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Περίληψη:  

Ελληνική γλώσσα: 

Η παγκόσμια πρόκληση για τη λογιστική ως επιστήμη σήμερα είναι η διαφάνεια, η υποβολή 

εκθέσεων και η λογοδοσία. Σκοπός της διδακτορικής διατριβής είναι η διερεύνηση των ΔΠΧΑ 

στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, καθώς και η παρουσίαση των μεθόδων που 

χρησιμοποιούνται, προκειμένου να αναπτυχθεί ένα νέο πρωτότυπο πλαίσιο το οποίο, 

ακολουθώντας το, θα βοηθήσει τους δημόσιους φορείς και τις επιχειρήσεις να έχουν καλύτερο 

έλεγχο των πληροφοριών που δημοσιεύουν και, συνεπώς, καλύτερη διαχείριση των 

διοικητικών αποφάσεων. Η μέθοδος αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην ελληνική 

πραγματικότητα, δεδομένου ότι επί του παρόντος έχει μεταβατική περίοδο προσαρμογής. Ένας 

δεύτερος σκοπός είναι η διερεύνηση διοικητικών διαδικασιών σε οντότητες του δημόσιου και 

του ιδιωτικού τομέα, όπως προκύπτουν από τη δομή καταγραφής και εμφάνισης λογιστικών 

δεδομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των αντίστοιχων Διεθνών Προτύπων (ΔΠΧΑ και 

ΔΛΠΔΤ) εντός των ακόλουθων πλαισίων αναφοράς:  

1. Το θεσμικό πλαίσιο και η εταιρική διακυβέρνηση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 

2. Διαδικασίες κατάρτισης του προϋπολογισμού, των λογιστικών και ελεγκτικών 

μοντέλων και των αφηγηματικών πληροφοριών, 

3. Η χρήση διοικητικών μεθόδων για τη λήψη αποφάσεων, 

4. Η οικονομική ανάλυση των δημοσιονομικών και λογιστικών καταστάσεων. 

Η αναγκαιότητα της έρευνας στο πλαίσιο αυτής της διδακτορικής διατριβής έγκειται στη 

διαχρονική διερεύνηση του κατά πόσον οι συγκλίσεις της δημοσιονομικής διαχείρισης και 

ανάλυσης μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα είναι δυνατές τόσο από λογιστικής 

όσο και από οικονομικής άποψης. Η εφαρμογή όλο και περισσότερων αρχών του ιδιωτικού 

τομέα στους δημόσιους φορείς βασίζεται στην ανάγκη εναρμόνισης του δημόσιου τομέα στις 

σύγχρονες μεθοδολογίες και πρακτικές που εφαρμόζονται στον ιδιωτικό τομέα, παρά το 

γεγονός ότι ο σκοπός και η κατεύθυνση της διαχείρισης των πόρων διαφέρουν.  

 

 



Αγγλική γλώσσα: 

The global challenge for accounting as a science nowadays is transparency, reporting, and 

accountability. The purpose of the doctoral thesis is to investigate international accounting 

standards in the private and public sectors as well as to present the methods used in order to 

develop a new original framework which, by following it, will help public bodies and 

businesses to have better control over the information and thus better management of 

administrative decisions. This method could be applied to the Greek reality since it currently 

has a transitional period of adaptation to the corresponding international requirements. A 

second purpose is to investigate administrative processes in public and private sector entities as 

they arise through the structure of recording and displaying accounting data under the 

provisions of the respective International Standards (IFRS and IPSAS) within the following 

reference frameworks:  

1. The institutional framework and corporate governance of the private and public 

sectors. 

2. Procedures for drawing up a budget, accounting and control models and narrative 

information, 

3. The use of administrative methods to assist decision-making, 

4. The financial analysis of the budgetary and accounting statements. 

The necessity of research in the context of this Ph.D. thesis lies in the longitudinal investigation 

of whether the convergences of financial management and analysis between the public and 

private sectors are possible in both accounting and financial terms. The application of more and 

more private-sector principles to public entities is based on the need to harmonize the public 

sector into modern methodologies and practices applied in the Private Sector, even though 

resource management's purpose and direction differ. 
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