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ΠΡΟΛΟΓΟ 
 

 
 

Δίκαζηε κπξνζηά ζηηο λέεο πξνθιήζεηο ηεο ηζηνξίαο θαη ηεο 

πνξείαο ηνπ ηφπνπ καο. ήκεξα πνπ ηα πάληα αιιάδνπλ κε ξαγδαία 

ηαρχηεηα βξηζθφκαζηε ζηελ αλαδήηεζε ιχζεσλ πνπ ζα θαηαζηήζνπλ 

ηε ρψξα καο ηζρπξή θαη ηζφηηκε κε ηηο άιιεο επξσπατθέο ρψξεο. 

Μέζα ζ’ έλαλ θφζκν πνπ κεηαβάιιεη θαζεκεξηλά ηηο 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο ηνπ δνκέο είλαη αδχλαην νη 

παξαδνζηαθέο κνξθέο νξγάλσζεο λα παξακείλνπλ αλαιινίσηεο θαη 

ζηάζηκεο. 

Oη δηαξθψο απμαλφκελεο αλάγθεο παξνρήο ππεξεζηψλ πξνο 

ηνπο πνιίηεο νδεγνχλ αλαπφθεπθηα ζηελ αλάγθε πνιηηηθψλ 

απνθέληξσζεο θαη ζηε δηαξθή πξνζπάζεηα δηακφξθσζεο ελφο 

θαηάιιεινπ κεραληζκνχ εηνηκφηεηαο, πνπ δελ είλαη άιινο απφ ηελ 

ηέιεηα νξγαλσκέλε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε. 

Η απνθέληξσζε αξκνδηνηήησλ θαη πφξσλ ζηε βάζε ηεο 

απηνλνκίαο ηνπ ζεζκνχ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ηνπ θξάηνπο 

είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε θαη επηηαγή γηα λα απνηειέζεη ε Σνπηθή 

Απηνδηνίθεζε κνριφ αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ επίπεδν θαη λα ζπκβάιιεη 

ζηνπο εθζπγρξνληζκνχο ηεο θνηλσλίαο. 

Οη εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζακε κέρξη ζήκεξα δελ αθήλνπλ 

θακία ακθηβνιία φηη νη ζεζκηθέο παξεκβάζεηο δελ είλαη απφ κφλεο 

ηνπο ηθαλέο λα κεηαηξέςνπλ ηελ Σνπηθή Απηνδηνίθεζε ζε κνριφ 

νηθνλνκηθήο θαη θνηλσληθήο αλάπηπμεο.  

Γηα λα έρεη  επηηπρία ε πξνζπάζεηα απηή, κία απφ ηηο βαζηθέο 

πξνυπνζέζεηο είλαη θαη ν εθζπγρξνληζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ιεηηνπξγεηψλ ηεο. 

ηελ θαηεχζπλζε απηή θηλείηαη θαη ε πξνζπάζεηα εθαξκνγήο 

ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο Ο.Σ.Α.  Α’ 

Βαζκνχ ηεο ρψξαο καο. 

Οη Γήκνη εθαξκφδνληαο ηηο αξρέο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ 

(Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

παξνπζηάζνπλ ζε δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή ηελ αθξηβή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε, ηα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαζψο θαη ηηο δηάθνξεο 

ππνρξεψζεηο – απαηηήζεηο ηνπο, αθνχ ην ηζρχνλ χζηεκα δελ παξείρε 

ηελ δπλαηφηεηα ζχληαμεο Ιζνινγηζκνχ θαη Απνηειεζκάησλ Υξήζεσο. 

Πξφζθαηα ζεζπίζηεθε επίζεκα ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ κε ην 

Π.Γ. 315/99 (Φ.Δ.Κ. 302/30-12-99). 

 ηα πιαίζηα απηά, απφ 1/1/2000 ζα πξέπεη λα εθαξκνζηεί 

ππνρξεσηηθά ζηνπο Ο.Σ.Α. Α’ Βαζκνχ κε πιεζπζκφ άλσ ησλ 5.000 

θαηνίθσλ ή κε έζνδα άλσ ησλ 500 εθ. δξαρκψλ ε Γηπινγξαθηθή 

Λνγηζηηθή, κε ηε βεβαηφηεηα φηη κέζσ απηήο ζα απαιεηθζνχλ ηα 

κεηνλεθηήκαηα θαη νη αδπλακίεο πνπ παξνπζηάδεη ην ηζρχνλ ζήκεξα 

Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα. 
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Πνιιά θαη πνηθίια ηα πιενλεθηήκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ θαη νη 

ιχζεηο πνπ ζα δνζνχλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο ζηνπο Γήκνπο καο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη ηα εμήο: 

 

1. Η ζχληαμε θαη δεκνζίεπζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ  

(Ιζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεσο) ζα επηηξέςεη 

ηελ απεηθφληζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο 

ηνπ θάζε Γήκνπ θαη ζα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζχγθξηζεο 

δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ. 

 

2. Ακεζε, αμηφπηζηε θαη αθξηβή πιεξνθφξεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη κεγεζψλ ηνπ εθάζηνηε Γήκνπ. 

Οη Ο.Σ.Α. ζα είλαη ζε ζέζε λα γλσξίδνπλ έγθαηξα θαη 

ζσζηά: 

a. Αλά πάζα ζηηγκή ηα πάγηα ζηνηρεία, ηα δηθαηψκαηα, 

ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο 

b. Αλά κνλάδα ρξφλνπ ηα απνηειέζκαηα πνπ πέηπραλ 

απφ ηηο νηθνλνκηθέο ηνπο δξαζηεξηφηεηεο 

c. Αλά ηκήκα/ππεξεζία ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη 

ην απνηέιεζκα πνπ επέηπραλ 

 

3. Ο ζσζηφο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πιεξσκψλ θαη 

εηζπξάμεσλ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ έξγσλ. 

 

4. Ο θαιχηεξνο δπλαηφλ νηθνλνκηθφο, δηαρεηξηζηηθφο θαη 

δηνηθεηηθφο έιεγρνο ησλ Ο.Σ.Α. εθ κέξνπο ησλ νξγάλσλ 

ηνπο. 

 

Αλαιχνληαο ηα παξαπάλσ θαηαιήγνπκε ζην ζπκπέξαζκα φηη 

ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ ζαλ έλα εξγαιείν θαζαξά ηακεηαθήο 

δηαρείξηζεο, δελ δηαζέηεη ηηο δπλαηφηεηεο κηαο νινθιεξσκέλεο θαη 

αμηφπηζηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο.  

Απηφο είλαη θαη ν θπξηφηεξνο ιφγνο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε 

ηελ εθαξκνγή θαη ρξήζε ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο 

ζηνπο Ο.Σ.Α. 

 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο 

ζηνπο ΟΣΑ, πεξλάκε ζε κία λέα θάζε ζε φηη αθνξά ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γήκσλ θη απηφ γηαηί ηηο  

αιιαγέο ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε δελ κπνξνχκε λα ηηο δνχκε 

μεθνκκέλα απφ ηηο λέεο απαηηήζεηο ζηελ δηνίθεζε ησλ Ο.Σ.Α.  

 

ήκεξα  είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε φρη κφλν πξσηαξρηθψλ 

νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ (γλψζε ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ζέζεο 

ηνπ Γήκνπ-ππνρξεψζεηο θαη απαηηήζεηο), αιιά θαη ηνπ αλαιπηηθνχ 

απνηειέζκαηνο. 
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 Απαξαίηεηε είλαη επίζεο θαη ε δηακφξθσζε ελφο 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο ζε φηη αθνξά ζηελ αλάγθε  

γηα ζαθείο απνθάζεηο ζην έξγν ηνπ θάζε Γήκνπ. Απηφ φκσο ην 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο πξνυπνζέηεη αμηφπηζηε θαη 

επηζηεκνληθή νηθνλνκηθή πιεξνθνξία, ε νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ  

αμηνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ, απνηειεί ηελ 

απαξαίηεηε βάζε γηα ηε δηακφξθσζε νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο 

δεηθηψλ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζην έξγν ηνπ θάζε Γήκνπ. 

 

Η εθαξκνγή ηεο Γηπινγξαθηθήο Λνγηζηηθήο κεζφδνπ ζηηο 

νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο, πνπ απνηεινχλ ηελ θαξδηά ηνπ θάζε Γήκνπ, 

ζα επηθέξεη αιιά θαη ζα απαηηήζεη αιιαγέο ζηε δνκή θαη ηε 

ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ, δίλνληαο παξάιιεια δπλαηφηεηεο γηα ην  

πέξαζκα ζε αλψηεξα επίπεδα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο. Πξέπεη λα 

θαηαλνεζεί απφ φινπο καο πσο ρξεηάδεηαη νπζηαζηηθή αλαβάζκηζε 

ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ θαη ηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ηηο ζηειερψλεη. 

 

Σν ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α., ζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα βνεζήζεη ηνπο 

Γήκνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, ζπγθξφηεζε 

Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ (Ο.Γ.Δ.), ε νπνία, κεηαμχ ησλ άιισλ, ζα 

εθδψζεη κία ζεηξά απφ νδεγνχο θαη βνεζήκαηα γηα ην 

«Γηπινγξαθηθφ».  

 

Ο νδεγφο «βήκα-βήκα» πνπ έρεηε ζηα ρέξηα ζαο είλαη κηα πξψηε 

πξνζπάζεηα ηεο Ο.Γ.Δ.(Οκάδα Γηνίθεζεο Έξγνπ) φζνλ αθνξά ζηελ 

παξνρή βνήζεηαο πξνο ην πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ πξνθεηκέλνπ λα  

ζρεδηάζεη θαη λα νξγαλψζεη ηα βήκαηα πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ Δξγνπ.
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ΔΙΑΓΩΓΗ 
 

Σν Δξγν ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ Λνγηζηηθνύ 

πζηήκαηνο ζηνπο Ο.Σ.Α. 
 

Η εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο 

Γήκνπο απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα έξγα Λνγηζηηθήο θαη ε 

πινπνίεζή ηνπ απαηηεί ζρεδηαζκφ θαη νξγάλσζε.  

Οη πξψηεο απφςεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ Λνγηζηηθνχ 

πζηήκαηνο εκθάληδαλ ην φιν Δξγν ζαλ αγνξά θαη ιεηηνπξγία ελφο 

κεραλνγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ πξνγξάκκαηνο. Απηέο νη αξρηθέο  

απφςεηο ζπκπιεξψζεθαλ κε ηελ αλαγθαηφηεηα χπαξμεο θάπνηνπ 

πξνζσπηθνχ πνπ ζα έθαλε θαηαρσξίζεηο, αιιά θαη πάιη νη δηαζηάζεηο 

ηνπ έξγνπ εκθαλίδνληαλ πεξηνξηζκέλεο. Σν ηειεπηαίν ρξνληθφ 

δηάζηεκα σξηκάδεη ε αληίιεςε πνπ αληηκεησπίδεη ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο ΟΣΑ σο έλα κεγάιν 

θαη ζχλζεην έξγν. 

Έλα ηέηνην κεγάιν Δξγν, κε δηαζηάζεηο παλειιαδηθέο θαη 

ηνπηθέο, απαηηεί ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ κεραληζκνύ όινπ ηνπ 

Γήκνπ, ηδηαίηεξα ζε νξηζκέλα ηκήκαηά ηνπ, φπσο είλαη ε Απνγξαθή 

Δλαξμεο. 

 

 Κάησ απφ απηή ηε ινγηθή είλαη αλαγθαίν ην Γεκνηηθό 

πκβνύιην ή ε Γεκαξρηαθή επηηξνπή λα ζπδεηήζεη γηα ην έξγν 

πξώηα κε  ηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ, θαη απφ θνηλνχ λα ζρεδηάζνπλ 

βήκα – βήκα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δξγνπ, εθηηκψληαο: 

 

 ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζσπηθνχ,  

 ηηο αλάγθεο ηνπ ζε εθπαίδεπζε,  

 ηε δπλαηφηεηα αμηνπνίεζεο νξηζκέλσλ ζηειερψλ ζε λέεο ζέζεηο, 

 ηελ πνξεία νινθιήξσζεο ηεο κεραλνγξάθεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 

  Ο ζρεδηαζκφο απηφο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί  ζηε βάζε 

ρξνλνδηαγξακκάησλ πινπνίεζεο, κε ρξέσζε ζε ζπγθεθξηκέλνπο 

αλζξψπνπο θαη θαζνξηζκφ ππεπζχλσλ Δξγνπ αλά Γήκν. 

 

 Ο παξψλ νδεγφο έρεη ηελ κνξθή αλαθνξάο «βήκα-βήκα ην 

έξγν» θαη αλαθέξεη ηηο απαηηήζεηο ζε νξγάλσζε θαη ζρεδηαζκφ, ελψ  

εκθαλίδεη ελδεηθηηθά ρξνλνδηαγξάκκαηα πινπνίεζεο. 

 

 ηελ πνξεία ζα εθδνζνχλ αλαιπηηθφηεξνη νδεγνί γηα ηα 

επηκέξνπο βήκαηα, ηα νπνία ζηελ παξνχζα θάζε αλαθέξνληαη 

ζπλνπηηθά.  

Καηαγξαθή 

Τπάξρνπζαο 

Καηάζηαζεο 

Απνγξαθή 

Δλαξμεο 

Γεκηνπξγία 

Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ-

αληηζηνίρεζε 

Δμνηθείσζε-

εθπαίδεπζε 

Οξγάλσζε 

ππεξεζηώλ 

Απνζήθεο 

Πεγέο βνήζεηαο 

γηα ηελ εθαξκνγή 

κεραλνξγάλσζε 

Γεκηνπξγία 

Οκάδαο Δξγαζίαο 
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Οη παξάγνληεο πνπ επηδξνύλ ζηελ δηαδηθαζία κεηάβαζεο από 

ην ινγηζηηθό ησλ Ο.Σ.Α. ζην Γηπινγξαθηθό ύζηεκα 

Λνγηζηηθήο Παξαθνινύζεζεο 

 

 Σα βήκαηα πνπ ζα απαηηεζνχλ έρνπλ θάπνηα θνηλά 

ραξαθηεξηζηηθά, παξά ηε δηαθνξεηηθφηεηα ηνπ θάζε Γήκνπ.Οη 

παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηα απαηηνχκελα βήκαηα θαη επεξεάδνπλ ηε 

γξήγνξε ή αξγή κεηάβαζε είλαη: 

 

i. Σν ηζρύνλ λνκηθό πιαίζην πνπ θαζνξίδεη ηε ζπλχπαξμε ηνπ 

Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. Με 

βάζε φζα ηζρχνπλ ζήκεξα ην Λνγηζηηθφ ησλ ΟΣΑ ιεηηνπξγεί 

πιήξσο θαη παξάιιεια κε ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα. Μάιηζηα 

ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζα γίλεηαη 

θαη Γηπινγξαθηθά κέζσ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο (πιεξνθνξηαθνί 

ινγαξηαζκνί ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο) . 

 

 Η ζπλχπαξμε ησλ δχν Λνγηζηηθψλ πζηεκάησλ (Λνγηζηηθνχ ησλ 

Ο.Σ.Α. θαη Γηπινγξαθηθνχ), βνεζά ζην  λα κελ «αλαζηαησζεί» ε 

ζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ θαη εμαζθαιίδεη ηελ νκαιή 

κεηάβαζε ζην Γηπινγξαθηθφ.  

 

ii. Η θαηάζηαζε ηνπ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ φζνλ αθνξά ζηε  

γλψζε ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. ην ζεκείν απηφ πξέπεη 

λα εθηηκεζνχλ δχν  παξάκεηξνη: 

α) ην πξνζσπηθφ ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Γήκσλ δελ 

έρεη ηελ εκπεηξία ιεηηνπξγίαο Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, ελψ 

θαη φζνη ην γλσξίδνπλ έρνπλ απνμελσζεί απφ απηφ, αθνχ ε 

δνπιεηά ηνπο γίλεηαη κε ην Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α. 

β) ην ππάξρνλ αλζξψπηλν δπλακηθφ φκσο απνηειεί ηνλ θνξκφ 

θαη ηελ αηκνκεραλή πινπνίεζεο ηνπ Δξγνπ εθαξκνγήο ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, θαη γη’ απηφ ην ιφγν πξέπεη λα 

ηνπ παξαζρεζεί θάζε βνήζεηα.  

 

iii. Σν επίπεδν κεραλνξγάλσζεο ηνπ Γήκνπ. 

 Η χπαξμε ππνδνκήο γηα ηε κεραλνγξαθηθή παξαθνινχζεζε 

ηνκέσλ ησλ νηθνλνκηθψλ δηαδηθαζηψλ παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν 

ζηελ πνξεία πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο: 

 Δίλαη απαξαίηεην λα ππάξρεη κεραλνγξάθεζε ζηηο πξνκήζεηεο 

γηα ηελ θαηαρψξεζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ ππνρξεψζεσλ θαη 

ησλ ηηκνινγίσλ, έηζη ψζηε νη θαηαρσξήζεηο λα ελεκεξψλνπλ 

ηo Γηπινγξαθηθνχ. 
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 Σν επίπεδν κεραλνγξάθεζεο ηκεκάησλ ησλ πξνζφδσλ ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ  ηακεηαθή ππεξεζία, καο θαζνξίδεη ην 

επίπεδν απηφκαηεο ελεκέξσζεο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ. 

 Η αιιεινελεκέξσζε φισλ απηψλ ησλ ηκεκάησλ 

κεραλνγξαθηθήο παξαθνινχζεζεο δίλεη ηε δπλαηφηεηα: ηα 

έζνδα λα ρξεψλνπλ (βεβαηψλνπλ) ηνπο δεκφηεο θαη ην ηακείν 

κε ηελ είζπξαμε ησλ νθεηιψλ λα μερξεψλεη (πηζηψλεη) ηνπο 

δεκφηεο. Ο πξνυπνινγηζκφο λα ελεκεξψλεηαη απφ ην ηακείν κε 

ηα πιεξσζέληα θαη θαη’επέθηαζε ην ηακείν κε ηηο πιεξσκέο λα 

εμνθιεί ηνπο πξνκεζεπηέο. 

 Ιδηαίηεξα γηα ηνπο Γήκνπο κε ππνρξέσζε ηήξεζεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο, ε κεραλνξγάλσζε ησλ απνζεθψλ (πέξαλ ησλ 

άιισλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ δήκνπ) απνηειεί θαζνξηζηηθφ 

παξάγνληα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 

iv. Σν κέγεζνο ηνπ Γήκνπ. 

 

Δλλνείηαη φηη ε πνιππινθφηεηα ησλ δηαδηθαζηψλ θαη θαη’επέθηαζε 

ηα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνληαη είλαη δηαθνξεηηθά θαη αλάινγα 

κε ην κέγεζνο ηνπ Γήκνπ.  

Γηα παξάδεηγκα: έλαο λενζχζηαηνο  Γήκνο κε ηθαλφ αξηζκφ 

δεκνηηθψλ θαηαζηεκάησλ πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη ηε ινγηζηηθή ησλ 

ππνθαηαζηεκάησλ, έλαο Γήκνο κηθξφο κε αληίζηνηρνπ κεγέζνπο 

πξνυπνινγηζκφ, δε ζα έρεη λα αληηκεησπίζεη ηνλ φγθν ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ αληηκεησπίδεη έλαο Γήκνο κε πξνυπνινγηζκφ 

δηζεθαηνκκπξίσλ, κε δηαθνξεηηθή δηάξζξσζε ππεξεζηψλ, κε πνιιέο 

δηεπζχλζεηο θαη κε ην γλσζηφ πξφβιεκα ηεο «θαηάηκεζεο» ησλ 

γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ αλάκεζα ζην πξνζσπηθφ . 

 

v. Σν επίπεδν ηήξεζεο ησλ δηαδηθαζηώλ ζηελ αιπζίδα ησλ 

νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ 

 

 Η ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ απαηηεί ηελ ηήξεζε 

νξηζκέλσλ δηαδηθαζηψλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηνλ έιεγρν 

λνκηκφηεηαο ηεο δαπάλεο, αιιά θαη κε δηαδηθαζίεο ειέγρνπ (φπσο 

ε ηήξεζε ηνπ βηβιίνπ αλεηιεκκέλσλ ππνρξεψζεσλ γηα ηνλ έιεγρν 

ηεο ππέξβαζεο ηεο δαπάλεο). ηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ησλ 

Γήκσλ, πνιιέο απφ ηηο δηαδηθαζίεο απηέο δελ ηεξνχληαη 

νινθιεξσκέλα. 

 Η ηήξεζε ζπγθεθξηκέλσλ δηαδηθαζηψλ επηδξά ζεκαληηθά ζηε 

ζσζηή  εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. Γηα 

παξάδεηγκα: ε παξαθνινχζεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζα γίλεηαη κε 

δηπινγξαθηθέο εγγξαθέο, εάλ φκσο ν Γήκνο δελ ηεξεί ηελ 

δηαδηθαζία ηεο αλάιεςεο δαπάλεο, δελ ζα κπνξεί λα απνηππψλεη 

έλα θνκκάηη ηεο παξαθνινχζεζεο  ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κε 

Γηπινγξαθηθφ ηξφπν.  
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 Δπηπιένλ είλαη έθδειν φηη ην θαιφ  επίπεδν ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α., είλαη θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο ζηελ 

ζσζηή κεηάβαζε ζην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα. Έλα παξάδεηγκα 

αξθεί γηα λα γίλεη θαηαλνεηή απηή ε δηάζηαζε: ε θαηαρψξηζε ηνπ 

παξαζηαηηθνχ ηνπ πξνκεζεπηή είλαη βαζηθφο φξνο ινγηζηηθήο 

ιεηηνπξγίαο ζην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα θαη δεκηνπξγεί ζνβαξφ 

πξφβιεκα ζε εθείλνλ ηνλ Γήκν, ν νπνίνο ζήκεξα δελ κπνξεί λα 

ζπγθεληξψζεη άκεζα ηα παξαζηαηηθά πνπ ιακβάλεη απφ ηνπο 

πξνκεζεπηέο ηνπ.  

 

 

 

vi. Η ύπαξμε Σακεηαθήο Τπεξεζίαο 

 

 Γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο είλαη αλαγθαία 

ε χπαξμε Σακεηαθήο Τπεξεζίαο. Αλ δελ ππάξρεη ην ηακείν, δελ 

κπνξνχλ λα εκθαλίδνληαη ινγηζηηθά νη ηακεηαθέο εγγξαθέο 

(εηζπξάμεηο-πιεξσκέο), νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζην 

Γηπινγξαθηθφ χζηεκα. 

 Σν πξφβιεκα απηφ αληηκεησπίδεηαη ζην βαζκφ πνπ ν ειεγθηήο 

εζφδσλ ζηελ ΓΟΤ είλαη ζπλδεδεκέλνο κεραλνγξαθηθά κε ην Γήκν 

θαη κε απηφ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα λα ελεκεξψλεηαη ην 

Γηπινγξαθηθφ. 

 Πάλησο ζα ιέγακε πσο ε ζχζηαζε Σακεηαθήο Τπεξεζίαο είλαη 

φξνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ, ελψ βνεζάεη 

γεληθφηεξα ην Γήκν ζηνλ νηθνλνκηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ θαη ζηε 

δηαρεηξηζηηθή ηνπ απηνηέιεηα.  

 

vii. Η ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο απνζήθεο. 

  

Ο ηξφπνο πνπ επηδξά ε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο απνζήθεο ζηε 

δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ είλαη 

δηπιφο: 

 

α) Ο νπζηαζηηθφο ιφγνο χπαξμεο ηεο απνζήθεο, αθνξά ζηελ 

παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ ζαλ βαζηθφ ζηνηρείν γηα ηε  

δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θαη θαη’ επέθηαζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

απνηειεζκάησλ ηνπ Γήκνπ. Γελ κπνξνχκε λα κηιάκε γηα 

ιεηηνπξγία  Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο δίρσο ηελ άξηηα θαη 

νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία ηεο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ 

 

β) Δπηπιένλ, ε απνζήθε ιεηηνπξγεί θαη γηά ηελ κεραλνγξαθηθή 

ζχλδεζε ησλ εγγξαθψλ  ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. κε ην 

Γηπινγξαθηθφ.  
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 Παξφια απηά ε ιεηηνπξγία νξγαλσκέλεο απνζήθεο δελ είλαη 

πξναπαηηνχκελν γηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο. 

 

 

 

 

Η Οξγάλσζε ηεο Δθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ 
 

Η Δθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ ζην Γήκν απαηηεί : 

 ην ζρεδηαζκφ θαη ηελ  νξγάλσζε ηνπ Δξγνπ,  

 ηελ θαηαγξαθή ησλ δπλάκεσλ πνπ ζα εκπιαθνχλ  

 ηελ ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζή ηνπο,  

 ην ζπληνληζκφ ησλ ελεξγεηψλ βήκα-βήκα θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ηεο πξνφδνπ  

 

ρεκαηηθά κε ην παξαθάησ ζρεδηάγξακκα γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα 

απεηθφληζεο ησλ ελεξγεηψλ ζηελ εθηέιεζε ηνπ Δξγνπ. 
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 Βήκα 1
ν
 – Γεκηνπξγία Οκάδαο Δξγαζίαο 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ ζα γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ 

ππάξρνπζα ιεηηνπξγία ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. ηε βάζε απηή 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε καο φηη: 

 Γελ αλαηξέπεηαη ε φιε ιεηηνπξγία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ. πλερίδνληαη νη γλσζηέο δηαδηθαζίεο 

εθηέιεζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, νη δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ, 

βεβαίσζεο θαη είζπξαμεο εζφδσλ. 

 Γηα ηε πξψηε πεξίνδν κέρξη ηε ιεηηνπξγία ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ, απαηηείηαη λα εθηειεζζνχλ κία ζεηξά 

ελεξγεηψλ παξάιιεια κε ηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ησλ 

Τπεξεζηψλ. 

 Γηα λα κελ ππάξμεη αλαζηάησζε θαη γηα λα πινπνηεζεί 

έγθαηξα θαη ζσζηά ην Γηπινγξαθηθφ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηεί ε εθαξκνγή ηνπ Δξγνπ απφ κία εηδηθή νκάδα 

ππαιιήισλ  . 

 

Γηα λα δνχκε παξαζηαηηθά ην ξφιν θαη ην έξγν ηεο νκάδαο εξγαζίαο 

ρξεηάδεηαη λα θαηαλνήζνπκε ην λέν πεξηβάιινλ πνπ δεκηνπξγείηαη ζε 

ζην Γήκν κε ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ ζηελ πξψηε θάζε . 

 

Πίνακας ροής εργασιών οικονομικών 

σπηρεσιών

πξνυπνινγηζκφο
ινγηζηήξηνέζνδα

ηακείν

Απνζήθε

πξνκήζεηεο

Δληαικαην-

πνίεζε
Οίθνζελ 

βεβαησκέλα

ΓΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ

εληαιζέληα

Βεβ/ληα

Πιεξ/ληαΔηζπ/ληα

Λνγ.άξζξν

Λνγ.άξζξν

Λνγ.άξζξν

Λνγ.άξζξν

 

Γεκηνπξγία Οκάδαο 

Δξγαζίαο 
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Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ξνήο παξαηεξνχκε φηη ε ελεκέξσζε ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζα γίλεηαη παξάιιεια κε ηελ ιεηηνπξγία 

ηνπ ζεκεξηλνχ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α., θαη φηη νη ιεηηνπξγίεο πνπ 

γίλνληαη ζήκεξα δελ θαηαξγνχληαη, αιιά αλαβαζκίδνληαη.  

 
 

 

Σν ζπκπέξαζκα είλαη πσο δελ αλαζηαηώλνληαη όιεο νη ππεξεζίεο, 

δελ ρξεηάδεηαη όινη λα «γίλνπλ ινγηζηέο», αιιά αξθεί κία νκάδα 

εξγαζίαο λα παξαθνινπζεί θαη λα δηεθπεξαηώλεη ηηο ινγηζηηθέο 

ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ην ΠΓ 315/99. 

 

πγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο 
 

Πνηνί ζπκκεηέρνπλ  
 

ηελ νκάδα εξγαζίαο ζπκκεηέρνπλ ππάιιεινη απφ ηα 

αληίζηνηρα ηκήκαηα ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, νη νπνίνη είλαη νη 

ζπλδεηηθνί θξίθνη ησλ αλαιπηηθψλ εξγαζηψλ ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ 

Ο.Σ.Α. κε ην Γηπινγξαθηθφ. Απαηηείηαη, ν επηθεθαιήο λα είλαη 

απνδεζκεπκέλνο απφ άιιεο εξγαζίεο.  

 

Αληηθείκελν 
 

Η νκάδα εξγαζίαο αλαιακβάλεη: 

 Να θαηαγξάςεη ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ (βι. 

βήκα 2) 

 Να ζρεδηάζεη θαη λα νξγαλψζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ Δξγνπ. 

 Να παξαθνινπζεί ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ 

ηελ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ. 

 Να επηθνηλσλεί κε ηηο δηεπζχλζεηο γηα ηηο απαηηνχκελεο 

ελέξγεηέο ηνπο, φζνλ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο. 

 Να ηεξεί θαη λα εθηππψλεη ηα βηβιία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο, θαζψο θαη θάζε ινγηζηηθή 

ππνρξέσζε πνπ απνξξέεη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο (ΠΓ 

315/99, ΚΒ θιπ). 

 Να επηθνηλσλεί γηα ινγηζηηθά ζέκαηα κε ηελ Οκάδα 

Γηνίθεζεο Δξγνπ ζην ΤΠ.Δ.Γ.Γ.Α ή κε αληίζηνηρεο 

απνθεληξσκέλεο νκάδεο, πνπ ζα δεκηνπξγεζνχλ ζε 

πεξηθεξεηαθφ επίπεδν. 

 Να ζπκπιεξψλεη θαη λα απνζηέιιεη Αλαθνξέο Πξνφδνπ ηεο 

εθαξκνγήο φηαλ δεηνχληαη απν ηα αξκφδηα φξγαλα. Μία 

αλαθνξά απηήο ηεο κνξθήο είλαη ην Δξσηεκαηνιφγην πνπ έρεη 

απνζηαιεί ζηνπο Γήκνπο απφ ηελ Οκάδα Γηνίθεζεο Δξγνπ 

ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη 

Απνθέληξσζεο. 
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Η νκάδα εξγαζίαο πξέπεη λα ζπλεδξηάδεη ηαθηηθά, λα θαζνξίδεη 

πιάλν εξγαζίαο θαη λα παξαθνινπζεί ηελ πινπνίεζή ηνπ. 

 

 

 

Άκεζεο ελέξγεηεο: 

1. Σπγθξόηεζε νκάδαο εξγαζίαο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Δηπινγξαθηθνύ. 

2. Καζνξηζκόο πιάλνπ εξγαζηώλ θαη ηαθηηθώλ ζπλεδξηάζεσλ. 
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Βήκα 2
ν
 –Καηαγξαθή ηεο Τπάξρνπζαο Καηάζηαζεο 

 

Γηα λα μεθηλήζνπκε πξέπεη λα γλσξίζνπκε νξηζκέλα ζηνηρεία ηνπ 

Γήκνπ καο, κε βάζε ηα νπνία ζα ζρεδηάζνπκε ην πιάλν ηεο δνπιεηάο 

καο. Η θαηαγξαθή καο είλαη ε ζπγθέληξσζε ησλ απαξαίηεησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ Δξγνπ. 

Σα ζηνηρεία πνπ είλαη απαξαίηεηα ζην έξγν καο είλαη ηα εμήο: 

 Οηθνλνκηθά ζηνηρεία, γηα λα δνχκε ην κέγεζνο ηνπ Γήκνπ: 

 Σν χςνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ησλ ηαθηηθψλ εζφδσλ ηνπ 

Γήκνπ ,ηα νπνία εθηφο ησλ άιισλ εκθαλίδνπλ ηελ ππνρξέσζε 

ηνπ Γήκνπ λα ηεξεί ή φρη  Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. 

 Οη βαζηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Γήκνπ, νη νπνίεο 

θαζνξίδνπλ ηηο αλαγθαίεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο θαη ηνπο 

ινγαξηαζκνχο πνπ ζα ηηο απεηθνλίδνπλ. 

 Δηδηθέο νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο πνπ δελ ζπλαληψληαη 

ζπρλά, φπσο γηα παξάδεηγκα ε εθκεηάιιεπζε ζθαγείσλ, 

καξίλσλ, δσνινγηθνχ θήπνπ, ν ραξαθηήξαο ησλ νπνίσλ  

απαηηεί ηδηαηηεξφηεηα ζηε ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε.    

 Η δνκή  θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ γηα ηελ νξζνινγηθή 

απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ: 

 Σν νξγαλφγξακκα ησλ ππεξεζηψλ, πνπ απεηθνλίδεη ηε 

δηάξζξσζε ηνπ Γήκνπ θαη βνεζά ζηελ θνζηνινγηθή 

δηακφξθσζή ηνπ . 

 Πνηνί ππάιιεινη θαη κε πνηφ ηξφπν ζα επεξεαζζνχλ κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. 

  Η χπαξμε Σακεηαθήο Τπεξεζίαο θαη ε πηζαλψο απαηηνχκελε 

δεκηνπξγία ηεο. 

 Ο ζεκεξηλφο ξφινο ηνπ γξαθείνπ πξνκεζεηψλ θαη νη 

απαηηνχκελεο αλαδηαξζξψζεηο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ. 

 Η χπαξμε, ε ζηειέρσζε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ απνζεθψλ ηνπ 

Γήκνπ. 

 Σν επίπεδν  ιεηηνπξγίαο ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ινγηζηηθνχ ησλ 

Ο.Σ.Α.: 

 Η ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηελ εθηέιεζε 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ (έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο θιπ.). 

 Η γλψζε θαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ, φπσο είλαη νη έγθαηξεο δηαδηθαζίεο βεβαίσζεο 

εζφδσλ ή νη νινθιεξσκέλεο δηαδηθαζίεο πξνκεζεηψλ. 

 Η εκπεηξία  ηνπ πξνζσπηθνύ ζην Γηπινγξαθηθό ύζηεκα γηα 

λα ζπγθξνηήζνπκε ηελ νκάδα ησλ αλζξψπσλ πνπ ζα αζρνιεζνχλ 

κε ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

 Πφζνη θαη πνηνη ππάιιεινη έρνπλ πηπρίν νηθνλνκηθψλ-

ινγηζηηθψλ ζρνιψλ. 

 Δάλ ππάξρεη πξνζσπηθφ  κε γλψζεηο ινγηζηηθήο . 

Καηαγξαθή 

Τπάξρνπζαο 

Καηάζηαζεο 
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 Πφζνη ζπλάδειθνη έρνπλ πάξεη κέξνο ζηα εκηλάξηα ηνπ 

Δζληθνχ Κέληξνπ Γεκφζηαο Γηνίθεζεο γηα ην Γηπινγξαθηθφ 

χζηεκα.  

 ηνηρεία πνπ βνεζνύλ ζηελ θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηνπ 

Γήκνπ: 

 Δάλ ν Γήκνο έρεη θηεκαηνινγεζεί. 

 Δάλ ππάξρεη θαη ηεξείηαη ην βηβιίν πεξηνπζίαο. 

 Δάλ ππάξρνπλ παιαηά αξρεία θαηαγξαθήο. 

Άκεζεο ελέξγεηεο: 

 

1. Eπεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ Εξσηεκαηνινγίνπ, πνπ απέζηεηιε ν 

Δήκνο πξνο ην ΥΠΕΣΔΔΑ θαη ε ιήςε κέηξσλ εθ κέξνπο ηνπ γηα ηελ 

νινθιήξσζε ηνπ Εξγνπ. 
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Βήκα 3
ν
 – Απνγξαθή Δλαξμεο 

 

Λέγνληαο Ιζνινγηζκφ Δλαξμεο ελλννχκε ηελ απνηχπσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο  θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηε ζηηγκή έλαξμεο 

εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο (1/1/2000-2001), κέζα 

απφ ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

Δλλννχκε -κε άιια ιφγηα- ηελ απνγξαθή έλαξμεο ησλ νηθνλνκηθψλ 

ηνπ ζηνηρείσλ: 

 

 Πνην είλαη ην ελεξγεηηθό ηνπ Γήκνπ,δειαδή: 

 

 πνηα είλαη ε πάγηα πεξηνπζία ηνπ 

 πνηα είλαη θαηά ηελ έλαξμε ε πνζφηεηα θαη ε αμία ησλ 

απνζεκάησλ ηνπ 

 Πνηεο είλαη νη απαηηήζεηο πνπ έρεη απφ ηξίηνπο (δεκφηεο, 

θνξείο, επηρεηξήζεηο) 

 Πφζα θαη πνηά είλαη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα (ην ηακείν θαη ηα 

ρξήκαηα ζηηο ηξάπεδεο) 

 

 Απφ ηελ άιιε πνηα είλαη ηα ζηνηρεία ηνπ παζεηηθνύ ηνπ, δειαδή: 

 

 Πνηεο είλαη νη ππνρξεψζεηο ηνπ Γήκνπ (πξνκεζεπηέο, εθνξία, 

αζθαιηζηηθνί νξγαληζκνί θιπ) 

 Πνηα είλαη ε θαζαξή ηνπ ζέζε, έηζη φπσο δηακνξθψλεηαη ε 

θαηάζηαζε απφ ηελ εμίζσζε:    

 

 

ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ  (-) ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ  (=)  ΚΑΘΑΡΗ ΘΔΗ 

 

 

 

Γηαηί είλαη απαξαίηεηε ε Απνγξαθή Δλαξμεο θαηά ηελ 

εκεξνκελία έλαξμεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ πζηήκαηνο: 
 

 

Σν Γηπινγξαθηθφ χζηεκα εκθαλίδεη ηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή 

θαηάζηαζε ηνπ Γήκνπ αλά πάζα ζηηγκή. Ο Γήκνο θαηά ηε ζηηγκή 

έλαξμεο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ δελ κπνξεί παξά λα παξνπζηάδεηαη κε 

ηελ νηθνλνκηθή ηνπ θαηάζηαζε  ηελ ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή, 

κηάο θαη δελ δεκηνπξγείηαη εθείλε ηε ζηηγκή, αιιά παξνπζηάδεηαη ζαλ 

απνηέιεζκα κίαο καθξφρξνλεο νηθνλνκηθήο πνξείαο. 

Η Απνγξαθή Δλαξμεο είλαη αλαγθαία γηα λα δηακνξθσζεί ν 

Ιζνινγηζκφο Δλαξμεο, ν νπνίνο απνηειεί έλα ζηάδην ζηελ πνξεία ηνπ 

Γήκνπ ζαλ νηθνλνκηθή κνλάδα.  

 

 

Απνγξαθή 

Δλαξμεο 
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Αο δνχκε ζρεκαηηθά ηα ζηάδηα ηεο νηθνλνκηθήο πνξείαο ηνπ 

Γήκνπ απφ ρξφλν ζε ρξφλν: 

 

 
Ιζνινγηζκφο 

31/12/ΥΥ 

 Ιζνινγηζκφο 

31/12/ΥΥ+1 

 Ιζνινγηζκφο 

31/12/ΥΥ+2 

 Μεηαβνιέο 

απφ 

31/12/ΥΥ 

έσο 

31/12/ΥΥ+1 

 Μεηαβνιέο 

απφ 

31/12/ΥΥ+1 

έσο 

31/12/ΥΥ+2 

 

 

 

 Οη κεηαβνιέο αλάκεζα ζηε αξρή θαη ην ηέινο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο δηακνξθψλνπλ κία λέα νηθνλνκηθή θαηάζηαζε πνπ 

απνηππψλεηαη κε λέν ηζνινγηζκφ. Ο λένο ηζνινγηζκφο ελζσκαηψλεη 

ην απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο, απνηέιεζκα αξλεηηθφ ή ζεηηθφ, θέξδνο ή δεκηά, 

πιεφλαζκα ή έιιεηκκα. 

Γελ είλαη δπλαηόλ λα ππάξμεη νηθνλνκηθό απνηέιεζκα εάλ δελ 

μεθηλήζεη από κία βάζε, από ηελ Απνγξαθή Δλαξμεο. 

 

Ιζνινγηζκόο Δλαξμεο 
Γηα λα κπνξέζνπκε λα έρνπκε ηζηνξηθή ζπλέρεηα θαη  

απνηέιεζκα πξέπεη λα δηακνξθψζνπκε θαη’αξρήλ ηελ Απνγξαθή 

Δλαξμεο ηνπ Γήκνπ. ηελ νπζία έρνπκε λα δηακνξθψζνπκε έλαλ 

πίλαθα, ηνλ Ιζνινγηζκφ Δλαξμεο, φπσο απηφο απνηππψλεηαη 

ζρεκαηηθά ζην επφκελν ζρεδηάγξακκα: 
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Η δηαδηθαζία δηακφξθσζεο ηνπ Ιζνινγηζκνχ Δλαξμεο θαζνξίδεηαη 

απφ ην θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην γηα ηνπο ΟΣΑ: 

 

Ση πξνβιέπεη ην ΠΓ 315/99 (π.1.1.108) ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ζύληαμεο ηεο Απνγξαθήο Δλαξμεο ηνπ Γήκνπ: 

Η Απνγξαθή λα δηελεξγεζεί απφ επηηξνπή πνπ ζα ζπγθξνηήζεη ν 

Γήκνο κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη έπεηηα απφ 

εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο θαη ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ 

λνκίκνπ αλαπιεξσηή ηνπ. Η απφθαζε ζα θαζνξίδεη θαη ηε ζχλζεζε 

ηεο επηηξνπήο. 

Η επηηξνπή ζα ζπληάμεη έθζεζε γηα ηελ απνγξαθή έλαξμεο, ηελ 

νπνία ζα ππνβάιιεη γηα έγθξηζε ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Σν 

Γεκνηηθφ πκβνχιην κπνξεί λα δηαηάμεη νπνηνδήπνηε έιεγρν ή 

επαιήζεπζε ηεο έθζεζεο απνγξαθήο κε απφθαζή ηνπ. 

Οη απαηηήζεηο θαη ππνρξεψζεηο πνπ ζα θαηαγξαθνχλ, φπσο θαη 

ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε λφκηκα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηπρφλ άιιεο θαηαρσξίζεηο πνπ ππάξρνπλ ζηα 

βηβιία ηνπ Γήκνπ. 

Σα δεδνκέλα ηεο απνγξαθήο ζα θαηαρσξεζνχλ ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

Οπνηεζδήπνηε δηαθνξέο ζηελ Απνγξαθή Δλαξμεο, πνζνηηθέο ή 

αμηαθέο, πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ κεηαγελέζηεξν έιεγρν ηεο 

Απνγξαθήο κπνξνχλ λα θαηαρσξεζνχλ ζηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνχο, αθνχ εγθξηζνχλ απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην. Σν ίδην 

ζα γίλεη θαη γηα ηηο δηαθνξέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ησλ επφκελσλ ηξηψλ (3) ρξήζεσλ. 
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Πξαθηηθά ζέκαηα πνπ ζα αληηκεησπίζνπκε: 

 

1. Οξγάλσζε ηεο απνγξαθήο. 

 Μεηά ηε ζχζηαζε ηεο επηηξνπήο Απνγξαθήο, πξψην δήηεκα 

είλαη λα πξνζδηνξηζηνχλ: 

 Πνηνη ζα απνγξάςνπλ θαη πψο. 

 Απφ πνχ ζα αληιήζνπκε ζηνηρεία γηα ηελ απνγξαθή θαη 

εηδηθφηεξα ηελ απνηίκεζε ησλ παγίσλ. 

 Με πνηα έληππα ζα γίλεη ε θαηαγξαθή. Σα έληππα πξέπεη λα 

βνεζνχλ ζηελ ζχληαμε ηνπ κεηξψνπ παγίσλ, δειαδή λα 

ζπγθεληξψλνπλ φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία πνπ ρξεηάδνληαη.  

 Δλα δήηεκα πνπ πξέπεη λα αληηκεησπίζνπκε είλαη ην «Ση ζα 

θάλνπκε κε ηα θαηαζηξακκέλα πάγηα». 

 

2. Καηαγξαθή όιεο ηεο πάγηαο πεξηνπζίαο. 

 Η πξνζπάζεηα πνπ ζα θάλνπκε είλαη λα κελ δηαθχγνπλ ηεο 

Απνγξαθήο θάπνηα πεξηνπζηαθά  ζηνηρεία. 

 Γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο πιεξφηεηαο ηεο απνγξαθήο ζα 

ζπληαρζνχλ πξσηφθνιια θαηακέηξεζεο , ηα νπνία ζα ππνγξαθνχλ 

θαη ζα αξρεηνζεηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν, έηζη ψζηε ζε θάζε ρξνληθή 

ζηηγκή λα είλαη δπλαηή ε απφδεημε φηη ε απνγξαθή 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηκέιεηα. 

 

3. Ννκηθή επεμεξγαζία ησλ απνγξακκέλσλ  ζηνηρείσλ. 

 Σν πηζαλφηεξν είλαη λα πξνθχςνπλ δηάθνξα ζέκαηα ζρεηηθά κε 

ηελ θπξηφηεηα αθηλήησλ θαη ρξεηάδεηαη ε απνγξαθή λα ζπκβάιιεη 

ζηελ επίιπζε ζρεηηθψλ ζεκάησλ. Σα ζέκαηα πνπ ζα πξνθχςνπλ ζα 

είλαη ζίγνπξα γχξσ απφ ην ηδηνθηεζηαθφ θαζεζηψο ησλ αθηλήησλ. 

Μέρξη ζήκεξα έρεη γίλεη θαλεξφ πσο αξθεηά αθίλεηα βξίζθνληαη ζε 

θαζεζηψο ακθηζβήηεζεο ή εκθαλίδνληαη δίρσο ηίηινπο ηδηνθηεζίαο. 

Αξθεηά ζέκαηα πξνθχπηνπλ επίζεο γχξσ απφ ην ηδηνθηεζηαθφ 

θαζεζηψο ηεο θνηλφρξεζηεο πεξηνπζίαο. 

 Δπηπιένλ ρξεηάδεηαη λα εκθαληζηνχλ ηα βάξε ησλ αθηλήησλ, γηα 

ηα νπνία κφλν ν λνκηθφο ηνπ Γήκνπ είλαη ζε ζέζε λα καο 

πιεξνθνξήζεη. Απαηηείηαη βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

ππνζεθνθπιαθείνπ, φπνπ λα εκθαλίδνληαη ηα βάξε επί ησλ 

αθηλήησλ ηνπ Γήκνπ. 

 

4. Απνηίκεζε ηεο πάγηαο πεξηνπζίαο 

 ηα αθίλεηα απνηηκψληαη κε ην ζχζηεκα ησλ αληηθεηκεληθψλ αμηψλ. 

 Σα ινηπά πάγηα απνηηκψληαη ζηελ ηξέρνπζα αμία ηνπο.  

 

5. Καηαγξαθή θαη απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θνηλήο 

ρξήζεο 

 Η Απνγξαθή ησλ θνηλνρξήζησλ παγίσλ ζηνηρείσλ πξέπεη λα 

πεξηιεθζεί ζηελ έθζεζε απνγξαθήο ζε εηδηθφ ρψξν. 
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 Σα πάγηα απηά πνπ έρνπλ απνθηεζεί ή θαηαζθεπαζηεί κέρξη 

31/12/1987 ζα απνηηκεζνχλ κε 1 δξαρκή (γηα απνγξαθή 

31/12/1999). 

 Όζα έρνπλ απνθηεζεί απφ 1/1/1988 (γηα απνγξαθή 31/12/1999) ζα 

απνηηκεζνχλ ζην ζπλνιηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπο ππνηηκεκέλν 

θαηά 1/12 γηα θάζε έηνο απφθηεζεο κέρξη 31/12/1999. 

Σα αθίλεηα πνπ βξίζθνληαη ζην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο ζα 

απνηηκεζνχλ ζην θφζηνο πνπ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κέρξη ηελ 

εκεξνκελία κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε Απνγξαθή. 

 

6. Καηαγξαθή, ρσξίο απνηίκεζε, ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ 

πνπ δελ αλήθνπλ ηδηνθηεζηαθά ζηνλ Γήκν, αιιά ζε ηξίηνπο. 

 Σα πεξηνπζηαθά ζηνηρεία πνπ επξίζθνληαη ζηα ρέξηα ηνπ Γήκνπ 

πξνο ρξήζε ζα θαηαγξαθνχλ, αιιά δελ ζα απνηηκεζνχλ. Θα 

εκθαληζηνχλ ζε ινγαξηαζκνχο ηάμεσο κε αμία κλείαο (1 δξαρκή). 

 

7. Οκαδνπνίεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ θαηά ινγαξηαζκό . 

 ηαδηαθά πξέπεη λα νκαδνπνηνχληαη ηα πνζά αλά ινγαξηαζκφ, 

κέζσ ηεο θαηαρψξηζήο ηνπο ζην κεηξψν παγίσλ, θαη ζπλνιηθά 

λα ελεκεξψλνληαη νη αληίζηνηρνη ινγαξηαζκνί ηεο πξψηεο 

νκάδαο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

 

 

 

 Η νκαδνπνίεζε απηή ζα γίλεη κε βάζε ηελ δηάηαμε ηνπ ινγηζηηθνχ 

ζρεδίνπ, σο εμήο: 

 

 Λνγ/ζκφο Αμία 

θηήζεο 

Απνζβέζεηο Αλαπφζβεζηε 

αμία 

10 Γήπεδα    

11 Αθίλεηα    

12 Μερ/ηα    

13 Μεηαθ.κέζα    

14 Δπηπια    

15 Έξγα    

16 Αζψκ.αθηλ/ζεηο    

17 Κνηλφρξεζηνη     

 

 

8. Δγθξηζε ηεο Απνγξαθήο από ην Γεκνηηθό πκβνύιην. 

Η επηηξνπή απνγξαθήο ζα εηζεγεζεί ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην ηελ 

απνγξαθή κε έθζεζε πνπ ζα ππνβάιιεη ζε ζπλεδξίαζή ηνπ. Σν 

Γ.. ζα θιεζεί λα απνθαζίζεη επί ηεο έθζεζεο, λα ηελ 

ζπκπιεξψζεη ή λα ηελ δηνξζψζεη  θαη ηειηθά λα ηελ εγθξίλεη, σο 

ηελ απεηθφληζε ηεο πεξηνπζηαθήο θαηάζηαζεο ηνπ Γήκνπ θαηά ηελ 

έλαξμε εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. 
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9. Καηαρώξεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ ζην κεηξών παγίσλ. 

Η θαηαρψξηζε ζην κεηξψν παγίσλ ζα γίλεηαη ζηαδηαθά κε ηελ 

ζπγθέληξσζε θαη απνηίκεζε ησλ παγίσλ ζηνηρείσλ. Η ελεκέξσζε 

ηνπ κεηξψνπ πξηλ απφ ηελ έγθξηζε  ηεο απνγξαθήο ζα βνεζήζεη 

ζηελ εμαγσγή ζσζηψλ ζηνηρείσλ γηα ηηο απνζβέζεηο, ελψ ζα 

βνεζήζεη θαη ζηε ζχληαμε ησλ ζπλνδεπηηθψλ εληχπσλ πνπ ζα 

επηζπλάςνπκε ζηελ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο. 

Με ηελ έγθξηζε ηεο απνγξαθήο απφ ην Γεκνηηθφ πκβνχιην ην 

κεηξψν παγίσλ ζα είλαη επίζεκν θαη ζα κπνξεί λα εθηππσζεί ζε 

ζεσξεκέλν βηβιίν. 

 

 

Άκεζεο ελέξγεηεο: 

1. Απόθαζε ηνπ Δεκνηηθνύ Σπκβνπιίνπ γηα ζπγθξόηεζε επηηξνπήο 

απνγξαθήο. 

2. Ακεζε ζπλεδξίαζε ηεο επηηξνπήο. Ελεκέξσζε γηα ην Εξγν ηεο, 

θαηακεξηζκόο θαη νξγάλσζε ησλ εξγαζηώλ, θαζνξηζκόο 

ρξνλνδηαγξάκκαηνο πινπνίεζεο. 

3. Σπγθξόηεζε βνεζεηηθώλ νκάδσλ εξγαζίαο γηα μερσξηζηά 

αληηθείκελα απνγξαθήο (αθίλεηα, θνηλόρξεζηα, κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο θιπ.) 
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 Βήκα 4
ν
 – Γεκηνπξγία Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ θαη 

Αληηζηνίρηζε 
 

Καηά ηε θάζε απηή δηακνξθψλνπκε ην ζπγθεθξηκέλν Λνγηζηηθφ 

ρέδην ηνπ Γήκνπ θαη αληηζηνηρίδνπκε ηνπο θσδηθνχο ηνπ Λνγηζηηθνχ 

ησλ Ο.Σ.Α. κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο:  

 πγθξόηεζε-εμεηδίθεπζε ηνπ Λνγηζηηθνύ ρεδίνπ ηνπ Γήκνπ. 
Σν θιαδηθφ ινγηζηηθφ ζρέδην ρξεηάδεηαη εμεηδίθεπζε γηα ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν Γήκν, πην ζπγθεθξηκέλα : 

 Κσδηθνπνίεζε ησλ έξγσλ. 

 Γηαρσξηζκφ ησλ επηρνξεγήζεσλ ζε εθείλεο πνπ ρνξεγνχληαη 

γηα ηελ εμππεξέηεζε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ θαη ζε εθείλεο πνπ 

ρνξεγνχληαη γηα ηελ θαηαζθεπή έξγσλ. 

 Γηακφξθσζε ινγαξηαζκψλ γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

Η δηακφξθσζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ ζε θάζε Γήκν 

βνεζά ζηελ εμνηθείσζε ηνπ δπλακηθνχ ηνπ Γήκνπ κε πξαθηηθά 

ζέκαηα εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο (πνηνπο θσδηθνχο 

θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο ηνπο ρξεζηκνπνηνχκε γηα ηελ απνηχπσζε 

θσδηθψλ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ), θαζψο θαη ζηελ  αθνκνίσζε βαζηθψλ 

ζεκάησλ ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο. 

Με ηε δηαδηθαζία απηή γίλνληαη επηζεκάλζεηο γηα ηε δεκηνπξγία λέσλ 

θσδηθψλ ζην θιαδηθφ  Λνγηζηηθφ ρέδην, φπσο θαη παξαηεξήζεηο γηα 

ηπρφλ δηνξζψζεηο πνπ ρξεηάδεηαη λα γίλνπλ ζηε ζεκεξηλή 

θσδηθνπνίεζε ηνπ θιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, πάληα κέζα απφ ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο ησλ ηδηνκνξθηψλ ηνπ Γήκνπ. 

 ηελ ζπλέρεηα  «αληηζηνηρίδνπκε» ηνπο θσδηθνύο ηνπ 

Λνγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α. κε ηνπο θσδηθνύο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ 

πζηήκαηνο. 

Ωο «αληηζηνίρηζε» ελλννχκε ηελ αληηπαξαβνιή ζε θάζε θσδηθφ 

ηνπ Λνγηζηηθνύ ησλ Ο.Σ.Α. έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο θσδηθνχο ηεο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

Η αληηζηνίρηζε βνεζά ζηε ζχλδεζε ησλ ινγηζηηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. θαη ηελ απεηθφληζή ηνπο ζην Γηπινγξαθηθφ. 

Δπίζεο, ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε κεραλνγξαθηθή ελεκέξσζε ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ κέζσ ησλ ελεκεξψζεσλ πνπ γίλνληαη ζην ζχζηεκα 

ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ Γήκνπ (ε αληηζηνίρηζε ζα 

απεηθνληζηεί ζην ινγηζκηθφ). 

 Ση αληηζηνηρίδνπκε: 

 Σνπο θσδηθνχο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ, ησλ πιηθψλ, ησλ 

εμφδσλ θαη ησλ παγίσλ. 

 Σσλ θξαηήζεσλ  

 Σσλ απαηηήζεσλ θαη ησλ πξνκεζεπηψλ. 

 

ηνλ πίλαθα ηεο επφκελεο ζειίδαο παξαηεξνχκε ελδεηθηηθά πσο 

ελλννχκε ηελ αληηζηνίρεζε κε ζηφρν ηελ απηφκαηε ελεκέξσζε ηνπ 

Γεκηνπξγία 

Λνγηζηηθνύ 

ρεδίνπ-

Αληηζηνίρηζε 
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Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο κέζσ ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ηνπ 

Γήκνπ (Λνγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Η δηαδηθαζία ηεο αληηζηνίρηζεο ιεηηνπξγεί θαη αληίζηξνθα. Βνεζά 

ζηελ δηακφξθσζε ησλ πξνυπνινγηζκψλ κε κεγαιχηεξε πξνζνρή 

σο πξνο ην ηη ελλννχλ θαη ηη πεξηέρνπλ νη ΚΑΓ. 

 Γηαπηζηψλνπκε φηη πνιινί ΚΑΓ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δελ 

αληαπνθξίλνληαη ζην πεξηερφκελν ηεο δαπάλεο γηα ηελ νπνία 

έρνπλ πξνυπνινγηζηεί. Γηα παξάδεηγκα αλαθέξνληαη ζε ΚΑΓ 

πνπ αθνξνχλ ζπληεξήζεηο, δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα 

πξνκήζεηα επελδπηηθψλ αγαζψλ ή δαπάλεο πνπ γίλνληαη γηα 

πξνκήζεηα θαηαλαισηηθψλ αγαζψλ αλαθέξνληαη ζε ΚΑΓ πνπ 

αθνξνχλ πξνκήζεηα επελδπηηθψλ αγαζψλ. 

 Με ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ είλαη επθαηξία λα  

ηαθηνπνηήζνπκε κηα ζεηξά εθθξεκφηεηεο απηνχ ηνπ 

ραξαρηήξα, ψζηε ε δνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ καο λα είλαη πην 

θνληά ζηελ πξαγκαηηθφηεηα. 

 

 

11  Δζνδα εμ αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ αθηλήηωλ            73.55

011.1        Μηζζώκαηα εμ αζηηθώλ αθηλήηωλ (Kηίξην άξζξν 198    73.55.05

             Γ.Κ.Κ)                                             

13  Δζνδα εθ λεθξνηαθείωλ (αξζξ.19 από 24-9-1958)      73.30

             Κνηλή Τπνπξγ.Απνθ. Δζωη.θαη Κνηλ.Τπεξ.             

             ΦΔΚ 424/Β'/19-4-78                                 

013.2        Γηθαηώκαηα εθ κλεκνζύλωλ θαη ινηπώλ ηεξνηειεζηηώλ  73.30.02

013.3        Γηθαηώκαηα ηαθήο ζε ηάθνπο ηξηεηνύο ρξήζεο         73.30.03

013.3α       Αλαθνκηδή νζηώλ                                    73.30.07

013.3β       Γόκεζε ηάθωλ                                       73.30.11

013.4        Γηθαηώκαηα εθ ρξήζεωο νζηενθπιαθίωλ                73.30.04

013.5        Γηθαηώκαηα παξαηάζεωλ                              73.30.05

013.6        Σέιε ζπληεξήζεωο θαη αθήο θαλδπιίωλ                73.30.06

013.9        Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείωλ                           73.30.09

013.9α       Πώιεζε θεξηώλ-παγθάξη                              70.13.01

013.9δ       Καζ/ηεο ηάθωλ                                      73.30.08

013.9ε       Γηθαηώκαηα ζηνιηζκνύ                               73.30.10

013.9δ       Δθπνηήζεηο ζηεθαληώλ                               70.13.90

                          *** Σ ύ ν ο λ ο   Κ.Α     013         

                                                                

                          *** Σ ύ ν ο λ ο   Κ.Α     01          

2  ΠΡΟΟΓΟΙ ΔΚ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ                     

11  Δζνδα εμ αζηηθώλ θαη αγξνηηθώλ αθηλήηωλ            73.55

011.1        Μηζζώκαηα εμ αζηηθώλ αθηλήηωλ (Kηίξην άξζξν 198    73.55.05

             Γ.Κ.Κ)                                             

13  Δζνδα εθ λεθξνηαθείωλ (αξζξ.19 από 24-9-1958)      73.30

             Κνηλή Τπνπξγ.Απνθ. Δζωη.θαη Κνηλ.Τπεξ.             

             ΦΔΚ 424/Β'/19-4-78                                 

013.2        Γηθαηώκαηα εθ κλεκνζύλωλ θαη ινηπώλ ηεξνηειεζηηώλ  73.30.02

013.3        Γηθαηώκαηα ηαθήο ζε ηάθνπο ηξηεηνύο ρξήζεο         73.30.03

013.3α       Αλαθνκηδή νζηώλ                                    73.30.07

013.3β       Γόκεζε ηάθωλ                                       73.30.11

013.4        Γηθαηώκαηα εθ ρξήζεωο νζηενθπιαθίωλ                73.30.04

013.5        Γηθαηώκαηα παξαηάζεωλ                              73.30.05

013.6        Σέιε ζπληεξήζεωο θαη αθήο θαλδπιίωλ                73.30.06

013.9        Λνηπά έζνδα λεθξνηαθείωλ                           73.30.09

013.9α       Πώιεζε θεξηώλ-παγθάξη                              70.13.01

013.9δ       Καζ/ηεο ηάθωλ                                      73.30.08

013.9ε       Γηθαηώκαηα ζηνιηζκνύ                               73.30.10

013.9δ       Δθπνηήζεηο ζηεθαληώλ                               70.13.90

                          *** Σ ύ ν ο λ ο   Κ.Α     013         

                                                                

                          *** Σ ύ ν ο λ ο   Κ.Α     01          

2  ΠΡΟΟΓΟΙ ΔΚ ΚΙΝΗΣΗ ΠΔΡΙΟΤΙΑ                     
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Άκεζεο ελέξγεηεο: 

1. Εμέηαζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ θαη αληηζηνίρηζε θσδηθνύ 

πξνο θσδηθό ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πξνο ηνπο ινγαξηαζκνύο ηεο 

γεληθήο ινγηζηηθήο. 

2. Σπκπιήξσζε ηνπ ινγηζηηθνύ ζρεδίνπ πνπ πξνθύπηεη από ην ΠΔ 

315/99 κε ηνπο θσδηθνύο: 

 Τσλ έξγσλ ππό εθηέιεζε. 

 Τσλ επηρνξεγήζεσλ. 

 Τσλ θσδηθώλ πνπ ρξεηάδνληαη γηα εηδηθέο πιεξνθνξίεο. 

3. Εμέηαζε ηνπ λένπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 2001 ώζηε λα δηακνξθσζεί 

πην νινθιεξσκέλα σο πξνο ην πεξηερόκελν θαη ηελ έλλνηα ησλ ΚΑΔ. 
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Βήκα 5
ν
 –  Δμνηθείσζε κε ην λέν ύζηεκα-Δθπαίδεπζε 

Η εθαξκνγή ελφο λένπ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο δεκηνπξγεί αλεζπρίεο 

γηα ην «λέν» θαη γηα ηελ δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ηνπ, ελψ είλαη 

ζεκαληηθφ λα δηεπθξηληζηνχλ νη βαζηθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ 

«παιαηνχ» (Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.) θαη ηνπ «λένπ» (Γηπινγξαθηθνχ). 

 

Κσδηθνπνίεζε ησλ δηαθνξώλ κεηαμύ ηνπ Απινγξαθηθνύ θαη ηνπ 

Γηπινγξαθηθνύ πζηήκαηνο 

Αλ ζέιακε λα παξνπζηάζνπκε θσδηθνπνηεκέλα ηηο δηαθνξέο κεηαμχ 

ελφο Απινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο , φπσο είλαη ην 

Λνγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α, θαη ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζα 

κπνξνχζακε λα πνχκε ηα εμήο:  

i. ην Λνγηζηηθό ησλ Ο.Σ.Α. ε ππνρξέσζε εκθαλίδεηαη κε ηελ 

εληαικαηνπνίεζε ηεο δαπάλεο, ελώ ζην Γηπινγξαθηθό κε ηελ 

έθδνζε ηνπ παξαζηαηηθνύ ηνπ πξνκεζεπηή ή άιινπ ηξίηνπ. 

Η δηαθνξά απηή είλαη ζεκαληηθή γηαηί ην Λνγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α. 

δελ ζηεξίδεηαη ζην αζηηθφ θαη εκπνξηθφ δίθαην, φπνπ νξίδεηαη πσο 

ε ππνρξέσζε γελλάηαη θαηά ην ζηάδην ηεο νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο ή ηεο κεηαβίβαζεο ησλ αγαζψλ. Γελ κπνξεί λα 

ζεσξνχκε ππνρξέσζε φ,ηη έρεη εληαικαηνπνηεζεί θαη λα αγλννχκε 

κηα ζεηξά παξαζηαηηθά πξνκεζεπηψλ πνπ ελψ έρνπλ παξαζρεζεί  νη 

ππεξεζίεο ή έρνπλ παξαδνζεί ηα αγαζά, δελ ηα ζεσξνχκε 

ππνρξέσζε γηαηί δελ έρνπλ εληαικαηνπνηεζεί. 

ii. ην Λνγηζηηθό ησλ Ο.Σ.Α. ην έζνδν ζεσξνύκε όηη 

πξαγκαηνπνηήζεθε όηαλ εηζπξάηηεηαη , ελώ ζην 

Γηπινγξαθηθό όηαλ  βεβαηώλεηαη. 

Έλα έζνδν πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ έρεη παξαδνζεί ην αγαζφ ή φηαλ 

έρεη παξαζρεζεί ε ππεξεζία. Σν Λνγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α, αληίζεηα 

ζεσξεί φηη ην έζνδν πξαγκαηνπνηείηαη φηαλ εηζπξάηηεηαη. 

iii. Τπάξρεη ρξνληθή πζηέξεζε αλάκεζα ζηηο Λνγηζηηθέο 

Δγγξαθέο ηνπ Απινγξαθηθνύ θαη ηνπ Γηπινγξαθηθνύ 

πζηήκαηνο, δειαδή 

 Με ην Απινγξαθηθφ έρνπκε ινγηζηηθή εγγξαθή κε ηελ 

εληαικαηνπνίεζε ή ηελ είζπξαμε.  

 Με ην Γηπινγξαθηθφ έρνπκε 2 εγγξαθέο: ε πξψηε κε ηε ιήςε ηνπ 

παξαζηαηηθνχ  θαη ε δεχηεξε κε ηελ πιεξσκή ηνπ. 

ρεκαηηθά: 

 

ηάδηα Απινγξαθηθό Γηπινγξαθηθό 

Δληνιή  - - 

Λήςε παξαζηαηηθνχ - Λνγηζηηθή εγγξαθή 

Δληαικαηνπνίεζε Λνγηζηηθή εγγξαθή Λνγ.ηάμεσο 

Δμφθιεζε Λνγηζηηθή εγγξαθή Λνγηζηηθή εγγξαθή 

 

 Αληίζηνηρα ζηα έζνδα δελ ππάξρεη ρξνληθή πζηέξεζε αλάκεζα 

ζηηο εγγξαθέο ζηα δχν ινγηζηηθά ζπζηήκαηα. Η θάζε ηεο 

Δμνηθείσζε κε ην 

λέν ύζηεκα- 

Δθπαίδεπζε 
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βεβαίσζεο είλαη ε αληίζηνηρε θάζε ηεο ινγηζηηθήο εγγξαθήο ηεο 

πίζησζεο ηνπ εζφδνπ θαη ε θάζε ηεο είζπξαμεο αληηζηνηρεί 

απφιπηα κε ηελ θάζε ηεο ηακεηαθήο εγγξαθήο ζην Γηπινγξαθηθφ. 

 

 

ηάδηα Απινγξαθηθό Γηπινγξαθηθό 

Βεβαίσζε Λνγηζηηθή εγγξαθή Λνγηζηηθή εγγξαθή 

Δίζπξαμε Λνγηζηηθή εγγξαθή Λνγηζηηθή εγγξαθή 

 

iv. ην Γηπινγξαθηθό έρνπκε εθαξκνγή ηεο θίλεζεο ηνπ 

ινγαξηαζκνύ κέζσ ηεο ρξενπίζησζεο. ην Απινγξαθηθφ νη 

ινγαξηαζκνί απμάλνληαη (ησλ εζφδσλ ή ησλ εμφδσλ).ην 

Γηπινγξαθηθφ νη ινγαξηαζκνί έρνπλ δηπιή έθθξαζε (ηε 

ρξέσζε θαη ηελ πίζησζε), κε απνηέιεζκα λα απμνκεηψλνληαη. 

Δπίζεο ζην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί 

πνπ ζπζηεκαηηθά απμνκεηψλνληαη , φπσο ησλ απαηηήζεσλ θαη 

ησλ ππνρξεψζεσλ, ελψ ζην Απινγξαθηθφ φρη.  

 Γηα παξάδεηγκα: 

 ην Γηπινγξαθηθφ ππάξρνπλ ινγαξηαζκνί πειαηψλ (πνπ 

εκθαλίδνπλ ηηο απαηηήζεηο), πξνκεζεπηψλ πνπ εκθαλίδνπλ 

ηηο ππνρξεψζεηο (πξνο ηνπο πξνκεζεπηέο), ηακείνπ θαη 

ρξεκαηηθψλ δηαζεζίκσλ γεληθφηεξα (ηακείν, ινγαξηαζκνί 

θαηαζέζεσλ θιπ.) νη νπνίνη απμνκεηψλνληαη. 

 ην Απινγξαθηθφ, γηα λα παξαθνινπζεζνχλ νη ππνρξεψζεηο 

γηα θφξνπο πνπ έρνπλ παξαθξαηεζεί θαη πξέπεη λα 

απνδνζνχλ (πρ. ζηελ εθνξία  ή ζην ΙΚΑ), ρξεηάδεηαη λα 

ηεξεζεί εηδηθφ θαηάζηηρν, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ απηά ηα 

ζηνηρεία πξνθχπηνπλ κέζα απφ ινγαξηαζκνχο. πλέπεηα 

απηνχ είλαη ζην κελ Απινγξαθηθφ λα ρξεηάδεηαη λα γίλνληαη 

ηαθηηθά ζπκθσλίεο ινγαξηαζκψλ, πνπ δελ είλαη ηφζν 

εχθνιν, ελψ αληίζεηα ζην Γηπινγξαθηθφ ε ζπκθσλία 

εκθαλίδεηαη κέζσ ινγαξηαζκψλ. 

v. Η έλλνηα ηνπ ηακείνπ δελ εκθαλίδεηαη άκεζα ζην 

Απινγξαθηθφ, αιιά πξνθχπηεη απφ ην αιγεβξηθφ άζξνηζκα 

θάπνησλ ινγαξηαζκψλ ζην βηβιίν ηξερνχκελσλ ινγαξηαζκψλ. 

ην Γηπινγξαθηθφ είλαη απηνχζηα ε παξνπζία ινγαξηαζκνχ 

πνπ εκθαλίδεη ηα ρξεκαηηθά δηαζέζηκα(38). Παξφια απηά ε 

φιε ιεηηνπξγία ηνπ Απινγξαθηθνύ είλαη θαζαξά ηακεηαθή 

ιεηηνπξγία. Έρεη ζαλ ζθνπφ ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ 

θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Γήκνπ. Απηφ θαίλεηαη θαζαξά  απφ ην 

γεγνλφο φ,ηη παξαθνινπζεί ηελ παξαθξάηεζε ηνπ θφξνπ ζαλ 

έζνδν θαη ηελ απφδνζή ηνπ ζηελ ΓΟΤ ζαλ έμνδν. 

vi. Δληαίν Λνγηζηηθό ύζηεκα ζην Γηπινγξαθηθό. Δλψ ην 

Απινγξαθηθφ Λνγηζηηθφ χζηεκα δίλεη κελ ηε δπλαηφηεηα λα 

παξαθνινπζείηαη θάζε νηθνλνκηθή δξαζηεξηφηεηα ηνπ Γήκνπ,  

απηφ γίλεηαη κε ηελ ηήξεζε ελφο κεγάινπ αξηζκνχ βηβιίσλ, 
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αζχλδεησλ κεηαμχ ηνπο. Σν Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα δίλεη 

αληίζεηα ηε δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζνχληαη  φια απηά ηα 

ζηνηρεία κέζα απφ εληαίν ινγηζηηθφ θχθισκα (ηα ινγηζηηθά 

θπθιψκαηα ηνπ Γηπινγξαθηθνχ). 

vii. Απφ ην Απινγξαθηθφ χζηεκα δελ πξνθύπηνπλ ζηνηρεία γηα 

ην εηήζην απνηέιεζκα ηεο δξαζηεξηόηεηαο ηνπ Γήκνπ, 

ελψ απφ ην Γηπινγξαθηθφ πξνθχπηεη ην απνηέιεζκα κε 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο θαη εκθαλίδεηαη κέζσ εηδηθήο νκάδαο 

ινγαξηαζκψλ. 

viii. Σν Γηπινγξαθηθό εκθαλίδεη ηελ πεξηνπζηαθή θαηάζηαζε 

ηνπ  Γήκνπ, ελψ ην ινγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α. απαηηεί γη’απηφ 

μερσξηζηφ βηβιίν, άζρεην κε ην ζχζηεκα νηθνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο. Ο ηζνινγηζκφο πνπ δεκνζηεχνπλ νη νηθνλνκηθέο 

κνλάδεο, πνπ ηεξνχλ Γηπινγξαθηθφ χζηεκα, εκθαλίδεη ηελ 

πεξηνπζία ηνπο θαηά θαηεγνξία ( πάγην ελεξγεηηθφ, 

θπθινθνξνχλ θεθάιαην, ππνρξεψζεηο θ.ι.π.)  

ix. Σν ινγηζηηθφ ησλ Ο.Σ.Α. αληηκεησπίδεη ηελ είζπξαμε ζαλ 

έζνδν ηεο ρξήζεο πνπ εηζπξάηηεηαη θαη ην έμνδν ζαλ έμνδν 

ηεο ρξήζεο πνπ πιεξψλεηαη. Σν Γηπινγξαθηθφ αληηκεησπίδεη 

ην έζνδν θαη ην έμνδν φηη πξαγκαηνπνηείηαη ηελ ρξήζε πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη αλεμάξηεηα εάλ πιεξψλεηαη ή 

εηζπξάηηεηαη. Με δχν ιφγηα ην Απινγξαθηθφ δελ έρεη ηελ 

δπλαηφηεηα δηαρσξηζκνύ ησλ ρξήζεσλ.  

 

Σν Γηπινγξαθηθό Λνγηζηηθό ύζηεκα είλαη επηζηεκνληθό άξα 

είλαη αμηόπηζην.  

Η ηαπηόηεηα ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ=ΠΑΘΗΣΙΚΟ 

  θαη ζε κηθξνγξαθία ε ζρέζε  

ρξέσζε=πίζησζε  

ζεκαίλεη όηη ππάξρεη ε δπλαηόηεηα ειέγρνπ. 

 

Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνύ 

 

Η δηαδηθαζία ηεο εθπαίδεπζεο πξέπεη λα είλαη ζπλερήο θαη 

ζπζηεκαηηθή, λα επηθεληξψλεη θάζε θνξά ζηα ζέκαηα πνπ 

επηβάιιεηαη λα θαηαλνεζνχλ ζε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν γηα λα 

πξνρσξήζεη ε θάζε θάζε ηνπ έξγνπ. Έηζη ηελ εθπαίδεπζε πξέπεη λα 

ηελ αληηκεησπίζνπκε ζε ηξία (3) επίπεδα: 

 Θεωξεηηθή εθπαίδεπζε πάλω ζηε Δηπινγξαθηθή Λνγηζηηθή 

κέζνδν. ην επίπεδν απηφ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαη ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ θχθινη ζεκηλαξίσλ (φπσο ηνπ ΔΚΓΓ), 

φκσο είλαη θαλεξφ πσο νη θχθινη απηνί δελ κπνξνχλ λα 

ππνθαηαζηήζνπλ ηηο γλψζεηο πνπ παξέρνληαη απφ ηα ΑΔΙ θαη 

ηα ΣΔΙ. Η εθπαίδεπζε ζην επίπεδν απηφ έξρεηαη λα θαιχςεη  

ηα ζνβαξά θελά πνπ ππάξρνπλ ζε εμεηδηθεπκέλν ινγηζηηθφ 

πξνζσπηθφ ησλ ΟΣΑ. ην επίπεδν απηφ πξέπεη λα εληάμνπκε 
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κηθξνχο θχθινπο ζεκηλαξίσλ πνπ ζα κπνξνχλ λα  γίλνληαη ζε 

επίπεδν Γήκνπ ή Ννκνχ, κε ζηφρν κία πξψηε εμνηθείσζε κε 

ην Γηπινγξαθηθφ. 

 Πξαθηηθή εμάζθεζε ζηε ιεηηνπξγία ηωλ πξνγξακκάηωλ 

εθαξκνγήο ηνπ Δηπινγξαθηθνύ. Σελ εθπαίδεπζε απηή πξέπεη 

λα ηελ θαιχςεη ε εηαηξεία-πξνκεζεπηήο ινγηζκηθνχ. Δίλαη 

ζαθέο πσο κφλν ε ζεσξεηηθή γλψζε δελ είλαη ηθαλή λα 

θαηαζηήζεη θάπνηνλ ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί κεραλνγξαθηθά ην 

ινγηζηήξην ηνπ Γηπινγξαθηθνχ.  

 Εηδηθέο εθαξκνγέο εθπαίδεπζεο, όπσο:  

o Πξαθηηθή ινγηζηηθψλ αζθήζεσλ πάλσ ζηνλ Η/Τ. Η 

εθπαίδεπζε ζην επίπεδν απηφ πξέπεη λα γίλεηαη ζε 

ζπλεξγαζία ινγηζηηθήο θαη κεραλνγξάθεζεο. 

o Μηθξνί εηδηθνί θχθινη ζεκηλαξίσλ κε εμεηδηθεπκέλα 

ζέκαηα (φπσο αλαιπηηθή ινγηζηηθή, δηαρείξηζε 

απνζεθψλ θιπ.) 

o Ηκεξίδεο κε επίθαηξα ζέκαηα , φπσο Απνγξαθή 

Δλαξμεο. 

 

 

 

 

 

Ελέξγεηεο: 

1. Επηδίσμε ζπκκεηνρήο ζηνπο θύθινπο ζεκηλαξίσλ, ζεκαηηθώλ 

εκεξίδσλ θαη γεληθόηεξσλ ελεκεξώζεσλ, πνπ δηεμάγεη ην 

ΥΠΕΣΔΔΑ  ζε ζπλεξγαζία κε ην Εζληθό Κέληξν Δεκόζηαο 

Δηνίθεζεο (ΕΚΔΔ). 

2. Δηνξγάλσζε κηθξώλ θύθισλ εθπαίδεπζεο ζε  επίπεδν Ννκνύ, 

Δήκνπ  ή νκάδαο Δήκσλ. 

3. Επηθνηλσλία κε ηελ  «Αλνηθηή Γξακκή» ζην ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α γηα 

απαληήζεηο ζε ζέκαηα ηνπ Δηπινγξαθηθνύ. 

4. Αμηνπνίεζε ησλ αλαιπηηθώλ νδεγώλ πνπ ζα εθδίδνληαη θαη ζα 

απνζηέιινληαη ζηνπο Δήκνπο θαζώο θαη ηνπ web site ηνπ ΥΠΕΣΔΔΑ 

όπνπ ζα ιεηηνπξγήζεη εηδηθή ζειίδα γηα ην Δηπινγξαθηθό, ε νπνία 

ζα εκπινπηίδεηαη ζπλερώο κε ελεκεξσηηθό πιηθό.   
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Βήκα 6
ν
 – Οξγάλσζε Τπεξεζηώλ 

 

Η ινγηζηηθή βνεζά ζηελ απεηθφληζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξάμεσλ ηνπ 

Γήκνπ. Η απεηθφληζε απηή νξγαλψλεηαη ζηε βάζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θαη εάλ απηή ε ιεηηνπξγία είλαη ρακεινχ επηπέδνπ, ρακεινχ 

επηπέδνπ ζα είλαη θαη ε ινγηζηηθή απεηθφληζε. Δπηπιένλ θάπνηεο 

ιεηηνπξγίεο είλαη  απαξαίηεηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

(άκεζε θαηαρψξηζε ησλ παξαζηαηηθψλ εμφδσλ θαη πξνκήζεηαο 

πιηθψλ). 

Έηζη νξηζκέλεο αιιαγέο είλαη απαξαίηεηεο ζηελ νξγάλσζε θαη 

ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ, φπσο: 

 Σήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 

(έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο, παξαιαβή ησλ αγαζψλ θιπ.) 

 Πχιεο εηζφδνπ θαη θέληξα ζπγθέληξσζεο ησλ παξαζηαηηθψλ. 

 Γνκεκέλν γξαθείν πξνκεζεηψλ 

 Γεκηνπξγία θαη ιεηηνπξγία απνζεθψλ. 

 χζηαζε ηακεηαθήο ππεξεζίαο. 

Αλάινγεο κε ην κέγεζνο ηνπ Γήκνπ είλαη θαη νη απαηηνχκελεο 

αιιαγέο: 

 ηνπο λένπο «Καπνδηζηξηαθνχο» Γήκνπο είλαη αλαγθαία ε 

χπαξμε γξαθείνπ πξνκεζεηψλ θαη ε ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (έθζεζε αλάιεςεο δαπάλεο 

θιπ.). 

 ηνπο Γήκνπο κεζαίνπ κεγέζνπο είλαη αλαγθαία ε χπαξμε 

θέληξνπ ππνδνρήο θαη θαηαρψξηζεο ησλ παξαζηαηηθψλ 

δαπαλψλ  πξνκήζεηαο αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ (ηηκνιφγηα θιπ) 

 

ην βξαρππξφζεζκν κέιινλ είλαη απαξαίηεην ν θάζε Γήκνο λα 

νξγαλψζεη ηηο δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. ηελ 

πξνζπάζεηα απηή πξέπεη λα αμηνπνηεζεί ην νξγαλφγξακκα ηνπ Γήκνπ 

θαη ε εκπεηξία ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ. 

Με ην ηξφπν απηφ θαη κε ηελ νινθιεξσκέλε εθαξκνγή ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο , ζα δνζεί ε δπλαηφηεηα ζηνλ Γήκν, λα 

παξαθνινπζεί νξγαλσκέλα εθείλα ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ ηνπ 

είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ θαη 

λα αλαπηχμεη έλα πιήξεο πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο.  

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα δηνίθεζεο κε ηελ εμαγσγή 

νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ πξνο επεμεξγαζία, κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ αξηζκνδεηθηψλ, κε ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο 

αιιά θαη ηεο σθέιεηαο αλά θέληξν επζχλεο θαη επίπεδν δηνίθεζεο, 

απαηηεί «ηάμε».  

 

Σα πξώηα βήκαηα γηα ηελ νξγάλσζε 

 

Γηα λα ππάξμεη δνκεκέλε ιεηηνπξγία ζην κέιινλ, ρξεηάδεηαη λα 

μεθηλήζνπκε απφ πνιχ απιά ζέκαηα ηάμεο (ιεηηνπξγία δηαδηθαζηψλ 

Οξγάλσζε 

ππεξεζηώλ 
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Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α., άκεζε ζπγθέληξσζε ησλ παξαζηαηηθψλ 

δαπάλεο, ηάμε ζηελ πξνκήζεηα θαη δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ θιπ).  

 

 

 

Άκεζεο ελέξγεηεο: 

1. Μέηξα γηα ηελ ηήξεζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ ινγηζηηθνύ ησλ Ο.Τ.Α. 

πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηελ πξνκήζεηα αγαζώλ θαη ππεξεζηώλ. 

2. Καζνξηζκόο ηνπ ππεύζπλνπ (αλζξώπνπ, γξαθείνπ, ηκήκαηνο, 

δηεύζπλζεο) πνπ ζα ζπγθεληξώλεη ηα παξαζηαηηθά ησλ 

πξνκεζεπηώλ. Σπλήζσο ην θέληξν απηό είλαη νη πξνκήζεηεο.  

3. Αλαδηνξγάλσζε ηεο ππεξεζίαο ησλ πξνκεζεηώλ γηα ηελ εμαζθάιηζε 

ηεο θαηαρώξηζεο ησλ παξαζηαηηθώλ (ηηκνιόγηα θιπ.) 

4. Σε ζπλάξηεζε κε ηελ πξνεγνύκελε ελέξγεηα πξέπεη λα ζρεδηαζηεί, λα 

νξγαλσζεί, λα ζηειερσζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη ε απνζήθε ηνπ 

Δήκνπ (θαη’αξρήλ ζηνπο Δήκνπο κε πιεζπζκό κεγαιύηεξν από 

10.000 θαηνίθνπο ή ηαθηηθά έζνδα πεξηζζόηεξα από 1δηο δξαρκέο). 

5. Να μεθηλήζνπλ δηαδηθαζίεο γηα ζύζηαζε ηακεηαθήο ππεξεζίαο   

( ζηνπο Δήκνπο πνπ δελ ιεηηνπξγεί ήδε). 
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Βήκα 7
ν
 – Οξγάλσζε Απνζεθώλ 

Η πξώηε νξγάλσζε ηεο απνζήθεο ηνπ Γήκνπ ζύκθσλα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ Γηπινγξαθηθνύ πζηήκαηνο 

Η απνζήθε, φπσο είλαη νξγαλσκέλε ζηνπο Γήκνπο ζήκεξα, 

έρεη θαζαξά δηαρεηξηζηηθφ ραξαθηήξα. Έρεη σο ζηφρν  λα 

παξαθνινπζεί ηε δηαθίλεζε ησλ πιηθψλ, ζπλήζσο ρσξίο λα 

ελδηαθέξεηαη γηα ηηο αμίεο ηνπο. Παξάιιεια, κέζα απφ ηελ 

δηαρείξηζε ησλ απνζεθψλ ζήκεξα, παξαθνινπζνχληαη θαη θηλεηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία.Η ζέζε ηεο απνζήθεο ζην γεληθφηεξν έξγν 

εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ είλαη ζεκαληηθή: 

Μέζσ ηεο απνζήθεο παξαθνινπζνχκε ηε δηαθίλεζε ησλ 

πιηθψλ, ηηο αμίεο θαη ηηο πνζφηεηεο, θαη γλσξίδνπκε αλά πάζα 

ζηηγκή ην θφζηνο ησλ πιηθψλ πνπ έρνπλ αλαισζεί. Σν ζηνηρείν 

απηφ ρξεηάδεηαη α) γηα λα γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή ηα 

απνηειέζκαηα ηεο νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο β) γηα λα 

πξνζδηνξίδνπκε ην θφζηνο ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. 

Μέζσ ηεο απνζήθεο ελεκεξψλνπκε ην κεραλνγξαθηθφ 

ζχζηεκα ηνπ Γηπινγξαθηθνχ, πξάγκα πνπ απαηηεί ηελ πιήξε θαη 

νξζή ιεηηνπξγία ηεο. 

 

Δίλαη γλσζηά ηα πξνβιήκαηα ηεο κέρξη ζήκεξα ηήξεζεο 

απνζήθεο ζηνπο Γήκνπο (φπνπ ηεξείηαη), γη απηφ απαηηείηαη λα  

πξνρσξήζνπκε ζε «ηνκή» ζηελ φιε δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο 

απνζεθψλ.  

 

Πξνθεηκέλνπ λα νξγαλψζνπκε ηελ απνζήθε κε ηξφπν πνπ λα 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη 

λα ππάξρεη ζσζηφο εζσηεξηθφο έιεγρνο, θάλνπκε απαξαίηεηα  ηα 

εμήο βήκαηα: 

 

 Να δηεπθξηλίζνπκε πνηα πιηθά παξαθνινπζνύκε ζηελ 

απνζήθε. 

ηελ απνζήθε παξαθνινπζνχκε ηα απνζέκαηα, δειαδή  

ηηο πξψηεο χιεο, ηα αλαιψζηκα πιηθά θαη ηα αληαιιαθηηθά 

ησλ παγίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχκε θαη έρνπλ θχθιν δσήο 

κηθξφηεξν απφ έλα ρξφλν. 

 Να εμεηάζνπκε αλ ζα παξαθνινπζήζνπκε θηλεηά 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία κέζα από ηελ απνζήθε. 

Μεξηθέο θνξέο ππάξρεη ε αλάγθε λα παξαθνινπζήζνπκε 

θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ζηελ απνζήθε. Δίλαη γλσζηφ 

φηη απηά  ηα παξαθνινπζνχκε κέζα απφ ην κεηξψν 

παγίσλ. Πνηα είλαη ινηπφλ ε αλάγθε λα παξαθνινπζνχκε 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία θαη κέζα απφ ηελ απνζήθε; 

Γηα κεξηθά απφ ηα θηλεηά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, ζέινπκε 

λα γλσξίδνπκε αλά πάζα ζηηγκή πνηνο ην έρεη θαη ην 

ρξεζηκνπνηεί, πφηε ην πήξε, πφηε ην επέζηξεςε θαη πνηνο 

Οξγάλσζε 

Απνζεθώλ 
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άιινο ην ρξεψζεθε. Σέηνηεο δπλαηφηεηεο δελ ηηο έρεη ην 

κεηξψν παγίσλ, γη’απηφ ην ιφγν αλνίγνπκε κία θαηεγνξία 

ζηα είδε ηεο απνζήθεο θαη παξαθνινπζνχκε δηα ηεο 

απνζήθεο ηηο ρξεψζεηο θαη μερξεψζεηο ησλ εξγαιείσλ. 

 Να θσδηθνπνηήζνπκε ηα είδε πνπ ζα παξαθνινπζήζνπκε  

 Να νξγαλώζνπκε ηελ απνγξαθή θαη λα απνγξάςνπκε ηηο 

πνζόηεηεο θαη ηηο αμίεο ησλ ππαξρόλησλ πιηθώλ. 

 Να νξγαλώλνπκε ηελ θαηαρώξεζε ησλ παξαζηαηηθώλ 

Η νξγάλσζε ηεο θπζηθήο δηαθίλεζεο ησλ πιηθώλ ηεο απνζήθεο 

θαη ε ινγηζηηθή απεηθόληζε ηεο όιεο δηαδηθαζίαο. 

  

Δίλαη θπζηθφ λα νξγαλψζνπκε ζε πξψην επίπεδν ηε δηαδηθαζία 

ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα δηαθηλνχληαη ηα απνζέκαηα ζηηο απνζήθεο 

ηνπ Γήκνπ. Σα ζέκαηα πνπ έρνπκε λα δηεπζεηήζνπκε ζηελ 

πξνζπάζεηα απηή είλαη: 

 Ο ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία γηα ηελ εηζαγσγή ησλ πιηθψλ ζηηο 

απνζήθεο. 

 Η δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ζα εγθξίλεηαη ε εμαγσγή 

πιηθνχ, ζα ειέγρεηαη, θαη ηέινο ζα εμάγεηαη ην πιηθφ απφ ηελ 

απνζήθε. 

 Η ινγηζηηθή απνηχπσζε ηεο φιεο δηαδηθαζίαο, ν θαζνξηζκφο 

δειαδή ησλ εληχπσλ πνπ ζα εθδίδνπκε ζε θάζε βήκα ηεο 

δηαδηθαζίαο πνπ πξνεγνπκέλσο ζα έρνπκε θαζνξίζεη. 

 

Δλδεηθηηθά κέζα απφ ηνλ επφκελν πίλαθα εκθαλίδνληαη νη δηαδηθαζίεο 

εηζαγσγήο θαη εμαγσγήο ησλ πιηθψλ πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο απνζήθεο: 

Οη δηαδηθαζίεο ηεο απνζήθεο

εηζαγσγή

εμαγσγή

πλνδεπηηθφ

ζηνηρείν

Πξσηνθ.

παξαιαβήο

Γειηίν

εηζαγσγήο

Καηαρψξηζε 

πνζφηεηαο

Γξαθείν

πξνκεζεηψλ

Καηαρψξηζε αμίαο-

έιεγρνο παξαγγειίαο

Γηαδηθαζίεο

έγθξηζεο

Γηαδηθαζίεο

έγθξηζεο

Έθδνζε εληνιήο

γηα εμαγσγή

Έιεγρνο 

δηαζεζηκφηεηαο

Δμαγσγή κε έθδνζε

δειηίνπ εμαγσγήο

•Δθδίδεη ν αηηψλ

•Τπνγξάθεη ν 

πξντζηάκελνο

•ν απνζεθάξηνο ειέγρεη 

ηελ εληνιή.

•Γηαπηζηψλεη ηελ 

δηαζεζηκφηεηα ηνπ 

απνζέκαηνο

•ν απνζεθάξηνο εμάγεη 

ην πιηθφ.

•Δθδίδεη δειηίν 

εμαγσγήο & ελεκεξψλεη 

ηελ απνζήθε.
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Ακεζεο ελέξγεηεο: 

1. Καηαγξαθή ησλ απνζεθεπηηθώλ ρώξσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη 

ζήκεξα θαη θαζνξηζκόο ησλ απαξαίηεησλ ρώξσλ. 

2. Καηαγξαθή ησλ πιηθώλ πνπ δηαθηλνύληαη θαη επαλαθαζνξηζκόο ησλ  

πιηθώλ πνπ ζα δηαθηλεί ν θάζε απνζεθεπηηθόο ρώξνο 

3. Δηακόξθσζε ησλ ρώξσλ. 

4. Σηειέρσζε κε ην απαξαίηεην πξνζσπηθό. 

5. Μεραλνξγάλσζε ηεο απνζήθεο. 

6. Αμηνπνίεζε ηνπ αλαιπηηθνύ νδεγνύ γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ 

απνζεθώλ πνπ ζα απνζηαιιείζηνπο Δήκνπο από ην ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 
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Βήκα 8
ν
 – Μεραλνξγάλσζε, ηήξεζε βηβιίσλ. 

 

Γελ κπνξνχκε λα δηαλνεζνχκε εθαξκνγή Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

κε ρεηξφγξαθν ηξφπν. Δμ’ άιινπ ε άληιεζε νηθνλνκηθψλ 

πιεξνθνξηψλ απαηηεί ηαρχηαηε θαηαρψξηζε,  ηαμηλφκεζε, 

επεμεξγαζία θαη αμηνιφγεζε ησλ ζηνηρείσλ. 

Η κεραλνξγάλσζε έξρεηαη θαη απαληάεη ζηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο 

ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. 

 

Η ιεηηνπξγία ηνπ κεραλνγξαθηθνχ πζηήκαηνο βνεζάεη: 

 ηελ παξαθνινχζεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. 

(παξαθνινχζεζε πξνυπνινγηζκνχ, εθθαζάξηζε-εληαικαηνπνίεζε 

ησλ δαπαλψλ, βεβαίσζε θαη είζπξαμε ησλ αλαιπηηθψλ εζφδσλ, 

ηήξεζε βηβιίσλ ηνπ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.) . 

 ηελ ηήξεζε ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο 

 ηελ ελεκέξσζε ηνπ Γηπινγξαθηθνχ απφ ην ζχζηεκα ηεο 

νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο κε απηνκαηνπνηεκέλν ηξφπν γηα ηελ 

απνθπγή «δηπιήο» δνπιεηάο ζηελ θαηαρψξηζε. 

 

Γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία θαη ελεκέξσζε, είλαη αλαγθαίν λα γίλνπλ, 

ζε ζπλεξγαζία κε ηελ εηαηξεία κεραλνξγάλσζεο πνπ ζαο πξνκεζεχεη 

ην ινγηζκηθφ, νη απαξαίηεηεο παξακεηξνπνηήζεηο: 

 

 Αληηζηνίρηζε ινγαξηαζκψλ Λνγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α. κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (έμνδα, δαπάλεο, έζνδα) 

 Αληηζηνίρηζε ησλ θσδηθψλ ηεο απνζήθεο κε ηνπο θσδηθνχο ηεο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

 Αληηζηνίρηζε ησλ πηλάθσλ θξαηήζεσλ. 

 

Σέινο κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Λνγηζκηθνχ κπνξνχκε 

λα πξνεθηππψζνπκε ηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο: 

i. Γεληθό αλαιπηηθό εκεξνιόγην εγγξαθψλ ηεο γεληθήο 

ινγηζηηθήο. 

ii. Αλαιπηηθό εκεξνιόγην εγγξαθώλ ηάμεσο-

πξνϋπνινγηζκνύ γηα ηηο εγγξαθέο ηνπ θπθιψκαηνο ηάμεσο. 

iii. Γεληθό θαζνιηθό 

iv. πγθεληξσηηθό εκεξνιόγην 

v. Ηκεξνιόγην πξάμεσλ ηζνινγηζκνύ 

vi. Βηβιίν απνγξαθώλ θαη ηζνινγηζκνύ. 

vii. Μεηξών παγίσλ. 
 

Γελ ζα εθηππσζνχλ μερσξηζηά βηβιία αιιά ζα εθηππσζεί έλα εληαίν 

έληππν βηβιίν κε ηηο παξαπάλσ ρξήζεηο ή θαη κειινληηθέο. Σν εληαίν 

έληππν-βηβιίν δελ ζεσξείηαη απφ ηελ ΓΟΤ  αιιά απφ ηηο ίδηεο 

ππεξεζίεο πνπ ζεσξνχλ ηα βηβιία ηνπ ινγηζηηθνχ ησλ Ο.Σ.Α.. 

Μεραλνξγάλσζε 

Σήξεζε Βηβιίσλ 
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Άκεζεο ελέξγεηεο: 

1. Εμαζθάιηζε πινπνίεζεο ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο εγθαηάζηαζεο θαη 

ιεηηνπξγίαο ηνπ κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ ζην Δήκν. 

2. Άκεζε ζπλελλόεζε κε ηνλ πξνκεζεπηή ηνπ ινγηζκηθνύ γηα ηηο 

αλαγθαίεο παξακεηξνπνηήζεηο ηνπ ινγηζκηθνύ, ώζηε  λα 

εμαζθαιίζνπκε εμ’αξρήο ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ Δηπινγξαθηθνύ. 

3. Να πξνρσξήζεη άκεζα ε εθπαίδεπζε ζηνλ ρεηξηζκό ηνπ ινγηζκηθνύ 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε άκεζε ιεηηνπξγία ηνπ. 

4. Πξνεθηύπσζε θαη ζεώξεζε ησλ βηβιίσλ ηνπ Δηπινγξαθηθνύ.  
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Πεγέο βνήζεηαο γηα ηελ εθαξκνγή 
 

ην ΤΠΔΓΓΑ έρεη ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγεί Οκάδα Γηνίθεζεο 

Έξγνπ (ΟΓΔ), ε νπνία βνεζά ηνπο Γήκνπο ζηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη παξαθνινπζεί ηε πξφνδν ηνπ Δξγνπ. 

 

Ο ξφινο ηεο ΟΓΔ είλαη : 

 

 Να ιεηηνπξγεί αλνηθηή γξακκή γηα ζέκαηα ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ. 

 

 Να παξαθνινπζεί ηελ πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Δξγνπ, 

δηακνξθψλνληαο, γηα ηνλ ιφγν απηφ, βάζε δεδνκέλσλ θαη 

εηζεγείηαη  ηε ιεςε κέηξσλ γαη ηελ επίιπζε ησλ 

πξνβιεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

 Να ζπγθεληξψλεη θαη λα επεμεξγάδεηαη ηα ζρεηηθά 

εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο ησλ Γήκσλ.  

 

 Να πξνσζεί θαη λα επεμεξγάδεηαη δεηήκαηα ζρεηηθά κε ηελ 

εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο πξνο ην Δζληθφ πκβνχιην 

Λνγηζηηθήο (ΔΤΛ) θαη πξνο ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο. 

 

 Να ζπγθξνηεί νκάδεο εξγαζίαο γηα εηδηθά ζέκαηα ηεο 

εθαξκνγήο (απνγξαθή, απνζήθεο, θνζηνινγηθή δηάξζξσζε 

ηνπ Γήκνπ θιπ. 

 

 Να θαηαξηίδεη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο ην 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα γηα ην Γηπινγξαθηθφ. 

 

 

Σέινο ζεσξήζακε αλαγθαίν, ιακβάλνληαο ππ’  φςε φηη έλαο 

κεγάινο αξηζκφο Γήκσλ απνηείλεηαη ζε εμσηεξηθνχο ζπκβνχινπο, λα 

θαζνξίζνπκε έλα πιαίζην ζπλεξγαζίαο πνπ ζα πεξηγξάθεη: 

 Σνλ ξφιν ηνπ πλεξγάηε-πκβνχινπ   

  Σσλ απαηηήζεσλ ηνπ Γήκνπ απφ απηφλ. 

ψζηε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπ ζηελ εθαξκνγή 

ηνπ πζηήκαηνο. 

 πνηνο είλαη ν ξόινο ηνπ εμωηεξηθνύ Σπκβνύινπ θαη ηη είδνπο 

βνήζεηα ρξεηάδεηαη ν Δήκνο.  
Η εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ πζηήκαηνο ζην 

Γήκν δελ αιιάδεη ζε ηίπνηα ηελ ππνρξέσζε ηήξεζεο  ηνπ Λνγηζηηθνχ 

ησλ Ο.Σ.Α. Σν ηζρχνλ Λνγηζηηθφ ησλ ΟΣΑ φρη κφλν δελ 

ππνβαζκίδεηαη αιιά αληίζεηα απνηειεί ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία 

ζηεξίδεηαη ε ιεηηνπξγία θαη ηνπ Γηπινγξαθηθνχ. Απηφ έρεη ζαλ 

Πεγέο βνήζεηαο 

γηα ηελ εθαξκνγή 

Ο ξόινο ησλ 

πκβνύισλ 
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απνηέιεζκα λα αλαβαζκίδεηαη ν ξφινο ησλ ππεξεζηψλ θαη λα είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ λένπ πζηήκαηνο.  

 

 Ο ξφινο ησλ πκβνχισλ, νη νπνίνη θαινχληαη λα βνεζήζνπλ 

ζηελ αξρηθή θάζε θαη  εθφζνλ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη πξνζσπηθφ κε 

γλψζεηο ινγηζηηθήο  πξέπεη λα είλαη ε κεηαθνξά  ηεο ηερλνγλσζίαο, 

πνπ δηαζέηνπλ ζηα ζηειέρε ηνπ Γήκνπ θαη φρη λα ππνθαηαζηήζνπλ ηηο 

ππεξεζίεο . 

 

Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο ζεσξείηαη θαζνξηζηηθφο 

παξάγνληαο  γηα ηελ επηηπρία ηεο φιεο πξνζπάζεηαο, ε πινπνίεζε 

ηνπ Δξγνπ λα γίλεη καδί κε ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη όρη ζε 

άγλνηά ηνπο. 

  

Η εθαξκνγή  ηνπ Γηπινγξαθηθνχ  πξέπεη λα γίλεη ζε 

ζπλεξγαζία κε ηα ζηειέρε ησλ νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ έηζη ψζηε ε 

ηερλνγλσζία θαη εκπεηξία ηεο εθαξκνγήο Γηπινγξαθηθνχ Λνγηζηηθνχ 

πζηήκαηνο, πνπ δηαζέηνπλ νη εμσηεξηθνχ ζχκβνπινη – ινγηζηέο, λα 

κεηαθέξεηαη απφ ηελ πξψηε ζηηγκή ζηηο ππεξεζίεο. Να επηηεπρζεί 

δειαδή «εζσηεξίθεπζε» ησλ δηαδηθαζηψλ εληφο ηνπ Γήκνπ θαη λα 

εθαξκφδεηαη απφ ηα ζηειέρε ηνπ. 

 

Δλαο επηπιένλ ιφγνο πνπ ζπλεγνξεί ζε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

είλαη φηη ππάξρνπλ ηκήκαηα ηνπ έξγνπ πνπ ζην κεγαιχηεξν κέξνο 

ηνπο κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ κόλν απφ ηηο ππεξεζηέο ηνπ Γήκνπ, 

δηφηη κφλν απηέο γλσξίδνπλ  ( π.ρ απνγξαθή παγίσλ). Ο εμσηεξηθφο 

ζπλεξγάηεο κπνξεί λα νξγαλψζεη , λα θαζνδεγήζεη, λα ππνδείμεη 

ηερληθέο, λα ζπληνλίζεη ή ηέινο λα ειέγμεη γηα ηελ νξζφηεηα ησλ 

απνηειεζκάησλ .   

 

Ορη ππνθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ αιιά βνήζεηα ηνπ ζπκβνύινπ 

γηα ηελ «εζσηεξίθεπζε» ηεο εκπεηξίαο ζην δπλακηθό ηνπ Γήκνπ.  

 

 ηη πξέπεη λα πξνζέμνπλ νη Δήκνη ζηηο ζπκβάζεηο.  
Γηα δηεπθφιπλζε ησλ Γήκσλ πνπ πξνρσξνχλ ζηελ θαηάξηηζε 

ζπκβάζεσλ κε πκβνχινπο- Λνγηζηέο πξνηείλεηαη ην παξαθάησ 

πιαίζην απαηηήζεσλ ην νπνίν κπνξεί λα εμεηδηθεχεηαη αλά πεξίπησζε 

αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηνπ θάζε Γήκνπ: 

 Μεηαθνξά γλψζεο ηεο Γηπινγξαθίαο κε ζπζηεκαηηθή θαη 

πξαθηηθή εθπαίδεπζε. 

 Βνήζεηα ζηελ νξγάλσζε ηεο Απνγξαθήο 

 Βνήζεηα ζηελ νξγαλσηηθή ζπγθξφηεζε ησλ ππεξεζηψλ γηα 

ηελ ζπγθέληξσζε θαη παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζηνηρείσλ (παξαζηαηηθά θιπ.) 

 Βνήζεηα ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ πιηθψλ 

ησλ Γήκσλ (απνζήθεο) 
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 Βνήζεηα ζηελ ινγηζηηθή παξακεηξνπνίεζε ηνπ ινγηζκηθνχ. 

 πγθξφηεζε ηνπ ινγηζηηθνχ ζρεδίνπ (αληηζηνίρεζε 

ινγαξηαζκψλ θιπ.). 

 ρεδηαζκφο ηεο θνζηνινγηθήο δηάξζξσζεο ηνπ Γήκνπ θαη 

δηακφξθσζε ηεο ηήξεζεο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο γηα 

ηνπο Γήκνπο πνπ ππνρξενχληαη απφ 1/1/2001 λα ηελ 

ηεξνχλ. 

 πζηεκαηηθή βνήζεηα ζηελ νκάδα εθαξκνγήο ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ζε ηαθηηθή βάζε γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ 

πξαθηηθψλ θαη ινγηζηηθψλ ζεκάησλ πνπ πξνθχπηνπλ. 

 

ηα πιαίζηα απηά, είλαη ζθφπηκν λα εμεηάδεηαη ε πνηφηεηα ηνπ 

εμσηεξηθνχ ζπλεξγάηε θαη ε ηπρφλ εκπεηξία ηνπ ζε παξφκνηα έξγα. 

 

 

 

 Γηα θάζε ζέκα πνπ αθνξά ζηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο κπνξείηε λα επηθνηλσλείηε ζηα ηειέθσλα: 

3316 328 θαη 3316 329  Fax: 3316327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


