
ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

 

Από την συγγραφή του προηγουμένου βιβλίου μου που είχε τον τίτλο «Η ΛΟΓΙΣΤΙ-

ΚΗ ΤΩΝ Ο.Τ.Α.», αισθανόμουν την ανάγκη να συνεχίσω και σε μια μελέτη που θα 

αφορούσε την παρουσίαση σε μεγαλύτερη έκταση ως προς τα Διεθνή και Ελληνικά 

Λογιστικά Πρότυπα που αφορούν τον δημόσιο τομέα. 

Μετά από προσπάθειες αρκετού χρόνου, κατάφερα να υλοποιήσω την αρχική μου 

ιδέα. Μέσα από τις σελίδες του παρόντος βιβλίου, προσπάθησα να δώσω μια συ-

νοπτική κατά το δυνατόν προσέγγιση του όλου θέματος, συνδυάζοντας διάφορες 

πηγές έντυπες ή διαδικτυακές που είχαν σχετική θεματολογία. 

Στόχο της παρούσας έκδοσης αποτελεί η παροχή μιας σφαιρικής πληροφόρησης 

στον αναγνώστη τόσο για τα Διεθνή όσο και για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 

των οντοτήτων του Δημοσίου τομέα, αλλά και η ανάδειξη της μεταξύ τους σχέσης. 

Η θεωρητική ανάπτυξη συνδυάζεται με την παρουσίαση πινάκων, διαγραμμάτων, 

υποδειγμάτων και παραδειγμάτων όπου κρίθηκε απαραίτητο. 

Η δομή του βιβλίου αποτελείται από είκοσι δυο κεφάλαια -ενότητες, η αναλυτική 

παρουσίαση των οποίων γίνεται στο πρώτο κεφάλαιο. Η κεντρική ιδέα στην διάρ-

θρωση των κεφαλαίων είναι η άμεση όσο το δυνατόν συσχέτιση τους με τμήματα 

των Οικονομικών καταστάσεων των οντοτήτων του δημόσιου τομέα.  

Λόγω κυρίως του εκπαιδευτικού χαρακτήρα του συγγράμματος, θεωρώ ότι θα α-

ποτελέσει ένα πολύτιμο βοήθημα για τους σπουδαστές και φοιτητές που ενδιαφέ-

ρονται ακαδημαϊκά για τα συγκεκριμένα θέματα. Επίσης, πιστεύω ότι το βιβλίο αυ-

τό θα αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την κατανόηση των πιο βασικών 

θεμάτων που σχετίζονται με τα Διεθνή και Ελληνικά Λογιστικά πρότυπα του Δημό-

σιου τομέα και ένα πολύτιμο βοήθημα για αυτούς που θα κληθούν στο εγγύς μέλ-

λον να τα εφαρμόσουν 

Τέλος είμαι πραγματικά ευγνώμων σε φίλους και συνεργάτες, που με ενθάρρυναν 

στο ταξίδι της υλοποίησης αυτού του βιβλίου. Ιδιαιτέρως δε εκφράζω τις ευχαριστί-

ες μου για την πολύτιμη βοήθεια που είχα κατά την υλοποίηση του παρόντος, στον 

Παναγή.  
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