ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1η ΕΝΟΤΗΤΑ
Έννοια και σκοπός του Δημοσίου Λογιστικού.
Κρατικός προϋπολογισμός. Εκτέλεση
προϋπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού.
2η ΕΝΟΤΗΤΑ
Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. Λογιστική τυποποίηση Δημόσιου Τομέα.

3η ΕΝΟΤΗΤΑ
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ. Νέο λογιστικό πλαίσιο Δημόσιου Τομέα (Π.Δ. 54/2018)

4η ΕΝΟΤΗΤΑ
Δομή – διάρθρωση και λειτουργία των λογαριασμών.

5η ΕΝΟΤΗΤΑ
Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων.

6η ΕΝΟΤΗΤΑ
Παρακολούθηση προϋπολογισμού εξόδων – εσόδων με τους λογαριασμούς τάξεως που αφορούν
το Δημόσιο Λογιστικό.

7η ΕΝΟΤΗΤΑ
Συλλειτουργία Δημόσιου Λογιστικού και Γενικής Λογιστικής.
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8η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ
Σκοπός της ενότητας είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις βασικές αρχές του ελέγχου και
συγκεκριμένα με την εφαρμογή της ελεγκτικής διαδικασίας σε δημόσιους φορείς. Γίνεται
αναφορά στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές του δημοσίου τομέα καθώς και στα
διάφορα είδη ελέγχου. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της δημόσιας ελεγκτικής, όπως
προκύπτουν από το εθνικό, συνταγματικό και κοινοτικό δίκαιο καθώς και από το Ελεγκτικό
Συνέδριο. Επιπλέον, αναλύεται η έννοια του κατασταλτικού ελέγχου των δημοσίων φορέων
καθώς και του διατάκτη / δημοσίου υπολόγου.

9η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΥΤΩΝ
Στην παρούσα ενότητα περιγράφονται οι λειτουργίες και τα ελεγκτικά κυκλώματα των δημόσιων
οργανισμών με παράλληλη ανάλυση των ελεγκτικών κινδύνων. Επιπλέον, παρουσιάζονται
αναλυτικά τα βήματα σχεδιασμού διενέργειας ελέγχου καθώς και οι διαδικασίες της ελεγκτικής
δειγματοληψίας.

10η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Σκοπός της παρούσης ενότητας είναι η παρουσίαση υποδειγμάτων προγραμμάτων ελέγχου του
συνόλου των λογαριασμών ενός δημόσιου οργανισμού μέσω πρακτικών παραδειγμάτων σε κάθε
κατηγορία λογαριασμού όπως τα πάγια, τα αποθέματα, απαιτήσεις, ταμειακά διαθέσιμα και
τράπεζες, υποχρεώσεων, προβλέψεων, μισθοδοσίας, λοιπών εξόδων και εσόδων, κόστους
πωληθέντων /παρεχομένων υπηρεσιών κλπ.

11η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Στην παρούσα ενότητα αναφέρονται θέματα εκτέλεσης και ελέγχου των λογαριασμών του
προϋπολογισμού δημοσίων οργανισμών, σύμφωνα με τις απαιτήσεις που θέτει το δημόσιο
λογιστικό για την πραγματοποίηση ενός εσόδου και μιας δαπάνης. Θέματα ελέγχου της ανάληψης
δαπάνης, του μητρώου δεσμεύσεων, της εκκαθάρισης δαπανών, της έκδοσης χρηματικών
ενταλμάτων και πληρωμής αυτών, θέματα προπληρωμής /παγίας προκαταβολής, της βεβαίωσης
και είσπραξης εσόδων είναι ορισμένα από τα αντικείμενα ελέγχου κατά την εκτέλεση του
προϋπολογισμού.

2

12η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ
ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Σκοπός της παρούσης ενότητας είναι αρχικά η αποτύπωση των ελεγκτικών διαδικασιών των
προμηθειών των δημοσίων οργανισμών σύμφωνα με τα όσα ορίζουν οι νόμοι περί Προμηθειών,
όπως αυτοί τροποποιούνται και ισχύουν κάθε φορά, με ιδιαίτερη έμφαση στον προσυμβατικό
έλεγχο, δηλαδή τα όργανα, η διαδικασία και το περιεχόμενο αυτού. Επιπρόσθετα, αναλύεται η
έννοια του ελλείμματος και η διαδικασία καταλογισμού του καθώς και οι έννοιες διαγραφή και
παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου κατά τρίτων ή τρίτων κατά του Δημοσίου. Τέλος, γίνεται
αναλυτική παρουσίαση των βημάτων σύνταξης των ελεγκτικών ευρημάτων και της κατάρτισης
των εκθέσεων ελέγχου μέσω της συμπλήρωσης πραγματικών υποδειγμάτων.

13η ΕΝΟΤΗΤΑ
ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (ISSAIs)
Στην ενότητα αυτή γίνεται παρουσίαση και ανάλυση των Διεθνών Προτύπων Ανώτατων
Ελεγκτικών Ιδρυμάτων (“International Standards of Supreme Audit Institutions” ή “ISSAIs” έτσι
όπως περιλαμβάνονται στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού των Ανώτατων Ελεγκτικών
Ιδρυμάτων (“International Organization of Supreme Audit Institutions” ή “INTOSAI”). Η
ενότητα ξεκινά με αναφορά στις γενικές αρχές του πλαισίου INTOSAI και ακολούθως συνεχίζει
με την παρουσίαση των θεμελιωδών αρχών των τριών τύπων ελέγχου.
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