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Αυτοματοποίηση εργασιών που δεν προσθέτουν 
αξία – μείωση σπατάλης – νέες δυνατότητες



▪ Αναβαθμισμένες οικονομικές καταστάσεις, ολοκληρωμένη και κατανοητή αποτύπωση της

οικονομικής θέσης του κράτους, στα πρότυπα άλλων ανεπτυγμένων Κρατών, για να

υπάρχει διαφάνεια και να μπορεί ο πολίτης να κρίνει την αποτελεσματικότητα της

διακυβέρνησης χρόνο με χρόνο αλλά και για μια περίοδο ετών.

▪ Δίνονται λεπτομέρειες για τα περιουσιακά στοιχεία
▪ την κινητή και ακίνητη περιουσία που ελέγχει το Κράτος

▪ τις οφειλές που έχει να λαμβάνει το Κράτος

▪ τα μετρητά που έχει στη διάθεση του

▪ Παρουσιάζονται ταυτόχρονα
▪ Οι υποχρεώσεις του Κράτους

▪ Οι δεσμεύσεις που έχουμε αναλάβει ως Κράτος

▪ έναντι των δανειστών μας

▪ έναντι των προμηθευτών μας

▪ έναντι των υπαλλήλων (π.χ. συνταξιοδοτικά ωφελήματα)

Εισαγωγή λογιστικής βάσης των 
δεδουλευμένων



2020

2018 - 20192017

2024

2021 -2022

2023

Συλλογή δεδομένων για προετοιμασία 
Αρχικού Ισολογισμού 

01/01/2020: Αρχικός Ισολογισμός – Πιλοτική 
βάση
Ετοιμασία πρότυπων οικονομικών καταστάσεων

Επίσημος Αρχικός ισολογισμός (01/01/2023) και 
Πρώτες μεταβατικές οικονομικές καταστάσεις (IPSAS)

Συλλογή οικονομικής πληροφόρησης για ετοιμασία Αρχικών 
Ισολογισμών σε ετήσια βάση – Υποβοήθηση της διαδικασίας 
μετάπτωσης της πληροφόρησης στο ERP

Ανάλυση των Αρχών, 
Λογιστικές Πολιτικές

Πρώτες ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις

Πλάνο ενεργειών για μετάβαση στη 
βάση των δεδουλευμένων



Χρηματοοικονομική Διαχείριση (1/1/2023)

▪ Όλες τις λογιστικές εργασίες

▪ Καταρτισμό και υλοποίηση

Προϋπολογισμού

▪ Διαχείριση των αγορών, έσοδα και

εισπράξεις

▪ Διαχείριση των στοιχείων πάγιου

ενεργητικού

▪ Διαχείριση έργων και διαχείριση

αποθεμάτων

Μισθολόγια και διαχείριση ανθρώπινου

δυναμικού – HRP (1/1/2024)

▪ Υπολογισμό και πληρωμή μισθολογίων

και συντάξεων

▪ Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού,

αδειών, τοποθετήσεων, προαγωγών

κλπ

▪ Ενοποιημένη βάση πληροφόρησης για

κάθε δημόσιο υπάλληλο

Υλοποίηση συστήματος ERP



• Έχει ήδη κτιστεί και βρίσκεται στο δεύτερο κύκλο του ελέγχου αποδοχής της λειτουργικότητας και των διασυνδέσεων. 

• Διενεργούνται παράλληλα, System Integration Tests και έλεγχος λειτουργικότητας διεπαφών με άλλα συστήματα

• Το προσωρινό περιβάλλον ετοιμασίας του Προϋπολογισμού για το έτος 2023 προετοιμάζεται για να εισαχθεί σε
λειτουργία γύρω στο τέλος του Ιουνίου 2022.

• Κύρια ορόσημα για την ολοκλήρωσή του, εκτός από τον επιτυχή έλεγχο αποδοχής του, είναι:

• η συλλογή στοιχείων που είναι εκτός των υφιστάμενων πληροφορικών συστημάτων από τα κυβερνητικά τμήματα,

• η πιλοτική εφαρμογή του και η επιτυχία στους ελέγχους απόδοσης,

• Επιτυχία στους ελέγχους ασφαλείας που λόγω και της φύσεως του συστήματος αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Πορεία εργασιών υλοποίησης συστήματος 

Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης



• Έχει ολοκληρωθεί ο αναλυτικός σχεδιασμός για ένα ενοποιημένο σύστημα το οποίο θα 
αντικαταστήσει τα 3 υφιστάμενα συστήματα μισθολογίων, και τις βάσεις δεδομένων για τη διαχείριση 
Ανθρώπινου Δυναμικού (π.χ. προσωπικό αορίστου χρόνου). 

• Το έργο είναι αρκετά προχωρημένο στη φάση του κτισίματος του συστήματος 

• Ετοιμάζονται οι προδιαγραφές για τις αναφορές/εκθέσεις και διασυνδέσεις.

• Επόμενες φάσεις

• Ο έλεγχος του συστήματος IST από την εταιρεία

• Έλεγχοι αποδοχής του συστήματος κατά το 2023.

Πρόγραμμα υλοποίησης 

Μισθολόγια και Διαχείριση 

Ανθρώπινου Δυναμικού 



• Ετοιμάστηκε με την συνδρομή και υποστήριξη του ΟΟΣΑ σχετικό εγχειρίδιο

• Παρατίθενται οι τέσσερις πυλώνες που αφορούν τη Δημόσια

Χρηματοοικονομική Διαχείριση:
• Στρατηγικός Προγραμματισμός και Προϋπολογισμός

• Λογιστική Εργασία και Συμμόρφωση

• Διαδικασίες και Συστήματα

• Χρηματοοικονομική Αναφορά

• Για την κάθε επιμέρους Δραστηριότητα, καθορίζεται:
• Τί εργασία πρέπει να γίνει

• Πώς πρέπει να γίνει

• Πότε πρέπει να γίνει

• Από Ποιόν πρέπει να γίνει

Προετοιμασία Διευθύνσεων Χρηματοοικονομικής 

Διαχείρισης (ΔΧΔ)



Παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο και συστηματική βάση των

παραμέτρων που επιθυμεί ο Μάνατζερ για καλύτερη διαχείριση

χρόνου και δεδομένων



✓Αυτοματοποίηση διαδικασιών ετοιμασίας και υλοποίησης Προϋπολογισμού
✓Έγκριση δαπανών χωρίς χειροκίνητη διακίνηση φακέλων και υποστηρικτικών στοιχείων
✓Εύκολη και ευέλικτη δημιουργία εκθέσεων αναφοράς και παρακολούθησης ανάλογα με τις ανάγκες



• Εκπονήθηκε σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ

• Στον Οδηγό παρατίθεται το νομοθετικό / κανονιστικό πλαίσιο που αφορά τους

Ελέγχοντες Λειτουργούς σε σχέση με τη Δημόσια Χρηματοοικονομική

Διαχείριση.

• Πρωταρχικός σκοπός του Οδηγού είναι η υποστήριξη / καθοδήγηση των

Ελέγχοντων Λειτουργών κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους

• Ο Οδηγός είναι και πάλι δομημένος στη βάση των τεσσάρων πυλώνων που

αφορούν τη Δημόσια Χρηματοοικονομική Διαχείριση

Οδηγός Χρηματοοικονομικής Διαχείρισης 

για Ελέγχοντες Λειτουργούς



Με στόχο…

✓ την Αξιολόγηση της μελλοντικής (to be) σε σχέση με την υφιστάμενη (as is) κατάσταση κάθε 

εργασίας / διαδικασίας που θα επηρεαστεί με τις αλλαγές που θα προκύψουν  

✓ τον Εντοπισμό των προϋποθέσεων, ρόλων, εργαλείων που θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή

✓ τον Εντοπισμό των Ενεργειών που απαιτούνται για να υλοποιηθούν οι πιο πάνω προϋποθέσεις  

Και αποτέλεσμα …

➢ Αναγνώριση ρόλων – αναγκών εκπαίδευσης – ενοποίηση εγχειριδίων/οδηγιών

Ολοκλήρωση Αξιολόγησης

Αντικτύπου της Αλλαγής (CIA)



• Καθοδήγηση και κατατόπιση του 

χρήστη στις διάφορες ενότητες του ERP, 

ανάλογα με την φύση των εργασιών 

που εκτελεί

• Ενημέρωση σχετικά με τις δυνατότητες 

του συστήματος

• Παρουσίαση, ανάλυση και επεξήγηση 

των βημάτων διαδικασιών ροής των 

διάφορων εργασιών μέσα στο σύστημα 

και ενσωμάτωση των εργασιών που 

απαιτείται η εκτέλεση τους εκτός 

συστήματος (π.χ. έλεγχοι)

ERP

• Αναφορά στις κύριες εργασίες 

που απορρέουν από την 

μετάβαση στην βάση των 

δεδουλευμένων ανά φύση 

εργασιών

• Παραπομπή στις λογιστικές 

πολιτικές και αντίστοιχα 

εγχειρίδια

Βάση Δεδουλευμένων (Accruals)

• Παραπομπή στο Εγχειρίδιο 

ΔΧΔ και συσχέτιση του με τις 

διάφορες εργασίες του χρήστη

Εγχειρίδιο ΔΧΔ

• Ενσωμάτωση Εγκύκλιων /Κανονισμών / 

Νομοθεσίας που σχετίζονται με τις εργασίες 

που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο ή 

παραπομπή σε αυτές

Εγκύκλιοι/Κανονισμοί/Νομοθεσία

Εγχειρίδιο CIA

Στόχος: Παροχή 

ενοποιημένης 

πληροφόρησης προς 

τον χρήστη



Εκπαίδευση Εκπαιδευτών 

Ιούνιος 2022

Εκπαίδευση χρηστών 

πιλοτικής εφαρμογής 

Ιούλιος 2022

Πιλοτική Λειτουργία

Σεπτέμβριος – Οκτώβριος

2022

Ολοκλήρωση Ελέγχων 

Αποδοχής

Αύγουστος 2022 Ενημέρωση Χρηστών

Σεπτέμβριος 2022

Δραστηριότητες της 

διαχείρησης της αλλαγής 

και εκπάιδευσης τελικών 

χρηστών

Οκτώβριος - Δεκέμβριος

2022

Παραγωγική Λειτουργία 

Συστήματος - Εποπτεία

Ιανουάριος 2023

Καθορισμός και Εκπαίδευση 

Πυρήνων Αλλαγής 

Μάης - Ιούνιος 2022



▪ Αλλαγή νοοτροπίας για πραγματική μεταρρύθμιση – π.χ. χορηγίες ειδικού σκοπού

▪ Δημιουργία και ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τον πολίτη – π.χ. κοινωνικά

ωφελήματα

▪ Αξιοποίηση εμπειριών από προηγμένα κράτη και προτύπων από διεθνείς

οργανισμούς

▪ Ευθυγράμμιση μεταρρυθμιστικών έργων ως πολλαπλασιαστή οφέλους για τη

Δημόσια Χρηματοοικονομική Διαχείριση – π.χ. υποδομές σχολικών μονάδων

Προκλήσεις σε επίπεδο Υπουργείων/Υφυπουργείων



Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία

Φίλιππος Κατράνης

Υπεύθυνος Έργου Διαχείρισης Αλλαγής και Εκπαίδευσης

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας


