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Το λογισµικό «Λογιστήριο ΝΠΔΔ» έχει αναπτυχθεί εξ
ολοκλήρου από την Anadelta Software για να καλύψει
τις νέες ανάγκες ταυτόχρονης παρακολούθησης του
Λογιστηρίου ενός Ν.Π.Δ.Δ. τόσο σύµφωνα µε το
Δηµόσιο Λογιστικό (Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και
Εξόδων του Προϋπολογισµού Ν.Π.Δ.Δ.) όσο και µε το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο Ν.Π.Δ.Δ. (Προεδρικό
Διάταγµα 205/98).
Αναπτύχθηκε από την αρχή σε περιβάλλον Windows
και στηρίχτηκε στην εµπειρία που είχε η εταιρία µας
από την πολύχρονη εφαρµογή των προηγουµένων
προγραµµάτων της, που ήταν εγκατεστηµένα στα Περιφερειακά Τµήµατα του Τεχνικού Επιµελητηρίου της
Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.) από το 1993.
Η εξ’ αρχής παραµετρική σχεδίασή του το καθιστούν εξ’
ίσου κατάλληλο για χρήση από Φορείς Κοινωνικής
Ασφάλισης (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο µε βάση το
Π.Δ. 80/97), Μονάδες Υγείας (Κλαδικό Λογιστικό
Σχέδιο µε βάση το Π.Δ. 146/2003) και από Ο.Τ.Α.
(Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο µε βάση το Π.Δ. 315/99 και
την αντίστοιχη κωδικοποίηση του Δηµόσιου Λογιστικού των Ο.Τ.Α.).

ΚΛΑΔΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ
Η εφαρµογή των Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων
αντικειµενικά δηµιουργεί δυσκολίες και νέο φόρτο
εργασίας στο προσωπικό των Λογιστηρίων. Αυτές
σχετίζονται µε την αλλαγή του τρόπου εργασίας αλλά
και µε τη δυσκολία αντιστοίχισης των Κωδικών του
Δηµόσιου Λογιστικού µε τους Λογαριασµούς του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
Οι παρατηρήσεις - υποδείξεις των υπευθύνων των
Τµηµάτων του Τ.Ε.Ε. και η εµπειρία της εταιρίας µας
από την πολύχρονη συνεργασία µας µαζί τους, µας
οδήγησε να δούµε µέσα από ένα διαφορετικό πρίσµα το πέρασµα στις νέες
λειτουργίες ενός Λογιστηρίου. Το
λογισµικό είναι έτσι φτιαγµένο ώστε να
µην ανατρέπει τη συνηθισµένη λειτουργία του Λογιστηρίου αλλά να εισάγει
βαθµιαία, το προσωπικό που θα το
χρησιµοποιήσει, στα µυστικά του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
Ο χρήστης του προγράµµατος έχει τη
δυνατότητα, για όσο διάστηµα αυτός
κρίνει, να εργάζεται σκεπτόµενος µε τον
τρόπο και τους Κωδικούς του Δηµόσιου
Λογιστικού και το λογισµικό αναλαµβάνει να τον καθοδηγήσει προτείνοντάς του
τον ή τους κατάλληλους Λογαριασµούς
του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου.
Η αντιστοίχιση των Κωδικών του Προϋπολογισµού - Δηµόσιου Λογιστικού µε τους Λογαριασµούς του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου γίνεται από
το πρόγραµµα µε έναν µοναδικό, δυναµικό και ευέλικτο τρόπο, που επιτρέπει στο Ν.Π.Δ.Δ. να διατηρήσει
τη δοµή του Προϋπολογισµού του, κινώντας ταυτόχρονα και σωστά τους Λογαριασµούς της Γενικής
Λογιστικής και όχι εκ των υστέρων µε λειτουργία
«γέφυρας».
Αυτός ο τρόπος αντιστοίχισης επιτρέπει και τη γρήγορη
εξοικείωση στελεχών του ιδιωτικού τοµέα µε τους
Κωδικούς του Δηµόσιου Λογιστικού, ώστε να
µπορούν να βοηθήσουν το Ν.Π.Δ.Δ. σαν σύµβουλοι,
εξωτερικοί ή όχι. Είναι γνωστό ότι στον ιδιωτικό τοµέα
υπάρχει µεγάλη εµπειρία στην εφαρµογή Λογιστικού
Σχεδίου, ανάλογου του Κλαδικού, η οποία όµως δεν
συνδυάζεται µε εµπειρία του Δηµόσιου Λογιστικού.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
Οι κυριότερες λειτουργίες του προγράµµατος µέσα
από το πρίσµα του Δηµόσιου Λογιστικού αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

• Καταχώρηση και εκτύπωση του Προϋπολογισµού
και όλων των τροποποιήσεών του.
• Δηµιουργία καρτελών δικαιούχων - προµηθευτών.
• Καταχώρηση των παραστατικών εξόδων, αγορών
και δαπανών.
• Παραµετρικός ορισµός τύπων Δελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών και Χρηµατικών Ενταλµάτων (προµηθειών, υπηρεσιών, αποζηµιώσεων, µισθοδοσίας κλπ),
που περιλαµβάνουν τα ποσοστά των κρατήσεων, τους
αντίστοιχους κωδικούς εσόδων (Δηµόσιου Λογιστικού)
και λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής.

• Αυτόµατη έκδοση Δελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών, που εκτός από τις απαραίτητες κινήσεις στους
λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής, προετοιµάζει
πλήρως τα Χρηµατικά Εντάλµατα ή τα Γραµµάτια
Είσπραξης που θα ακολουθήσουν.
• Δηµιουργία Χρηµατικών Ενταλµάτων Πληρωµής
(ατοµικών ή οµαδικών) χωρίς άλλες εισαγωγές στοιχείων παρά µόνο µε αναφορά στα αντίστοιχα Δελτία
Συµψηφιστικών Εγγραφών.
• Εµπεριέχεται ο υπολογισµός των πάσης φύσεως
κρατήσεων, του Φόρου Εισοδήµατος, του καταβλητέου στον δικαιούχο ποσού και η εκτύπωση συνοδευτικών καταστάσεων αναλυτικού υπολογισµού των
κρατήσεων (ανά ένταλµα).
• Εκτύπωση συνοδευτικής κατάστασης για την υποβολή των ενταλµάτων προς έγκριση - θεώρηση στο
Ελεγκτικό Συνέδριο ή σε άλλη ελέγχουσα αρχή.
• Δυνατότητα ακύρωσης, διόρθωσης, επανέκδοσης
Εντάλµατος που δεν έχει επικυρωθεί.
• Διαδικασία επικύρωσης του Εντάλµατος που
περιλαµβάνει την καταχώρηση της έγκρισης - θεώρησής του καθώς και της αντίστοιχης ηµεροµηνίας
θεώρησης.
• Έκδοση Γραµµατίων Είσπραξης για την καταχώρηση

των εσόδων (αυτόµατη δηµιουργία µε βάση τα Δελτία
Συµψηφιστικών Εγγραφών) ή των κρατήσεων (αυτόµατη δηµιουργία µε βάση τα θεωρηµένα εντάλµατα).
• Καταχώρηση των δαπανών στις αντίστοιχες καρτέλες
των εξόδων, των εσόδων ή κρατήσεων στις αντίστοι-

που δίνουν πλήρη εικόνα της κίνησης του Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ
Το πρόγραµµα περιλαµβάνει το σχέδιο
λογαριασµών του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών Προσώπων
Δηµοσίου Δικαίου (Π.Δ. 205/98), του
αντίστοιχου των Φορέων Κοινωνικής
Ασφάλισης (Π.Δ. 80/97) ή των Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 146/2003) ή τέλος
αυτού των Ο.Τ.Α. (Π.Δ. 315/99)
ανάλογα µε τον Νοµικό Πρόσωπο στο
οποίο θα εγκατασταθεί.
Οι
κυριότερες
λειτουργίες
του
προγράµµατος µέσα από το πρίσµα του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αναφέρονται συνοπτικά στη συνέχεια:

χες καρτέλες των εσόδων και της δαπάνης ανά δικαιούχο στην αντίστοιχη καρτέλα.
• Αυτόµατη δηµιουργία καταστάσεων για αντιγραφή
σε χειρόγραφες επιταγές ή έκδοση και εκτύπωση
µηχανογραφηµένων επιταγών µε τα αντίστοιχα ποσά
στους δικαιούχους.
• Παρακολούθηση κίνησης επιταγών, παραδοθείσες,
µη παραδοθείσες, εξοφληµένες, ανεξόφλητες.
• Απόδοση των κρατήσεων κατά τακτά χρονικά
διαστήµατα (ανά µήνα ή δίµηνο) µε τη
δηµιουργία καταστάσεων κρατήσεων
που πρόκειται να αποδοθούν και την
αυτόµατη έκδοση Ενταλµάτων Απόδοσης των κρατήσεων.
• Διαδικασία εµφάνισης και ελέγχου
αποδοθεισών και µη κρατήσεων.
• Εκτύπωση καταστάσεων φόρων µε
όλα τα απαραίτητα στοιχεία.
• Εκτύπωση συγκεντρωτικών καταστάσεων τιµολογίων για υποβολή στο ΚΕ.
Π.Υ.Ο.
• Εκτύπωση βεβαίωσης αποδοχών ή
παρακράτησης φόρου για όλους τους
δικαιούχους στο τέλος του χρόνου
καθώς και οριστικής δήλωσης φόρου.
• Παρακολούθηση της εκτέλεσης του
προϋπολογισµού σύµφωνα µε τους
κωδικούς του Δηµοσίου Λογιστικού.
• Εκτύπωση απολογισµού και τήρηση - εκτύπωση
όλων των βιβλίων και καρτελών του Ν.Π.Δ.Δ..
• Προβολή και εκτύπωση αναλυτικών καταστάσεων,

• Αντιστοίχιση των παραπάνω λογαριασµών µε τους κωδικούς εσόδων και
εξόδων του Δηµόσιου Λογιστικού
µέσα από ένα εύχρηστο και ευέλικτο
περιβάλλον, που επιτρέπει τη δηµιουργία οποιασδήποτε συνδεσµολογίας.
• Διαδικασίες λογιστικοποίησης αγορών και δαπανών
που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο, µε την
έκδοση Δελτίων Συµψηφιστικής Εγγραφής και
χρέωση των σχετικών λογαριασµών των οµάδων
1,2,5 και 6.
• Διαδικασίες λογιστικοποίησης εσόδων που προβλέπονται από το παραπάνω σχέδιο µε τη διενέργεια

συµψηφιστικών εγγραφών και ενηµέρωση των σχετικών λογαριασµών της οµάδας 7.
• Κατηγοριοποίηση των Δελτίων Συµψηφιστικών

Εγγραφών ανάλογα µε το είδος της εξάρτησης τους
από το Δηµόσιο Λογιστικό.
• Κατηγορία Δελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών
(πληρωµών, µισθοδοσίας, απόδοσης κρατήσεων) για
την προετοιµασία Χρηµατικών Ενταλµάτων χωρίς εκ
νέου καταχώρηση οικονοµικών στοιχείων.
• Κατηγορία Δελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών
(εσόδων, εισπράξεων) για την προετοιµασία Γραµµατίων Είσπραξης χωρίς εκ νέου καταχώρηση οικονοµι-

κών στοιχείων.
• Κατηγορία Δελτίων Συµψηφιστικών Εγγραφών
που δεν σχετίζονται µε το Δηµόσιο Λογιστικό αλλά
χρησιµεύουν για την παρακολούθηση του Ταµείου
(κινήσεις µεταφοράς ποσών) και για την εισαγωγή
στοιχείων που σχετίζονται µε το Μητρώο Παγίων, τις
Κινήσεις Έναρξης ή άλλες τακτοποιητικές κινήσεις.
• Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
προς τους προµηθευτές και των απαιτήσεών του από
τους πελάτες.
• Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
από φόρους και τέλη προς το Ελληνικό Δηµόσιο, τους
δήµους, τις κοινότητες και λοιπούς οργανισµούς
δηµοσίου δικαίου (Λογαριασµός 54).
• Παρακολούθηση των υποχρεώσεων του Ν.Π.Δ.Δ.
προς τους διάφορους Ασφαλιστικούς Οργανισµούς
για εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις που προέρχονται από µισθοδοσία του προσωπικού (Λογαριασµός
55).
• Παράλληλη µε την εκτέλεση του προϋπολογισµού
παρακολούθηση όλων των εσόδων και εξόδων του
τµήµατος, σύµφωνα µε τους λογαριασµούς και
υπολογαριασµούς Γενικής Λογιστικής του Κλαδικού
Λογιστικού Σχεδίου Ν.Π.Δ.Δ. και τήρηση των προβλεπόµενων Λογαριασµών Τάξεως.
• Αρχική Απογραφή των παγίων, των αποθεµάτων,
των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων του Ν.Π.Δ.Δ.,

δηµιουργία και εκτύπωση ισολογισµού έναρξης.
• Αναλυτική τήρηση Μητρώου Παγίων και αυτόµατη
διενέργεια των αποσβέσεων.
• Καταχώρηση Απογραφής των αποθεµάτων στο
τέλος της χρήσης.
• Κλείσιµο χρήσης µέσα από µια πρωτοποριακή και
αυτόµατη διαδικασία, που επιτρέπει τον πλήρη
έλεγχο του χρήστη πάνω στις κινήσεις, χωρίς να τον
υποχρεώνει σε περιττές καταχωρήσεις. Η εποπτεία και
η δυνατότητα διορθωτικών κινήσεων
υπάρχει και µετά το κλείσιµο, το
οποίο οριστικοποιείται όταν ο υπεύθυνος το ζητήσει.
• Στη διάρκεια της παραπάνω διαδικασίας προκύπτουν αυτόµατα ο
λογαριασµός Γενικής Εκµετάλλευσης
και ο λογαριασµός Αποτελεσµάτων
Χρήσης, των οποίων η πλήρης
ανάλυση τηρείται στο καθολικό και οι
καταστάσεις εκτυπώνονται.
• Δηµιουργία και εκτύπωση Πίνακα
διαθέσεως αποτελεσµάτων και αυτόµατη δηµιουργία του Λογαριασµού
του Ισολογισµού τέλους χρήσης, του
οποίου η πλήρης ανάλυση τηρείται
στο καθολικό και χρησιµοποιείται για
την αυτόµατη δηµιουργία του Λογαριασµού του Ισολογισµού έναρξης
της επόµενης χρήσης και τη µεταφορά των υπολοίπων σ’ αυτή.
• Παραµετρική εκτύπωση του Ισολογισµού τέλους
χρήσης.

ΑΛΛΕΣ ΕΥΚΟΛΙΕΣ
Το λογισµικό λειτουργεί σε περιβάλλον δικτύου
εκµεταλλευόµενο τις δυνατότητες για ταυτόχρονη
εισαγωγή και επεξεργασία των δεδοµένων από διαφορετικούς σταθµούς εργασίας. Ελέγχει όλες τις διαδικασίες και εµφανίζει µηνύµατα όταν η ταυτόχρονη
εκτέλεση κάποιας διαδικασίας δεν είναι λειτουργικά
αποδεκτή. Διαχειρίζεται πολλούς εκτυπωτές και σε
όλες τις εκτυπώσεις µπορεί να γίνει προεπισκόπηση
στην οθόνη για έλεγχο πριν από την τελική εκτύπωση.
Το πρόγραµµα εκτός από την παρακολούθηση του
Λογιστηρίου έχει ήδη ενσωµατωµένες διαδικασίες
ιδιαίτερα χρήσιµες για ένα Ν.Π.Δ.Δ.. Συγκεκριµένα
υποστηρίζει:
• Τη Μισθοδοσία για το προσωπικό του Ν.Π.Δ.Δ. και
την εκτύπωση Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης για
το ΙΚΑ.
• Τη δηµιουργία καρτελών (µε πλήρη στοιχεία)
προσώπων που σχετίζονται µε το Ν.Π.Δ.Δ. και την

εκτύπωση µητρώων ανάλογα µε κατηγορία, πόλη κ.λ.π.
• Τη δηµιουργία καρτελών υπηρεσιών µε τα πλήρη
στοιχεία τους για την αποστολή επιστολών.
• Την εκτύπωση των διευθύνσεων και άλλων στοιχείων (διευθυνσιογράφος) των προσώπων σε ετικέτες και
καταστάσεις.
• Την εκτύπωση των διευθύνσεων συνήθων οµάδων
αποδεκτών εγγράφων του Νοµικού Προσώπου (π.χ.
Υπηρεσίες, Περιφερειακά Τµήµατα, Βουλευτές, Τύπος
κ.λ.π.).

του όρου για τις βελτιώσεις, προσαρµογές και σχετικές
προσθήκες στα προγράµµατα χωρίς επιπλέον κόστος
για το Ν.Π.Δ.Δ.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η αρχική εγκατάσταση του προγράµµατος γίνεται από
δικό µας έµπειρο προσωπικό, που αφού καταχωρήσει
- προσαρµόσει τον Προϋπολογισµό του Ν.Π.Δ.Δ., θα
αναπτύξει τους Λογαριασµούς Γενικής Λογιστικής του
Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου και θα τους αντιστοιχίσει
µε αυτούς του Προϋπολογισµού. Θα εκπαιδεύσει
επίσης το προσωπικό πάνω στη χρήση του προγράµµατος και στις καινοτοµίες που το θεσµικό πλαίσιο
εισάγει σε σχέση µε τον προηγούµενο τρόπο λειτουργίας του Λογιστηρίου. Αµέσως µετά την αρχική εγκατάσταση, το Ν.Π.Δ.Δ. είναι έτοιµο να εκδώσει το πρώτο
Ένταλµα ή, σύµφωνα µε το νέο θεσµικό πλαίσιο, το
πρώτο Δελτίο Συµψηφιστικής Εγγραφής.
Η προσαρµογή του προγράµµατος στις ιδιαίτερες
ανάγκες του Ν.Π.Δ.Δ., η εκπαίδευση του προσωπικού,
η ρύθµιση των παραµέτρων του προγράµµατος
ανάλογα µε τον εξοπλισµό του Ν.Π.Δ.Δ. και η αρχική
τροφοδότηση του προγράµµατος µε στοιχεία από
υπάρχοντα αρχεία του Ν.Π.Δ.Δ. συµπεριλαµβάνονται στο αρχικό κόστος του προγράµµατος.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Με την αγορά του προγράµµατος παρέχεται δωρεάν
υποστήριξη (τηλεφωνική ή επί τόπου όταν απαιτηθεί),
συντήρηση αρχείων και ρύθµιση παραµέτρων του
προγράµµατος για ένα χρόνο. Τέλος για τον πρώτο
χρόνο παρέχονται δωρεάν όλες οι βελτιώσεις,
προσαρµογές και σχετικές προσθήκες στο πρόγραµµα
που θα υποδειχθούν από το συγκεκριµένο Ν.Π.Δ.Δ. ή
από άλλο πελάτη στα πλαίσια του πλάνου της συνεχούς συντήρησης και βελτίωσης που ακολουθεί η
εταιρεία µας σε όλα της τα προγράµµατα.
Για την υποστήριξη και συντήρηση του προγράµµατος
πέραν του παραπάνω χρόνου προσφέρουµε συµβόλαιο συντήρησης µε ετήσια συνδροµή 15% επί της
αρχικής τιµής του προγράµµατος. Οι υπόλοιποι όροι
της συντήρησης - υποστήριξης θα είναι ίδιοι µε τους
αντίστοιχους όρους της δωρεάν συντήρησης - υποστήριξης του πρώτου χρόνου, συµπεριλαµβανοµένου και
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