή κυβέρνηση ήδη από το 2007 

Τουρκία Έως το 2011 είχαν υιοθετηθεί 17 IPSAS  

Ηνωµένο Βασίλειο Ο δηµόσιος τοµέας εφαρµόζει παρόµοιες 

λογιστικές µεθόδους µε τα IPSAS 

 

Πηγή : www.ifac.org 
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1.2 Ορισµοί των  ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
Ο όρος ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (∆ΛΠ) περιλαµβάνει την κωδικοποίηση των λογιστικών 

αρχών, κανόνων και πολιτικών που οι λογιστές είναι υποχρεωµένοι να ακολουθούν και οι 

ελεγκτές να ελέγχουν κατά την προετοιµασία και κατάρτιση των δηµοσιευµένων 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων µιας επιχείρησης. Οι οικονοµικές καταστάσεις 

συντάσσονται υπό τον όρο ότι ισχύουν δύο σηµαντικές παραδοχές της Αρχής και Συνεχούς 

Επιχειρηµατικής ∆ραστηριότητας και η Αρχή των ∆εδουλευµένων. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις είναι οι ακόλουθες: (Καραγιώργος, Πετρίδης, 2006) 

• Ισολογισµός 

• Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

• Κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων ( αποτελεί µια νέα οικονοµική κατάσταση 

για την Ελλάδα και εµφανίζει τις αλλαγές στα ίδια κεφάλαια κατά την διάρκεια της 

χρήσης) 

• Κατάσταση Ταµειακών ροών 

• Προσάρτηµα µε σηµειώσεις επί των οικονοµικών καταστάσεων 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) είναι υψηλής ποιότητας 

παγκόσµια πρότυπα χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης για κυβερνητικούς και διάφορους 

φορείς του δηµοσίου τοµέα. Τα IPSAS καταρτίζονται από το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµόσιου Τοµέα (IPSASB) µε σκοπό την καθοδήγηση σε θέµατα 

χρηµατοοικονοµικής αναφοράς και λογιστικής του δηµόσιου τοµέα (IFAC,2010) 

Τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι ορόσηµο και καινοτοµία για την 

οικονοµική και λογιστική διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών, αφού επιχειρούν να 

αντιµετωπίσουν λογιστικά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων και των 

λειτουργιών των δηµόσιων φορέων. Μέχρι σήµερα έχουν εκδοθεί 32 ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα τα οποία καλύπτουν το µεγαλύτερο κοµµάτι των λογιστικών 

θεµάτων που έχουν σχέση µε το δηµόσιο τοµέα. Επίσης πληθώρα κρατών και δηµοσίων 

οργανισµών διεθνώς εφαρµόζουν ήδη τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα, ενώ πολλές ακόµα 

χώρες βρίσκονται στη διαδικασία υιοθέτησής τους (Maranya,2008) 

Στην ουσία, τα IPSAS είναι η κυβερνητική εκδοχή των ∆ιεθνών Προτύπων 

Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) εφόσον από την αρχή η Επιτροπή (PSC) και 

αργότερα το Συµβούλιο (IPSASB) είχαν στοχεύσει στην σύγκλιση των IPSAS µε τα IFRS. 

Στην πραγµατικότητα τα IPSAS είναι η επαγγελµατική εκδοχή των νόµων και των 

κανονισµών στη δηµόσια λογιστική και χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση επειδή 

αναπτύσσονται από το εξειδικευµένο προσωπικό της διεθνής λογιστικής οµοσπονδίας και δεν 

περιορίζονται από εθνικούς νόµους µέσα από νοµοθετικές διαδικασίες (Chan,2008) 

Τα IPSAS αφορούν τις εξής οντότητες του δηµόσιου τοµέα (public sector entities): 

(Jones,2007) 

� Εθνικές κυβερνήσεις (National governments) 

� Περιφερειακές αρχές (Regional governments – state, provincial, territorial) 

� Τοπικές αρχές (Local governments – cities, towns) 

� Σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες (Related governmental entities - agencies, 

commissions, etc.) 
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Οι οντότητες που εξαιρούνται είναι οι παρακάτω: (Jones, 2007) 

• ∆ηµόσιες Επιχειρήσεις (Government Business Enterprises) οι οποίες έχουν τα εξής 

χαρακτηριστικά: (Chan, 2005) 

� ∆εν στηρίζεται στη συνεχή κυβερνητική χρηµατοδότηση 

� Έχει τη δυνατότητα να συµβάλλεται µε τη δική σας επωνυµία 

� Της έχει παραχωρηθεί η οικονοµική και λειτουργική εξουσία να διεξάγει 

επιχειρηµατικές δραστηριότητες 

� Παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες στο πλαίσιο της συνήθης λειτουργίας της, σε άλλους 

φορείς µε στόχο το κέρδος 

� Βρίσκεται υπό έλεγχο δηµόσιου φορέα 

� ∆ηµόσιοι οργανισµοί οι οποίοι λειτουργούν ως χρηµατοδοτικά ιδρύµατα όπως η 

Παγκόσµια Τράπεζα (World Bank) και η Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα (Asian 

Development Bank) (Chan, 2005) 

� ∆ΕΚΟ 

 

Όπως προαναφέρθηκε, τα IPSAS αναπτύσσονται από το IPSASB ο οποίος είναι ένας 

ιδιωτικός, ανεξάρτητος φορέας δηµιουργίας προτύπων και είναι υπό την αιγίδα της ∆ιεθνούς 

Οµοσπονδίας Λογιστών (IFAC). Μέχρι σήµερα, το IPSASB έχει εκδώσει 32 IPSAS. Κατά 

την ανάπτυξη τους λαµβάνονται υπ’ όψιν οι αναγγελίες των (Ιατρίδης, 2009) 

• IFRS 

• Εθνικών φορέων καθορισµού προτύπων, ρυθµιστικών αρχών και λοιπών φορέων µε 

αντίστοιχη εξουσία 

• Επαγγελµατικών σωµάτων λογιστών 

• Άλλων οργανισµών που ενδιαφέρονται για τη λογιστική πληροφόρηση των φορέων 

του δηµόσιου τοµέα (Ιατρίδης, 2009) 

 

Η έννοια και το περιεχόµενο των IPSAS είναι πιο σαφές και κατανοητό εάν υπάρχει γνώση 

των σηµαντικότερων προϋποθέσεων οι οποίες είναι: (Chan, 2008) 

• Υπάρχουν κοινές συναλλαγές στο δηµόσιο και στον ιδιωτικό τοµέα µε ένα κοινό 

σύνολο αποδεκτών (Chan, 2008). 

• Αφού οι επιχειρήσεις δηµιουργούν ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µε 

δεδουλευµένη βάση, και οι κυβερνήσεις είναι υποχρεωµένες να πράττουν ανάλογα. 

Τονίζουµε ότι η δεδουλευµένη βάση θεωρεί τις πωλήσεις αγαθών, και υπηρεσιών ως 

κριτήριο για την αποτίµηση της χρηµατοοικονοµικής επίδοσης (Jones, 2010). 

• Τα λογιστικά πρότυπα είναι πιο αντικειµενικά και υψηλότερης ποιότητας αν 

διαµορφώνονται από µία εξειδικευµένη οµάδα ανεξάρτητη από οργανισµούς που είναι 

υποχρεωµένοι να εφαρµόσουν τα πρότυπα (Chan, 2008). 

• Τα λογιστικά πρότυπα πρέπει να παράγονται από προγραµµατισµένη διαδικασία 

(έρευνα και εξέταση προηγούνται των αποφάσεων) (Jones,2010). 
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1.3 Βασική Ορολογία ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 
Οι βασικοί όροι που σχετίζονται µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ανά τον κόσµο και 

χρησιµοποιούνται στην παρούσα εργασία είναι οι ακόλουθοι: (Bergmann, 2009) 

• ABD: Asian Development Bank 

 

• CICA: Καναδικό Ινστιτούτο Ορκωτών Λογιστών 

 

• EC: European Communities 

 

• EFAC: European Federation of Accountants 

 

• GBE: Government Business Enterprises 

 

• ISAASB: International Auditing and Assurance Standards Board 

 

• IAESB: International Accounting Education Standards Board 

 

• IAS: International Accounting Standards 

 

• IASB: International Accounting Standards Board 

 

• IASC: International Accounting Standards Committee 

 

• IESBA: International Ethics Standards Board for Accountants 

 

• IFAC: International Federation of Accountants 

 

• IFRS: International Finance Reporting Standards 

 

• IPSAS: International Public Sector Accounting Standard 

 

• IPSASB: International Public Sector Accounting Standards Board 

 

• NPM: New Public Management 

 

• PAHO: Pan-American Health Organization 

 

• PIOB: Public Interest Oversight Board 

 

• PSC: Public Sector Committee 

 

• UNSAS: United Nations System Accounting Standards 

 

• ∆ΛΠ: ∆ιεθνή Λογιστική Πρότυπα 

 

• ∆ΛΠ∆Τ: ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα ∆ηµόσιου Τοµέα 
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• ∆ΝΤ: ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 

• ∆ΠΧΠ: ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης  

 

• ΟΟΣΑ: Οργανισµός Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Bergmann, 2009) 

 

1.4 Σκοπός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων 

 

Ο βασικός σκοπός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα είναι να 

παρέχουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες στο κοινό, ώστε να ενισχυθούν σε κοινή βάση οι 

παγκόσµιες οικονοµίες. Τα IPSAS τα οποία έχουν σχεδιαστεί για την κατάρτιση 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γενικού ενδιαφέροντος, θέτουν κριτήρια σε ζητήµατα 

όπως η αναγνώριση, η επιµέτρηση, η παρουσίαση και η γνωστοποίηση των σχετικών 

λογιστικών γεγονότων και ελεγκτικών κανόνων. Απώτερος στόχος των IPSAS είναι η 

συνεχής βελτίωση της ποιότητας των γενικών οικονοµικών εκθέσεων από φορείς του 

δηµόσιου τοµέα, γεγονός που διαµορφώνει ποιοτικότερα τεκµηριωµένες εκτιµήσεις για τις 

αποφάσεις κατανοµής των πόρων που καταβάλλουν οι κυβερνήσεις, προάγοντας κατά αυτόν 

τον τρόπο τη διαφάνεια και τη λογοδοσία (IFAC, 2009). 

Ουσιαστικά η υιοθέτηση των IPSAS από τις κυβερνήσεις βελτιώνει την ποιότητα και 

παράλληλα τη συγκρισιµότητα των οικονοµικών πληροφοριών που παρουσιάζονται από τους 

φορείς του δηµόσιου τοµέα διεθνώς. Ο κυρίαρχος στόχος λοιπόν των προτύπων αποτελεί 

τόσο η εξασφάλιση της απαιτούµενης διαφάνειας στις διαδικασίες σύνταξης προϋπολογισµού 

και λογιστικής διαχείρισης όσο και η δυνατότητα σύγκρισης και µελέτης των δηµόσιων 

οικονοµικών καταστάσεων διεθνώς. Επιπλέον, σκοπός από την εφαρµογή των IPSAS είναι η 

εναρµόνιση τους µε τις οικονοµικές καταστάσεις οι οποίες θα πρέπει να περιγράφονται ως 

συµµορφούµενες µε τα IPSAS αποκλειστικά και µόνο εάν πληρούν όλες τις απαιτήσεις 

(IFAC, 2009). 

Η νοµοθεσία κάθε χώρας είναι αυτή που καθορίζει την έκδοση των οικονοµικών 

καταστάσεων οι οποίες βασίζονται και σε ποικίλες κοινωνικές – νοµικές συνθήκες οι οποίες 

έχουν επιρροή στη θέσπιση των εθνικών λογιστικών διατάξεων. Η Επιτροπή ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων (International Accounting Standards Committee – IASC) προσπαθεί 

να εκµηδενίσει διαφορές που παρουσιάζονται στις οικονοµικές καταστάσεις κάθε χώρας 

επιδιώκοντας να εναρµονίσει τους κανόνες, τα λογιστικά πρότυπα και τις λογιστικές 

µεθόδους των διαφόρων χωρών που σχετίζονται µε την κατάρτιση και την παρουσίαση των 

οικονοµικών καταστάσεων για να ενισχυθεί η παγκόσµια συγκρισιµότητα τους (Christiaens, 

2006). 

Όπως έχει προαναφερθεί, ως σήµερα τα δηµοσιευµένα ∆ΛΠ είναι 32 και ρυθµίζουν τον 

τρόπο µε τον οποίο πρέπει να παρακολουθούνται και συνεπώς να εµφανίζονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις τα διάφορα περιουσιακά στοιχεία της επιχείρησης, οι υποχρεώσεις 

της, τα ίδια κεφάλαια, τα έσοδα και τα έξοδα (Touw, 2006). 

Συγκεντρωτικά θα λέγαµε ότι τα IPSAS έχουν ως σκοπό: (IFAC, 2010) 

• Τη διαφανή απεικόνιση των οικονοµικών καταστάσεων 
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• Τη βελτίωση της ποιότητας και της συγκρισιµότητας των οικονοµικών πληροφοριών 

που εµφανίζονται από τις δηµόσιες οντότητες ανά τον κόσµο µέσω της εναρµόνισης 

των εθνικών λογιστικών προτύπων µε τα διεθνή 

• Τον προσδιορισµό του πλαισίου για αναγνώριση, επιµέτρηση, παρουσίαση, και 

γνωστοποίηση των σχετικών λογιστικών γεγονότων και συναλλαγών των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων γενικού ενδιαφέροντος (IFAC, 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

∆ΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 

2.1 Λόγοι Ανάπτυξης των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στον ∆ηµόσιο Τοµέα – 

Καθιέρωση στην Ελλάδα 

 

Οι κυβερνήσεις αποτελούν τον σηµαντικότερο φορέα για τις εγχώριες οικονοµίες τους καθώς 

είναι αποκλειστικά αρµόδιες για τη συγκέντρωση, τον έλεγχο και την αναδιανοµή των 

σηµαντικότερων πόρων, γεγονός που επηρεάζει πολύ την ποιότητα ζωής των πολιτών αλλά 

και το πώς λειτουργεί η οικονοµία (Touw, 2006). 

Οι πόροι ανήκουν στους πολίτες. Άρα, οι κυβερνήσεις οφείλουν να είναι υπεύθυνες και 

υπόλογες για τον τρόπο που αξιοποιούν και καταναλώνουν τους πόρους επειδή: (Touw, 

2006): 

• Οι κυβερνήσεις πρέπει να αποτελούν το παράδειγµα εφόσον επιβάλλουν τις 

απαιτήσεις για χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση στις ιδιωτικές εταιρείες. 

• Οι πολίτες δεν έχουν το δικαίωµα στην κυβέρνηση. Τα µόνο που λαµβάνουν είναι µία 

απόδοση σε υπηρεσίες αλλά και σε αγαθά. (Christiaens, 2006). 

Πολλές φορές όµως, είναι ανεπαρκής η ποιότητα της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

προς τρίτους γιατί υπάρχουν ανεπαρκή πρότυπα χρηµατοοικονοµικής διοίκησης αλλά και στο 

να ληφθούν σωστές οικονοµικές αποφάσεις. Κατά αυτό τον τρόπο δηµιουργείται ένα 

περιβάλλον χωρίς σοβαρή οικονοµική πειθαρχία και µε διαφθορά (Sutcliffe, 2006). 

Για να υπάρχει εποµένως, ένα υγιές και εύρυθµο οικονοµικό περιβάλλον, πρέπει να έχουν 

δηµιουργηθεί κατάλληλες συνθήκες και προϋποθέσεις σωστής διακυβέρνησης και κυρίως 

οικονοµική διαφάνεια.. Κάτι τέτοιο επιτυγχάνεται, µε τους κυβερνητικούς φορείς να είναι 

υπόλογους για τις κινήσεις και τις αποφάσεις τους (Schaeffer, 2006). 

Tα βασικότερα χαρακτηριστικά κάθε συστήµατος διακυβέρνησης: (Sutcliffe, 2006). 

• Μια ανεξάρτητη αρχή για τη διαβεβαίωση ότι υπάρχει ακολουθία µε τα πρότυπα 

αυτά. 

• Η κατάρτιση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων βάση των γενικών λογιστικών 

προτύπων τα οποία στηρίζονται στις ανάγκες χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

από τις οντότητες (Sutcliffe, 2006). 

Η απουσία γενικά αποδεκτών προτύπων χρηµατοοικονοµικών πληροφόρησης για τους 

δηµόσιους φορείς αποτελεί το σοβαρότερο πρόβληµα στον τοµέα της διαφάνειας των 

κυβερνητικών φορέων. Τα λογιστικά πρότυπα προάγουν τη διαφάνεια και παίζουν σηµαντικό 

ρόλο στην σωστή αποτίµηση των οικονοµικών συνεπειών των αποφάσεων που λαµβάνει η 

εκάστοτε κυβέρνηση. Ωστόσο, ποια είναι τα βασικότερα προβλήµατα που καλούνται να 

λύσουν οι κυβερνήσεις κατά την ανάπτυξη προτύπων χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης 

για δηµόσιους φορείς; Είναι οι σηµαντικές που υπάρχουν ανάµεσα στα κράτη. Πιο 

συγκεκριµένα, υπάρχει διαφορετικός ρυθµός συναλλαγών σε κάθε κράτος, ενώ δεν πρέπει να 

παραλείπονται οι ποικίλες θεσµικές και πολιτιστικές διαφορές. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν 
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κοινά χαρακτηριστικά τα οποία αποτελούν ώθηση για κοινές ενέργειες πάνω στα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα από όλα τα κράτη στον κόσµο (Sutcliffe, 2006). 

 

Είναι γεγονός πως όταν δεν γίνεται σωστή αξιοποίηση και κατανάλωση των πόρων από τις 

κυβερνήσεις σε συνδυασµό µε τις αδύναµες ή ασταθείς εθνικές κυβερνήσεις δηµιουργούνται 

σοβαρές συνέπειες τόσο για τους απλούς πολίτες όσο και για τις οικονοµίες παγκοσµίως 

(Christiaens, 2006). 

Η παγκόσµια εφαρµογή των IPSAS θα δηµιουργήσει αυτόµατα κοινούς κανόνες σε όλα τα 

κράτη για τη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση, δηµιουργώντας µεγαλύτερη ευελιξία και 

αποτελεσµατικότητα στην προετοιµασία, στην κατάρτιση και στον έλεγχο των κυβερνητικών 

οικονοµικών καταστάσεων. Με ένα κοινό σύνολο διεθνών λογιστικών προτύπων από τις 

κυβερνήσεις, θα µπορούσε να µεταφερθεί και να «µοιραστεί» η γνώση στους δηµόσιους 

φορείς από κράτος σε κράτος µε την προοπτική ακόµα και οι αναπτυσσόµενες χώρες να 

µπορούν να αξιοποιήσουν τη γνώση µε χαµηλότερο κόστος (Sutcliffe, 2006). 

Σε όλα τα παραπάνω συνυπολογίζονται και τα ακόλουθα: (Christiaens et al., 2009) 

• Εµπόδια, προβλήµατα και δυσκολίες στη σύγκριση και στην ανάλυση των δεδοµένων 

(χρονοβόρα διαδικασία) λόγω της εµφάνισης µεγάλων διαφορών στα λογιστικά 

συστήµατα των χωρών. 

• ∆ιαπιστώνονται και σε εθνικό επίπεδο διαφορές στα κυβερνητικά λογιστικά πρότυπα. 

Κάποιες φορές, το πόσο χρησιµοποιείται η λογιστική παρουσιάζει διαφορές από 

δηµόσιο φορέα σε δηµόσιο φορέα. Επίσης, σε αρκετά κράτη υπάρχουν διαφορετικοί 

κανόνες σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακόµα, υπάρχουν 

δηµόσιες οντότητες που δεν διαθέτουν καν συγκεκριµένο λογιστικό σύστηµα! (Jones, 

2010) 

• Η σηµασία της χρηµατοοικονοµικής λογιστικής στο δηµόσιο τοµέα γίνεται όλο και 

πιο κρίσιµη µε αποτέλεσµα να παρουσιάζεται εντονότερη η ανάγκη για την 

αντικειµενικότερη καταγραφή όλων των χρηµατοοικονοµικών δεδοµένων. Τα IPSAS 

βοηθούν στην καταγραφή παλιότερων δεδοµένων, συναλλαγών και συµβάντων και 

κατά συνέπεια, οι κυβερνήσεις είναι σε θέση να συντάξουν προϋπολογισµούς που 

ανταποκρίνονται πιο σωστά στην πραγµατικότητα (Jones, 2010) 

• Ο ρυθµός των αλλαγών είναι συχνός µε αποτέλεσµα τα λογιστικά συστήµατα να 

µένουν ηµιτελή (Maranya, 2008). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναγνώρισε το βασικό ρόλο των διεθνών λογιστικών προτύπων (∆ΛΠ) 

στην εναρµόνιση των διεθνών λογιστικών κανονισµών και αρχών. Έτσι προχώρησε την 

ακόλουθη πρόταση: Την υποχρεωτική εφαρµογή των ∆ΛΠ από όλες τις επιχειρήσεις που 

έχουν εισαχθεί σα χρηµατιστήρια αξιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση (IFAC, 2011). 

Με αφετηρία το 2005, όλες οι εισηγµένες εταιρείες της ΕΕ (µαζί µε τις τράπεζες αλλά και τις 

ασφαλιστικές εταιρίες) υποχρεούνται να εφαρµόζουν τα ∆ΛΠ για την προετοιµασία και την 

κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεών τους. Επίσης τα κράτη µέλη έχουν τη δυνατότητα 

να επιτρέπουν ή να επιβάλλουν τη χρήση των προτύπων αναφοράς στις εισηγµένες στο 

χρηµατιστήριο εταιρείες της ΕΕ για τους ετήσιους λογαριασµούς τους και στις µη εισηγµένες 

επιχειρήσεις της ΕΕ για τους ετήσιους και τους ενοποιηµένους λογαριασµούς τους. 

Στην Ελλάδα, η εφαρµογή των ∆ΛΠ ξεκίνησε από την 1 Ιανουαρίου του 2003 (σύµφωνα µε 

το νόµο 2992/2002 άρθρο 1) υποχρεωτικά από τις Ανώνυµες Εταιρείες εισηγµένες στο 

Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και προαιρετικά από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις που έχουν 
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την µορφή Α.Ε. και επιλέγουν τους τακτικούς από το νόµο ελεγκτές τους από το Σώµα 

Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (IFAC, 2011).. 

 

Στην Ελλάδα, οι λογιστικές αρχές στηρίζονται στον Ν. 2190/1920 και τις προσθήκες του, 

στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και στο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Ωστόσο για την 

καλύτερη κατανόηση και την εφαρµογή των ∆ΛΠ είναι αναγκαία η σύγκρισή τους µε τις 

ελληνικές διατάξεις που ισχύουν  και η ανάλυση των διαφορών ανάµεσά τους (Schaeffer, 

2006). 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακινεί χώρες και οργανισµούς, όπως και την Ελλάδα, να 

προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, στην εφαρµογή των IPSAS. Η υιοθέτηση και η 

εφαρµογή των IPSAS κρίνεται απαραίτητο να είναι άµεση σε τοµείς που παρουσιάζουν 

σοβαρές δυσκολίες εξαιτίας της έλλειψης διαφάνειας. Στην Ελλάδα οι τοµείς αυτοί είναι: 

(Καραγιώργος. 2006) 

• Κεντρική κυβέρνηση (υπουργεία, περιφέρειες) 

• Τοπική Αυτοδιοίκηση 

• ∆ηµόσια νοσοκοµεία 

• Ασφαλιστικά ταµεία 

 

Είναι απαραίτητο για την Ελλάδα να εφαρµόσει επιτυχώς το πρόγραµµα µεταρρύθµισης της 

οικονοµικής διοίκησης του δηµόσιου τοµέα. Για να επιτευχθεί αυτό πρέπει να βαδίσει πάνω 

στις επιλογές και τις κινήσεις αλλά και την εµπειρία που αποκόµισαν από την υιοθέτηση των 

λογιστικών προτύπων τόσο οι διεθνείς όσο και οι κυβερνήσεις. ∆ιανύοντας µία κρίσιµη – υπό 

οικονοµικό πρίσµα – εποχή όπου τα οικονοµικά στοιχεία του δηµόσιου φορέα στη χώρα µας 

είναι υπό αµφισβήτηση, γεγονός που επιφέρει και αρνητική αξιολόγηση από κορυφαίους 

διεθνείς οίκους αξιολόγησης, η µεταρρύθµιση και η υιοθέτηση λογιστικών προτύπων στο 

δηµόσιο τοµέα θα έχουν ως αποτέλεσµα τον εκσυγχρονισµό της οικονοµικής διοίκησης 

(Πολίτου, 2012) 

Συνεπώς η όσον το δυνατό συντοµότερη και ορθότερη υιοθέτηση των IPSAS στο δηµόσιο 

τοµέα, η σύνταξη προϋπολογισµού προγραµµάτων (Program State Budget) και ο έλεγχος των 

δαπανών (controlling) θα ενισχύσει τη διαφάνεια των οικονοµικών στοιχείων των δηµόσιων 

φορέων. Αυτό θα βελτιώσει τις δηµοσιονοµικές επιδόσεις επί του δηµοσίου ελλείµατος και 

δηµοσίου χρέους. Το άµεσο αποτέλεσµα θα είναι να µειωθεί κατά πολύ το κόστος του 

κρατικού δανεισµού αλλά και να αναπτυχθεί η ελληνική οικονοµία (Πολίτου, 2012). 

 

2.2 Σκοπός των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα 
 

Ένα από τα πλέον σηµαντικά θέµατα σήµερα είναι το δηµόσιο χρέος και η οικονοµική 

αστάθεια, όχι µόνο στην Ευρώπη αλλά και σε ολόκληρο τον κόσµο. Η κρίση χρέος 

αποκάλυψε την σοβαρότητα της κακής χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης εκ µέρους του 

δηµόσιου τοµέα (Bergmann, 2009). 

Οι πρακτικές ανεπαρκούς χρηµατοοικονοµικής αναφοράς εκ µέρους των κυβερνήσεων 

συνεισέφεραν στην εµβάθυνση και επιµήκυνση της σηµερινής ύφεσης. Θα χρειαστούν χρόνια 

για την ανάκαµψη από την κρίση η οποία δεν θα είναι ταχεία αν δεν γίνουν οι απαιτούµενες 
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ενέργειες από τις κυβερνήσεις. Η χρηµατοοικονοµική κρίση αύξησε την ανάγκη για απόδοση 

ευθυνών στον δηµόσιο τοµέα και διαφάνεια στις χρηµατοοικονοµικές του συναλλαγές. Και 

όσο και αν φαίνεται παράδοξο, δεν έχει γίνει παραδεκτό ότι η κρίση είναι αποτέλεσµα 

υιοθέτησης ανεπαρκών πρακτικών λογιστικής και χρηµατοοικονοµικής διαχείρισης από τις 

κυβερνήσεις (∆εληγιάννης, 2013). 

Ας πάρουµε την Ελλάδα για παράδειγµα, η αξιοπιστία των αναφορών της οποίας 

αµφισβητήθηκε πρόσφατα. Χωρίς ένα σωστό πλαίσιο κανόνων και προτύπων, πολλές 

κυβερνήσεις κατόρθωσαν να καλύψουν «κάτω από το χαλί» το αληθινό κόστος πολλών 

αποφάσεων. Ήταν η τραπεζική κρίση του 2007 – 2008 η οποία πραγµατικά έδωσε το 

έναυσµα για µια σειρά από γεγονότα που µας οδήγησαν στην κρίση χρέους. Ένας άλλος 

παράγοντας που συνεισέφερε στην κρίση χρέους στην Ευρώπη ήταν ότι τα κριτήρια εισόδου 

στην Ευρωζώνη και η θεωρούµενη απουσία ελέγχου, η οποία την εποχή εκείνη, ενθάρρυνε 

κράτη-µέλη, όπως η Ελλάδα, να εισαχθούν και να ωφεληθούν από την δεδοµένη 

πιστοληπτική αναβάθµιση, χωρίς να ληφθούν µέτρα προσαρµογής των αγορών τους ή χωρίς 

την υιοθέτηση διορθωτικών µεταρρυθµίσεων (∆εληγιάννης, 2013). 

 

Η κρίση χρέους επίσης αποκάλυψε: (Πολίτου, 2012) 

• Το πρόβληµα που επιφέρει ο βραχυπρόθεσµος ορίζοντας των πρακτικών αναφορών 

που εφαρµόζουν οι κυβερνήσεις. 

• Προβλήµατα ξεπερασµένης λογιστικής παρακολούθησης. 

• Το κρυφό κόστος των συντάξεων, της υγειονοµικής περίθαλψης, καθώς και άλλων 

κοινωνικών παροχών. 

• Την ανάγκη εκσυγχρονισµού των συστηµάτων δικλίδων ελέγχου και των 

χρηµατοοικονοµικών υποδοµών. Ακόµα, αποκάλυψε τις µακροπρόθεσµες συνέπειες 

αποδοχής ανεδαφικών δεσµεύσεων βασισµένων σε ανεπαρκή χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση. Ξανά η Ελλάδα αποτελεί αντιπροσωπευτικό τέτοιο παράδειγµα 

(Πολίτου, 2012). 

Ωστόσο οι κυβερνήσεις ακόµα εξακολουθούν να λαµβάνουν αποφάσεις που θα επηρεάσουν 

τα κράτη τους σε βάθος χρόνου. Αυτό γίνεται µε περιορισµένη εµπιστοσύνη στην ποιότητα 

της διαθέσιµης πληροφόρησης. Σήµερα, περισσότερο από ποτέ, οι κυβερνήσεις πρέπει να 

λαµβάνουν τις σωστές αποφάσεις, αλλά χρειάζονται πολύ καλύτερη πληροφόρηση για να το 

κάνουν αυτό. Έχοντας αυτό υπόψη, είναι αναπόφευκτες οι ερωτήσεις σχετικά µε την 

καταλληλόλητα της λογιστικής από το δηµόσιο τοµέα. Αυτό έχει οδηγήσει στην απαίτηση 

από τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν όχι µόνο για τα λογιστικά τους συστήµατα αλλά και για 

τις δικλίδες ελέγχου (∆εληγιάννης, 2013). 

Είναι σαφές ότι χρειάζονται αλλαγές. Οι κυβερνήσεις πρέπει να δοµήσουν ένα πιο βιώσιµο 

µέλλον, µέσω καλύτερης αναφοράς και συγκρισιµότητας (Πολίτου, 2012). 

Υπάρχουν τρεις λύσεις που οι κυβερνήσεις µπορούν να υιοθετήσουν για ένα πιο βιώσιµο 

µέλλον: (∆εληγιάννης, 2013) 

• Βελτίωση της διαφάνειας στην λογιστική δηµοσίου τοµέα. 

• Βελτίωση της συνέπειας και της συγκρισιµότητας µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου Τοµέα («∆ΛΠ∆Τ»). 

• Βελτίωση της διαφάνειας της επικοινωνίας και κατά συνέπεια της απόδοσης ευθυνών. 

(∆εληγιάννης, 2013) 
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Για να επιτευχθούν όλα τα παραπάνω, οι κυβερνήσεις χρειάζεται να δοµήσουν τεχνογνωσία 

και ικανότητα. 

 

Η κρίση χρέους έδωσε έµφαση στην ανάγκη διαφάνειας των δηµόσιων οικονοµικών και 

ιδιαίτερα στην Ευρώπη. Πώς µπορεί αυτό να επιτευχθεί; Με την χρήση σύγχρονων 

λογιστικών µεθόδων, όπως η λογιστική βάση αυτοτέλειας των χρήσεων, καθώς και µε την 

υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ (IPSAS). 

Τα ∆ΛΠ∆Τ είναι υψηλής ποιότητας παγκόσµια πρότυπα χρηµατοοικονοµικής αναφοράς για 

οντότητες του δηµοσίου τοµέα, εκτός από τις δηµόσιες επιχειρήσεις οι οποίες εφαρµόζουν τα 

∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς (∆ΠΧΑ). Πρόκειται περί ενός πλήρους και 

καλά σχεδιασµένου συνόλου λογιστικών προτύπων ειδικά για τις ανάγκες του δηµοσίου 

τοµέα. ∆εν έχουν εφαρµογή µόνο για τη λογιστική βάση αυτοτέλειας των χρήσεων αλλά και 

για τη λογιστική σε ταµειακή βάση. Τα ∆ΛΠ∆Τ έχουν κυρίως ως βάση τα ∆ΠΧΑ, αλλά 

έχουν προσαρµοστεί για τον δηµόσιο τοµέα όπου χρειάστηκε (∆εληγιάννης, 2013). 

Ο σηµαντικότερος στόχος των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι να βελτιωθεί όσον το 

δυνατό περισσότερο η ποιότητα των γενικών οικονοµικών εκθέσεων των δηµόσιων φορέων 

και η συγκρισιµότητα των οικονοµικών πληροφοριών – δεδοµένων από τις διάφορες 

οικονοµικές οντότητες. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται σε πιο ακριβείς και σαφείς εκτιµήσεις 

για τις αποφάσεις που λαµβάνονται και αφορούν τον τρόπο που διανέµονται οι πόροι από τις 

κυβερνήσεις δηµιουργώντας διαφάνεια και αξιοπιστία. Ένας επιπλέον σκοπός είναι η 

εναρµόνιση τους µε τις οικονοµικές καταστάσεις που πρέπει να περιγράφονται ως 

συµµορφούµενες µε τα IPSAS εάν συµβαδίζουν µε τις ανάλογες απαιτήσεις (Ξεφτέρης, 2009) 

 

2.3 Αρµόδιοι οργανισµοί για την Ανάπτυξη των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στον 

∆ηµόσιο Τοµέα 

 

Τα βασικά όργανα τα οποία είναι υπεύθυνα για την κατάρτιση αλλά και τη δηµοσίευση των 

∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) είναι: 

 

• Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC) 

 

Η ∆ιεθνής Οµοσπονδία Λογιστών (IFAC) είναι ο παγκόσµιος οργανισµός για το επάγγελµα 

της λογιστικής µε σκοπό την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος και στην ανάπτυξη 

ισχυρών εθνικών οικονοµιών. Ιδρύθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1977, στο Μόναχο της Γερµανίας, 

στο 11
ο
 Παγκόσµιο Συνέδριο Λογιστών και σήµερα τα µέλη της είναι περισσότερα από 170 

σε 120 χώρες. Ο οργανισµός µέσα από ανεξάρτητα συµβούλια ίδρυσης προτύπων καθορίζει 

συγκεκριµένα διεθνή πρότυπα ελέγχου, εκπαίδευσης και λογιστικής δηµόσιου τοµέα. Επίσης, 

εκδίδει οδηγούς για να προωθήσει αποδόσεις υψηλής ποιότητας από τους επαγγελµατίες 

λογιστές στις επιχειρήσεις (Jones 2010). 

Στόχος  της IFAC είναι να προάγει αξίες όπως η ακεραιότητα και η διαφάνεια. Η IFAC 

στοχεύει στο να ενισχύσει την πίστη των επαγγελµατιών λογιστών σε αυτές τις αξίες, οι 

οποίες απεικονίζονται στον Κώδικα Ηθικής για τους Επαγγελµατίες Λογιστές της IFAC 

(International Federation of Accountants, 2009). 
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Στην ουσία η IFAC ιδρύθηκε για τους εξής λόγους: (Jones, 2010). 

• Εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος 

• Ανάπτυξη υψηλής ποιότητας διεθνών λογιστικών προτύπων του δηµόσιου τοµέα στην 

υποστήριξη και εφαρµογή τους 

• Σωστή εκπαίδευση των επαγγελµατιών λογιστών 

• ∆ηµιουργία ισχυρών επαγγελµατικών οργανώσεων λογιστικής και λογιστικά γραφεία 

• Συνεργασία µε άλλους διεθνείς οργανισµούς 

• Συµβολή στην ανάπτυξη ισχυρών διεθνών οικονοµιών καθιερώνοντας την επιµονή 

και πίστη σε υψηλής ποιότητας επαγγελµατικά πρότυπα, προωθώντας τη διεθνή 

σύγκλιση τέτοιων προτύπων (Jones, 2010). 

 

 

• Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IPSASB) 

 

Το Συµβούλιο για τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IPSASB) ιδρύθηκε τον Νοέµβριο του 2004 

και αποτελεί βασικό κοµµάτι της ∆ιεθνούς Οµοσπονδίας Λογιστών. Το IPSASB αποτελεί 

απόγονο της Επιτροπής του ∆ηµόσιου Τοµέα (PSC) η οποία ιδρύθηκε στα τέλη του 1986 

(Sutcliffe, 2006). 

Το IPSASB αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος µε την ανάπτυξη 

υψηλής ποιότητας λογιστικών προτύπων για χρήση από τους δηµόσιους φορείς ανά τον 

κόσµο κατά την κατάρτιση οικονοµικών καταστάσεων. Απώτερος λοιπόν στόχος είναι η 

βελτίωση της ποιότητας και της διαφάνειας του δηµόσιου τοµέα χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων (Chan, 2008). 

• ∆ηµιουργία υψηλής ποιότητας λογιστικών προτύπων για χρήση από δηµόσιες 

οντότητες 

• Προώθηση της εφαρµογής και η διεθνής σύγκλιση προς IPSAS 

• Παροχή καθοδήγησης για ζητήµατα που αφορούν χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

στο δηµόσιο τοµέα (Chan, 2008). 

 

Την ανάπτυξη και υλοποίηση των IPSAS στηρίζουν και άλλοι διεθνείς οργανισµοί 

προσφέροντας οικονοµική ενίσχυση αλλά και τεχνογνωσία. Τέτοιοι οργανισµοί είναι: 

• Ασιατική Αναπτυξιακή Τράπεζα 

• Παγκόσµια Τράπεζα 

• Ευρωπαϊκή Επιτροπή 

• ∆ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο 

 



23 

 

    

2.4 Προϋποθέσεις για εφαρµογή των IPSAS στην Ελλάδα 
 

Η επιτυχής εφαρµογή των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων στο δηµόσιο τοµέα προϋποθέτει 

κάποιους σηµαντικούς παράγοντες για την πλήρη εφαρµογή τους σε όλες τις χώρες. Το 

ευρωπαϊκό λογιστικό σύστηµα για τον δηµόσιο τοµέα φαίνεται να είναι ένα µακράς διάρκειας 

και µεσοπρόθεσµο έργο που αξίζει να φιλοδοξεί. Βέβαια για την εφαρµογή τους σε όλες τις 

χώρες αξίζει να σηµειωθεί ότι παίζει µεγάλο ρόλο το βιοτικό επίπεδο των χωρών, οι 

ιδιαιτερότητες της οικονοµίας, η εξειδίκευση του προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, αλλά και 

τα επίπεδα διαφθοράς που υπάρχουν. Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποιοι παράγοντες που 

διαδραµατίζουν σηµαντικό ρόλο στην εφαρµογή τους.  

Οι πιο σηµαντικοί είναι οι εξής: 

• Μετάφραση IPSAS  στην ελληνική γλώσσα 

• ∆ιεύρυνση  κουλτούρας στην κυβέρνηση και γενικότερα στους δηµόσιους φορείς, ότι 

η εφαρµογή των ∆.Λ.Π.∆.Τ είναι προς το δηµόσιο συµφέρον 

• Εκπαίδευση προσωπικού του δηµόσιου τοµέα, που θα κληθεί να εφαρµόσει τα IPSAS 

σε θέµατα διπλογραφικής λογιστικής και προτύπων. 

• Η σωστή εκπαίδευση του προσωπικού θα επιφέρει την επιτυχία στην εφαρµογή των 

διεθνών λογιστικών προτύπων 

• Η υιοθέτηση σύγχρονων συστηµάτων για τον εσωτερικό έλεγχο θα έχει ως 

αποτέλεσµα  την αποτελεσµατική λειτουργία των υπηρεσιών του δηµόσιου τοµέα  

όσο και στην ορθή σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων 

• ∆ηµιουργία µητρώου παγίων στοιχείων, όπου θα παρακολουθούνται αναλυτικά τα 

πάγια περιουσιακά στοιχεία του δηµοσίου τοµέα 

• Στελέχωση των οντοτήτων του δηµοσίου τοµέα µε  κατάλληλο προσωπικό, µε γνώση, 

εξειδίκευση και πρακτική εµπειρία στη λογιστική και στην εφαρµογή των ∆ιεθνών 

Λογιστικών Προτύπων 

• ∆ιάθεση των απαιτούµενων δαπανών για την κάλυψη της πρώτης εφαρµογής των 

IPSAS στον δηµόσιο τοµέα 

• Απογραφή των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων του δηµοσίου τοµέα κατά 

την ηµεροµηνία πρώτης εφαρµογής των ∆.Λ.Π(Βασίλειος Ι. Λουµιώτης,2015) 
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2.5 Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµόσιου Τοµέα 
 

Όταν υιοθετούνται και εφαρµόζονται τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα 

αναδύονται πλεονεκτήµατα αλλά και µειονεκτήµατα (Maranya, 2008). 

Εξετάζοντας το θέµα από τη θετική του σκοπιά, τα ∆ΛΠ∆Τ βελτιώνουν την ποιότητα των 

λογιστικών καταστάσεων προσφέροντας παράλληλα χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση 

υψηλής αξίας (Chan, 2008). 

Επιπλέον επιτυγχάνεται η µείωση των αποκλίσεων µεταξύ των λογιστικών συστηµάτων σε 

διεθνές επίπεδο. Κατά συνέπεια γίνεται πιο εύκολη η συγκρισιµότητα των επιδόσεων 

ανάµεσα σε δύο κράτη ή σε δηµόσιους φορείς (Jones, 2007). 

Η εύλογη αξία (fair value) είναι µία πολύ σπουδαία ιδιαιτερότητα των ∆ΛΠ την οποία 

υιοθέτησαν και τα ∆ΛΠ∆Τ. Η εύλογη αξία εστιάζει στην πραγµατική αξία των περιουσιακών 

τους στοιχείων (Jones, 2007). 

Επίσης τα ∆ΛΠ∆Τ οδηγούν σε καλύτερη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων, εφόσον 

υποστηρίζουν αποτελεσµατικότερα την λήψη αποφάσεων. Ταυτόχρονα προωθούν την 

διαφάνεια και την αξιοκρατία ωθώντας ακόµα περισσότερο προς έναν αποτελεσµατικότερο 

τρόπο λήψης αποφάσεων (Jones, 2007). 

Συγκεντρωτικά θα λέγαµε ότι τα κυριότερα πλεονεκτήµατα της υιοθέτησης των ∆ΛΠ∆Τ είναι 

τα εξής: (∆εληγιάννης, 2013) 

• Αποτελούν σηµαντικό στοιχείο της σύγχρονης δηµόσιας διοίκησης που διευκολύνει 

την καλύτερη λήψη αποφάσεων. 

• Προωθούν και επιδιώκουν τη διεθνή σύγκλιση της λογιστικής δηµοσίου τοµέα. 

• Τα IPSAS αποτελούν σηµαντική βελτίωση της ποιότητας χρηµατοοικονοµικής 

αναφοράς γενικού σκοπού από οντότητες του δηµοσίου τοµέα. 

• Η συµµόρφωση µε τα ∆ΛΠ∆Τ θα βελτιώσει τη συνοχή και τη συγκρισιµότητα των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών µεταξύ διαφορετικών χωρών. 

• Θα υπάρξουν καλύτερες εκτιµήσεις στις αποφάσεις ανακατανοµής πόρων. 

• Η συµµόρφωση µε τα ∆ΛΠ∆Τ θα βελτιώσει την διαφάνεια και τη λογοδοσία. 

• Τα ∆ΛΠ∆Τ µπορούν να βοηθούν τις αρµόδιες αρχές για τη θέσπιση προτύπων στην 

ανάπτυξη ή αναθεώρηση προτύπων δηµοσίου τοµέα. 

• Όπου αυτό είναι εφικτό, θα επιτρέψει συγκρίσεις µε την λογιστική στον ιδιωτικό 

τοµέα. (Maranya, 2008). 

• Θα υπάρξει βελτίωση στην διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και των 

ταµειακών διαθεσίµων. 

• Θα βελτιώσουν την αίσθηση περί αποτελεσµατικότητας. (Maranya, 2008) 

 

Ωστόσο η εφαρµογή των ∆ΛΠ∆Τ εµφανίζει και πολλά προβλήµατα. Αυτή είναι και η βασική 

αιτία που πολλές χώρες είτε καθυστερούν να εφαρµόσουν τα εν λόγω πρότυπα είτε δεν 

γίνεται σωστά η εφαρµογή τους (Touw, 2006). 

Το κυριότερο πρόβληµα είναι το ότι δεν υπάρχει επαρκές εξειδικευµένο προσωπικό. 

∆υστυχώς υπάρχει σοβαρή έλλειψη σε άρτια εκπαιδευµένους λογιστές στους δηµόσιους 

φορείς, και αυτή είναι η βασικότερη αιτία της µη υιοθέτησης και εφαρµογής των IPSAS. 
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Επίσης, τόσο η διαδικασία πρόσληψης όσο και η διαδικασία κατάρτισης και στελέχωσης των 

φορέων του δηµόσιου τοµέα είναι αρκετά χρονοβόρα ενώ µάλιστα συχνά καταλήγει σε µη 

αποτελεσµατική εξαιτίας του µεγάλου όγκου των αποτελεσµάτων (Καραγιώργος και συν., 

2010) 

Τέλος, είναι η απαραίτητη η ανανέωση των ήδη υπάρχοντών λογιστικών πληροφοριακών 

συστηµάτων ενώ σε πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η υιοθέτηση νέων, γεγονός που 

αποτελεί σοβαρό πρόβληµα για τις κυβερνήσεις των χωρών. Όλες αυτές οι αλλαγές 

συνεπάγονται εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναµικού και κατάλληλες τεχνικές υποδοµές για 

την ορθή εφαρµογή των νέων πληροφοριακών συστηµάτων. Ωστόσο όλα τα παραπάνω 

δηµιουργούν χρηµατικό και χρονικό κόστος για τις κυβερνήσεις (Καραγιώργος και συν., 

2010). 

Συµπερασµατικά, θα λέγαµε ότι το βασικότερο µειονέκτηµα της εφαρµογής των IPSAS είναι 

το µεγάλο κόστος εφαρµογής τους, το οποίο είναι πολυεπίπεδο εφόσον αφορά µία σειρά από 

κοµβικές δράσεις, όπως η εκπαίδευση του προσωπικού, η προσαρµογή του λογισµικού και η 

απαίτηση αυξηµένων υποδοµών (Καραγιώργος και συν., 2010) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Πίνακας 1 : Συνοπτική παρουσίαση των Λογιστικών Προτύπων για το ∆ηµόσιο Τοµέα    

IPSAS 

IPSAS 
ΟΝΟΜΑ 

ΠΡΟΤΥΠΟΥ 
ΒΑΣΗ Ι∆ΡΥΣΗ 

 

IPSAS 1 

Παρουσίαση των       

Οικονοµικών 

Καταστάσεων 

 

IAS 1 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS  2 

 

Κατάσταση 

Ταµειακών Ροών 

 

IAS 7 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 3 

 

Λογιστικές 

πολιτικές, 

Μεταβολές των 

Λογιστικών 

εκτιµήσεων και 

λάθη 

 

 

IAS 8 

 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 4 

 

Επιδράσεις των 

µεταβολών των         

τιµών 

συναλλάγµατος 

 

 

IAS 21 

 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 5 

 

Κόστη δανεισµού 
 

IAS 23 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 6 

 

Ενοποιηµένες             

Οικονοµικές               

Καταστάσεις 

 

IAS 27 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 7 

Επενδύσεις σε             

συνδεδεµένες             

επιχειρήσεις 

 

IAS 28 

 

Μάιος 2000 

 

IPSAS 8 

 

∆ικαιώµατα                

Κοινοπραξίας 

 

IAS 31 

 

Ιούλιος 2001 

 

IPSAS 9 

 

Έσοδα από                  

συναλλαγές                

ανταλλαγών 

 

IAS 18 

 

 

Ιούλιος 2001 

 

IPSAS 10 

 

Χρηµατοοικονοµική 

Πληροφόρηση σε 

Υπερπληθωριστικές 

Οικονοµίες 

 

IAS 29 

 

 

Ιούλιος 2001 
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IPSAS 11 

 

Συµβάσεις 

Κατασκευής Έργων 

 

IAS 11 

 

Ιούλιος 2001 

 

IPSAS 12 

 

 

Αποθέµατα 

 

IAS 2 

 

Ιούλιος 2001 

 

IPSAS 13 

 

 

Μισθώσεις 

 

IAS 17 

 

Ιανουάριος 2003 

 

IPSAS 14 

 

Γεγονότα µετά την 

ηµεροµηνία του 

Ισολογισµού 

 

IAS 10 

 

∆εκέµβριος 2001 

 

IPSAS 15 

 

Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα: Παρουσίαση 

και Γνωστοποιήσεις 

 

IAS 32,39 

 

∆εκέµβριος 2001 

 

IPSAS 16 

 

Επενδύσεις σε 

ακίνητα 

 

IAS 40 

 

∆εκέµβριος 2001 

 

IPSAS 17 

 

Ενσώµατες 

ακινητοποιήσεις 

 

IAS 16 

 

∆εκέµβριος 2001 

 

IPSAS 18 

 

Πληροφόρηση κατά 

τοµέα 

 

IAS 14 

 

Ιούνιος 2002 

 

IPSAS 19 

 

Προβλέψεις, 

ενδεχόµενες        

υποχρεώσεις,              

ενδεχόµενες 

απαιτήσεις 

 

 

IAS 37 

 

 

Οκτώβριος 2002 

 

IPSAS 20 

 

Γνωστοποιήσεις           

συνδεδεµένων 

µερών 

 

IAS 24 

 

Οκτώβριος 2002 

 

IPSAS 21 

 

Αποµείωση               

περιουσιακών 

στοιχείων χωρίς 

ταµειακές ροές 

 

IAS 36 

 

Οκτώβριος 2004 

 

IPSAS 22 

Γνωστοποίηση 

πληροφοριών για 

τον γενικό 

κυβερνητικό τοµέα 

 

- 

 

∆εκέµβριος 2006 

 

IPSAS 23 

 

Έσοδα από µη 

ανταλλακτικές 

συναλλαγές (φόροι 

& λογιστικές 

µεταφορές) 

 

 

- 

 

 

∆εκέµβριος 2006 

 

IPSAS 24 

 

Παρουσίαση 

πληροφοριών για 

τον προϋπολογισµό 

στις 

χρηµατοοικονοµικές 

 

 

- 

 

 

∆εκέµβριος 2006 
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Καταστάσεις 

 

IPSAS 25 

 

Παροχές σε               

εργαζοµένους 

 

IAS 19 

 

Φεβρουάριος 2008 

 

IPSAS 26 

 

Αποµείωση αξίας 

περιουσιακών 

στοιχείων 

 

IAS 36 

 

Φεβρουάριος 2008 

 

 

IPSAS 27 

 

Γεωργία 
 

IAS 41 

 

Φεβρουάριος 2008 

 

 

IPSAS 28 

 

Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα : Παρουσίαση 

 

IAS 32 

 

Φεβρουάριος 2008 

 

 

IPSAS 29 

 

Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα : Αναγνώριση 

και Αποτίµηση 

 

IAS 39 

 

Φεβρουάριος 2008 

 

 

IPSAS 30 

 

Χρηµατοοικονοµικά 

Μέσα 

Γνωστοποιήσεις 

 

IAS 7 

 

Ιανουάριος 2010 

 

IPSAS 31 

 

 

Άυλα στοιχεία 

 

IAS 38 

 

Ιανουάριος 2010 

 

IPSAS 32 

Συµφωνίες               

Παραχώρησης 

 

- 

 

 

Οκτώβριος 2011 

Πηγή : Delloite , (2010) 
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IPSAS 1: Παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων 

 

Οι οικονοµικές οντότητες εφαρµόζουν το συγκεκριµένο Πρότυπο για την κατάρτιση και την 

παρουσίαση οικονοµικών καταστάσεων γενικής χρήσης. Η εφαρµογή του ξεκίνησε το 2008 

και περιλαµβάνει τις σπουδαιότερες αρχές πάνω στις οποίες στηρίζεται η κατάρτιση των 

δηµοσιονοµικών καταστάσεων όπως την αρχή στην παραδοχή της συνέχεια των χρήσεων, η 

αυτοτέλεια  των χρήσεων, η συνοχή της παρουσίασης και ταξινόµησης σε δεδουλευµένη 

βάση.Επίσης,απαγορεύεται η δυνατότητα συµψηφισµού του ενεργητικού και του παθητικού, 

εκτός αν απαιτείται από ένα άλλο IPSAS.(Ιωαννίδου,2015) 

Οι οικονοµικές καταστάσεις καταρτίζονται ανά έτος αλλά αν γίνει αλλαγή ηµεροµηνίας 

πρέπει να γίνει κοινοποίηση αυτής της αλλαγής. Για κάθε ποσό που παρουσιάζεται στις 

οικονοµικές καταστάσεις πρέπει να υπάρχουν οι απαραίτητες πληροφορίες από παλιότερα 

χρονικά διαστήµατα έτσι ώστε να είναι εφικτή η σύγκριση.Επίσης,πρέπει να γίνεται διάκριση 

των στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε τρέχοντα και µη τρέχοντα.Ακόµη,το 

συγκεκριµένο Πρότυπο προσδιορίζει τα ελάχιστα στοιχεία που πρέπει να καταγράφονται 

στον ισολογισµό, στην κατάσταση αποτελεσµάτων, στην κατάσταση ταµειακών ροών τα 

οποία πρέπει να καταρτιστούν από τον εκάστοτε κρατικό φορέα. Σηµαντικό είναι και το 

σηµείο που η ανάλυση εξόδων στην κατάσταση αποτελεσµάτων µπορεί να γίνει µε δύο 

τρόπους είτε ανά είδος είτε ανά λειτουργία. Το IPSAS 1 παρουσιάζει στις σηµειώσεις τις 

ελάχιστες απαιτήσεις κοινοποίησης οι οποίες εµφανίζουν λεπτοµέρειες για τις λογιστικές 

πολιτικές που υιοθετήθηκαν, για τις αποφάσεις της διοίκησης κατά την εφαρµογή των 

λογιστικών πολιτικών, το όνοµα του ελεγχόµενου φορέα, τη νοµική µορφή του φορέα και την 

περιγραφή των δραστηριοτήτων του φορέα.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 2: Καταστάσεις Ταµειακών Ροών 

 

Το IPSAS 2 εφαρµόστηκε το 2010 και αφορά τα ταµειακά διαθέσιµα και τις ταµειακές ροές 

µίας δηµόσιας οντότητας. Ένας δηµόσιος οικονοµικός φορέας που καταρτίζει και 

παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις που στηρίζονται στη δεδουλευµένη βάση της 

λογιστικής πρέπει να προετοιµάσει µια κατάσταση ταµειακών ροών σύµφωνα µε τις 

απαιτήσεις του εν  λόγω Προτύπου. Με την εφαρµογή του IPSAS 2, η κύρια υποχρέωση του 

φορέα αφορά τις πληροφορίες, που έχουν σχέση µε τις µεταβολές των ταµειακών διαθεσίµων 

και των ταµειακών ισοδυνάµων στο πλαίσιο της κατάστασης ταµειακών ροών. Οι ταµειακές 

ροές κατηγοριοποιούνται σε λειτουργικές,επενδυτικές,χρηµατοοικονοµικές κινήσεις. Οι 

ταµειακές ροές για λειτουργικές δραστηριότητες αναφέρονται µε τη χρήση είτε της άµεσης η 

οποία συνίσταται, είτε της έµµεσης µεθόδου. Συνίσταται η χρήση της άµεσης µεθόδου διότι 

οι δηµόσιοι φορείς αξιοποιώντας την έχουν µεγαλύτερο κίνητρο να διευθετήσουν τα πιθανά 

ελλείµµατα τους από τις λειτουργικές δραστηριότητες. Οι ταµειακές ροές από φόρους ή 

καθαρό πλεόνασµα πρέπει να ταξινοµούνται ως λειτουργικές ταµειακές ροές.Επίσης,πρέπει 

να χρησιµοποιείται ως συναλλαγµατική ισοτιµία για τυχόν µετατροπές των ταµειακών ροών 

τους η συναλλαγµατική ισοτιµία εκείνης της  ηµεροµηνίας κατά την οποία 

πραγµατοποιήθηκε η ταµειακή εκροή ή εισροή. Το σύνολο των ταµειακών ροών που 

σχετίζονται µε αποκτήσεις και διαθέσεις ελεγχόµενων οντοτήτων αλλά και λοιπών 

λειτουργικών οντοτήτων πρέπει να εµφανίζεται ξεχωριστά και να καταχωρείται ως µέρος των 

επενδυτικών ροών.(Μανιάτης,2011) 
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IPSAS 3: Λογιστικές πολιτικές, Μεταβολές των Λογιστικών εκτιµήσεων και λαθών 

 

Ένας δηµόσιος φορέας που καταρτίζει και παρουσιάζει οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα 

µε την αρχή της δεδουλευµένης λογιστικής έχει υποχρέωση να εφαρµόσει το εν λόγω 

Πρότυπο το οποίο ασχολείται µε περιπτώσεις µεταβολών στις λογιστικές µεθόδους που είναι 

πιθανό να εµφανιστούν σε λογιστικές πολιτικές και αντιµετώπισης τυχόν λογιστικών 

σφαλµάτων. Εποµένως το IPSAS 3 εφαρµόζεται κατά την παρουσίαση πλεονάσµατος ή 

ελλείµµατος από τις δραστηριότητες, τα βασικά λάθη και αλλαγές στις λογιστικές 

πολιτικές.Επίσης,το εν λόγω πρότυπο εστιάζει στη γνωστοποίηση συγκεκριµένων στοιχείων 

του καθαρού πλεονάσµατος ή ελλείµατος για την κάθε περίοδο. Ο κύριος στόχος του IPSAS 

3 αφορά την κατάταξη, τη δηµοσιοποίηση και το λογιστικό χειρισµό συγκεκριµένων 

στοιχείων στις οικονοµικές καταστάσεις, µε αποτέλεσµα όλες οι δηµόσιες οντότητες να είναι 

σε θέση να παρουσιάζουν τα εν λόγω στοιχεία σε σταθερή βάση.Συνεπώς,επιτυγχάνεται η 

συγκρισιµότητα αφενός µε τις οικονοµικές καταστάσεις της οντότητας των προηγούµενων 

περιόδων, αφετέρου µε τις οικονοµικές καταστάσεις διάφορων άλλων δηµόσιων 

φορέων.Επιπλέον,το συγκεκριµένο Πρότυπο διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των 

αλλαγών που αφορά τις λογιστικές εκτιµήσεις, στις λογιστικές πολιτικές καθώς και τη 

λογιστική µεταχείριση διορθώσεων σηµαντικών σφαλµάτων. Αυτό το πρότυπο εφαρµόζεται 

σε όλους τους φορείς του δηµοσίου τοµέα.(Πολίτου,2012) 

 

IPSAS 4: Επιδράσεις των µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο δηµιουργήθηκε για να καθοδηγεί τον δηµόσιο φορέα στην 

αντιµετώπιση συναλλαγών τις οποίες πραγµατοποιεί σε ξένο νόµισµα καθώς και να 

καθορίσει πως θα συµπεριλαµβάνονται οι συναλλαγές σε ξένο νόµισµα στις οικονοµικές 

καταστάσεις και πως θα µετατρέπονται οι καταστάσεις σε νόµισµα παρουσίασης. Το IPSAS 4 

εφαρµόζεται καθολικά, µε εξαίρεση τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης και της παρουσίασης σε 

µια κατάσταση ταµειακών ροών που προκύπτουν από συναλλαγές σε ξένο νόµισµα, ή στη 

µετατροπή των ταµειακών ροών µιας αλλοδαπής επιχείρησης.Επιπλέον,εφαρµόζεται όταν ο 

κρατικός φορέας µεταφράζει ποσά που σχετίζονται µε παράγωγα από το νόµισµα  

λειτουργίας στο νόµισµα της παρουσίασης. Μία δηµόσια οντότητα δραστηριοποιείται και 

συναλλάσσεται στο εξωτερικό είτε µε συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα είτε µε το να κατέχει 

περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Ο βασικός στόχος του εν λόγω προτύπου είναι να 

προσδιορίσει το πώς θα συµπεριλαµβάνονται συναλλαγές σε ξένο νόµισµα και 

εκµεταλλεύσεις στο εξωτερικό στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις του φορέα και πώς να 

µετατρέπονται οικονοµικές καταστάσεις σε νόµισµα παρουσίασης. Το IPSAS 4 εφαρµόζεται 

σε όλο το δηµόσιο εκτός από τις δηµόσιες επιχειρήσεις, την µετατροπή ταµειακών ροών µιας 

αλλοδαπής επιχείρησης και την κατάσταση ταµειακών ροών που προκύπτει από συναλλαγές 

σε ξένο νόµισµα.(Ξεφτέρης,2009) 
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IPSAS 5: Κόστη ∆ανεισµού 

 

Το συγκεκριµένο πρότυπο έχει ως σκοπό να καθορίσει το λογιστικό χειρισµό του κόστους 

δανεισµού. Στα κόστη δανεισµού ανήκουν τα επιτόκια, η απόσβεση διαφοράς της υπό το 

άρτιο λήψης ή υπέρ το άρτιο εξόφλησης δανείων και η απόσβεση βοηθητικού κόστους που 

αφορά τη λήψη δανείων. Στα κόστη δανεισµού επιτρέπονται δύο µέθοδοι αντιµετώπισης του 

κόστους δανεισµού, είναι το µοντέλο δαπάνης και το µοντέλο κεφαλαιοποίησης. Το µοντέλο 

δαπάνης χρεώνει όλα τα έξοδα δανεισµού στα έξοδα που περιόδου που πραγµατοποιούνται. 

Εάν για την απόκτηση ενός ειδικού περιουσιακού στοιχείου έχει προηγηθεί δανεισµός 

κεφαλαίων εφαρµόζεται ένας συντελεστής κεφαλαιοποίησης για δαπάνες του φορέα καθ’ όλη 

τη διάρκεια της περιόδου. Το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος δανεισµού το οποίο 

κεφαλαιοποιείται δεν πρέπει να είναι µεγαλύτερο από το ποσό του αναληφθέντος κόστους 

δανεισµού.(Μανιάτης,2011) 

 

IPSAS 6: Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις 

 

Το συγκεκριµένο πρότυπο υιοθετείται από κάθε δηµόσιο φορέα που καταρτίζει 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις µε βάση τη δεδουλευµένη λογιστική αρχή, ώστε να 

προετοιµάσει και να παρουσιάσει τις ενοποιηµένες λογιστικές καταστάσεις.To IPSAS 6 

εφαρµόζεται για την κατάρτιση και την παρουσίαση ενοποιηµένων καταστάσεων για όµιλο 

οντοτήτων που υπάγεται σε µια ελέγχουσα εταιρεία. Κατά συνέπεια, η σύνταξη των 

ενοποιηµένων λογιστικών καταστάσεων πρέπει να γίνει σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα του ∆ηµοσίου Τοµέα. Εφαρµόζεται υποχρεωτικά για λογιστικό έλεγχο για τις 

οικονοµικές δηλώσεις της ελέγχουσας εταιρίας.Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 7: Επενδύσεις σε συνδεδεµένες επιχειρήσεις 

 

Το εν λόγω πρότυπο εφαρµόζεται για επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις, όπου η επένδυση 

στον συνεργάτη οδηγεί  στην εκµετάλλευση των ιδιοκτησιακών συµφερόντων, µε τη µορφή 

µετοχών ή άλλων τίτλων µετοχικής συµµετοχής. Το IPSAS 7 έχει αποκλειστική ισχύ για τις 

επενδύσεις στην επίσηµη µετοχική δοµή του εκδότη.Επιπλέον,περιλαµβάνουν και άλλες 

δοµές µετοχών, στις οποίες η συµµετοχή του επενδυτή είναι εφικτό να θεωρηθεί αξιόπιστη. 

Εάν η δοµή του µετοχικού κεφαλαίου δεν είναι µε ξεκάθαρο τρόπο καθορισµένη τότε δύναται 

να αποκτήσει ένα αξιόπιστο µέτρο του δικαιώµατος ιδιοκτησίας. Κάποιες εισηγήσεις 

δηµοσίων οντοτήτων µπορούν να χαρακτηρίζονται ως ΄΄Επένδυση΄΄,που είναι ανέφικτο να 

οδηγήσει σε ένα ιδιοκτησιακό συµφέρον, όπως για παράδειγµα αν αφορούν µία πράξη 

φιλανθρωπικού σκοπού. Εφαρµόζεται σε όλους τους δηµόσιους φορείς εκτός των 

GBEs.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 8: ∆ικαιώµατα Κοινοπραξίας  

Το συγκεκριµένο πρότυπο έχει ως βασικό στόχο να υποδείξει τον λογιστικό χειρισµό µε τον 

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

υποχρεώσεων της κοινοπραξίας στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις των επενδύσεων, 
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χωρίς να έχει σχέση ο τρόπος µε τον οποίο διεξάγονται οι δραστηριότητες της κοινοπραξίας. 

Οι κυριότερες κατηγορίες ταξινόµησης κοινοπραξιών είναι οι εξής:  

1. Από κοινού ελεγχόµενες εργασίες: Καταχώρηση από τον επενδυτή των περιουσιακών 

στοιχείων που ελέγχει, των εξόδων και των υποχρεώσεων τόσο στις ενοποιηµένες όσο 

και στις ιδιαίτερες οικονοµικές καταστάσεις. 

2. Από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία: Καταχώρηση από τον επενδυτή του 

µεριδίου του στα από κοινού ελεγχόµενα περιουσιακά στοιχεία της κοινοπραξίας, των 

υποχρεώσεων, των εσόδων από την πώληση ή την αξιοποίηση του µεριδίου, των 

δαπανών στις οικονοµικές καταστάσεις 

3. Από κοινού ελεγχόµενες οικονοµικές οντότητες: Επιτρέπονται δύο λογιστικές 

πολιτικές, η αναλογική ενοποίηση και η µέθοδος της καθαρής θέσης 

 

Το IPSAS 8 ισχύει για όλες τις επενδύσεις εκτός των οργανισµών διαχείρισης επενδυτικών 

κεφαλαίων  ή αµοιβαίων κεφαλαίων ή καταπιστευτική οµάδα ή κάτι 

παρόµοιο.(Μανιάτης,2011) 

 

IPSAS 9: Έσοδα από συναλλαγές ανταλλαγών 

 

Το εν λόγω Πρότυπο εφαρµόζεται για την λογιστική που αφορούν τα έσοδα που 

παρουσιάζονται από παροχή υπηρεσιών, από πώληση αγαθών και χρήση από τρίτα πρόσωπα 

των στοιχείων ενεργητικού του δηµόσιου φορέα που αποφέρει τόκους, δικαιώµατα και 

µερίσµατα. Βασική στόχευση του συγκεκριµένου προτύπου είναι να προσδιορίσει το 

λογιστικό χειρισµό των εσόδων που παρουσιάζονται από ποικίλες συναλλαγές στον ∆ηµόσιο 

τοµέα. Το βασικότερο ζήτηµα στη λογιστική εσόδων είναι ο καθορισµός του χρόνου 

αναγνώρισης εσόδων. Τα έσοδα αναγνωρίζονται, όταν θεωρείται ότι µελλοντικά οικονοµικά 

οφέλη θα συγκεντρωθούν στην οικονοµική οντότητα και αυτά τα οφέλη είναι εφικτό να 

αποτιµηθούν µε αξιοπιστία. Το συγκεκριµένο πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς του 

δηµοσίου εκτός από τις επιχειρήσεις της Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 10: Χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση σε Υπερπληθωριστικές οικονοµίες 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για τις πρωτοβάθµιες οικονοµικές καταστάσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων και των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων του κάθε 

οργανισµού που παρουσιάζει στο νόµισµα µιας υπερπληθωριστικής οικονοµίας. Ο 

κυριότερος σκοπός του IPSAS 10 είναι να καθορίσει συγκεκριµένα πρότυπα για τους 

δηµόσιους φορείς που καταρτίζουν τις χρηµατοοικονοµικές τους καταστάσεις σε νόµισµα 

χωρών µε Υπερπληθωριστικές οικονοµίες προκειµένου οι οικονοµικές καταστάσεις να 

προσφέρουν αξιόπιστη πληροφόρηση. Συγκριτικά στοιχεία που αφορούν προηγούµενα 

χρονικά διαστήµατα κάθε πληροφορία που αφορά αυτά, θα πρέπει να παρουσιάζονται 

σύµφωνα µε τις τρέχουσες µονάδες µέτρησης κατά την ηµεροµηνία αναφοράς.Επιπλέον,το 

παρόν πρότυπο εφαρµόζεται στον δηµόσιο τοµέα εκτός από τις GBEs.(Ιωαννίδου,2015) 
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IPSAS 11: Συµβάσεις κατασκευής έργων 

 

Το IPSAS 11 έχει ως στόχο να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό του κόστους και τα έσοδα 

που έχουν σχέση µε τις συµβάσεις κατασκευής. Οι βασικότερες λειτουργίες του είναι να 

αναγνωρίζει τις συµφωνίες που πρέπει να κατατάσσονται ως συµβάσεις κατασκευής, να 

προσφέρει την αναγκαία καθοδήγηση για τους τύπους των συµβάσεων κατασκευής που 

µπορεί να προκύψουν στο δηµόσιο τοµέα και να ορίζει τη βάση για την αναγνώριση και την 

δηµοσιοποίηση των εξόδων των συµβάσεων κατασκευών και των εσόδων. Τονίζεται ότι η 

ηµεροµηνία στην οποία ξεκινά η συµβατική δραστηριότητα και η ηµεροµηνία που η 

δραστηριότητα τελειώνει τις περισσότερες φορές εµπίπτουν σε διαφορετικές λογιστικές 

περιόδους. Συχνά οι συµβάσεις κατασκευής έργων στο δηµόσιο τοµέα δεν παρουσιάζουν 

ακριβώς τα έσοδα που θα αποκοµίσει ο δηµόσιος φορέας στη δηµόσια οντότητα. Σε αυτό το 

ενδεχόµενο, το κόστος κατασκευής τοποθετείται στην περίοδο αναφοράς του ισολογισµού 

όπου πραγµατοποιείται η κατασκευή και η αναγνώριση των σχετικών εξόδων. Το 

συγκεκριµένο πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις 

Επιχειρήσεις της Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 12: Αποθέµατα 

 

Βασικός στόχος του πρότυπου είναι να προσδιορίσει το λογιστικό χειρισµό των αποθεµάτων 

βασιζόµενο στο ιστορικό κόστος του συστήµατος. Σηµαντικό στοιχείο είναι το ποσό του 

κόστους που αναγνωρίζεται ως περιουσιακό στοιχείο και µεταφέρεται προς τα εµπρός ως τη 

στιγµή που τα έσοδα αναγνωρίζονται. Τα αποθέµατα πρέπει να αποτιµώνται στη χαµηλότερη 

αξία ανάµεσα σε κόστος και καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία. Εάν τα αποθέµατα αποκτήθηκαν 

σε µη ανταλλακτική συναλλαγή, το κόστος τους θα αποτιµάται στην αξία τους τη στιγµή που 

αποκτήθηκαν.Εντούτοις,τα αποθέµατα πρέπει να αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ 

κόστους και τρέχοντος κόστους αντικατάστασης όταν κρατούνται για διανοµή χωρίς ή έναντι 

µικρής αξίας αντιτίµου αλλά και για κατανάλωση κατά τη διάρκεια παραγωγής αγαθών, των 

οποίων η διανοµή θα γίνει δωρεάν ή έναντι µικρής αξίας αντιτίµου. Τα κόστη περιλαµβάνουν 

τα κόστη αγοράς, τα κόστη µεταποίησης αλλά όχι τις συναλλαγµατικές διαφορές και τα 

κόστη πώλησης. Ένας δηµόσιος φορέας θέτει σε εφαρµογή την ίδια µέθοδο κοστολόγησης σε 

όλα τα αποθέµατα της µε παρεµφερή φύση και χρήση για την οντότητα. Για ανοµοιόµορφα 

αποθέµατα, συγκεκριµένα κόστη αποδίδονται σε συγκεκριµένα ατοµικά στοιχεία 

αποθεµάτων. Το κόστος καθορίζεται µε FIFO ή µε τη µέση σταθµισµένη βάση, καθώς η 

µέθοδος της LIFO δεν χρησιµοποιείται πια. Όταν τα αποθέµατα πωλούνται, ανταλλάσσονται 

ή διανέµονται, η λογιστική τους αξία εκτιµάται ως έξοδο στην περίοδο όπου αναγνωρίζεται 

το ανάλογο έσοδο.Επίσης,η µείωση της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας αναγνωρίζεται ως 

έξοδο κατά το διάστηµα της ζηµίας. Το παρόν πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς 

του δηµόσιου τοµέα εκτός από τις επιχειρήσεις της κυβέρνησης.Ακόµη,το IPSAS 12 

σχετίζεται µε όλες τις εµπορικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα αν αυτές είναι στον δηµόσιο ή 

ιδιωτικό τοµέα.(Ξεφτέρης,2009) 
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IPSAS 13: Μισθώσεις 

 

Το αντικείµενο του συγκεκριµένου προτύπου είναι οι µισθώσεις που συνάπτονται στο 

δηµόσιο τοµέα. Μία µίσθωση ορίζεται ως µία συµφωνία σύµφωνα µε την οποία ο 

εκµισθωτής µεταβιβάζει στο µισθωτή το δικαίωµα χρήσης περιουσιακού στοιχείου για 

συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα µε αντάλλαγµα πληρωµή-πληρωµές. Συνεπώς το εν λόγω 

πρότυπο εφαρµόζεται όταν γίνονται συµφωνίες που µεταβιβάζουν το δικαίωµα χρήσης 

περιουσιακών στοιχείων ή βασικές υπηρεσίες από τον εκµισθωτή στον µισθωτή. Το πρότυπο 

αυτό έχει εφαρµογή για τη λογιστική όλων των µισθώσεων εκτός από συµφωνίες µισθώσεων 

για εξερεύνηση ή χρήση των φυσικών πόρων-µεταλλευµάτων και συµφωνίες παραχώρησης 

δικαιώµατος στοιχείων. ∆εν εφαρµόζεται σε ακίνητα που έχουν µισθωτές που 

αντιµετωπίζονται ως χρηµατοδοτικές µισθώσεις αλλά και σε επενδύσεις ακινήτων που 

παρέχονται από εκµισθωτές µε λειτουργικές µισθώσεις.Επιπλέον,σκοπός του προτύπου είναι 

να καθορίσει για τους µισθωτές και τους εκµισθωτές τις κατάλληλες πολιτικές λογιστικής 

τακτικής κα τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να τίθενται σε εφαρµογή σε σχέση µε τις 

χρηµατοδοτικές και λειτουργικές µισθώσεις. Το IPSAS 13 εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς 

του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις Επιχειρήσεις της Κυβέρνησης.(Ξεφτέρης,2009) 

 

IPSAS 14: Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται στη λογιστική και τη γνωστοποίηση των γεγονότων 

µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού. Αντικείµενο του είναι τα γεγονότα που λαµβάνουν 

µέρος µετά την τελευταία ηµέρα της περιόδου αναφοράς µε την οποία συνδέονται οι 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις αλλά και η λογιστική τους αντιµετώπιση από τον δηµόσιο 

φορέα. Το παρόν Πρότυπο παρουσιάζει πότε ένας δηµόσιος φορέας πρέπει να αλλάξει τις 

οικονοµικές της καταστάσεις σύµφωνα µε τα γεγονότα που συντελούνται µετά την 

ηµεροµηνία αναφοράς, τις γνωστοποιήσεις που ο φορέας πρέπει να προσφέρει αναφορικά µε 

την ηµεροµηνία που οι οικονοµικές καταστάσεις εγκρίθηκαν για έκδοση και σχετικά µε 

γεγονότα που πραγµατοποιήθηκαν µετά την ηµεροµηνία αναφοράς και µας παρουσιάζει πότε 

ο φορέας δεν πρέπει να προχωρά σε κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων στη βάση της 

συνεχιζόµενης ανησυχίας, αν γεγονότα µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού αποδεικνύουν 

ότι η παραδοχή της δραστηριότητας δεν είναι κατάλληλη. Ο δηµόσιος φορέας είναι 

υποχρεωµένος να δηµοσιοποιεί την ηµεροµηνία που υπήρξε έγκριση για έκδοση των 

οικονοµικών καταστάσεων αλλά και το πρόσωπο που παρείχε την αντίστοιχη έγκριση. Αν 

ένας φορέας συγκεντρώσει πληροφορίες µετά την ηµεροµηνία ισολογισµού αναφορικά µε τις 

συνθήκες που ίσχυαν κατά την ηµεροµηνία ισολογισµού, ο φορέας πρέπει να ενηµερώσει µε 

γνωστοποιήσεις που έχουν σχέση µε αυτές τις συνθήκες.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 15: Χρηµατοοικονοµικά µέσα – Παρουσίαση και Γνωστοποιήσεις 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για την παρουσίαση και τη διαφάνεια των χρηµατοπιστωτικών 

µέσων.Επίσης,εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις 

επιχειρήσεις της Κυβέρνησης. 
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Η εφαρµογή του IPSAS 15 πρέπει να αφορά την παρουσίαση και τη γνωστοποίηση 

πληροφοριών που έχουν σχέση µε όλα τα είδη χρηµατοοικονοµικών µέσων, αναγνωρίσιµων, 

µε εξαίρεση : (Ιωαννίδου,2015) 

•Συµµετοχές σε ελεγχόµενους φορείς 

•Συµµετοχές σε συγγενείς φορείς 

•∆ικαιώµατα και υποχρεώσεις του εργοδότη βάση των προγραµµάτων παροχών σε 

εργαζοµένους  

•Συµµετοχές σε κοινοπραξίες 

•Υποχρεώσεις από ασφαλιστήρια συµβόλαια 

•Υποχρεώσεις για πληρωµές από κοινωνικά οφέλη που προσφέρονται από έναν φορέα και για 

τα οποία δεν πληρώνεται ή η αµοιβή που παίρνει ισούται µε την εύλογη αξία των οφελών. 

(Ιατρίδης,2009) 

Το πεδίο δράσης του εν λόγω προτύπου δεν αφορά δηµόσιους φορείς οι οποίοι συµµετέχουν 

σε ελέγχουσες οντότητες. Ωστόσο βρίσκει εφαρµογή σε χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία 

περιλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις µίας ελέγχουσας οντότητας 

ανεξάρτητα από το εάν αυτά τα µέσα κρατούνται ή εκδίδονται από την ελέγχουσα ή από την 

ελεγχόµενη οντότητα. Βασικός στόχος του προτύπου είναι να γίνει κατανοητή από τους 

χρήστες των οικονοµικών καταστάσεων η σηµασία των επί του ισολογισµού και εκτός 

ισολογισµού χρηµατοοικονοµικών µέσων για µια κυβέρνηση ή άλλο δηµόσιο φορέα των 

επιδόσεων και ταµειακών ροών. Το IPSAS 15 καθορίζει συγκεκριµένες απαιτήσεις για την 

παρουσίαση του επί του ισολογισµού χρηµατοοικονοµικών µέσων και συγκεκριµενοποιεί τη 

πληροφόρηση που πρέπει να κοινοποιείται σε σχέση µε τον ισολογισµό (αναγνωρισµένο) και 

εκτός ισολογισµού (άγνωστο) οικονοµική µέσων.(Ιωαννίδου,2015) 

 

 

 

IPSAS 16: Επενδύσεις σε ακίνητα 

 

Το πρότυπο αυτό εφαρµόζεται για επενδύσεις σε ακίνητα όπως η γη και τα κτίρια µε απώτερο 

στόχο την ενοικίαση, την υπεραξία ή και τα δύο αντί για πώληση και χρήση στην παραγωγή ή 

προµήθεια αγαθών ή υπηρεσιών. Οι επενδύσεις σε ακίνητα ανήκουν στο ενεργητικό 

αποκλειστικά και µόνο εάν µπορεί να υπολογιστεί µε αξιοπιστία το κόστος τους και η εύλογη 

αξία τους. Το συγκεκριµένο πρότυπο δεν έχει ισχύ για ιδιοκατοικούµενα ακίνητα ή ακίνητα 

µε στόχο να πωληθούν ή ακίνητα για να χρησιµοποιηθούν αργότερα ως επένδυση. Οι 

επενδύσεις σε ακίνητα θα πρέπει να αποτιµώνται στο κόστος τους. Ο δηµόσιος φορέας αφού 

αναγνωριστεί η επένδυση σε ακίνητη περιουσία είναι υποχρεωµένος να διαλέξει ανάµεσα στη 

µέθοδο του κόστους και τη µέθοδο της εύλογης αξίας. Εάν ένας δηµόσιος φορέας 

χρησιµοποιεί τη µέθοδο εύλογης αξίας αλλά, όταν αποκτάται ένα ακίνητο, αποδεικνύεται ότι 

ο φορέας δε θα µπορεί να καθορίσει την εύλογη αξία του σε διαρκή βάση, χρησιµοποιείται η 

µέθοδος του κόστους για το συγκεκριµένο ακίνητο. Η εφαρµογή του καλύπτει όλους τους 

φορείς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις Επιχειρήσεις της Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 
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IPSAS 17: Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται για όλες τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις οι οποίες 

περιλαµβάνουν ειδικό στρατιωτικό εξοπλισµό και περιουσιακά στοιχεία υποδοµών. Το 

IPSAS 17 προδιαγράφει το λογιστικό χειρισµό για τις ενσώµατες ακινητοποιήσεις ώστε ο 

χρήστης των οικονοµικών καταστάσεων να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται για τις 

επενδύσεις σε ενσώµατες ακινητοποιήσεις και τις µεταβολές της επένδυσης. Τα βασικά 

ζητήµατα µε τα οποία ασχολείται το Πρότυπο αυτό είναι η ηµεροµηνία αναγνώρισης των 

ενσώµατων ακινητοποιήσεων, ο καθορισµός της αξίας τους και οι ανάλογες µε αυτές ζηµίες 

αποµείωσης.Το πρότυπο δεν ασχολείται µε την εφαρµογή συστηµάτων για την απεικόνιση 

των επιδράσεων στη µεταβολή των τιµών.Επιπλέον,δεν εφαρµόζεται για δάση και 

παρόµοιους φυσικούς πόρους αλλά και για µεταλλευτικά δικαιώµατα και αποθέµατα 

ορυκτών. Εφαρµόζεται σε όλους τους δηµόσιους φορείς εκτός από τις Επιχειρήσεις της 

Κυβέρνησης.(Ξεφτέρης,2009) 

 

IPSAS 18: Πληροφόρηση κατά τοµέα 

 

Στόχος του Προτύπου αυτού είναι η καθιέρωση σχετικών µε τη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση κατά τοµέα αρχών, ώστε να συµβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση της 

απόδοσης του δηµόσιου φορέα στο παρελθόν και ο προσδιορισµός των πόρων για τη 

χρηµατοδότηση των σηµαντικότερων δραστηριοτήτων του αλλά και στη προώθηση της 

διαφάνειας των οικονοµικών εκθέσεων. Το IPSAS 18 πρέπει να εφαρµόζεται για όλες τις 

δηµοσιευµένες οικονοµικές καταστάσεις σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

∆ηµόσιου Τοµέα. Σε περίπτωση που και οι δύο ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις 

δηµόσιων φορέων και οι ξεχωριστές οικονοµικές καταστάσεις του µητρικού φορέα 

εµφανίζονται µαζί, η πληροφόρηση πρέπει να παρουσιάζεται µόνο στη βάση των 

ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων. Η πληροφόρηση κατά τοµέα πρέπει να γίνεται µε 

τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η εκτίµηση του υπολογισµού της απόδοσης της οντότητας 

στην επίτευξη στόχων στο παρελθόν και ακριβής η εκτίµηση µελλοντικών στοιχείων. Η 

πληροφόρηση ανά τµήµα πρέπει να είναι στον ίδιο λογιστικό χειρισµό µε αυτόν του φορέα. 

Αν ένα τµήµα ορίζεται ως τµήµα για πρώτη φορά τότε οι πληροφορίες προηγούµενης 

περιόδου είναι απαραίτητο να διατυπωθούν ξανά για να παρουσιάζουν το συγκεκριµένο 

τµήµα ως ξεχωριστό.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 19: Προβλέψεις, ενδεχόµενες υποχρεώσεις, ενδεχόµενες απαιτήσεις 

 

Στόχος του προτύπου είναι να προσδιορίσει τα σωστά κριτήρια για προβλέψεις, ενδεχόµενες 

υποχρεώσεις και ενδεχόµενα περιουσιακά στοιχεία, ενός δηµόσιου 

φορέα.Επίσης,εξασφαλίζει τη γνωστοποίηση της απαραίτητης πληροφόρησης στο 

προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων, ώστε οι χρήστες να κατανοούν τη φύση του 

χρονοδιαγράµµατος και των ποσών. Το IPSAS 19 εφαρµόζεται για να γνωστοποιείται η 

λογιστική µέθοδος σχετικά µε χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία δεν κατέχονται στην 

εύλογη αξία τους, τις προβλέψεις, τις ενδεχόµενες υποχρεώσεις και απαιτήσεις εκτός αν : 

(Delloite,2010) 
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1. Οι προβλέψεις και οι ενδεχόµενες υποχρεώσεις προκύπτουν από κοινωνικές παροχές 

για τα οποία δε λαµβάνει αµοιβή 

2. Προκύπτουν από εκτελέσιµες συµβάσεις  

3. Προκύπτουν από ασφαλιστικούς φορείς από συµβάσεις µε ασφαλισµένους  

4. Προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά σε εύλογη αξία 

5. Προκύπτουν από έσοδα-φόρους 

6. Προκύπτουν από παροχές προς το προσωπικό µε εξαίρεση τη διακοπή παροχών προς 

το προσωπικό ως συνέπεια αναδιάρθρωσης η οποία δεν έγκειται στο IPSAS 19 

7. Καλύπτονται από κάποιο  άλλο IPSAS (Ξεφτέρης,2009) 

 

IPSAS 20: Γνωστοποιήσεις συνδεδεµένων µερών 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο αφορά την αποκάλυψη πληροφοριών αναφορικά µε σχέσεις 

συνδεδεµένων µερών και συγκεκριµένες συναλλαγές µε τα συνδεδεµένα µέρη. Τα 

συνδεδεµένα µέρη είναι εκείνα που ελέγχουν ή επηρεάζουν σηµαντικά έναν φορέα αναφοράς. 

Όταν µία οντότητα αναφοράς και κάποιος άλλος φορέας είναι σε κοινό έλεγχο τότε οι εν 

λόγω φορείς θεωρούνται συνδεδεµένα µέρη. Στόχος του είναι η γνωστοποίηση των 

υπαρχόντων συνδεδεµένων µερών ενός δηµόσιου φορέα αλλά και η γνωστοποίηση 

πληροφοριών που αφορούν συναλλαγές µεταξύ φορέα και συνδεδεµένων µερών του υπό 

συγκεκριµένες συνθήκες. Οι πληροφορίες αυτές κρίνονται αναγκαίες για λόγους 

υπευθυνότητας ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανόηση της οικονοµικής θέσης και απόδοσης 

του δηµόσιου φορέα. Τα κυριότερα ζητήµατα σχετικά µε τη γνωστοποίηση πληροφοριών για 

τα συνδεδεµένα µέρη περιλαµβάνουν την αναγνώριση των µερών που ασκούν 

έλεγχο/επιρροή στον φορέα και τον καθορισµό του είδους των πληροφοριών που θα 

γνωστοποιηθούν για τις συναλλαγές των µερών.(Ιωαννίδου,2015) 

 

 

IPSAS 21: Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων χωρίς ταµειακές ροές 

 

Το IPSAS 21 στοχεύει στον καθορισµό των διαδικασιών που ένας δηµόσιος φορέας 

χρησιµοποιεί για να προσδιορίσει αν ένα περιουσιακό στοιχείο το οποίο δηµιουργεί 

ταµειακές ροές και έχει αποµειωθεί αλλά και στο να διασφαλίσει ότι οι ζηµίες αποµείωσης 

αναγνωρίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις του φορέα.Επιπλέον,το πρότυπο καθορίζει 

πότε ένας φορέας πρέπει να αντιστρέψει µία ζηµία αποµείωσης και ορίζει τις αναγκαίες 

γνωστοποιήσεις. Το παρόν πρότυπο εφαρµόζεται για το λογιστικό χειρισµό της αποµείωσης 

της αξίας περιουσιακών στοιχείων χωρίς ταµειακές ροές, µε εξαίρεση: 

1. Αποθέµατα 

2. Περιουσιακά στοιχεία από συµβάσεις κατασκευής έργων 

3. Επενδύσεις σε ακίνητα που µετρούνται στην εύλογη αξία 

4. Ενσώµατες ακινητοποιήσεις χωρίς ταµειακές ροές, που µετρούνται σε 

αναπροσαρµοσµένα ποσά 
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Οι ζηµίες αποµείωσης πρέπει να αναγνωρίζονται αµέσως στο καθαρό έλλειµµα ή πλεόνασµα. 

Αφού αναγνωριστεί η ζηµία αποµείωσης, το ποσό της απόσβεσης για µελλοντικά χρονικά 

διαστήµατα θα προσαρµόζεται ώστε να καθοριστεί το αναθεωρηµένο ποσό µειωµένο κατά 

την υπολειµµατική του αξία σε τακτική βάση στην ωφέλιµη ζωή του. Ο δηµόσιος φορέας 

είναι υποχρεωµένος να ελέγχει τα περιουσιακά στοιχεία σε κάθε ηµεροµηνία ισολογισµού 

ώστε να εντοπίζεται κάθε ένδειξη αποµείωσης. Η αναστροφή των ζηµιών αποµείωσης 

προηγούµενων χρόνων επιτρέπεται υπό όρους. Το εν λόγω πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους 

τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις Επιχειρήσεις της 

Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 22: Γνωστοποίηση πληροφοριών για τον γενικό κυβερνητικό τοµέα 

 

Στόχος του Προτύπου είναι η προδιαγραφή των προϋποθέσεων αποκάλυψης πληροφοριών 

για τις κυβερνήσεις, οι οποίες αποφασίζουν να εµφανίσουν πληροφορίες σχετιζόµενες µε τον 

γενικό κυβερνητικό τοµέα στις ενοποιηµένες οικονοµικές τους καταστάσεις µε στόχο τη 

διαφάνεια των καταστάσεων και την καλύτερη κατανόηση της σχέσης µεταξύ εµπορικών και 

µη εµπορικών δραστηριοτήτων της κυβέρνησης και της σχέσης ανάµεσα σε οικονοµικά 

στοιχεία και στατιστικές βάσεις οικονοµικών καταστάσεων. Οι οικονοµικές καταστάσεις µίας 

κυβέρνησης είναι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, όµως το πρότυπο αυτό απαγορεύει 

την παρουσίαση οποιασδήποτε οντότητας ως µέρους του γενικού κυβερνητικού τοµέα, εάν 

δεν είναι ενοποιηµένη στις οικονοµικές καταστάσεις της κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 23: Έσοδα από µη ανταλλακτικές συναλλαγές (φόροι και λογιστικές µεταφορές) 

 

Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για τον λογιστικό χειρισµό των εσόδων από µη- 

χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Τονίζεται ότι το IPSAS 23 δεν εφαρµόζεται σε συνδυασµό 

φορέων, ο οποίος είναι µη ανταλλακτική συναλλαγή. Το συγκεκριµένο Πρότυπο αφορά 

έσοδα που δηµιουργούνται από µη χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Ενώ τα έσοδα των φορέων 

προκύπτουν τόσο από ανταλλακτικές όσο και από µη ανταλλακτικές συναλλαγές, η 

πλειοψηφία των εσόδων των κυβερνήσεων και των άλλων δηµόσιων οντοτήτων προέρχεται 

από µη ανταλλακτικές συναλλαγές όπως φόροι και µεταφορές. Το µεγαλύτερο µέρος των 

εσόδων για τους κρατικούς φορείς προέρχεται κυρίως από 

φόρους,κληροδοτήµατα,πρόστιµα,δωρεές και διάφορα άλλα αγαθά ή υπηρεσίες σε είδος, 

ωστόσο µπορεί να υπάρξουν έσοδα και χρηµατιστηριακές συναλλαγές. Βασικός στόχος του 

εν λόγω προτύπου είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις για τις οικονοµικές εκθέσεις των εσόδων 

που προέρχονται από µη ανταλλαγή συναλλαγών, εκτός των µη-ανταλλακτικών συναλλαγών 

συνδυασµού φορέων. Το Πρότυπο εστιάζει σε ζητήµατα τα οποία πρέπει να εξεταστούν για 

την αναγνώριση και την επιµέτρηση εσόδων από µη -χρηµατιστηριακές συναλλαγές, 

εµπεριέχοντας και την αναγνώριση συνεισφοράς από τους ιδιοκτήτες. Το συγκεκριµένο 

πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς του δηµόσιου τοµέα, εκτός από τις Επιχειρήσεις 

της Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 
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IPSAS 24: Παρουσίαση πληροφοριών για τον προϋπολογισµό στις Χρηµατοοικονοµικές 

Καταστάσεις 

 

Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι η σύγκριση των προϋπολογισθέντων ποσών µε τα 

πραγµατικά ποσά που προκύπτουν από την εκτέλεση του προϋπολογισµού , που περιέχεται 

στις οικονοµικές καταστάσεις των φορέων όταν υπάρχει απαίτηση ή επιλογή για 

δηµοσιοποίηση των εγκεκριµένων προϋπολογισµών τους. Κάποιες φορές οι εγκεκριµένοι 

προϋπολογισµοί θα συσταθούν για να περιλαµβάνουν όλες τις ενέργειες που ελέγχονται από 

έναν δηµόσιο φορέα. Άλλες φορές ενδέχεται να είναι απαραίτητη η δηµοσιοποίηση 

σηµαντικών εγκεκριµένων προϋπολογισµών για δραστηριότητες που περιλαµβάνονται στις 

οικονοµικές καταστάσεις µιας κυβέρνησης ή άλλο δηµόσιο φορέα.Επιπρόσθετα,το Πρότυπο 

απαιτεί τη γνωστοποίηση εξηγήσεων των αιτιών ύπαρξης διαφορών στα προϋπολογισθέντα 

και στα πραγµατικά ποσά. Η συµµόρφωση µε τις απαιτήσεις του Προτύπου θα βεβαιώσει ότι 

οι δηµόσιοι φορείς επενδύουν στη διαφάνεια των οικονοµικών τους καταστάσεων. Σε κάθε 

νοµικό έλεγχο πρέπει να εµφανίζεται η σύγκριση των προϋπολογισθέντων µε τα πραγµατικά 

ποσά: 

1. Τα αρχικά και τελικά ποσά του προϋπολογισµού 

2. Τα πραγµατικά ποσά σε µία συγκρίσιµη βάση 

3. Επεξήγηση διαφορών προϋπολογισθέντων – πραγµατικών ποσών 

Οι συγκρίσεις  προϋπολογισθέντων – πραγµατικών ποσών θα πρέπει να εµφανίζονται σε 

συγκρίσιµη βάση.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 25: Παροχές σε εργαζοµένους 

 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο εφαρµόζεται από τον εργοδότη για τον λογιστικό χειρισµό όλων 

των παροχών προς τους εργαζοµένους, µε εξαίρεση τις συναλλαγές που βασίζονται σε 

µετοχές. Επίσης, το πρότυπο αυτό δεν σχετίζεται µε τα προγράµµατα συνταξιοδότησης των 

εργαζοµένων, επιδόµατα τα οποία προσφέρονται από προγράµµατα κοινωνικής ασφάλισης ή 

µε πρώην εργαζοµένους στους δηµόσιους φορείς. 

Στόχος του συγκεκριµένου προτύπου είναι ο καθορισµός της λογιστικής αντιµετώπισης και 

της γνωστοποίησης για παροχές σε εργαζοµένους. Το εν λόγω Πρότυπο έναν δηµόσιο φορέα 

να αναγνωρίζει µία υποχρέωση όταν ένας εργαζόµενος έχει προσφέρει υπηρεσίες µε 

αντάλλαγµα παροχές οι οποίες θα πληρωθούν µελλοντικά και ένα έξοδο όταν ο φορέας κάνει 

χρήση των οικονοµικών ωφελειών που πηγάζουν από εργαζόµενο µε αντάλλαγµα παροχές. 

Οι παροχές σε εργαζοµένους µε τις οποίες συνδέεται το παρόν Πρότυπο συµπεριλαµβάνουν 

εκείνες οι οποίες παρέχονται :  

1. Σύµφωνα µε νοµικές απαιτήσεις, ή µέσω βιοµηχανικών συµφωνιών όπου οι φορείς 

πρέπει να συνεισφέρουν σε εθνικά , βιοµηχανικά ή κρατικά προγράµµατα. 

2. Σύµφωνα µε επίσηµα προγράµµατα / συµφωνίες µεταξύ φορέα – εργαζοµένων 

3. Από ανεπίσηµες πρακτικές , οι οποίες δηµιουργούν τεκµαιρόµενες δεσµεύσεις.        

 

Το IPSAS 25 απαιτεί από έναν δηµόσιο φορέα να αναγνωρίζει: 
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� Μία υποχρέωση όταν ο εργαζόµενος πρόσφερε υπηρεσίες µε αντάλλαγµα παροχές οι 

οποίες θα καταβληθούν µελλοντικά. 

� Ένα έξοδο όταν ο φορέας καταναλώνει τα οικονοµικά οφέλη που πηγάζουν από 

υπηρεσίες, οι οποίες παρέχονται από έναν εργαζόµενο µε αντάλλαγµα παροχές στον 

ίδιο(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 26: Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων 

Σκοπός του IPSAS 26 είναι να στοχεύει στον καθορισµό των διαδικασιών τις οποίες 

εφαρµόζει ένας φορέας για να προσδιορίσει εάν η αξία ενός περιουσιακού στοιχείου µε 

ταµειακές ροές αποµειώνεται και για να διασφαλίσει ότι οι ζηµίες αποµείωσης 

αναγνωρίζονται από τον δηµόσιο φορέα.Επίσης,το Πρότυπο ορίζει πότε µία δηµόσια 

οντότητα θα πρέπει να αντιστρέφει µία ζηµία αποµείωσης και καθορίζει τις σχετικές 

γνωστοποιήσεις. 

Η εφαρµογή του Προτύπου εστιάζει στο λογιστικό χειρισµό της αποµείωσης της αξίας 

περιουσιακών στοιχείων µε ταµειακές ροές , µε εξαίρεση  

� Αποθέµατα 

� Περιουσιακά στοιχεία από συµβάσεις κατασκευής έργων 

� Περιουσιακά στοιχεία αναβαλλόµενης φορολογίας 

� Περιουσιακά στοιχεία από παροχές προς εργαζοµένους 

� Άυλα περιουσιακά στοιχεία που αναπροσαρµόζονται στην εύλογη αξία 

� Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία σχετιζόµενα µε τη γεωργική δραστηριότητα 

� Αναβαλλόµενα κόστη αποµείωσης και άυλα περιουσιακά στοιχεία τα από συµβατικά 

δικαιώµατα του ασφαλιστή σε συµβόλαια ασφάλισης (Chan,2008) 

� Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία που κατηγοριοποιούνται ως κατεχόµενα 

προς πώληση  

� Επενδύσεις σε ακίνητα µε αποτίµηση σε εύλογη αξία 

� Ενσώµατες ακινητοποιήσεις µε αποτίµηση σε αναπροσαρµοσµένες αξίες  

� Υπεραξία  

Το πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους δηµόσιους φορείς εκτός τις Επιχειρήσεις της 

Κυβέρνησης.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 27: Γεωργία 

 

Το συγκεκριµένο πρότυπο έχει ως σκοπό να προδιαγράψει τον λογιστικό χειρισµό και τις 

γνωστοποιήσεις για την γεωργική δραστηριότητα. Το IPSAS 27 εφαρµόζεται για τα 

ακόλουθα, όταν αφορούν γεωργική δραστηριότητα: 

1. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία 

2. Αγροτική παραγωγή κατά τη στιγµή της συγκοµιδής 

Αντίθετα, το Πρότυπο δεν εφαρµόζεται : 

1. Σε εκτάσεις σχετιζόµενες µε γεωργική δραστηριότητα 

2. Άυλα περιουσιακά στοιχεία σχετιζόµενα µε γεωργική δραστηριότητα 

3. Βιολογικά περιουσιακά στοιχεία για παροχή υπηρεσιών (Καραγιώργος,2010) 
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Στόχος του συγκεκριµένου προτύπου είναι η προδιαγραφή λογιστικής αντιµετώπισης και 

γνωστοποιήσεις για τη γεωργική δραστηριότητα. Ως γεωργική δραστηριότητα ορίζεται η 

διαχείριση από έναν οικονοµικό φορέα του βιολογικού µετασχηµατισµού σε γεωργικά αγαθά 

η πρόσθετα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία µε στόχο την πώληση, ή τη διανοµή δωρεάν ή 

για ένα συµβολικό ποσό.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 28 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση 

 

Σκοπός του εν λόγω Προτύπου είναι η υιοθέτηση αρχών για την παρουσίαση των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων ως υποχρεώσεις ή ως καθαρά περιουσιακά στοιχεία/καθαρή 

θέση και για την αντιστάθµιση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των 

υποχρεώσεων. Ισχύει ότι για την κατάταξη των χρηµατοοικονοµικών µέσων, τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία, οι χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις, οι 

συµµετοχικοί τίτλοι, τα µερίσµατα, οι απώλειες αλλά και τα κέρδη, θα πρέπει τα 

χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις να συµψηφίζονται. 

Ωστόσο , υπάρχουν κάποια χρηµατοοικονοµικά µέσα τα οποία εξαιρούνται από το παρόν 

πρότυπο. Αυτά είναι τα εξής : 

• Tα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις των εργοδοτών σύµφωνα µε προγράµµατα 

παροχών σε εργαζόµενους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του IPSAS 25. 

• Οι υποχρεώσεις που απορρέουν από ασφαλιστήρια συµβόλαια. Tα συµφέροντα 

αυτών σε ελεγχόµενους φορείς ή συγγενείς επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες που κάνουν 

χρήση των λογιστικών προτύπων IPSAS 6 , IPSAS 7  και ΙPSAS 8. Ωστόσο τα 

συγκεκριµένα πρότυπα επιτρέπουν σε µια οικονοµική οντότητα να χειρίζεται 

λογιστικά µια συµµετοχή σε µια ελεγχόµενη οντότητα σύµφωνα µε το IPSAS 29. 

• Tα χρηµατοοικονοµικά µέσα, οι συµβάσεις και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από 

την αξία των µετοχών, οι συναλλαγές στις οποίες τα διεθνή ή εθνικά πρότυπα 

ασχολούνται µε την αξία των µετοχών. Εξαιρούνται συµβάσεις που εµπίπτουν στο 

συγκεκριµένο πρότυπο.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 29: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Αναγνώριση και Αποτίµηση 

 

Το συγκεκριµένο πρότυπο αποσκοπεί στην αναγνώριση και στην επιµέτρηση των 

χρηµατοδοτικών µέσων και συγκεκριµένα αυτών που προέρχονται από το IPSAS 39 

(Χρηµατοοικονοµικά Μέσα :Αναγνώριση και επιµέτρηση)  

Σκοπός του εν λόγω προτύπου είναι να καθιερώσει αρχές για την αναγνώριση και αποτίµηση 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων, χρηµατοοικονοµικών απαιτήσεων και 

συµβάσεων που αφορούν αγορές ή πωλήσεις µη χρηµατοοικονοµικών 

στοιχείων.(Ιωαννίδου,2015) 
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IPSAS 30: Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

Κεντρικός στόχος του συγκεκριµένου Πρότυπου είναι να υποχρεωθούν οι φορείς να 

γνωστοποιούν στις οικονοµικές τους δηλώσεις στοιχεία που επιτρέπουν στους χρήστες να 

αξιολογήσουν :  

-Τη σηµασία των χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική θέση και την απόδοση του 

φορέα. 

-Τη φύση και το περιεχόµενο των κινδύνων που προκύπτουν από χρηµατοοικονοµικά µέσα 

στα οποία ο φορέας έχει εκτεθεί κατά τη διάρκεια της περιόδου και στο τέλος της περιόδου 

αναφοράς, και τον τρόπο µε τον οποίο ο φορέας διαχειρίζεται αυτούς τους κινδύνους. 

Το συγκεκριµένο Πρότυπο απαιτεί γνωστοποίηση πληροφόρησης για τη σηµασία των 

χρηµατοοικονοµικών µέσων για την οικονοµική θέση του φορέα και των οικονοµικών 

θέσεων. Αυτά περιέχουν: 

1. Γνωστοποιήσεις για την οικονοµική θέση, τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά 

στοιχεία και τις χρηµατοοικονοµικές υποχρεώσεις του φορέα. 

2. Γνωστοποιήσεις που αφορούν την απόδοση, αναγνωρισµένα 

έσοδα,έξοδα,κέρδη,ζηµίες,έσοδα και έξοδα από τόκους. 

3. Ειδικές γνωστοποιήσεις για δάνεια µε ευνοϊκούς όρους. 

4. Γνωστοποιήσεις για λογιστικές πολιτικές, λογιστική αντιστάθµισης, εύλογες αξίες, 

χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. 

Επίσης, το IPSAS 30 απαιτεί γνωστοποίηση πληροφοριών αναφορικά µε τη φύση και την 

έκταση των κινδύνων που δηµιουργούνται από χρηµατοοικονοµικά µέσα: 

� Ποιοτικές γνωστοποιήσεις όσον αφορά εκθέσεις σε κάθε είδος κινδύνου και πώς 

µπορεί να γίνει η διαχείριση των εν λόγω κινδύνων. 

� Ποσοτικές γνωστοποιήσεις όσον αφορά εκθέσεις σε κάθε τύπο κινδύνου, χωριστά για 

τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο ρευστότητας και τον κίνδυνο 

αγοράς.(Πολίτου,2012) 

 

 

 

IPSAS 31: Άυλα στοιχεία 

 

Ο σκοπός του συγκεκριµένου προτύπου είναι να προδιαγράψει το λογιστικό χειρισµό των 

άυλων περιουσιακών στοιχείων. Το παρόν Πρότυπο απαιτεί ένας οικονοµικός φορέας να 

αναγνωρίσει ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο όταν και µόνο όταν πληρούνται συγκεκριµένα 

κριτήρια. Επίσης προσδιορίζει τον τρόπο υπολογισµού της λογιστικής αξίας των αυλών 

περιουσιακών στοιχείων , και απαιτεί να καθορίζονται γνωστοποιήσεις για άυλα περιουσιακά 

στοιχεία. Ένα άυλο περιουσιακό στοιχείο αναγνωρίζεται όταν 

1. Τα µελλοντικά οικονοµικά οφέλη ή εν δυνάµει υπηρεσίες που οφείλονται σε αυτό το 

περιουσιακό στοιχείο θα εισρεύσουν στον φορέα. 

2. Το κόστος ή η εύλογη αξία του περιουσιακού στοιχείου µπορεί να υπολογιστεί µε 

αξιόπιστο τρόπο 
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Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία κατηγοριοποιούνται ως αορίστου διάρκειας ζωής και ως 

περασµένης διάρκειας ζωής. Επίσης αντιµετωπίζονται λογιστικά µε δύο τρόπους, µε το 

µοντέλο κόστους και το µοντέλο αναπροσαρµογής.(Ιωαννίδου,2015) 

 

IPSAS 32: Συµφωνίες Παραχώρησης 

 

Στόχος του εν λόγω Προτύπου είναι η λογιστική απεικόνιση των συµφωνιών παραχώρησης 

υπηρεσιών από την παραχωρούσα αρχή. Το παρόν Πρότυπο εφαρµόζεται για τη λογιστική µε 

διακανονισµούς παραχώρησης δηµόσιων υπηρεσιών. Η εφαρµογή του δεν αφορά τις 

Επιχειρήσεις της Κυβέρνησης. Η παραχωρούσα αρχή αναγνωρίζει ένα περιουσιακό στοιχείο 

παραχώρησης υπηρεσιών όταν η παραχωρούσα αρχή καθορίζει τις υπηρεσίες που ο χειριστής 

πρέπει να διαθέτει µε το περιουσιακό στοιχείο και όταν η παραχωρούσα αρχή ρυθµίζει κάθε 

σηµαντικό δικαίωµα επί του υπολοίπου του περιουσιακού στοιχείου κατά το τέλος της 

περιόδου της συµφωνίας. Η παραχωρούσα αρχή αναγνωρίζει µία υποχρέωση, σύµφωνα µε 

τον τρόπο που η αναθέτουσα αρχή αποζηµιώνει τον χειριστή, µε το µοντέλο οικονοµικής 

ευθύνης και µε το µοντέλο παραχώρησης του δικαιώµατος εκµετάλλευσης.Επιπλέον,ο 

λογιστικός χειρισµός της παραχωρούσας αρχής εσόδων και εξόδων εξαρτάται από τα εξής 

µοντέλα: 

� Το µοντέλο οικονοµικής ευθύνης 

� Το µοντέλο παραχώρησης δικαιώµατος εκµετάλλευσης (Ιωαννίδου,2015) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

4.0 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ∆ΙΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ∆ΗΜΟΣΙΟ 

ΤΟΜΕΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ∆.Λ.Π 
Τα τελευταία χρόνια αρκετές χώρες προσπαθούν να βελτιώσουν τον δηµόσιο τοµέα τους 

ώστε να υπάρχει µεγαλύτερη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων στους δηµόσιους 

φορείς. Για να επιτύχει αυτό χρειάζεται να γίνει αλλαγή από την ταµειακή βάση στην 

δεδουλευµένη βάση.Ωστόσο,και οι δύο µέθοδοι χρησιµοποιούνται ευρέως για τις 

καταχωρήσεις εσόδων-εξόδων. Η δεδουλευµένη βάση είναι σηµαντική διότι από τα 32 

πρότυπα του ∆ηµόσιου τοµέα τα 31 χρησιµοποιούν δεδουλευµένη βάση, ενώ µόνο ένα 

ασχολείται µε την ταµειακή βάση.Επιπλέον,εκτός από αυτές τις δύο αρχές υπάρχουν και η 

προσαρµοσµένη ταµειακή βάση αλλά και η προσαρµοσµένη δεδουλευµένη βάση. Παρακάτω 

παρουσιάζονται και αναλύονται οι τέσσερις µέθοδοι: 

• Ταµειακή Βάση 

• ∆εδουλευµένη Βάση 

• Προσαρµοσµένη ταµειακή βάση 

• Προσαρµοσµένη ∆εδουλευµένη βάση (Ηλιάδης,2017) 

 

4.1 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 

� Η µέθοδος της ταµειακής βάσης θεωρείται ότι η λογιστική αποτύπωση των 

συναλλαγών ολοκληρώνεται κατά την στιγµή της πληρωµής ή της λήψης µετρητών. Η 

χρήση αυτής της µεθόδου έχει ως συνέπεια, η πληροφόρηση που παρέχεται µέσω 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων να σχετίζεται µε την προέλευση µετρητών όπου 

αποκτήθηκαν στην συγκεκριµένη περίοδο, το σκοπό τους αλλά και τα ισοζύγια 

µετρητών ή ταµειακών ισοδυνάµων σε συγκεκριµένη ηµεροµηνία. Ο βασικός στόχος 

της συγκεκριµένης µεθόδου είναι οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις να 

επικεντρώνονται στα ισοζύγια των µετρητών αλλά και στις διακυµάνσεις που µπορεί 

να ακολουθήσουν. Η µέθοδος της ταµειακής βάσης έχει παρατηρηθεί ότι εφαρµόζεται 

και σε χώρες οι οποίες δεν έχουν εξειδικευµένο προσωπικό, παράλληλα και σε χώρες 

που απλά τα κόστη για την µετατροπή των οικονοµικών καταστάσεων είναι 

σηµαντικά υψηλά. Αξίζει να σηµειωθεί ότι η µέθοδος της ταµειακής βάσης έχει 

αρκετά πλεονεκτήµατα. Το σηµαντικότερο είναι ότι µε την χρήση της η κατάρτιση 

των οικονοµικών καταστάσεων είναι εύκολη και αντικειµενική και δεν αντιµετωπίζει 

καµία συσχέτιση ενός εξόδου µε το έσοδο που δηµιουργήθηκε.Αντίθετα,ένα αρνητικό 

της µεθόδου είναι ότι η κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης και ο ισολογισµός δεν 

παρουσιάζουν το συνολικό εύρος των δραστηριοτήτων του οργανισµού µε τον οποίο 

ασχολείται.Βέβαια,η χρήση της ταµειακής λογιστικής µπορεί να οδηγήσει σε 

λανθασµένη εικόνα των δραστηριοτήτων και των λειτουργιών µίας επιχείρησης αφού 

µπορεί να υπάρξει µη ορθή απεικόνιση των εσόδων. Για παράδειγµα, εάν ο 

οργανισµός λάβει ένα δάνειο και εκταµιευθεί, το δάνειο αποτελεί έσοδο και δεν 

εµφανίζεται ως υποχρέωση όπως είναι στην πραγµατικότητα. Αυτά οφείλονται στο 

γεγονός ότι ούτε οι απαιτήσεις ούτε οι υποχρεώσεις απεικονίζονται λογιστικά στην 

µέθοδο της ταµειακής βάσης. (Ηλιάδης,2017) 
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� Το ∆ιεθνές Λογιστικό Πρότυπο του ∆ηµόσιου Τοµέα στο πλαίσιο της ταµειακής 

βάσης έχει ως βασική στόχευση τον τρόπο µε τον οποίο ένας κρατικός φορέας θα 

µπορεί να παρουσιάζει τις οικονοµικές καταστάσεις σε ταµειακή βάση αλλά και τον 

τρόπο µε τον οποίο µπορεί να ενισχυθεί η διαφάνεια των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Το παρών πρότυπο εφαρµόζεται σε όλους τους φορείς της κυβέρνησης 

και η εφαρµογή του πρέπει να γίνεται ισότιµα τόσο στις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις όσο και στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του εκάστοτε 

δηµόσιου φορέα ή της κυβέρνησης. Για να εφαρµοστεί αυτό το πρότυπο πρέπει ο 

φορέας να είναι προετοιµασµένος και να έχει ετοιµάσει µία κατάσταση σχετικά µε τις 

ταµειακές εισροές και εκροές αλλά και να γνωστοποιεί τις λογιστικές πολιτικές. Το 

συγκεκριµένο πρότυπο δεν εφαρµόζεται από τις δηµοτικές επιχειρήσεις αφού αυτές 

βασίζονται στα ∆ΛΠ του ιδιωτικού τοµέα. Όπως υποστηρίζεται από το  IPSASB,αυτό 

το ∆ΛΠ είναι ένα βήµα για την µετάβαση στις λογιστικές καταστάσεις δεδουλευµένης 

βάσης αλλά και στην βελτίωση της συνολικής ποιότητας των χρηµατοοικονοµικών 

καταστάσεων. Πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστεί στο 

σύνολο του αλλά µόνο το πρώτο µέρος του που αφορά τις απαιτήσεις των φορέων που 

καταρτίζουν χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις γενικού σκοπού σε ταµειακή βάση. Το 

δεύτερο µέρος του επίσης δεν είναι υποχρεωτικό να εφαρµοστεί. Ασχολείται µε την 

συµβουλευτική πλευρά και καθορίζει τις πολιτικές γνωστοποιήσεις οι οποίες είναι 

καλό να τις υιοθετήσει ο φορέας ώστε να µπορεί να προωθήσει την διαφάνεια των 

χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. (Ηλιάδης,2017) 

 

4.2 Η ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΤΗΣ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 

 

� Η συγκεκριµένη µέθοδος αποσυνδέει την καταγραφή των συναλλαγών µε τις 

ταµειακές εισροές και εκροές. Έµφαση δίνεται στον υπολογισµό και την παρουσίαση 

του κόστους των αγαθών και των υπηρεσιών που αναλώθηκαν κατά τη διάρκεια της 

περιόδου αναφοράς. Σύµφωνα µε αυτή την µέθοδο, τα έσοδα αναγνωρίζονται όταν το 

εισόδηµα κερδίζεται και τα έξοδα αναγνωρίζονται όταν προκύπτουν υποχρεώσεις ή 

καταναλώνονται πόροι. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η κυβέρνηση µπορεί να 

εφαρµόσει την δεδουλευµένη λογιστική χωρίς ωστόσο να εφαρµόσει πλήρως την 

δεδουλευµένη βάση που έχει σχέση µε τα εισοδήµατα.Εποµένως,στο πλαίσιο αυτής 

της µεθόδου, αναγνωρίζονται οι υποχρεώσεις, οι δαπάνες, οι απαιτήσεις, το καθαρό 

κεφάλαιο και το εισόδηµα. Οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριµένη µέθοδος 

προτιµάται στο πλαίσιο των ∆.Λ.Π.∆.Τ ποικίλουν, διότι αφορούν την καλύτερη 

κατανοµή των πόρων, την µεγαλύτερη διαφάνεια όσο αφορά τα κόστη αλλά και την 

καλύτερη κατανόηση και παρακολούθηση την κυβερνητικής πολιτικής. 

(Ηλιάδης,2017) 

 

Η δεδουλευµένη λογιστική ασχολείται αρκετά µε τον ισολογισµό, µε τις αναφορές στις 

συναλλαγές και µε τα λογιστικά γεγονότα του παρελθόντος. Με την χρήση της είναι πιο 

εύκολο να γίνει η προετοιµασία για τις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της επίδοσης και 

της θέσης.Οπότε,για να γίνει η µετάβαση από τις προηγούµενες λογιστικές µεθόδους στην 

δεδουλευµένη πρέπει να υπάρξει µία σταδιακή βελτίωση του λογιστικού συστήµατος ώστε να 

είναι δυνατή η καταγραφή των υποχρεώσεων και των περιουσιακών στοιχείων, να είναι 
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σαφής ο διαχωρισµός των κυβερνητικών απαιτήσεων από την φορολογία και άλλες 

συναλλαγές αλλά και να προετοιµαστούν όλες οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις σε 

δεδουλευµένη βάση. Βασικός της στόχος δεν είναι µόνο οι καταστάσεις των ταµειακών ροών 

αλλά αφορά και το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων. Παρόλα αυτά η συγκεκριµένη 

µέθοδος µπορεί να παρέχει σαφής πληροφορίες για τις ταµειακές ροές. Οι οικονοµικές 

καταστάσεις που χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι τρεις και παρουσιάζονται παρακάτω: 

� Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής θέσης: Περιλαµβάνει όλες τις λεπτοµέρειες για όλα 

τα αναγνωρισµένα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις 

� Κατάσταση χρηµατοοικονοµικής επίδοσης: Περιλαµβάνονται όλες οι λεπτοµέρειες για 

όλα τα αναγνωρισµένα έσοδα και τις δαπάνες 

� Κατάσταση ταµειακών ροών: Αποτελεί τη σύνοψη των ταµειακών εισροών και 

εκροών κατά τη διάρκεια του χρόνου 

Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφερθεί ότι στο πλαίσιο της δεδουλευµένης βάσης υπάρχει 

διαχωρισµός  των υποχρεώσεων σε µακροχρόνιες και βραχυχρόνιες. Μπορεί να γίνει 

αντιληπτό ότι αυτό έχει ως αποτέλεσµα την καλύτερη ανάλυση των συνεπειών που 

προκύπτουν από τις υποχρεώσεις του φορέα.Εποµένως,µπορεί να διαπιστωθεί ότι µε την 

µέθοδο της δεδουλευµένης λογιστικής υπάρχει µεγαλύτερη ακρίβεια στο να 

παρακολουθούνται ευκολότερα οι διακυµάνσεις των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων. 

Οι βασικές αρχές που διέπουν την δεδουλευµένη λογιστική είναι οι εξής: 

1. Η συσχέτιση των εσόδων και των εξόδων: Τα έξοδα πραγµατοποιούνται στην ίδια 

λογιστική περίοδο µε τα έσοδα αφού υπάρχει σύνδεση µεταξύ τους. Τα έσοδα όµως 

αναγνωρίζονται πριν από τα έξοδα. 

2. Πλήρης γνωστοποίηση: Οι λογιστικές και χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις οφείλουν 

να παρουσιάζουν όλες τις πληροφορίες ώστε να µην παραπλανούν. 

3. Συνέπεια των λογιστικών πολιτικών: Ο κάθε φορέας που είναι είτε ιδιωτικός είτε 

δηµόσιος πρέπει να κάνει χρήση των ίδιων λογιστικών πολιτικών από την µία 

λογιστική χρήση στην άλλη, ώστε να υπάρχει η διασφάλιση της µη αλλοίωσης των 

λογιστικών µεγεθών. 

4. Συντηρητικότητα: Η αρχή αυτή σχετίζεται µε το ύψος της αποτίµησης του 

ενεργητικού και του παθητικού αλλά και των εσόδων. Αυτό σηµαίνει ότι τα κέρδη 

που δεν έχουν πραγµατοποιηθεί ακόµη δεν µπορούν να καταγραφούν στα 

αποτελέσµατα χρήσης, αλλά µπορούν να καταγραφούν στον λογαριασµό 

αναπροσαρµογής. Οπότε η αρχή της συντηρητικότητας δεν επιτρέπει την µη ορθή 

παρουσίαση του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσης. 

5. Συνέχεια: Η αρχή της συνέχειας αφορά το διάστηµα κατά το οποίο µία επιχείρηση ή 

ένας οργανισµός λειτουργεί, όπου αυτό θεωρείται αόριστο, εποµένως η λογιστική 

µονάδα συνεχίζει να επιτελεί το έργο της µέχρι να ολοκληρώσει την αποστολή της. 

6. Αυτοτέλεια των χρήσεων: Η συγκεκριµένη µέθοδος ασχολείται µε την σύνδεση και 

άµεση συσχέτιση των εσόδων και εξόδων της ίδιας χρονικής περιόδου. ∆εν µπορούν 

να λαµβάνονται υπόψιν τα έσοδα ή τα έξοδα της προηγούµενης ή της επόµενης 

χρήσης. Αυτό γίνεται διότι η κάθε χρήση είναι ανεξάρτητη. 

7. Η περιοδικότητα: Η αρχή της περιοδικότητας ασχολείται µε την διάρκεια των 

λογιστικών µονάδων που πρέπει να παρουσιάζουν µία περιοδικότητα η οποία 

διαιρείται σε ίσα χρονικά διαστήµατα. 

8. Αντικειµενικότητα: Η αρχή της αντικειµενικότητας είναι ιδιαίτερης σηµασίας διότι η 

αντικειµενικότητα και η αµεροληψία των λογιστικών καταστάσεων είναι η αρχή και 

το τέλος για τη διαφάνεια των οικονοµικών καταστάσεων της λογιστικής. 
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9. Λογιστική Αυτοτέλεια: Κάθε λογιστική µονάδα ανεξάρτητα µε το τι 

δραστηριοποιείται, λειτουργεί µε τα δικά της µέσα έχοντας τις δικές της υποχρεώσεις. 

Υπάρχουν περιπτώσεις που µία λογιστική οντότητα δεν είναι µόνο ένας φορέας, αλλά 

ένας όµιλος επιχειρήσεων. 

 

� Επιπρόσθετα, θα ήταν σηµαντικό να αναφερθούν κάποια από τα οφέλη της 

δεδουλευµένης βάσης. Πιο συγκεκριµένα, ένα µεγάλο πλεονέκτηµα της είναι ότι 

εµφανίζει πλήρη στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού.Επίσης,τα λογιστικά 

έγγραφα παρουσιάζονται αναλυτικά και υπάρχει αποτελεσµατικότερη διαχείριση και 

λήψη αποφάσεων, διότι η ποιότητα των πληροφοριών είναι πολύ καλύτερη.Τέλος,οι 

έλεγχοι είναι πιο αποτελεσµατικοί λόγω της ακρίβειας των εγγράφων και έτσι γίνεται 

ορθότερος ο έλεγχος στα δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα της εκάστοτε πολιτικής 

απόφασης. (Ηλιάδης,2017) 

 

4.3 ∆ΙΑΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΜΕΘΟ∆ΩΝ 
 

Οι κύριες διαφορές των δύο µεθόδων παρουσιάζονται παρακάτω: 

� Στη λογιστική σε ταµειακή βάση οι συναλλαγές καταγράφονται µόνο όταν 

λαµβάνονται ή καταβάλλονται µετρητά ενώ στη λογιστική σε δεδουλευµένη βάση, οι 

συναλλαγές αναγνωρίζονται κατά τη στιγµή της πραγµατοποίησής τους. 

� Με την µέθοδο της δεδουλευµένης βάσης η περιουσία καταγράφεται και 

παρακολουθείται ενώ στην ταµειακή βάση αυτό δεν µπορεί να γίνει. 

� Στη µέθοδο ταµειακής βάσης δεν µπορεί να υπάρξει η δυνατότητα διαχωρισµού των 

χρήσεων. 

� Η µέθοδος της δεδουλευµένης βάσης είναι ακριβής και δίνει καλύτερη δυνατότητα 

του ελέγχου. 

� Με την µέθοδο της ταµειακής βάσης µία υποχρέωση εµφανίζεται όταν υπάρχει εντολή 

πληρωµής, ενώ στην µέθοδο της δεδουλευµένης βάσης η υποχρέωση εµφανίζεται µε 

την έκδοση παραστατικού. 

� Στην µέθοδο της ταµειακής βάσης τα έσοδα και τα έξοδα έχουν ταµειακές έννοιες ενώ 

στην δεδουλευµένη βάση υπάρχει η έννοια της αποτίµησης για προσφορά αγαθών και 

υπηρεσιών προς τρίτους. 

� Στην µέθοδο της δεδουλευµένης βάσης υπάρχει ξεχωριστός λογαριασµός για τα 

χρηµατικά διαθέσιµα ενώ η έννοια του ταµείου στο απλογραφικό σύστηµα προκύπτει 

από το άθροισµα κάποιων λογαριασµών. 

� Με την µέθοδο της δεδουλευµένης βάσης η εγγραφή γίνεται µε την λήψη ή έκδοση 

παραστατικού και η επόµενη εγγραφή µε την πληρωµή ή είσπραξή του. Με την 

µέθοδο της απλής λογιστικής η εγγραφή γίνεται µε την είσπραξη ή µε την έκδοση 

παραστατικού πληρωµής. (Ηλιάδης,2017) 
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4.4 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 

Όπως έχει προαναφερθεί εκτός από τις δύο βασικές λογιστικές µεθόδους, την ταµειακή βάση 

και την δεδουλευµένη, υπάρχουν άλλες δύο οι οποίες θα αναπτυχθούν παρακάτω. 

Πιο συγκεκριµένα, ως µέθοδο προσαρµοσµένης ταµειακής βάσης ερµηνεύεται η λογιστική 

µέθοδος που αναγνωρίζει τα λογιστικά γεγονότα έχοντας κριτήριο τις εισροές και τις εκροές, 

όµως έχοντας υπόψη τις απαιτήσεις και τους πληρωτέους λογαριασµούς στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου. Είναι σηµαντικό, ότι στην χρήση αυτής της µεθόδου τα έξοδα στις 

ταµειακές εκροές δεν είναι µόνο της εν λόγω διαχειριστικής περιόδου αλλά και εκείνα που 

εµφανίζονται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα µετά το πέρας της διαχειριστικής 

περιόδου.Επίσης,τα έσοδα θεωρούνται ταµειακές εισροές είναι και αυτά κατά την διάρκεια 

της διαχειριστικής περιόδου αλλά και οι ταµειακές ροές του διαστήµατος µετά το τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου. Μία διαχειριστική περίοδος είναι ένα έτος και οι εισροές και οι 

εκροές που παίρνουµε υπόψιν µετά το πέρα της είναι µετά από δύο µήνες.(Ηλιάδης,2017) 

 

4.5 ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣΜΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ∆Ε∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΗΣ ΒΑΣΗΣ 
 

Σύµφωνα µε την µέθοδο της προσαρµοσµένης λογιστικής της δεδουλευµένης βάσης 

υπάρχουν συναλλαγές οι οποίες αναγνωρίζονται σε δεδουλευµένη βάση αλλά υπάρχουν 

κάποιες κατηγορίες απαιτήσεων και υποχρεώσεων οι οποίες δεν µπορούν να αναγνωριστούν. 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγµα για την συγκεκριµένη περίοδο είναι ότι οι δαπάνες για τα µη 

χρηµατοοικονοµικά στοιχεία την στιγµή που αγοράζονται. Τα βασικά στοιχεία της µεθόδου 

είναι οι δαπάνες και όχι τα έξοδα ενώ οι δαπάνες είναι τα κόστη τα οποία λαµβάνουν χώρα 

στην διαχειριστική περίοδο και τα οποία συνδέονται µε την απόκτηση αγαθών-υπηρεσιών 

χωρίς να έχει πραγµατοποιηθεί κάποια πληρωµή. Είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι η 

προσαρµοσµένη δεδουλευµένη βάση δεν λαµβάνει υπόψη τον χρόνο της ταµειακής ροής µετά 

την διαχειριστική περίοδο όπως γίνεται µε την προσαρµοσµένη ταµειακή βάση.Επιπλέον,σε 

αυτή τη µέθοδο υφίσταται δεδουλευµένο κόστος που θα αναλωθεί σε µελλοντικές χρήσεις, 

αλλά και οι υπηρεσίες που αποκτώνται από περιουσιακά στοιχεία εγγράφονται στο σηµείο 

στο οποίο έγινε η απόκτησή τους.Επιπρόσθετα,πρέπει να σηµειωθεί ότι στο πλαίσιο αυτής 

της µεθόδου αντικατοπτρίζονται τα κόστη για τους αποκτηθέντες πόρους και όχι για τους 

αναλωθέντες πόρους.(Ηλιάδης,2017) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΘΕΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ IPSAS  
 

Κατά την εφαρµογή των IPSAS δηµιουργούνται πολλά θετικά στοιχεία αλλά και προκλήσεις. 

Πιο αναλυτικά, ξεκινώντας από τα θετικά στοιχεία τα IPSAS έχουν ως στόχο τη βελτίωση 

της ποιότητας των λογιστικών καταστάσεων προσφέροντας παράλληλα υψηλού επιπέδου 

χρηµατοοικονοµικές πληροφορίες. Ουσιαστικά η υιοθέτηση των ∆ΛΠ∆Τ από τις 

κυβερνήσεις συντελεί τόσο στη βελτίωση της ποιότητας όσο και της συγκρισιµότητας των 

χρηµατοοικονοµικών πληροφοριών του δηµόσιου φορέα.Ακόµη,µέσω της εφαρµογής των 

IPSAS σε πολλές χώρες επιτεύχθηκε η µείωση των αποκλίσεων µεταξύ των λογιστικών 

συστηµάτων σε διεθνές επίπεδο µε συνέπεια να γίνεται ευκολότερη η συγκρισιµότητα των 

επιδόσεων ανάµεσα σε δύο κράτη ή σε  δύο κρατικούς φορείς (Christiaens,2009). 

Οι απαιτήσεις για γνωστοποιήσεις κάνουν µεγαλύτερη την υποχρέωση λογοδοσίας καθώς και 

διαφάνειας στις οικονοµικές καταστάσεις ενός δηµόσιου φορέα µε αποτέλεσµα να υπάρχει 

µεγαλύτερη αξιοπιστία και οι χρήστες να έχουν την δυνατότητα να ερµηνεύουν τις εκθέσεις 

ορθότερα και να προχωρούν στη λήψη καλύτερων αποφάσεων. Τα IPSAS βοηθούν στη 

βελτίωση της συνέπειας στη χρηµατοοικονοµική πληροφόρηση µε συνέπεια να υπάρχει και 

συνεπής εξαγωγή συµπερασµάτων.Επίσης,τα ∆ΛΠ∆Τ κάνουν πιο εύκολους τους ελέγχους 

στους δηµόσιους φορείς και εποµένως, υπάρχει καλύτερη αξιοπιστία και ποιότητα των 

οικονοµικών εκθέσεων. Επιτυγχάνεται πιο ακριβής πρόβλεψη των µελλοντικών 

περιουσιακών στοιχείων και των ταµειακών ροών, ενώ βελτιώνονται οι δεξιότητες του 

προσωπικού των οικονοµικών του δηµόσιου φορέα. Ένα ακόµα θετικό στοιχείο των IPSAS 

σχετίζεται µε τη δίκαιη αξία (fair value).Η έννοια της αξίας είναι ένα νέο στοιχείο των ∆ΛΠ η 

οποία κατ’ επέκταση υιοθετήθηκε από τα IPSAS.Επιπρόσθετα, µέσω των εν λόγω προτύπων 

πραγµατοποιείται η καλύτερη διαχείριση των εσόδων και των εξόδων.∆ηλαδή,η βελτίωση 

του εσωτερικού ελέγχου και η διαφάνεια των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων, 

η καλύτερη πληροφόρηση για τα κόστη και η καλύτερη κατανοµή κεφαλαίου, η συνέπεια και 

η συγκρισιµότητα των οικονοµικών καταστάσεων.(Julve, 2009) 

Ωστόσο εκτός από τα θετικά στοιχεία, τα IPSAS και η εφαρµογή τους κρύβει και κινδύνους 

και προκλήσεις.Καταρχήν,εµφανίζονται ποικίλα προβλήµατα λόγω διαφορετικού τρόπου 

οργάνωσης του δηµοσίου τοµέα στις διάφορες χώρες, έλλειψης σωστά εξειδικευµένου 

προσωπικού και κεφαλαίου καθώς οι αναπτυσσόµενες χώρες οι οποίες δεν διαθέτουν τα 

απαραίτητα κεφαλαία και αδυνατούν να εφαρµόσουν καινοτόµες λογιστικές 

πολιτικές.Επίσης,τόσο η πρόσληψη όσο και η στελέχωση αλλά και η κατάρτιση προσωπικού 

στους δηµόσιους φορείς είναι αρκετά χρονοβόρες διαδικασίες και αρκετές φορές όχι τόσο 

αποτελεσµατικές.(Schaeffer, 2006) 

Επιπλέον, υπάρχει συχνά επιτακτική ανάγκη αντικατάστασης των λογιστικών 

πληροφοριακών συστηµάτων που ήδη υπάρχουν µε νέα συστήµατα. Όλη αυτή η αλλαγή 

συνεπάγεται εκπαίδευση προσωπικού και δηµιουργία σωστών υποδοµών, διαδικασίες όµως 

που κοστίζουν τόσο σε χρόνο όσο και σε χρήµα.Επιπρόσθετα,είναι αναγκαία η δηµιουργία 

ενός κατάλληλου νοµοθετικού υπόβαθρου για την υιοθέτηση των IPSAS ανάµεσα στους 

φορείς του δηµόσιου τοµέα.Τέλος,υπάρχει ανάγκη για πολιτική βούληση για µεγαλύτερη 
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φερεγγυότητα στον δηµόσιο τοµέα, διότι υπάρχει αποκλίνουσα άποψη περί 

υπευθυνότητας.(PriceWaterhouseCoopers, 2009) 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ολοένα και περισσότερες χώρες σε διεθνές επίπεδο πλέον, υιοθετούν τα ∆ιεθνή Λογιστικά 

Πρότυπα.Ειδικότερα,στον τοµέα των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµόσιου Τοµέα, 

οι αναπτυγµένες χώρες έχουν πλεονεκτική θέση έναντι των αναπτυσσόµενων εφόσον 

µπορούν ευκολότερα να εφαρµόσουν τα IPSAS διότι υπάρχει καλύτερη οργάνωση στο 

δηµόσιο τοµέα ενώ διαθέτουν και µεγαλύτερα κεφάλαια, παράγοντες στους οποίους 

υστερούν οι αναπτυσσόµενες χώρες. 

Είναι σαφές ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία που προκύπτουν µέσα από την εφαρµογή 

των IPSAS εφόσον προσφέρουν τη δυνατότητα στους δηµόσιους φορείς να διαχειρίζονται µε 

τον πιο αποτελεσµατικό τρόπο τα οικονοµικά τους θέµατα και να προσφέρουν σε κάθε 

χρήστη την ποιοτικότερη πληροφόρηση των οικονοµικών τους καταστάσεων. Συνεπώς, 

εξασφαλίζεται µεγαλύτερη διαφάνεια και αξιοπιστία ως προς την δηµόσια οντότητα και τις 

χρηµατοοικονοµικές εκθέσεις της. 

Ωστόσο, εκτός από τα πλεονεκτήµατα, υπάρχουν προκλήσεις στην εφαρµογή των IPSAS σε 

κάθε χώρα ανάλογα τις συνθήκες που επικρατούν. Τα µεγαλύτερα προβλήµατα που 

εντοπίζονται στην υιοθέτηση των λογιστικών προτύπων στο δηµόσιο τοµέα αφορούν κατά 

κύριο λόγο τις αναπτυσσόµενες χώρες και κράτη όπου υπάρχει πολιτική αστάθεια και 

οικονοµική κρίση εφόσον η εφαρµογή των προτύπων συνεπάγεται κόστος σε 

χρήµα,χρόνο,στελέχωση και εκπαίδευση εξειδικευµένου προσωπικού αλλά και ικανοποιητικά 

κεφάλαια. 

Μία λύση στα διάφορα ζητήµατα που προκύπτουν από την εφαρµογή των IPSAS,θα 

µπορούσε να είναι η οικονοµική και τεχνική υποστήριξη από διεθνείς οργανισµούς και 

ιδρύµατα. Στην θεωρία, θα έλεγε κανείς ότι αυτό σαν λύση θα ήταν αρκετό, ωστόσο για την 

επίλυση των βασικότερων προβληµάτων είναι απαραίτητη η ορθή πολιτική βούληση και η 

υποστήριξη των εθνικών κυβερνήσεων. Πιο συγκεκριµένα, οι πολιτικοί πρέπει να στηρίξουν 

µε ενεργό τρόπο τόσο πολιτικά όσο και σε οικονοµικό επίπεδο την υιοθέτηση και την 

εφαρµογή των IPSAS.Επίσης, η κυβέρνηση υποχρεούται να οργανώσει ένα κατάλληλο 

πρόγραµµα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης προσωπικού για να λυθεί το πρόβληµα που 

εντοπίζεται στην µη επαρκή εκπαίδευση ανθρώπινου δυναµικού και να λυθεί µάλιστα, σε 

σύντοµο χρονικό διάστηµα.Ακόµη,προτείνεται η εξέταση των περιπτώσεων άλλων χωρών 

όπου υπάρχει αποτελεσµατική εφαρµογή των IPSAS σε συνδυασµό µε την συνεργασία µε 

αυτές. 

Η άµεση υιοθέτηση των IPSAS στην χώρα µας θα έχει ως αποτέλεσµα στην διοίκηση των 

δηµοσίων οικονοµικών της βασισµένη στα επιδιωκόµενα αποτελέσµατα και όχι στα 

προκαθορισµένα δεδοµένα.Ειδικά,σε αυτή την κρίσιµη φάση της Ελληνικής οικονοµίας όπου 

η απεικόνιση των οικονοµικών της στοιχείων αµφισβητείται  έντονα από τους ∆ιεθνείς 

Οίκους Αξιολόγησης χρειάζεται άµεσα η συµµόρφωση και η εφαρµογή των IPSAS διότι θα 

αποκαταστήσουν την διαφάνεια και την αξιοπιστία του δηµόσιου τοµέα της χώρας µας. 

Οι ∆ιεθνείς Οργανισµοί και η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν υιοθετήσει ήδη ή υιοθετούν τα 

IPSAS έχουν την πείρα για τον εκσυγχρονισµό της οικονοµικής διοίκησης του δηµόσιου 

τοµέα και αποτελούν µία αρχή για την βελτίωση των δηµοσιονοµικών επιδόσεων του 

δηµόσιου ελλείµµατος και δηµόσιου χρέους µε την µείωση του κόστους του κρατικού 

δανεισµού και στην ανάπτυξη της οικονοµίας της χώρας µας. 
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Οι κυβερνήσεις χρειάζεται να κάνουν σηµαντικά βήµατα ώστε να υπάρξει η επίλυση των 

οικονοµικών προβληµάτων. Αυτό γίνεται µε την άµεση πληροφόρηση και µε την δόµηση 

ενός βιώσιµου περιβάλλοντος µέσω καλύτερης αναφοράς, διαφάνειας και συγκρισιµότητας. 

Αυτό µπορεί να επιτευχθεί µε την υιοθέτηση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων ∆ηµοσίου 

Τοµέα αλλά και µε την βελτίωση της διαφάνειας του δηµοσίου τοµέα. Για να επιτευχθούν 

αυτά χρειάζεται να γίνει χρήση σύγχρονων λογιστικών µεθόδων και χρήση σταθερών 

λογιστικών εφαρµογών-διαδικασιών. 

Ωστόσο, οι λογιστικές αλλαγές δεν μπορούν από μόνες τους να εγγυηθούν ότι οι κυβερνήσεις θα 

μπορούν να πάρουν τις σωστές αποφάσεις, αλλά μπορούν να βοηθήσουν. Η συνεπής πληροφόρηση 

και η συνεχής επιμόρφωση μπορούν να μειώσουν σημαντικά τον κίνδυνο αρκεί οι κυβερνήσεις να 

παίρνουν τις κατάλληλες αποφάσεις. 

Με την υιοθέτηση των ∆Λ∆ΠΤ η Ελλάδα θα είναι σε θέση να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες 

σε χαµηλότερο κόστος και να διασφαλίσει βιώσιµη οικονοµική ανάπτυξη, ασφαλές 

περιβάλλον, περισσότερη διαφάνεια και αυξηµένη ευθύνη. 

Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα θα αποτελέσουν το διαβατήριο για την πρόσβαση σε υγιή και 

οικονοµικά εύρωστο περιβάλλον της χώρας µας µε αξιοπιστία τόσο σε Ευρωπαϊκό 

περιβάλλον όσο και στους Αρµόδιους Οίκους. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 : Υποδείγµατα Οικονοµικών Καταστάσεων 
Public Sector Entity—Statement of Financial Position 

As at December 31, 20X2 (in thousands of currency units) 

 

ASSETS 

20X2   20X1  

     

Current assets      

Cash and cash equivalents X   X  

Receivables X   X  

Inventories X   X  

Prepayments X   X  

Other current assets X   X  

  X   X  

Non-current assets      

Receivables X   X  

Investments in associates X   X  

Other financial assets X   X  

Infrastructure, plant and 

equipment X   X  

Land and buildings X   X  

Intangible assets X   X  

Other non-financial assets X   X  

  X   X  

Total assets X   X  

LIABILITIES      

Current liabilities      

Payables X   X  

Short-term borrowings X   X  

Current portion of long-term 

borrowings X   X  
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Short-term provisions X   X  

Employee benefits X   X  

Superannuation X   X  

Non-current liabilities 

X   X  

     

Payables X   X  

Long-term borrowings X   X  

Long-term provisions X   X  

Employee benefits X   X  

Superannuation X   X  

  X   X  

Total liabilities X   X  

Net assets X   X  

NET ASSETS/EQUITY      

Capital contributed by      

Other government entities X   X  

Reserves X   X  

Accumulated surpluses/(deficits) X   X  

Minority interest X   X  

Total net assets/equity X   X  
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Public Sector Entity—Statement of Financial Performance for the Year Ended 

December 31, 20X2 

(Illustrating the Classification of Expenses by Function) 

(In thousands of currency units) 

 

Revenue 

20X2   20X1  

     

Taxes X   X  

Fees, fines, penalties, and licenses X   X  

Revenue from exchange transactions X   X  

Transfers from other government entities X   X  

Other revenue X   X  

Total revenue X   X  

Expenses      

General public services (X)   (X)  

Defense (X)   (X)  

Public order and safety (X)   (X)  

Education (X)   (X)  

Health (X)   (X)  

Social protection (X)   (X)  

Housing and community amenities (X)   (X)  

Recreational, cultural, and religion (X)   (X)  

Economic affairs (X)   (X)  

Environmental protection (X)   (X)  

Other expenses (X)   (X)  

Finance costs (X)   (X)  

Total expenses (X)   (X)  

Share of surplus of associates
*
 X   X  

Surplus/(deficit) for the period X   X  

Attributable to:      

Owners of the controlling entity X   X  

Minority interests X   X  
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  X   X  
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Public Sector Entity—Statement of Financial Performance for the Year Ended 

December 31, 20X2 

(Illustrating the Classification of Expenses by Nature) 

(In thousands of currency units) 

 

Revenue 

20X2   20X1  

     

Taxes X   X  

Fees, fines, penalties, and licenses X   X  

Revenue from exchange transactions X   X  

Transfers from other government entities X   X  

Other revenue X   X  

Total Revenue X   X  

Expenses      

Wages, salaries, and employee benefits (X)   (X)  

Grants and other transfer payments (X)   (X)  

Supplies and consumables used (X)   (X)  

Depreciation and amortization expense (X)   (X)  

Impairment of property, plant, and equipment
*
 (X)   (X)  

Other expenses (X)   (X)  

Finance costs (X)   (X)  

Total Expenses (X)   (X)  

Share of surplus of associates X   X  

Surplus/(deficit) for the period X   X  

Attributable to: 

     

     

Owners of the controlling entity X   X  

Minority interest X   X  
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  X   X  
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Public Sector Entity-Statement of Changes in Net Assets/Equity for the Year Ended December 31,2 0X1 

 

 

Πηγή:www.ifrs.org 

(in thousands of currency units) Attributable to owners of the controlling entity 

Minority 

Interest 

Total net 

assets/equity 

 
Contributed 

Capital 

Other 

Reserves 

Translation 

Reserves 

Accumulated 

Surpluses/(Deficits) Total 
 

Balance at December 31, 20X0 

 

X X (X) X X X X 

Changes in accounting policy 

 
   (X) (X) (X) (X) 

Restated balance X X (X) X X X X 

Changes in net assets/equity for 

20X1 

 

       

Gain on property revaluation 

 
 X   X X X 

Loss on revaluation of investments 

 
 (X)   (X) (X) (X) 

Exchange differences on translating 

foreign operations 

 

  (X)  (X) (X) (X) 

        

Net revenue recognized directly in net 

assets/equity 
 X (X)  X X X 

        

Surplus for the period    X X X X 

  X (X) X X X X 

Total recognized revenue and 

expense for the period 
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 Attributable to owners of the controlling entity    
       

 

Contributed Other Translation 

Accumulated  

Minority 

Total net 

 Surpluses/ 

Total 

assets/ 

 Capital Reserves
4 

Reserve (Deficits) interest equity 

Balance at December 31, 20X1 X X (X) X X X X 

carried forward 

 

 
       

        

Balance at December 31, 20X1 X X X) X X X X 

brought forward        
Changes in net assets/equity for        

20X2        

Loss on property revaluation  (X)   (X) (X) (X) 

Gain on revaluation of investments  X   X X X 

Exchange differences on translating   (X)  (X) (X) (X) 

foreign operations        
        

Net revenue recognized directly in net  (X) (X)  (X) (X) (X) 

assets/equity        

Deficit for the period    (X) (X) (X) (X) 
        

Total recognized revenue and  (X) (X) (X) (X) (X) (X) 

expense for the period        

Balance at December 31, 20X2 
       

X X (X) X X X X 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2: Υποδείγµατα Ταµειακών Ροών 
 

Cash Flow Statement (For an Entity Other Than a Financial Institution) 

 

Public Sector Entity—Consolidated Cash Flow Statement for Year Ended 

December 31 20X2 

 

(in thousands of 

currency units) 20X2   20X1 

CASH FLOWS FROM OPERATING 

ACTIVITIES     

Receipts     

Taxation X   X 

Sales of goods and services X   X 

Grants X   X 

Interest received X   X 

Other receipts X   X 

Payments     

Employee costs (X)   (X) 

Superannuation (X)   (X) 

Suppliers (X)   (X) 

Interest paid (X)   (X) 

Other payments (X)   (X) 

Net cash flows from operating activities 

    

X   X 

CASH FLOWS FROM INVESTING 

ACTIVITIES     

Purchase of plant and equipment (X)   (X) 

Proceeds from sale of plant and equipment X   X 

Proceeds from sale of investments X   X 

Purchase of foreign currency securities (X)   (X) 

Net cash flows from investing activities     
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(X)   (X) 

CASH FLOWS FROM FINANCING 

ACTIVITIES     

Proceeds from borrowings X   X 

Repayment of borrowings (X)   (X) 

Distribution/dividend to government (X)   (X) 

Net cash flows from financing activities 

    

X   X 

Net increase/(decrease) in cash and cash 

equivalents X   X 

Cash and cash equivalents at beginning of 

period X   X 

Cash and cash equivalents at end of period X   X 
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Notes to the Cash Flow Statement 

 

 Cash and Cash Equivalents 

 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, balances with banks, and 

investments in money market instruments. Cash and cash equivalents included in the 

cash flow statement comprise the following statement of financial position amounts: 

 

(in thousands of 

currency units) 20X2   20X1 

Cash on hand and balances with banks X   X 

Short-term investments X   X 

      

  X   X 

      

      

 

The entity has undrawn borrowing facilities of X, of which X must be used on 

infrastructure projects. 

 

 Property, Plant and Equipment 

 

During the period, the economic entity acquired property, plant, and equipment with an 

aggregate cost of X, of which X was acquired by means of capital grants by the national 

government. Cash payments of X were made to purchase property, plant and 

equipment. 

 

 Reconciliation of Net Cash Flows from Operating Activities to 

Surplus/(Deficit) 

 

(in thousands of 

currency units) 20X2   20X1 

Surplus/(deficit) X   X 

Non-cash movements     
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Depreciation X   X 

Amortization X   X 

Increase in provision for doubtful debts X   X 

Increase in payables X   X 

Increase in borrowings X   X 

Increase in provisions relating to employee 

costs X   X 

(Gains)/losses on sale of property, plant and 

equipment (X)   (X) 

(Gains)/losses on sale of investments (X)   (X) 

Increase in other current assets (X)   (X) 

Increase in investments due to revaluation (X)   (X) 

Increase in receivables (X)   (X) 

     

Net cash flows from operating activities X   X 
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Public Sector Entity—Consolidated Cash Flow Statement for Year Ended 

December 31, 20X2 (In Thousands of Currency Units) 

 

(in thousands of 

currency units) 20X2   20X1 

CASH FLOWS FROM OPERATING 

ACTIVITIES     

Surplus/(deficit) X   X 

Non-cash movements     

Depreciation X   X 

Amortization X   X 

Increase in provision for doubtful debts X   X 

Increase in payables X   X 

Increase in borrowings X   X 

Increase in provisions relating to employee costs X   X 

(Gains)/losses on sale of property, plant and 

equipment (X)   (X) 

(Gains)/losses on sale of investments (X)   (X) 

Increase in other current assets (X)   (X) 

Increase in investments due to revaluation (X)   (X) 

Increase in receivables (X)   (X) 

      

Net cash flows from operating activities X   X 

      

 

Notes to the Cash Flow Statement 

 

 Cash and Cash Equivalents 

 

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, balances with banks, and 

investments in money market instruments. Cash and cash equivalents included in the 

cash flow statement comprise the following statement of financial position amounts: 
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(in thousands of 

currency units) 20X2   20X1 

Cash on hand and balances with banks X   X 

Short-term investments X   X 

      

  X   X 

      

      

 

The entity has undrawn borrowing facilities of X, of which X must be used on 

infrastructure projects. 

 

 Property, Plant and Equipment 

 

During the period, the economic entity acquired property, plant, and equipment with an 

aggregate cost of X, of which X was acquired by means of capital grants by the 

national government. Cash payments of X were made to purchase property, plant and 

equipment. 
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