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ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ, ΠΛΗΡΩΤΕΑ

ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΚΟΠΟΥ



Περιεχόμενα

❑ Επεξήγηση Εντύπων για σκοπούς ετοιμασίας αρχικού 
Ισολογισμού στη βάση των δεδουλευμένων

❑ Γενικές οδηγίες συμπλήρωσης και προθεσμίες 
υποβολής εντύπων

❑ Παραδείγματα συμπλήρωσης Εντύπων  
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Αρχικός Ισολογισμός στη βάση των 
δεδουλευμένων 

❑ Ανάγκη για περαιτέρω πληροφόρηση 

❑ Ετοιμασία επεξηγηματικών σημειώσεων στις οικονομικές 
καταστάσεις με βάση τις πρόνοιες των σχετικών 
Λογιστικών Πολιτικών 

❑ Εισαγωγή ορολογιών που συνάδουν με τα IPSAS

❑ Εγκύκλιος 1796 & 1797

❑ Δημιουργία νέας: 

▪ ιστοσελίδας (https://accruals.treasury.gov.cy/gr) και

▪ ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://accruals-app.treasury.gov.cy)

για υποβολή των Εντύπων ηλεκτρονικά
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Ιστοσελίδα για καταχώρηση οικονομικής 
πληροφόρησης των Υπουργείων



Ιούλιος 2022 6

Ηλεκτρονική πλατφόρμα καταχώρησης 
οικονομικής πληροφόρησης των Υπουργείων



Έντυπα για σκοπούς ετοιμασίας Αρχικού 
Ισολογισμού στη βάση των δεδουλευμένων  

❑ Εγκύκλιος 1796 - Εισπρακτέα και Πληρωτέα Ποσά
1. ΓΛ 187 – Εισπρακτέα Ποσά 

2. ΓΛ 188 - Κατάσταση Υπολοίπων Τμηματικών Λογαριασμών 
Προκαταβολών

3. ΓΛ 189 – Προπληρωμές Εξόδων  

4. ΓΛ 190 – Πληρωτέα Ποσά και Οφειλόμενα Έξοδα

5. ΓΛ 191 - Κατάσταση Υπολοίπων Τμηματικών Λογαριασμών 
Καταθέσεων 

6. ΓΛ 192 – Αναβαλλόμενα Έσοδα

❑ Εγκύκλιος 1797- Καταγραφή Χορηγιών Συγκεκριμένου 
Σκοπού  
1. Κατάσταση Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού
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Γενικές οδηγίες 
συμπλήρωσης/υποβολής εντύπων 

❑ Ηλεκτρονική συμπλήρωση Εντύπων στη νέα ηλεκτρονική 
πλατφόρμα 

❑ Για σκοπούς ευκολίας, ενοποιήθηκαν τα Έντυπα ΓΛ 188 και  
ΓΛ 189 σε ενιαίο ηλεκτρονικό Έντυπο

❑ Προθεσμίες υποβολής Εντύπων => καθορίζονται στην 
Εγκύκλιο κλεισίματος  του έτους 

❑ Παραδείγματα συμπλήρωσης Εντύπων
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Εισπρακτέα Ποσά 

❑ Ορισμός:

«Εισπρακτέα» ορίζονται τα ποσά που προκύπτουν στο πλαίσιο των

δραστηριοτήτων της οντότητας, τα οποία κατά τη λήξη της περιόδου αναφοράς

δεν έχουν εισπραχθεί.

❑ Για σκοπούς συμπλήρωσης του Εντύπου ΓΛ 187, το χρονικό σημείο το οποίο θα

λαμβάνεται υπόψη για να κατατάσσεται ένα ποσό ως «Εισπρακτέο», είναι το

σημείο τιμολόγησης / επιβολής του συγκεκριμένου ποσού. Για παράδειγμα:

o για την πώληση αγαθών / υπηρεσιών, το εν λόγω χρονικό σημείο είναι η

ημερομηνία πώλησης / τιμολόγησης τους,

o για την επιβολή προστίμων το χρονικό αυτό σημείο είναι η ημερομηνία

λήψης της σχετικής απόφασης από το αρμόδιο διοικητικό όργανο με

συγκεκριμένη διοικητική πράξη.
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Εξετάζεται η ουσία της συναλλαγής προκειμένου να αποφασιστεί αν πρόκειται για 
Έσοδο από συναλλαγή με  ανταπόδοση ή Έσοδο από συναλλαγή χωρίς ανταπόδοση.

ΕΣΟΔΑ

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

Συναλλαγές στις οποίες μία οντότητα 
λαμβάνει στοιχεία ενεργητικού ή 
υπηρεσίες ή έχουν αποσβεστεί 

υποχρεώσεις της  και παρέχει άμεσα 
περίπου ίση αξία σε αντάλλαγμα σε μια 

άλλη οντότητα .

ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΤΑΠΟΔΟΣΗ

Συναλλαγές στις οποίες  μια οντότητα  
λαμβάνει αξία από άλλη οντότητα χωρίς 
να δίνει άμεσα σε αντάλλαγμα περίπου 

ισοδύναμη αξία.

Κατηγορίες εσόδων 

Εισπρακτέα Ποσά 
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Εισπρακτέα Ποσά  

❑ Σε συγκεκριμένο πεδίο του ηλεκτρονικού Εντύπου, καταχωρείται αν το 
εισπρακτέο προκύπτει από συναλλαγή με ή χωρίς υποχρέωση 
ανταπόδοσης. Παραδείγματα:

11

Έσοδα από συναλλαγές με 
ανταπόδοση

Έσοδα από συναλλαγές χωρίς 
υποχρέωση ανταπόδοσης

Πώληση Αγαθών στα πλαίσια 
εμπορικών δραστηριοτήτων 

Φόροι

Παροχή Υπηρεσιών Χορηγίες 

Τόκοι Πρόστιμα

Δικαιώματα (royalties) Διαγραφή χρεών από δανειστές 

Μερίσματα και Παρόμοιες Διανομές Κληροδοτήματα, δωρεές 
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Εισπρακτέα Ποσά 

❑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ – ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ 
ΑΞΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:
▪ Για εντοπισμό των συναλλαγών χωρίς υποχρέωση ανταπόδοσης:

• Χρήση Αρχείου «Κατάσταση Εσόδων ανά Υπουργείο» , που είναι διαθέσιμο 
στην ιστοσελίδα (https://accruals.treasury.gov.cy/gr), κάτω από την ενότητα 
«Έντυπα / Συνοπτικές Καταστάσεις ανά Υπουργείο / Συνοπτική Κατάσταση 
Εσόδων ανά Υπουργείο».

• Έσοδα που δεν περιέχονται στο παραπάνω αρχείο πρέπει να καταχωρούνται 
ως Έσοδα με υποχρέωση ανταπόδοσης

▪ Πεδίο για καταχώρηση ποσού που καθίσταται απαιτητό τους 
επόμενους 12 μήνες 

▪ Ποσό που καθίσταται απαιτητό πέραν των 12 μηνών 
• Αυτόματη συμπλήρωση, νοουμένου ότι γίνεται εκ των προτέρων  ορθή 

καταχώρηση στο προηγούμενο πεδίο 

▪ Πεδίο για καταχώρηση Εισπρακτέων ως αντιπρόσωπος 

12Ιούλιος 2022
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Συνοπτική Κατάσταση Εσόδων ανά 
Υπουργείο



Εισπρακτέα Ποσά  

14

Εισπρακτέα ως αντιπρόσωπος

❑ Ποσά που εισπράττονται ως μεσάζων/αντιπρόσωπος:  

Σε μια σχέση αντιπροσωπείας, οι ακαθάριστες εισροές αφορούν σε ποσά 
που εισπράττονται για λογαριασμό άλλου τρίτου μέρους. Τα ποσά που 
εισπράττονται από την οντότητα, ως μεσάζων/ αντιπρόσωπος τρίτων μερών,  
δεν οδηγούν σε αύξηση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων ή των εσόδων 
της Δημοκρατίας. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η οντότητα δεν μπορεί να 
ελέγξει τη χρήση ή να επωφεληθεί με οποιοδήποτε τρόπο από τα 
περιουσιακά στοιχεία για την επίτευξη των στόχων της. 

π.χ. Συλλογή πρόστιμων και τελών  εκ μέρους άλλης οντότητας (σαν 
μεσάζων/αντιπρόσωπος)  => τα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνονται στα έσοδα
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Έντυπο Υπολοίπων Τμηματικών 
Λογαριασμών Προκαταβολών 

❑ Συμπλήρωση του ηλεκτρονικού Εντύπου για 

υφιστάμενους Τμηματικούς Λογαριασμούς 

Προκαταβολών

❑ Για κάθε Κέντρο Κόστους συμπληρώνεται ξεχωριστό 

ηλεκτρονικό Έντυπο.

❑ Στο κάθε φύλλο εργασίας, συμπληρώνονται τα 

αντίστοιχα πεδία «Κωδικός Λογαριασμού» και 

«Περιγραφή Λογαριασμού» που αφορούν στο 

συγκεκριμένο λογαριασμό προκαταβολών για τον οποίο 
συμπληρώνεται το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό Έντυπο. 
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ΓΛ 189 - Προπληρωμές Εξόδων 
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Το Έντυπο συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις ποσών 
εξόδων που: 

o έχουν πληρωθεί στο έτος αναφοράς χωρίς η
αντίστοιχη υπηρεσία / αγαθό να έχει παραδοθεί εντός
του έτους αναφοράς, και

o η σχετική πληρωμή έχει καταχωρηθεί σε άρθρο
Εξόδων του έτους αναφοράς.
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ΓΛ 189 - Προπληρωμές Εξόδων 
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Προπληρωμές Εξόδων  

❑ έξοδα που πληρώνονται εκ των προτέρων χωρίς να έχει ακόμη 

πραγματοποιηθεί / διεκπεραιωθεί η υπηρεσία για την οποία 

καταβλήθηκε το ποσό. 

π.χ.   - ασφάλιστρα που καταβλήθηκαν πριν από την έναρξη της     
ασφαλισμένης περιόδου,

- ενοίκιο που καταβλήθηκε εκ των προτέρων. 

❑ αναγνωρίζονται στη λογιστική περίοδο στην οποία αναφέρονται. 
Ως εκ τούτου, δεν εμφανίζονται ως έξοδα κατά τη λογιστική 
περίοδο στην οποία καταβάλλονται. 

Ιούλιος 2022
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ
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ΓΛ 190 – Πληρωτέα Ποσά και 
Οφειλόμενα Έξοδα

• Στο ηλεκτρονικό Έντυπο ΓΛ 190 «Πληρωτέα ποσά και 
οφειλόμενα έξοδα» περιλαμβάνονται τα ποσά που αφορούν 
σε υπηρεσίες / προϊόντα που έχουν παραληφθεί κι έχουν γίνει 
αποδεχτά εντός της περιόδου αναφοράς, χωρίς αυτά (τα 
ποσά) να έχουν καταβληθεί στον προμηθευτή πριν την λήξη 
της περιόδου αναφοράς. 

• Διαχωρισμός σε Πιστωτές και Οφειλόμενα έξοδα 

• Οι «Πιστωτές από εμπορικές συναλλαγές» αφορούν κυρίως σε 
ποσά που οφείλει η οντότητα στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της 
κυρίως από την παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών. 

• Τα «Οφειλόμενα Έξοδα» αφορούν κυρίως σε δαπάνες για 
λογαριασμούς κοινής ωφελείας, όπως είναι για παράδειγμα η 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση, νερό, τηλεφωνικές ή 
άλλες συναφείς υπηρεσίες.

19Ιούλιος 2022



ΓΛ 190 – Πληρωτέα Ποσά και 
Οφειλόμενα Έξοδα

❑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ – ΠΕΔΙΑ 
ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

▪ Πεδίο για καταχώρηση ποσού που καθίσταται πληρωτέο 
τους επόμενους 12 μήνες 

▪ Ποσό που καθίσταται απαιτητό πέραν των 12 μηνών 
• Αυτόματη συμπλήρωση, νοουμένου ότι γίνεται εκ των προτέρων  

ορθή καταχώρηση στο προηγούμενο πεδίο 

▪ Πεδίο για καταχώρηση Πληρωτέων ως αντιπρόσωπος 
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ΓΛ 190 – Πληρωτέα Ποσά και 
Οφειλόμενα Έξοδα

21

Πληρωτέα ως αντιπρόσωπος

❑ Ποσά που καταβάλλονται ως μεσάζων/αντιπρόσωπος:  

Σε μια σχέση αντιπροσωπείας, οι ακαθάριστες εκροές αφορούν σε ποσά που 
καταβάλλονται για λογαριασμό άλλου τρίτου μέρους. Τα ποσά που 
καταβάλλονται από την οντότητα, ως μεσάζων/ αντιπρόσωπος τρίτων μερών,  
δεν οδηγούν σε μείωση των καθαρών περιουσιακών στοιχείων ή των εξόδων 
της Δημοκρατίας. 
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ΓΛ 191 - Κατάσταση Υπολοίπων 
Τμηματικών Λογαριασμών Καταθέσεων 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ

❑ Συμπλήρωση ηλεκτρονικού Εντύπου για υφιστάμενους 
Τμηματικούς Λογαριασμούς Καταθέσεων 

❑ Για κάθε Κέντρο Κόστους συμπληρώνεται ξεχωριστό 
ηλεκτρονικό Έντυπο.

❑ Στο κάθε φύλο εργασίας, συμπληρώνονται τα αντίστοιχα 
πεδία «Κωδικός Λογαριασμού» και «Περιγραφή 
Λογαριασμού» που αφορούν στο συγκεκριμένο 
λογαριασμό Καταθέσεων για τον οποίο συμπληρώνεται 
το συγκεκριμένο ηλεκτρονικό Έντυπο. 
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ΓΛ 192 – Αναβαλλόμενα Έσοδα 
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❑ «Αναβαλλόμενα Έσοδα» είναι ποσά που έχουν ληφθεί εκ των

προτέρων, χωρίς οι υπηρεσίες ή οι υποχρεώσεις σχετικά με

το αναβαλλόμενο έσοδο να έχουν πραγματοποιηθεί.

Δηλαδή, τα αναβαλλόμενα έσοδα αντικατοπτρίζουν ποσά τα

οποία έχουν ληφθεί προκαταβολικά, χωρίς να έχουν

παρασχεθεί ακόμα τα αγαθά ή οι υπηρεσίες.

❑ Αναβαλλόμενα έσοδα → Αναγνώριση Υποχρέωσης στις

οικονομικές καταστάσεις
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ΓΛ 192 - Αναβαλλόμενα Έσοδα  

❑ Το ηλεκτρονικό Έντυπο ΓΛ 192 συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις
εσόδων που:

o έχουν ληφθεί εντός του έτους αναφοράς χωρίς η αντίστοιχη
υπηρεσία / αγαθά να έχει παραδοθεί, και

o η σχετική είσπραξη έχει καταχωρηθεί σε άρθρο εσόδων κατά το
έτος αναφοράς

❑ Το ηλεκτρονικό Έντυπο ΓΛ 192 δεν συμπληρώνεται για αντίστοιχες
περιπτώσεις εσόδων που έχουν εισπραχθεί προκαταβολικά και για
τα οποία έχουν διενεργηθεί καταχωρήσεις σε Τμηματικούς
Λογαριασμούς Καταθέσεων.

24Ιούλιος 2022



Εγκύκλιος αρ. 1797 – Καταγραφή 
Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού  

❑ Χορηγίες Συγκεκριμένου Σκοπού : 

είναι οι χορηγίες που περιέχουν λεπτομερείς προϋποθέσεις και υποχρεώσεις 
απόδοσης οι οποίες πρέπει να εκπληρωθούν από τον παραλήπτη της 
χορηγίας. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των προϋποθέσεων αυτών, ο 
παραλήπτης χάνει το δικαίωμα του για την εν λόγω χορηγία.   Παραδείγματα  
«Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού» περιλαμβάνουν: 

o παραχώρηση χορηγίας για δράσεις έρευνας 

o παραχώρηση χορηγίας σε άτομα που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια 
επιλεξιμότητας

• «Υποχρέωση απόδοσης» ορίζεται η υποχρέωση που περιλαμβάνεται σε 
μια σύμβαση ή σε μια άλλη δεσμευτική συμφωνία μεταξύ μιας οντότητας 
και ενός τρίτου μέρους, και η οποία πρέπει να εκπληρωθεί προκειμένου 
να μεταφερθεί ένας πόρος από την οντότητα στο τρίτο μέρος. 
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Εγκύκλιος αρ.  1797 – Καταγραφή 
Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού  

❑ Παραχώρηση Xορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού (με υποχρέωση απόδοσης)

- Διενέργεια ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται ότι εκπληρώνονται οι προϋποθέσεις και
οι υποχρεώσεις απόδοσης.

- Εάν για οποιοδήποτε λόγο έχει καταβληθεί μία χορηγία:

❑ προτού ελεγχθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις ή / και οι υποχρεώσεις
απόδοσης ή

❑ έχει εξακριβωθεί ότι δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ή / και οι
υποχρεώσεις απόδοσης

τότε το ποσό της χορηγίας που παραχωρήθηκε, καταχωρείται στο Ενεργητικό

στον Ισολογισμό

❑ Χορηγίες που παραχωρούνται ως Μεσάζοντας/Αντιπρόσωπος τρίτου μέρους:

Χορηγία ως μεσάζοντας / αντιπρόσωπος είναι η χορηγία που λαμβάνεται από
ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο με σκοπό αυτή να παραχωρηθεί σε τρίτους
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Εγκύκλιος αρ. 1797 – Καταγραφή 
Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού  

❑ Το ηλεκτρονικό Έντυπο συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις που έχουν δοθεί
χορηγίες που κατά την ημερομηνία αναφοράς πληρούν όλα τα παρακάτω:

▪ έχουν παραχωρηθεί για συγκεκριμένο σκοπό,

▪ περιέχουν υποχρεώσεις απόδοσης όπως ορίζονται στην Εγκύκλιο αρ. 1797,

▪ η σχετική πληρωμή έχει καταχωρηθεί σε άρθρο εξόδων στο έτος αναφοράς ή σε
προηγούμενο έτος

▪ δεν περιλαμβάνονται κάτω από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά
Ταμεία (ΕΤΠΑ, ΤΣ, ΕΚΤ, ΕΤΘΑ, ΤΕΒΑ)

▪ περιλαμβάνονται στο Μητρώο «Χορηγίες κι Άλλες Μεταβιβάσεις» που είναι
ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας
(https://accruals.treasury.gov.cy/gr), κάτω από την ενότητα «Έντυπα / Συνοπτικές
Καταστάσεις ανά Υπουργείο / Μητρώο Χορηγιών κι Άλλων Μεταβιβάσεων».

❑ Χορηγίες που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο «Χορηγίες κι Άλλες
Μεταβιβάσεις» => Ομάδα Έργου
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Ηλεκτρονικά Έντυπα
Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού



Εγκύκλιος αρ. 1797 – Καταγραφή 
Χορηγιών Συγκεκριμένου Σκοπού  

❑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ – ΠΕΔΙΑ ΠΟΥ ΑΞΙΖΟΥΝ 
ΙΔΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

➢ Σε συγκεκριμένο πεδίο επιλέγεται η απάντηση «ΝΑΙ», σε περίπτωση που 
προτού καταβληθεί το ποσό της χορηγίας ή πριν το τέλος της περιόδου 
αναφοράς, έχει ελεγχθεί ότι έχουν εκπληρωθεί οι υποχρεώσεις 
απόδοσης που τέθηκαν στο λήπτη της χορηγίας

➢ Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης στο πιο πάνω πεδίο, καταχωρείται 
το αντίστοιχο ποσό κατά το τέλος του προηγούμενου οικονομικού έτους.

➢ Υπάρχει και πάλι η επιλογή «Ναι» στις περιπτώσεις που μέρος ή 
ολόκληρο το ποσό της χορηγίας καταβάλλεται ως αντιπρόσωπος άλλου 
φυσικού ή νομικού προσώπου. Σε περίπτωση θετικής απάντησης 
καταχωρείται το αντίστοιχο ποσό.
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Σ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΩΦΕΛΗΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΝΟΙΑΣ  



Τι είναι Κοινωνικά Ωφελήματα; 

Ιούλιος 2022

Ωφελήματα που παραχωρούνται σε χρηματικό ποσό: 

A. σε συγκεκριμένα άτομα ή/και νοικοκυριά που ικανοποιούν
συγκεκριμένα επιλέξιμα κριτήρια,

Β. ελαχιστοποιούν τις συνέπειες του Κοινωνικού Κινδύνου,
και

Γ. ικανοποιούν τις ανάγκες της κοινωνίας στην ολότητά της.

(Πηγή: IPSAS 42)

32

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: στον Προϋπολογισμό κάθε Υπουργείου/Τμήματος/ Υπηρεσίας, 

μπορεί να δίνεται διαφορετική ονομασία για περιγραφή ενός «Κοινωνικού 

Ωφελήματος» όπως για παράδειγμα «Παροχή», «Βοήθημα», «Σύνταξη», 

«Επίδομα», «Εισόδημα», «Σχέδιο», «Επιχορήγηση». Όποια ονομασία και να 

δίνεται, πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο ικανοποιούνται τα κριτήρια του εν λόγω 

Ορισμού.        



Τι είναι Κοινωνικός Κίνδυνος; 
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Ο Κοινωνικός Κίνδυνος περιλαμβάνει γεγονότα ή
καταστάσεις τα οποία:

Α. σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά ενός ατόμου ή/και
νοικοκυριού – π.χ. ηλικία, υγεία, φτώχεια (οικονομική
κατάσταση), εργασιακή κατάσταση, και

Β. ενδέχεται να επηρεάσουν με δυσμενή τρόπο την
ευημερία των ατόμων ή/και νοικοκυριών είτε μέσω της
αύξησης των αναγκών και υποχρεώσεων τους είτε μέσω της
μείωσης των εισοδημάτων τους.

(Πηγή: IPSAS 42)



Παραδείγματα Κοινωνικού Κινδύνου 
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Μείωση εισοδημάτων 
λόγω εμφάνισης 

ασθένειας

Αύξηση δαπανών 
ευάλωτων ομάδων

Μείωση εισοδημάτων 
λόγω απώλειας της 

εργασίας



Εκτός του αντικειμένου της Λογιστικής 
Πολιτικής 

Ιούλιος 2022 35

❑ Παροχή ευρέως προσβάσιμων αγαθών/υπηρεσιών (δημόσια
αγαθά/υπηρεσίες) π.χ. εκπαίδευση, υγεία

❑ Ιδιωτικές διευθετήσεις / συμφωνίες π.χ. εκπτωτικά δάνεια όπως τα
φοιτητικά δάνεια

❑ Κοινωνικές Ασφαλίσεις που καταβάλλει το κράτος για τους
δημόσιους υπαλλήλους ως εργοδότης τους

❑ Αγαθά/υπηρεσίες που παραχωρούνται για κάλυψη έκτακτου
περιστατικού π.χ. μετά από πλημμύρα ή σεισμό

❑ Οποιοδήποτε Ωφέλημα που παραχωρείται για αντιμετώπιση
οποιουδήποτε Κοινωνικού Κινδύνου άλλου από την ευημερία του
ατόμου/νοικοκυριού π.χ. βία στην οικογένεια

❑ Συλλογικά αγαθά/υπηρεσίες π.χ. άμυνα, αστυνόμευση
❑ Αποζημίωση κόστους παροχής αγαθών/υπηρεσιών ή παροχή 

κουπονιών



Δύο είδη Ωφελημάτων 
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Σε χρηματικό ποσό Σε είδος

Ωφέλημα Κοινωνικής

Πρόνοιας

Ωφελήματα 

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

- Φοιτητική Χορηγία

- Επίδομα Τέκνου

- Επίδομα Βαριάς Κινητικής Αναπηρίας

- Παροχή Δημόσιων Μεταφορών

- Ίδρυμα Χρίστου Στέλιου Ιωάννου

- Θερινά Δημόσια Σχολεία

- Κυβερνητική Είσφορά στο ΓεΣΥ

Κοινωνικό Ωφέλημα



Τι περιλαμβάνουν τα Ωφελήματα 
Κοινωνικής Πρόνοιας – σε «Είδος»

Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας → Ωφελήματα σε Είδος 
μπορεί να παραχωρηθούν με:

❑ την προμήθεια αγαθών ή/και υπηρεσιών,  

❑ τα κουπόνια (vouchers), 

❑ την αποζημίωση όλου ή μέρους του κόστους που 
επωμίστηκαν τα άτομα ή/και νοικοκυριά για την 
εξασφάλιση των αγαθών ή/και υπηρεσιών (ανάκτηση 
εξόδου), ή/και       

❑ την επιχορήγηση Οργανισμού ο οποίος έχει σκοπό 
σύστασης του την παραχώρηση Ωφελημάτων προς 
άτομα ή/και νοικοκυριά 

Ιούλιος 2022 37



Διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται για 
Εντοπισμό Κοινωνικών Ωφελημάτων 

Συνεχής έλεγχος για εξαγγελίες Νέων Σχεδίων που 
ενδεχομένως να εμπίπτει στις Λογιστικές Πολιτικές των ΚΩ 
/ ΩΚΠ

Συμπλήρωση Εντύπου καταγραφής των ΚΩ / ΩΚΠ

Αποστολή στην Κεντρική Ομάδα Έργου για αξιολόγηση 

πχ. παραχώρηση πακέτων με μέτρα στήριξης ατόμων 
(εργαζομένων), επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων 
λόγω των περιοριστικών μέτρων για περιορισμό της 
πανδημίας → εξέταση κατά πόσο εμπίπτουν στις 
Λογιστικές Πολιτικές των ΚΩ / ΩΚΠ → κτλ
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Καταγραφή ΚΩ και ΩΚΠ

Θα καταγραφούν μόνο 

➢ το ποσό των Ωφελημάτων των οποίων τα κριτήρια 
ικανοποιήθηκαν κατά το έτος και αφορούν το 2021 
αλλά είναι πληρωτέα τους πρώτους μήνες του 2022

➢ το ποσό των Ωφελημάτων που ικανοποιούν τα 
κριτήρια πληρωμής το Δεκέμβριο του 2021 και η 
αμέσως επόμενη πληρωμή του θα διενεργηθεί το 
2022
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Ηλεκτρονικά Έντυπα
Κοινωνικών Ωφελημάτων / Ωφελημάτων 
Κοινωνικής Πρόνοιας

❑ Το ηλεκτρονικό Έντυπο συμπληρώνεται για τις περιπτώσεις που
έχουν δοθεί Κοινωνικά Ωφελήματα ή Ωφελήματα Κοινωνικής
Πρόνοιας που κατά την ημερομηνία αναφοράς περιλαμβάνονται
στο Μητρώο «Χορηγίες κι Άλλες Μεταβιβάσεις» που είναι
ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του Γενικού Λογιστηρίου της
Δημοκρατίας (https://accruals.treasury.gov.cy/gr), κάτω από την
ενότητα «Έντυπα / Συνοπτικές Καταστάσεις ανά Υπουργείο /
Συνοπτική Κατάσταση Κοινωνικών Ωφελημάτων ανά Υπουργείο».

❑ Κοινωνικά Ωφελήματα / Ωφελήματα Κοινωνικής Πρόνοιας που δεν
περιλαμβάνονται στη «Συνοπτική Κατάσταση Κοινωνικών
Ωφελημάτων ανά Υπουργείο» => Ομάδα Έργου
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Ηλεκτρονικά Έντυπα
Κοινωνικών Ωφελημάτων / Ωφελημάτων 
Κοινωνικής Πρόνοιας



ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ / ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
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Στοιχεία Επικοινωνίας 

▪ Μάριος Χατζηδαμιανού 

email: mhadjidamianou@treasury.gov.cy

Τηλ.: 22602368

▪ Ευηλένα Αναστασίου

email: eanastasiou@treasury.gov.cy

Τηλ.: 22602372

▪ Μαρίνα Τσιαλή

email: mtsiali@treasury.gov.cy

Τηλ.: 22602299
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