ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ
ΤΗΣ 3ης ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ
ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕ∆ΡΙΟΥ ΤΗΣ 21ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

-----ο-----

Μ Ε Λ Η :

Ανδρονίκη Θεοτοκάτου, Πρόεδρος, Ιωάννης Σαρµάς, Σωτηρία

Ντούνη, Μαρία Βλαχάκη, Άννα Λιγωµένου, Αγγελική Μαυρουδή και
Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, Αντιπρόεδροι, Γεώργιος Βοΐλης, Βασιλική
Ανδρεοπούλου, Μαρία Αθανασοπούλου, Ευαγγελία - Ελισάβετ Koυλουµπίνη,
Σταµάτιος Πουλής, Κωνσταντίνα Ζώη, ∆ηµήτριος Πέππας, ∆έσποινα Καββαδία
- Κωνσταντάρα, Αγγελική Μυλωνά, Στυλιανός Λεντιδάκης, Θεολογία
Γναρδέλλη,

Βιργινία

Σκεύη,

Κωνσταντίνος

Εφεντάκης,

Αγγελική

Πανουτσακοπούλου, ∆έσποινα Τζούµα, ∆ηµήτριος Τσακανίκας, Ευφροσύνη
Παπαθεοδώρου, Βασιλική Προβίδη, Κωνσταντίνος Παραθύρας, Ασηµίνα
Σακελλαρίου, Αργυρώ Μαυροµµάτη, Ευαγγελία Σεραφή, Κωνσταντίνος
Κρέπης,

Ειρήνη Κατσικέρη,

Γεωργία

Παπαναγοπούλου

και Νεκταρία

∆ουλιανάκη, Σύµβουλοι.
Η Αντιπρόεδρος Γεωργία Μαραγκού και οι Σύµβουλοι Ελένη Λυκεσά,
Γεωργία Τζοµάκα και Βασιλική Σοφιανού απουσίασαν δικαιολογηµένα.
ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ : Αντώνιος Νικητάκης, Επίτροπος

Επικρατείας, κωλυοµένης της Γενικής Επιτρόπου της Επικρατείας στο
Ελεγκτικό Συνέδριο Χρυσούλας Καραµαδούκη.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

:

Ελένη

Αυγουστόγλου,

Επίτροπος,

Προϊσταµένη

της

Γραµµατείας του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
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ΘΕΜΑ Α΄
Με την έναρξη της Συνεδρίασης, ο Σύµβουλος Κωνσταντίνος Κρέπης,
που ορίστηκε από την Πρόεδρο εισηγητής, φέρει προς συζήτηση το υπ’ αριθ.
πρωτ. 35/21.2.2018 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα ∆ηµοσιονοµική Πολιτικής,
για να γνωµοδοτήσει η Ολοµέλεια επί του υποβληθέντος µε αυτό σχεδίου
προεδρικού διατάγµατος για το Ενιαίο Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής
Κυβέρνησης.
Ο εισηγητής Σύµβουλος Κωνσταντίνος Κρέπης εισηγείται τα ακόλουθα:
1. Στην περίπτωση κη΄ του άρθρου 1 του Κώδικα Νόµων για το
Ελεγκτικό Συνέδριο, που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ
Α΄ 52), όπως σε αυτήν προστέθηκε εδάφιο τρίτο µε το άρθρο 176 του
ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄
143), ορίζεται ότι: «1. Το Ελεγκτικό Συνέδριο: α) (…) κη) Γνωµοδοτεί σε
θέµατα που θέτουν οι Υπουργοί εφόσον, κατά την κρίση του, η ζητούµενη
γνώµη του δεν αποτελεί πρόκριµα των πράξεων ή των δικαστικών του
αποφάσεων. Για θέµατα µισθών και συντάξεων γνωµοδοτεί µόνο σε ερωτήµατα
του Υπουργού Οικονοµικών. Επίσης, γνωµοδοτεί για νοµοσχέδια που ρυθµίζουν
µείζονος σπουδαιότητας θέµατα δηµοσιονοµικής διαχείρισης των φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, τα οποία υποβάλλονται ενώπιόν του από τον Υπουργό
Οικονοµικών».
2. Με το υπ’ αριθ. πρωτ. 35/21.2.2018 έγγραφο του Γενικού Γραµµατέα
∆ηµοσιονοµική Πολιτικής υποβλήθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο σχέδιο
προεδρικού διατάγµατος υπό τον τίτλο «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του
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χρόνου έναρξης της εφαρµογής του Λογιστικού Πλαισίου της Γενικής
Κυβέρνησης», προκειµένου το Ελεγκτικό Συνέδριο να γνωµοδοτήσει επί του
περιεχοµένου του. ∆οθέντος δε ότι το υποβληθέν σχέδιο ρυθµίζει µείζονος
σπουδαιότητας θέµα δηµοσιονοµικής διαχείρισης, ήτοι το Ενιαίο Λογιστικό
Πλαίσιο που θα διέπει, µετά την έναρξη ισχύος του, τις οντότητες της Γενικής
Κυβέρνησης, παραδεκτώς εισάγεται για γνωµοδότηση ενώπιον της Ολοµέλειας,
σύµφωνα µε το άρθρο 1 περίπτ. κη΄ του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο, όπως ισχύει, δεδοµένου ότι ο όρος «νοµοσχέδια» αναφέρεται στη
διάταξη αυτή (του τρίτου εδαφίου) υπό ευρεία έννοια, καταλαµβάνοντας και την
έκδοση προεδρικών διαταγµάτων, εφόσον, όπως εν προκειµένω, πληρούνται οι
τασσόµενες µε την παραπάνω διάταξη ουσιαστικές προϋποθέσεις.
3. Αν και κατά τη γνώµη του Συµβούλου Γεωργίου Βοϊλη, µε την οποία
συντάχθηκε και ο Επίτροπος Επικρατείας Αντώνιος Νικητάκης, ο όρος
«νοµοσχέδια», που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 1 περίπτ. κη΄ του
Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, µε βάση το Σύνταγµα αλλά και
διαχρονικά

την

νοµολογία

των

Ανωτάτων

∆ικαστηρίων,

αναφέρεται

αποκλειστικά σε πράξεις του νοµοθετικού οργάνου, ήτοι σε τυπικούς και µόνο
νόµους, χωρίς να καταλαµβάνει την έκδοση κανονιστικών διαταγµάτων, η
επεξεργασία των οποίων, µε βάση το άρθρο 95 παρ. 1 περ. δ΄ του Συντάγµατος,
ανήκει στην αποκλειστική αρµοδιότητα του Συµβουλίου της Επικρατείας και όχι
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Εποµένως, η Ολοµέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν
έχει αρµοδιότητα επί του υποβληθέντος σχεδίου προεδρικού διατάγµατος και
οφείλει να απέχει από τη διατύπωση γνώµης επ’ αυτού. Πλην όµως, η γνώµη
αυτή δεν κράτησε.
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4. Ο ν. 4270/2014, µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στην ελληνική έννοµη
τάξη η Οδηγία 2011/85/ΕΕ του Συµβουλίου της 8ης Νοεµβρίου 2011 σχετικά µε
τις απαιτήσεις για τα δηµοσιονοµικά πλαίσια των κρατών – µελών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζει στο άρθρο 156, όπως αυτό αντικαταστάθηκε µε την
παρ. 52 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄129),

ότι: «1. Με το

Λογιστικό Σχέδιο της Γενικής Κυβέρνησης επιδιώκεται ο λογιστικός χειρισµός
των συναλλαγών της µε οµοιόµορφο τρόπο, η αληθής και ορθή απεικόνιση της
οικονοµικής καταστάσεως και της περιουσιακής διάρθρωσή της, η διευκόλυνση
της παραγωγής ενοποιηµένων λογιστικών καταστάσεων, η ορθή εκτίµηση της
πιστοληπτικής ικανότητάς της, η άντληση αξιόπιστων πληροφοριών κάθε φύσης
για την αξιοποίηση, τόσο από τις διάφορες υπηρεσίες όσο και από τους διεθνείς
οργανισµούς, η εξαγωγή δεδοµένων βάσει του ΕΣΟΛ, η απλούστευση και
διευκόλυνση των κάθε µορφής ελέγχων. 2. Με προεδρικό διάταγµα, που
εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών, καθορίζονται οι βασικές
λογιστικές αρχές και κανόνες του Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης,
τα λογιστικά πρότυπα που ακολουθούνται, καθώς και το λοιπό περιεχόµενό του.
Με το ίδιο προεδρικό διάταγµα καθορίζονται, µέσα στα πλαίσια του Γενικού
Λογιστικού Σχεδιασµού της Γενικής Κυβέρνησης, το σχέδιο λογαριασµών µέχρι
το βαθµό ανάλυσης για τον οποίο είναι υποχρεωτικά κοινό για όλη τη Γενική
Κυβέρνηση, τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης αυτών και κάθε άλλο
σχετικό θέµα. Με το ίδιο ή όµοιο προεδρικό διάταγµα, καθορίζεται το σχέδιο
λογαριασµών για το Κράτος, ανά υποτοµέα ή και ανά οµάδες φορέων της
Γενικής Κυβέρνησης, για τους βαθµούς ανάλυσης που δεν είναι υποχρεωτικά
κοινοί. 3. (…)». Συναφώς, στο άρθρο 159 του ίδιου νόµου, όπως οι παρ. 2 και 4
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αυτού τροποποιήθηκαν µε την παρ. 55 του άρθρου 10 του ν. 4337/2015, ορίζεται
ότι: «1. Το Λογιστικό Σχέδιο της Κεντρικής ∆ιοίκησης καθιερώνεται µε
προεδρικό διάταγµα, που εκδίδεται µε πρόταση του Υπουργού Οικονοµικών.
Στο Λογιστικό αυτό Σχέδιο καθορίζονται οι βασικές λογιστικές αρχές που το
διέπουν, το σύστηµα της λογιστικής καταγραφής, οι επί µέρους λογαριασµοί, η
περίοδος τακτοποιητέων λογιστικών εγγραφών, τα τηρούµενα βιβλία, ο τρόπος
τήρησης αυτών και κάθε άλλο σχετικό θέµα. 2. Για τις ανάγκες της λογιστικής
καταγραφής και παρακολούθησης του συνόλου των χρηµατοοικονοµικών
συναλλαγών της Κεντρικής ∆ιοίκησης, ως λογαριασµοί του ∆ηµοσίου νοούνται
οι λογαριασµοί του Λογιστικού Σχεδίου της Κεντρικής ∆ιοίκησης, που εισάγεται
µε το εκδιδόµενο µε τις διατάξεις του παρόντος άρθρου προεδρικό διάταγµα (…)
4. Έως την έκδοση του προεδρικού διατάγµατος της παραγράφου 1, εξακολουθεί
να ισχύει το π.δ. 15/2011 (Α΄ 30). Με την έναρξη ισχύος του προεδρικού
διατάγµατος της παραγράφου 2 του άρθρου 156, παύει η ισχύς των παραγράφων
1 έως 3 και των προεδρικών διαταγµάτων του προηγούµενου εδαφίου».
5. Το σχέδιο προεδρικού διατάγµατος προτείνεται σε εκτέλεση των
αναφεροµένων στην προηγούµενη σκέψη εξουσιοδοτικών διατάξεων του άρθρου
156 παρ. 2 του ν. 4270/2014, όπως ισχύουν σήµερα, δεδοµένου ότι αφορά το
σύνολο των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης (συµπεριλαµβανοµένης της
Κεντρικής ∆ιοίκησης), ενώ δεν προκύπτει ότι έγινε χρήση της εξουσιοδότησης
της παρ. 1 του άρθρου 159, που αφορά την καθιέρωση Λογιστικού Σχεδίου µε
προεδρικό διάταγµα ειδικά για την Κεντρική ∆ιοίκηση (βλ. και άρθρο 159 παρ.
4). Επί του σχεδίου αυτού

έχει γνωµοδοτήσει η Επιτροπή Λογιστικής

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), µε το υπ’ αριθ. πρωτ. 2218 ΕΞ/27.11.2017
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έγγραφό της, σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ν. 3148/2003 (ΦΕΚ Α΄ 136).
Επιπλέον, το ίδιο σχέδιο έχει τύχει και γνωµοδοτικής επεξεργασίας από το
Συµβούλιο της Επικρατείας, το οποίο εξέδωσε σχετικά το υπ’ αριθµ. 11/2018
πρακτικό συνεδριάσεώς του. Τέλος, η 7η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού
Συνεδρίου, στην οποία υποβλήθηκε το παρόν σχέδιο, διατύπωσε τις απόψεις της
µε το 16666/5.3.2018 έγγραφο της Επιτρόπου της.
6. Το υποβληθέν σχέδιο προεδρικού διατάγµατος αποσκοπεί στην
ανάπτυξη ενός Λογιστικού Πλαισίου βασισµένου σε διεθνώς αποδεκτά
λογιστικά πρότυπα για το δηµόσιο τοµέα, όπως τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα
∆ηµοσίου Τοµέα (International Public Accounting Standards – IPSAS), το οποίο
θα εφαρµόζεται ενιαία από όλες τις οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης, όπως
αυτές καθορίζονται από το µητρώο της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής
(ΕΛΣΤΑΤ). Το ως άνω σχέδιο προβλέπει κοινή ταξινόµηση κατά την κατάρτιση
του προϋπολογισµού και των λογιστικών καταστάσεων, σύµφωνα µε τα πρότυπα
του Ευρωπαϊκού Συστήµατος Λογαριασµών (ESA) και, συµπληρωµατικά, του
συστήµατος Χρηµατοοικονοµικής Στατιστικής Κυβερνήσεων (GFS). Τα ∆ιεθνή
Λογιστικά Πρότυπα για το ∆ηµόσιο Τοµέα (IPSAS) βασίζονται στη λογιστική
της δεδουλευµένης βάσης, όπου οι συναλλαγές αναγνωρίζονται τη στιγµή που
πραγµατοποιούνται. Έχουν ως βάση τα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα του
Ιδιωτικού Τοµέα µε τις απαραίτητες προσαρµογές, ώστε να καλύπτουν τις
ανάγκες του δηµόσιου τοµέα. Αντίθετα, όσες χρηµατοοοικονοµικές καταστάσεις
καταρτίζονται µε τη λογιστική ταµειακής βάσης, παρέχουν πληροφόρηση για τις
εισπράξεις, τις πληρωµές και το υπόλοιπο του ταµείου.
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7. Στο άρθρο 15 του σχεδίου ορίζεται ότι, όσον αφορά στην Κεντρική
∆ιοίκηση, οι διατάξεις του προεδρικού διατάγµατος εφαρµόζονται από 1.1.2019,
ενώ µέχρι τότε παραµένει σε ισχύ το π.δ. 15/2011. Αντίθετα, οι λοιπές οντότητες
της Γενικής Κυβέρνησης υπέχουν υποχρέωση πλήρους εφαρµογής των
διατάξεων του προεδρικού διατάγµατος την 1.1.2023, το αργότερο. Μέχρι τότε
εξακολουθούν να ισχύουν τα προεδρικά διατάγµατα 80/1997 (για τους φορείς
Κοινωνικής Ασφάλισης), 205/1998 (για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου),
146/2003 (για τις ∆ηµόσιες Μονάδες Υγείας) και 315/1999 (για τους ΟΤΑ α΄ και
β΄ βαθµίδας).
8. Με την υιοθέτηση του νέου Λογιστικού Σχεδίου επιτυγχάνεται:
i) εναρµόνιση του δηµοσίου λογιστικού συστήµατος µε τη διεθνή πρακτική και
τα αντίστοιχα λογιστικά συστήµατα άλλων Κρατών, µε επακόλουθο την ευχερή
κατανόηση των οικονοµικών καταστάσεων από ένα ευρύτερο κοινό, καθώς και
τη συγκρισιµότητα µε τα αντίστοιχα στοιχεία άλλων Ευρωπαϊκών Χωρών,
ii) θέσπιση κοινού σχεδίου λογαριασµών για όλους τους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης (πλην εκείνων που από άλλη νοµοθεσία υποχρεούνται να
εφαρµόζουν το λογιστικό πλαίσιο των οντοτήτων του ιδιωτικού τοµέα), για την
καταγραφή

των

συναλλαγών

και

των

οικονοµικών

γεγονότων,

iii) αποτελεσµατική απεικόνιση της οικονοµικής κατάστασης των επί µέρους
οντοτήτων της Γενικής Κυβέρνησης σε δεδοµένη χρονική στιγµή σε
δεδουλευµένη βάση και µε εφαρµογή της διπλογραφικής µεθόδου, iv) ενίσχυση
της ποιότητας και της αξιοπιστίας των δηµόσιων λογαριασµών, που αποτελεί
ουσιώδη προϋπόθεση για την καλύτερη οικονοµική διαχείριση των οντοτήτων,
v) ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, vi) υποβοήθηση των αρµοδίων
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οργάνων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, vii) περισσότερο ρεαλιστική
απεικόνιση των περιουσιακών στοιχείων των οντοτήτων, καθώς τα έσοδα και οι
δαπάνες επιµετρώνται στην εύλογη αξία, τα αποθέµατα επιµετρώνται στη
χαµηλότερη αξία µεταξύ κόστους κτήσης και καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας (ή
τρέχοντος κόστους αντικατάστασης), ενώ παρέχεται και η δυνατότητα
αποτίµησης των παγίων στην εύλογη αξία.
9. Με τις εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 156 του
ν. 4270/2014, που αναφέρθηκαν στη σκέψη 4, ορίζεται ότι µε το σχετικό
προεδρικό διάταγµα καθορίζονται i) οι βασικές λογιστικές αρχές και κανόνες του
Λογιστικού Σχεδίου της Γενικής Κυβέρνησης, ii) τα λογιστικά πρότυπα που
ακολουθούνται, iii) το λοιπό περιεχόµενο του Λογιστικού Σχεδίου, iv) το σχέδιο
λογαριασµών µέχρι το βαθµό ανάλυσης για τον οποίο είναι υποχρεωτικά κοινό
για όλη τη Γενική Κυβέρνηση, v) τα τηρούµενα βιβλία και ο τρόπος τήρησης
αυτών, vi) κάθε άλλο σχετικό θέµα, vii) το σχέδιο λογαριασµών για το Κράτος,
ανά υποτοµέα ή και ανά οµάδες φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, για τους
βαθµούς ανάλυσης που δεν είναι υποχρεωτικά κοινοί.
10. Τo σχέδιο προεδρικού διατάγµατος εµφανίζεται ως πλήρες, δηλαδή ως
νοµοθέτηµα που καλύπτει το σύνολο των θεµάτων στα οποία αναφέρονται οι
εξουσιοδοτικές διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 156 του ν. 4270/2014. Ωστόσο,
αν και υφίσταται σχετική νοµοθετική εξουσιοδότηση, εντούτοις στο υποβληθέν
σχέδιο δεν καθορίζονται: i) οι βασικές λογιστικές αρχές του Λογιστικού Σχεδίου
της Γενικής Κυβέρνησης (αν τυγχάνουν ή όχι εφαρµογής, ενδεικτικά, η αρχή του
ιστορικού κόστους, η αρχή της συνέπειας των λογιστικών µεθόδων, η αρχή της
αυτοτέλειας των χρήσεων, η αρχή της συντηρητικότητας κ.λπ.), ii) οι γενικοί
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κανόνες τήρησης των λογαριασµών, που αναφέρονται στη ενηµέρωση των
λογαριασµών µε τα απαιτούµενα παραστατικά (αν για τη λογιστικοποίηση των
εσόδων και εξόδων απαιτείται η ύπαρξη παραστατικού, ποια έγγραφα
θεωρούνται παραστατικά εγγραφών κ.λπ.) και iii) τα τηρούµενα βιβλία και ο
τρόπος τήρησης αυτών (ποια είναι, αν τηρούνται ηλεκτρονικά, αν πρέπει να είναι
θεωρηµένα, πώς ενηµερώνονται κ.λπ.).
Επισηµαίνεται ότι το ήδη ισχύον - για την Κεντρική ∆ιοίκηση - π.δ.
15/2011 «Περί ορισµού του περιεχοµένου και του χρόνου έναρξης της
εφαρµογής της ∆ιπλογραφικής Λογιστικής Τροποποιηµένης Ταµειακής Βάσης»
(ΦΕΚ Α΄ 30), που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 76Β του
ν. 2362/1995, όπως προστέθηκε µε το άρθρο 44 του ν. 3871/2010, περιέχει όλα
αυτά τα στοιχεία στα Κεφάλαια 1 και 5.
11. Επιπλέον, στο παρόν σχέδιο προεδρικού διατάγµατος εντοπίζονται και
οι ακόλουθες ελλείψεις (αδυναµίες): i) έχει εκπονηθεί στη βάση των ∆ιεθνών
Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµόσιου Τοµέα (IPSAS), χωρίς να τα ενσωµατώνει
στο κείµενό του, έστω σε Παράρτηµα, µε αποτέλεσµα ο χρήστης να πρέπει να
ανατρέχει στο αντίστοιχο Πρότυπο, ii) οι λογαριασµοί του Λογιστικού Σχεδίου
είναι προσανατολισµένοι στις απαιτήσεις χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης
της Κεντρικής ∆ιοίκησης. Έτσι κρίνεται αναγκαία η συµπλήρωση του
Λογιστικού Σχεδίου µε αντίστοιχους λογαριασµούς για τις λοιπές οντότητες της
Γενικής Κυβέρνησης, όταν τούτο επιβάλλεται λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι δεν έχουν προβλεφθεί λογαριασµοί εσόδων για την
καταχώρηση των τελών ΟΤΑ., iii) αναφέρεται ότι οι Προβλέψεις (6η Οµάδα
Λογαριασµών) αναγνωρίζονται αρχικά και επιµετρώνται µεταγενέστερα στα
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ποσά που προκύπτουν µε βάση τη βέλτιστη εκτίµηση, χωρίς να αναλύεται
περαιτέρω ο τρόπος εκτίµησης και τα κριτήρια προσδιορισµού της από τις
επιµέρους οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης και iv) δεδοµένου ότι παρέχεται η
δυνατότητα επιλογής είτε του κόστους κτήσης (µείον σωρευµένες αποσβέσεις)
είτε της εύλογης αξίας (µείον σωρευµένες αποσβέσεις) κατά τη µεταγενέστερη
της αρχικής επιµέτρηση των Παγίων (3η Οµάδα Λογαριασµών), πιθανόν να
προκύψουν δυσχέρειες από τη µη οµοιόµορφη αναγνώριση της αξίας των
ανωτέρω, ανάµεσα στις διάφορες οντότητες της Γενικής Κυβέρνησης. Επίσης,
δεν προβλέπονται οι προϋποθέσεις αλλαγής της µεθόδου αναγνώρισης της αξίας
τους από χρήση σε χρήση.
12. Για την πιστή τήρηση του νέου Λογιστικού Σχεδίου θα απαιτηθούν:
i) οι αναγκαίες προσαρµογές και αναβαθµίσεις στα πληροφοριακά συστήµατα
των οντοτήτων, που θα καταστήσουν εφικτή την αντιστοίχιση και τη διαχείριση
όλων των οικονοµικών πληροφοριών που απαιτούνται για την επιτυχή
οικονοµική,

διοικητική

και

λειτουργική

ταξινόµηση

(κατ’

ελάχιστον),

ii) µετάφραση των ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων του ∆ηµόσιου Τοµέα
(IPSAS) στην ελληνική γλώσσα και εισαγωγή τους στην ελληνική έννοµη τάξη
µέσω του κατάλληλου νοµοθετήµατος, iii) εκπαίδευση του εµπλεκόµενου
προσωπικού για την κατανόηση και ορθή εφαρµογή των IPSAS, δεδοµένου ότι
οι λογιστικές πολιτικές για τη σύνταξη των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων
του σχεδίου προεδρικού διατάγµατος θεµελιώνονται σε αυτά, iv) θέσπιση και
λειτουργία επαρκών και αποτελεσµατικών εσωτερικών δικλείδων στις οντότητες
της Γενικής Κυβέρνησης, όπως επίσης και ενδελεχής παρακολούθηση της
εφαρµογής του νέου Λογιστικού Σχεδίου από τις υφιστάµενες Υπηρεσίες
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Εσωτερικού Ελέγχου, µε σκοπό την κατάρτιση αξιόπιστων οικονοµικών
καταστάσεων και v) εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την υποστήριξη των
ως άνω ενεργειών.
Η Ολοµέλεια, µετά από διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών της,
αποδέχθηκε οµόφωνα την εισήγηση του Συµβούλου Κωνσταντίνου Κρέπη.
Την εισήγηση αυτή, µε την επιφύλαξη όσων εκτίθενται στη σκέψη 3,
δέχθηκε και ο Επίτροπος Επικρατείας στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
Ακολούθως, για το ανωτέρω θέµα, συντάχθηκε το παρόν τµήµα του
πρακτικού, το οποίο, αφού θεωρήθηκε και εγκρίθηκε από την Πρόεδρο,
υπογράφεται από την ίδια και τη Γραµµατέα.
Εκδόθηκε στις 26 Μαρτίου 2018.
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝ∆ΡΟΝΙΚΗ ΘΕΟΤΟΚΑΤΟΥ

ΕΛΕΝΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΓΛΟΥ

Για την ακρίβεια
Η Γραµµατέας

Ελένη Αυγουστόγλου
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