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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

 

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν µια από τις βασικές παραµέτρους 

προαγωγής και διατήρησης της υγείας των πολιτών σε µία οργανωµένη 

κοινωνία. Τα σύγχρονα κράτη πρόνοιας αποτελούν θεσµό µείζονος 

οικονοµικής και κοινωνικής σηµασίας. Ιδιαίτερα, τις τελευταίες δεκαετίες 

παρατηρείται διεθνώς ένα διαρκώς αυξανόµενο ενδιαφέρον για το κόστος 

παροχής υπηρεσιών υγείας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην επονοµαζόµενη 

"παγκόσµια επιδηµία" µεταρρύθµισης στην περίθαλψη. Τροχοπέδι, όµως, της 

επίτευξης των  στόχων αυτής της µεταρρύθµισης αποτελεί η έλλειψη 

δεδοµένων βάσει των οποίων θα διαµορφωθεί η πολιτική για την υγεία, 

καθώς και η αναγκαιότητα ύπαρξης ολοκληρωµένων οικονοµικών 

αξιολογήσεων. Πιο συγκεκριµένα, επιχειρείται αλλαγή πολιτικής χωρίς την 

ύπαρξη δεδοµένων αξιολόγησης του κόστους και των ωφεληµάτων για τον 

ασθενή και το περιβάλλον του.  

 

 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η συγκεκριµένη µελέτη σκοπό έχει την παρουσίαση µιας 

µεθοδολογικά άρτιας και θεωρητικά ολοκληρωµένης πρότασης σχετικά µε την 

προσπάθεια εντοπισµού του κόστους των υγειονοµικών υπηρεσιών στο 

ελληνικό περιβάλλον µέσω της χρησιµοποίησης του επιµερισµού των εξόδων 

σε κέντρα κόστους. 

 Μέσω της εργασίας αυτής, διευκρινίζονται σηµεία που αφορούν τον 

τρόπο λειτουργίας λογιστικών συστηµάτων υγείας, ενώ ταυτόχρονα γίνεται 

προσπάθεια για µια οργάνωση σε ένα βιβλίο εργασίας κοστολόγησης στο 

Excel, που µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µικρές νοσοκοµειακές µονάδες, 

όπως το Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης που µελετά η εργασία.  

Η εγκυρότητα των αποτελεσµάτων που εξάγουµε από την εργασία 

θεωρούνται δευτερεύουσας σηµασίας, αφού δεν ήταν εφικτό, για διάφορους 

λόγους, να συλλεχθούν αρκετά στοιχεία που θα καθιστούσαν την µελέτη αυτή 
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ολοκληρωµένη κοστολογικά, χωρίς βέβαια αυτό να σηµαίνει ότι δεν 

καταβλήθηκε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η συλλογή των στοιχείων να 

δώσει κάποια βασικά αποτελέσµατα. 

 

 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΤΟΧΟΙ 

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κοστολόγηση των κλινικών 

ενός µικρού Γενικού Νοσοκοµείου της Θεσσαλονίκης. Αφετηρία της 

προσπάθειας είναι η ανάδειξη του κόστους των Νοσοκοµειακών Υπηρεσιών 

του Ιδρύµατος στα πλαίσια του ελληνικού συστήµατος υγείας έτσι όπως είναι 

διαµορφωµένο σήµερα. Σύµφωνα µε την διεθνή βιβλιογραφία και τα 

υπάρχοντα µεθοδολογικά µοντέλα κοστολόγησης υγειονοµικών υπηρεσιών 

είναι απαραίτητη η συλλογή µετρήσιµων στοιχείων πολλαπλών επιπέδων. Για 

τη περίπτωση του νοσοκοµειακού τοµέα η διαδικασία αυτή επιβαρύνεται 

ακόµη περισσότερο από τις εγγενείς δυσκολίες µέτρησης του νοσοκοµειακού 

προϊόντος. Για το λόγο αυτό, η έρευνα του νοσοκοµειακού κόστους µέσω 

λογιστικής ταξινόµησης αποτελεί ένα ιδιαίτερα δύσκολο εγχείρηµα. 

Στόχοι της παρούσας εργασίας για την επίτευξη του σκοπού της είναι: 

1. η ανάλυση και η επεξήγηση µέρους της λειτουργίας του 

νοσοκοµειακού συστήµατος και της λειτουργίας της συγκεκριµένης µονάδας 

υγείας 

2. η δηµιουργία προγράµµατος στο Excel σύµφωνα µε τις βασικές 

αρχές οργάνωσης της κοστολόγησης. Η χρησιµοποίηση πιο εξελιγµένου 

προγράµµατος, µπορεί να βασιστεί σε µια ανάλυση όπως αυτή  και να 

αποτελέσει µια βασική ιδέα για τις λειτουργίες και τη βασική φιλοσοφία αυτών 

των προγραµµάτων.  
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∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

Η συγκεκριµένη µελέτη αποτελείται από τρεις ενότητες. Στο πρώτη 

ενότητα γίνεται λόγος για το σύστηµα υγείας που επικρατεί στην Ελλάδα 

σήµερα και αναλύονται βασικές έννοιες του νοσοκοµειακού  κόστους. Γίνεται, 

επίσης, λόγος για τα υποσυστήµατα της υγείας και αναφέρεται η διάρθρωση 

των συστηµάτων υγείας σε πρωτοβάθµια δευτεροβάθµια τριτοβάθµια. Ακόµη, 

για την ιδεατή λειτουργία του συστήµατος υγείας απαιτείται η ύπαρξη βασικών 

αρχών όπως η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών υγείας, η ισότητα, η συνέχεια 

προσφοράς υπηρεσιών και η σύνδεση µεταξύ των τριών βαθµίδων του 

συστήµατος. Απαραίτητη ήταν και η διευκρίνιση ότι το προϊόν της υγείας 

διαφοροποιείται από όλα τα υπόλοιπα, αφού έχει κάποιες ιδιοµορφίες, οι 

οποίες αλλάζουν τους νόµους των οικονοµικών θεωριών. Σηµαντική 

θεωρήθηκε και η αναφορά στις δαπάνες υγείας και στις βασικές αιτίες που 

προκαλούν συνεχόµενη αύξησή τους, καθώς επίσης δόθηκε ο ορισµός του 

νοσοκοµειακού κόστους και αναφέρθηκαν οι βασικές κατηγορίες του, (άµεσο 

κόστος  και έµµεσο κόστος).  

Στη συνέχεια  αναλύονται οι βασικές αρχές κοστολόγησης και διάφορες 

από τις πιο χρησιµοποιούµενες τεχνικές της, όπως το οριακό κόστος, η 

απορροφητική κοστολόγηση, το πρότυπο κόστος, η κοστολόγηση µε βάση τις 

οµοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες. Τέλος, γίνεται αναφορά για τη σχέση 

του κόστους µε τη πολιτική που αναπτύσσει κάθε µονάδα δευτεροβάθµιας 

περίθαλψης και παρουσιάζεται διάγραµµα των δοµών των υπηρεσιών ενός 

νοσοκοµείου σύµφωνα µε το διαχωρισµό που γίνεται ανάµεσα σε άµεσο και 

έµµεσο κόστος. 

Στο δεύτερο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται τα στοιχεία του 

νοσοκοµείου που µελετάται, όπως ιστορικά στοιχεία και εγκαταστάσεις, 

οργανωτική δοµή και διάρθρωση υπηρεσιών, ανάλυση αρµοδιοτήτων κάθε 

τµήµατος, προκειµένου να γίνει πιο κατανοητός ο διαχωρισµός των µερών του 

κόστους. 

Στο τρίτο µέρος της εργασίας παρουσιάζονται δεδοµένα του 

νοσοκοµείου για το έτος 2007. Μερικά από τα στοιχεία αυτά δόθηκαν από τη 
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διοικητική υπηρεσία, ενώ άλλα που δεν ήταν διαθέσιµα για διάφορους λόγους 

συλλέχθηκαν από προφορικές πηγές. Με βάση τα παραπάνω δεδοµένα και 

τη βοήθεια ενός προγράµµατος στο excel έγινε προσπάθεια να κοστολογηθεί 

όσο το δυνατό ακριβέστερα η µονάδα υγείας για το έτος 2007 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 

 

Ως σύστηµα υγείας θεωρούµε το σύνολο των επιµέρους στοιχείων 

που βρίσκονται σε αλληλεπίδραση µεταξύ τους και µε το περιβάλλον τους, µε 

σκοπό τη διατήρηση και την προαγωγή της υγείας. 

Υπό διαφορετική έννοια, ως σύστηµα υγείας µπορεί να θεωρηθεί το 

πλέγµα παρεµβάσεων της πολιτείας που ρυθµίζει τον τρόπο παροχής των 

υπηρεσιών υγείας και τις σχέσεις µεταξύ των φορέων που προσφέρουν τις 

υπηρεσίες αυτές. 

Μπορούµε να θεωρήσουµε ότι το σύστηµα υγείας αποτελείται από 

τρία υποσυστήµατα που βρίσκονται σε δυναµική αλληλεπίδραση και 

αλληλεξάρτηση µεταξύ τους: 

1. το επίπεδο υγείας του πληθυσµού 

το υποσύστηµα αυτό διαµορφώνει τη ζήτηση των υπηρεσιών υγείας, 

η οποία µπορεί να καθοριστεί µε τη διερεύνηση αιτιολογικών 

παραγόντων που επηρεάζουν το επίπεδο υγείας, επιδηµιολογικούς 

παράγοντες, την εξέλιξη των διάφορων επιπέδων της υγείας στο 

χώρο και στο χρόνο κτλ  

2. η παραγωγή υγείας 

το υποσύστηµα αυτό αποτελείται από τους φορείς υγείας, που πρέπει 

να βρίσκονται σε διαρκή συνεργασία και το οποίο επηρεάζεται από 

γενικότερους οικονοµοτεχνικούς παράγοντες που προσδιορίζουν την 

παραγωγική διαδικασία στην οικονοµία 

Το κλασικό µοντέλο παραγωγής διακρίνεται σε  

Α. εισροές : είναι η κτιριακή υποδοµή, ο εξοπλισµός, το ανθρώπινο 

κεφάλαιο και οι οικονοµικοί πόροι 

Β. διαδικασία: ο ασθενής προσέρχεται στο σύστηµα προκαλώντας µία 

παραγωγική διαδικασία ( λήψη ιστορικού, εργαστηριακός και κλινικός 

έλεγχος, διάγνωση, θεραπεία, αποκατάσταση, επανέλεγχος) 

Γ. οι εκροές είναι η διάρκεια νοσηλείας, οι εισαγωγές, οι εξετάσεις κτλ 



 6

Με  τη βοήθεια των στοιχείων αυτών µπορούµε να αξιολογήσουµε τις 

υπηρεσίες υγείας. 

3. οι µηχανισµοί κάλυψης δαπανών 

το υποσύστηµα αυτό είναι πολύ σηµαντικό, αφού η γνώση του 

τρόπου χρηµατοδότησης επηρεάζει την οικονοµική και κοινωνική 

ανάπτυξη της χώρας 

Οι υπηρεσίες υγείας αποτελούν σύνθετα και πολύπλοκα συστήµατα, 

τα οποία λειτουργούν αποτελεσµατικά όταν έχουν την κατάλληλη οργάνωση. 

Τα διάφορα συστήµατα υγείας παρουσιάζουν σηµαντικές διαφορές στην 

µορφή και τον τρόπο χρηµατοδότησης, αλλά συγκλίνουν σε ορισµένα 

οργανωτικά, λειτουργικά και δοµικά χαρακτηριστικά.  

 

 

∆ιάρθρωση συστηµάτων υγείας 

 

Τα συστήµατα υγείας διαρθρώνονται σε δύο µορφές περίθαλψης και 

τρία επίπεδα οργάνωσης. Οι µορφές αυτές είναι εξωνοσοκοµειακή ή ανοιχτή 

περίθαλψη και η νοσοκοµειακή ή κλειστή περίθαλψη. Την εξωνοσοκοµειακή 

περίθαλψη αποτελούν οι υπηρεσίες εκείνες που παρέχονται από 

οικογενειακούς ιατρούς και άλλους επαγγελµατίες υγείας χωρίς νοσηλεία. Η 

νοσοκοµειακή περίθαλψη περιλαµβάνει τη νοσηλεία του ασθενούς σε φορέα 

υγείας. 

Πρωτοβάθµια περίθαλψη και Πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας:: 

Καλύπτει υγειονοµικές ανάγκες –παροχή αναγκαίων υπηρεσιών προαγωγής 

υγείας, πρόληψης, θεραπείας και κύρια υγειονοµικά προβλήµατα σε επίπεδο 

κοινότητας. Το πρωτοβάθµιο επίπεδο αποτελεί την πρώτη επαφή του πολίτη 

µε το σύστηµα υγείας και κάνει δυνατή  την ενεργή συµµετοχή της κοινότητας 

και του ίδιου του πολίτη. Στα πλαίσια της καλής λειτουργίας του 

πρωτοβάθµιου επιπέδου απαιτείται και η συντονισµένη δράση και άλλων 

τοµέων κοινωνικής οργάνωσης της περιοχής. 

Αξίζει να διευκρινισθεί σε αυτό το σηµείο ότι πρωτοβάθµια περίθαλψη 

αναφέρεται σε υπηρεσίες που παρέχονται σε άτοµα που έχουν ήδη νοσήσει 

και έχουν εκδηλώσει υποκειµενικά ή αντικειµενικά συµπτώµατα της νόσου. Η 
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πρωτοβάθµια φροντίδα υγείας αναφέρεται σε υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρονται σε υγιή άτοµα για λόγους κυρίως πρόληψης. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα πρωτοβάθµιας περίθαλψης είναι ο 

οικογενειακός ιατρός, το κέντρο υγείας, η κινητή νοσηλευτική µονάδα, 

εξωτερικά ιατρεία νοσοκοµείων, πολυιατρεία. 

∆ευτεροβάθµια περίθαλψη :  Αναφέρεται στην περίθαλψη που 

παρέχεται από ιατρούς βασικών ειδικοτήτων σε νοσοκοµείο. Το νοσοκοµείο 

καλύπτει προβλήµατα υγείας που απαιτούν ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη και 

διαθέτει βασικές κλινικές, παρακλινικές και εργαστηριακές ειδικότητες. 

Τριτοβάθµια περίθαλψη:  Περιλαµβάνονται υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρονται από πανεπιστηµιακά νοσοκοµεία, στα οποία γίνεται και ιατρική 

έρευνα. Τα νοσοκοµεία αυτά στελεχώνονται από εξειδικευµένο επιστηµονικό 

προσωπικό και διαθέτουν µηχανήµατα σύγχρονης ιατρικής τεχνολογίας.  

 

 

∆ιάγραµµα 

Επίπεδα περίθαλψης 

 

 
Πηγή: Οργάνωση και ∆ιοίκηση Μονάδων Υγείας, Λ. Παρασκευόπουλος, Καλαµάτα 1995 
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Η παραπάνω οργάνωση συναντάτε σε όλες τις ανεπτυγµένες χώρες 

µε διαφοροποιήσεις ως προς τη λειτουργία των φορέων υγείας και τη 

συνεργασία µεταξύ τους. 

Όλοι οι φορείς υγείας στην Ελλάδα οργανώνονται και λειτουργούν 

σύµφωνα µε τον οργανισµό τους. Υπάρχουν τρεις υπηρεσίες σε κάθε µονάδα 

υγείας -η ιατρική, η διοικητική και η νοσηλευτική, οι αρµοδιότητες των οποίων 

ασκούνται σύµφωνα µε τον εσωτερικό κανονισµό του ιδρύµατος. 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την περίθαλψη σε όλα τα 

διαρθρωτικά επίπεδα είναι : 

1. η διαθεσιµότητα των υπηρεσιών υγείας. ∆ηλαδή η 

δυνατότητα του συστήµατος να προσφέρει υπηρεσίες συνεχώς  

2. η ισότητα στις παρεχόµενες υπηρεσίες. Ο όρος αυτός 

έχει διττή έννοια. Ο πρώτος αφορά την ίση µεταχείριση µεταξύ ίσων ( 

οριζόντια ισότητα. Σε αυτή την περίπτωση όταν όλοι οι καταναλωτές 

υπηρεσιών υγείας είναι ίσοι επικρατεί ισότητα. Ο δεύτερος αφορά την 

άνιση µεταχείριση µη-ίσων ατόµων ( κάθετη ισότητα). Τα άτοµα 

χαρακτηρίζονται από ανοµοιογένεια αναγκών και υπάρχει έντονη 

ανισότητα στις υπηρεσίες υγείας. 

3. προσπελασιµότητα :. Όλα τα άτοµα οπουδήποτε και να 

διαµένουν να έχουν τη δυνατότητα να καταναλώνουν υπηρεσίες υγείας 

σύµφωνα µε τις ανάγκες τους.  

4. η συνέχεια της προσφοράς υπηρεσιών υγείας 

µακροχρόνια 

5. η σύνδεση µεταξύ των τριών βαθµίδων του συστήµατος 

 

Γενικότερα, όµως, η υγειονοµική φροντίδα και το σύστηµα  υγείας 

εξαρτάται από την πολιτική που αναπτύσσει κάθε χώρα. Η επιτυχία της 

υγειονοµικής πολιτικής εξαρτάται από την διοίκηση και οργάνωση των 

υπηρεσιών υγείας για την παραγωγική αξιοποίηση της υπάρχουσας 

υποδοµής, την κατάλληλη περιφερειακή κατανοµή του δυναµικού την 

κατάλληλη χρηµατοδότηση και την αποφυγή σπατάλης των πόρων. 

Τελευταία, στις ανεπτυγµένες χώρες αναπτύσσεται ο υγειονοµικός 

προγραµµατισµός µε τον οποίο επιδιώκεται η λήψη ορθολογικών αποφάσεων 

µε σκοπό την αποτελεσµατικότερη και αποδοτικότερη αντιµετώπιση αναγκών 
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υγείας. Ο υγειονοµικός προγραµµατισµός δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί, 

κυρίως εξαιτίας της ιδιοµορφίας του προϊόντος της υγείας, όπως αναφέρουµε 

στην επόµενη ενότητα. 

 

 

Ιδιοµορφίες προϊόντος υγείας  

 

Το προϊόν που παράγεται από τα νοσοκοµεία είναι η υγεία. Η αγορά, 

όµως, των υπηρεσιών υγείας έχει κάποιες ιδιοµορφίες που τη διαφοροποιεί 

από τις υπόλοιπες. Οι ιδιοµορφίες αυτές έχουν τη βάση τους στην ίδια τη 

φύση του αγαθού της υγείας, οι οποίες καθιστούν το µηχανισµό τιµών 

ανεπαρκή και αναιρούν τους νόµους που διέπουν την οµαλή λειτουργία της 

αγοράς µε την κλασική της έννοια.  

Οι κύριες από αυτές είναι ετερογένεια του προϊόντος, η ασυµµετρία 

στην πληροφόρηση,, η αντίστροφη επιλογή. 

Η ετερογένεια του προιόντος της υγείας οφείλεται στον 

πολυδιάστατο χαρακτήρα της και στους πολλούς παράγοντες που την 

επηρεάζουν, αφού η αποκατάσταση της υγείας και η αντιµετώπιση 

διαφορετικών ασθενειών διαφοροποιεί εντελώς τη φύση των ιατρικών 

φροντίδων και της περίθαλψης των ασθενών στους φορείς της υγείας. Η 

ετερογένεια του προϊόντος της υγείας ενισχύεται ακόµη περισσότερο από το 

γεγονός ότι υπάρχει ποικιλοµορφία στην άσκηση της ιατρικής πρακτικής µε 

αποτέλεσµα να καθιστά αδύνατο το καθορισµό ως ενιαίου προϊόντος. 

Επιπλέον, η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας είναι δευτερογενής 

αντλούµενη ζήτηση., αφού ο ασθενής-καταναλωτής επιζητά την υγεία και ο 

προµηθευτής ιατρός προσφέρει ιατρική φροντίδα και πληροφόρηση. Οι 

υπηρεσίες αυτές αποτελούν το ενδιάµεσο προϊόν, ενώ το τελικό προϊόν  

αποτελεί η υγεία. 

Μία άλλη ιδιοµορφία της συγκεκριµένης αγοράς είναι η ασυµµετρία 

στην πληροφόρηση. Πιο συγκεκριµένα, η µοναδική πηγή πληροφόρησης 

του καταναλωτή –ασθενή των υπηρεσιών υγείας είναι ο προµηθευτής –

ιατρός. Ο ασθενείς δεν είναι γνώστης της κατάστασης της υγείας του, ενώ η 

πληροφόρηση γιαυτή και η προτεινόµενη θεραπεία επιλέγεται από τον ιατρό. 

Πιο συγκεκριµένα, σύµφωνα µε την οικονοµική επιστήµη υπάρχει µία 
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διαµεσολαβητική σχέση µεταξύ του καταναλωτή υπηρεσιών υγείας-ασθενή και 

του προµηθευτή-ιατρού 

Ως διαµεσολαβητική σχέση  εννοούµε την εθελούσια εκχώρηση από 

πλευράς του καταναλωτή των κυριαρχικών δικαιωµάτων του τα οποία εξ 

ορισµού ανήκουν στον προµηθευτή. Μερικές φορές οι ωφελιµότητες των 

εµπλεκόµενων µερών δεν είναι ταυτόσηµες µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει 

τέλεια διαµεσολαβητική σχέση. Τα αποτέλεσµα είναι  ζήτηση προκαλούµενη 

από τον προµηθευτή, ( supplier induced demand) η οποία οδηγεί σε ηθική 

βλάβη του συστήµατος (moral hazard). Η έλλειψη της κυριαρχίας του 

καταναλωτή στην αγορά είναι από τις βασικές συνιστώσες που διαφοροποιεί 

το προιόν της υγείας από τα υπόλοιπα. 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί τον τοµέα της υγείας από 

τους υπόλοιπους είναι ότι η ζήτηση για υπηρεσίες υγείας δεν µπορεί εύκολα 

εκτιµηθεί εκ των προτέρων. Εποµένως, είναι δύσκολο να πραγµατοποιηθεί 

προϋπολογισµός του µεταβλητού κόστους υπηρεσιών υγείας. 

Οι ιδιοµορφίες αυτές µειώνουν τους βασικούς στόχους των φορέων 

υγείας που είναι η αποδοτικότητα και η αποτελεσµατικότητα τους.  Σε αυτό το 

σηµείο πρέπει να διευκρινιστεί  ότι η αποτελεσµατικότητα (effectiveness) ενός 

φορέα υγείας αφορά την ωφελιµότητα που προκύπτει από την κατανάλωση 

των υπηρεσιών υγείας, ενώ η αποδοτικότητα (efficiency) αφορά τη σχέση 

κόστους – ωφέλειας. 

 

 

∆απάνες Υγείας 

 

Ένα από τα πιο σηµαντικά προβλήµατα όσον αφορά την πολιτική 

υγείας τα τελευταία είκοσι περίπου χρόνια είναι το συνεχώς αυξανόµενο 

κόστος των υπηρεσιών υγείας καθώς επίσης και η έλλειψη 

αποτελεσµατικότητας αλλά και αποδοτικότητας στη χρήση των πόρων 

(OECD, 1995). Ορισµένα δηµογραφικά χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγµα 

η δηµογραφική γήρανση του πληθυσµού αλλά και η µεγάλη επίπτωση 

χρόνιων νοσηµάτων και αναπηριών φαίνεται ότι συµβάλλουν σηµαντικά στην 

αύξηση των δαπανών υγείας (Saltman, 1997).  
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Βέβαια, για την µεγαλύτερη κατανάλωση των πόρων υγείας δεν 

ευθύνεται µόνο η αύξηση του αριθµού των ατόµων που χρειάζονται φροντίδα 

(π.χ ηλικιωµένoι) αλλά και η αξίωση των περισσότερο ενηµερωµένων πια 

ασθενών, για παροχή καλύτερης και εντατικότερης φροντίδας (Kobelt, 1996). 

Πιο συγκεκριµένα, η αστικοποίηση του πληθυσµού και ο µετασχηµατισµός του 

καταναλωτικού προτύπου ενοχοποιείται για την αύξηση των δηµόσιων 

δαπανών. Η διαβίωση στα αστικά κέντρα συνεπάγεται αναβάθµιση των 

πολιτιστικών και οικονοµικών παραµέτρων µε αποτέλεσµα να επαυξάνονται 

και οι προσδοκίες για κοινωνικές παροχές. 

Ένας άλλος λόγος για την αύξηση των δαπανών υγείας είναι και η 

ταχύτατη ανάπτυξη και διάχυση νέων τεχνολογιών υγείας. Το κόστος 

θεραπείας µιας ασθένειας για παράδειγµα, βραχυπρόθεσµα αυξάνεται 

ραγδαία όταν αντικαθίσταται µια παλαιότερη και φθηνότερη τεχνολογία µε µία 

καινούργια, καλύτερη και πιο σύνθετη, και σαφέστατα περισσότερο 

δαπανηρή. Το πρόβληµα φαίνεται να γίνεται ακόµη πιο σύνθετο αν λάβει 

κανείς υπόψη ότι οι νέες και δαπανηρές τεχνολογίες δεν συνοδεύονται από 

ουσιαστική αποτελεσµατικότητα.  Παρόλα αυτά, γίνεται σαφές ότι εφόσον η 

τεχνολογία υγείας είναι ένας από τους µεγαλύτερους συντελεστές κόστους, η 

αξιολόγησή της και κατά συνέπεια η κατάλληλη χρήση της θα βελτιώσει την 

ποιότητα και αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών και κατά 

συνέπεια θα οδηγήσει σε µείωση του κόστους (Russell 1996, Evans 1983).  

Επιπλέον, οι προµήθειες των φορέων υγείας µε εταιρείες αποτελούν 

σηµαντικό παράγοντα για τη διαχείριση του συνολικού κόστους. Η 

καθυστέρηση σύναψης συµβάσεων οδηγούν τους φορείς υγείας σε αγορά α 

υλών εξωσυµβατικά µε αυξηµένη τιµή των προϊόντων. Σε αυτό τον τοµέα 

έχουν γίνει προσπάθειες µείωσης του κόστους ακόµη και από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, η οποία εισάγει νέες διαδικασίες ηλεκτρονικών προµηθειών, όπως 

ηλεκτρονικές δηµοπρασίες, νέες διαδικασίες ανάθεσης στα πλαίσια 

ανταγωνιστικού διαλόγου µε τις προµηθεύτριες εταιρείες. Στην Ελλάδα έχουν 

ξεκινήσει προσπάθειες µέσω του Εθνικού Συστήµατος ∆ηµόσιων 

Ηλεκτρονικών Προµηθειών, το οποίο αποτελεί ενιαίο πληροφορικό σύστηµα 

που θα εξυπηρετεί διαδικασίες προµηθειών. Θα δίνεται η δυνατότητα  για 

διεκπεραίωση  συναλλαγών µεταξύ φορέων υγείας και προµηθευτριών 

εταιρειών σε πραγµατικό χρόνο, µε την ταυτόχρονη αυτοµατοποίηση και 
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σχεδιασµού όλης της αλυσίδας προµηθειών. Συνέπεια αυτών θα είναι  η 

µείωση του λειτουργικού κόστους µε τη συστηµατική καταγραφή  όλων των 

δεδοµένων και τη δυνατότητα ανάλυσης απολογιστικών στοιχείων. 

Τέλος, σηµαντικό ρόλο στην συνεχιζόµενη αύξηση των δαπανών 

υγείας, φαίνεται ότι έχει και ο τρόπος πληρωµής των υπηρεσιών υγείας. 

Στις περισσότερες χώρες του ΟΟΣΑ, η πληρωµή για τη χρήση υπηρεσιών 

υγείας γίνεται µέσω τρίτων (third party payers), δηλαδή είτε µέσω της 

φορολογίας είτε µέσω των ασφαλιστικών ταµείων. Το γεγονός αυτό, όπως 

ειπώθηκε στην προηγούµενη ενότητα, δηµιουργεί κίνητρα στους καταναλωτές 

για ζήτηση περισσότερων αλλά και καλύτερης ποιότητας υπηρεσιών υγείας,. 

Το ίδιο φαίνεται να ισχύει για τους προµηθευτές υπηρεσιών υγείας, αφού σε 

αρκετές χώρες, όπως και στη χώρα µας, δεν παρέχονται κίνητρα ικανά για τον 

περιορισµό της κατανάλωσης των υγειονοµικών πόρων, µε αποτέλεσµα τη 

δηµιουργία προκλητής ζήτησης για υπηρεσίες υγείας, χωρίς να αξιολογείται η 

αποτελεσµατικότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

Σε αυτό το σηµείο είναι απαραίτητο να ειπωθεί ότι η εκ των υστέρων-

αναδροµική αποζηµίωση των φορέων υγείας από τους ασφαλιστικούς 

φορείς δηµιουργεί σοβαρά ελλείµµατα σε κάθε οικονοµική χρήση. Αυτό 

συµβαίνει αφού οι τιµές των νοσηλίων δεν επανακαθορίζονται ανά έτος, ούτε 

αναπροσαρµόζεται το συνολικό χρέος των ασφαλιστικών φορέων σύµφωνα 

µε τις πληθωριστικές τάσεις της οικονοµίας.  Παράλληλα, είναι γνωστή η 

χρηµατοδοτική κρίση των ασφαλιστικών φορέων λόγω της περιορισµένης 

χρηµατοδοτικής βάσης τους και την αύξηση των τιµών και υπηρεσιών, η 

οποία έχει προκαλέσει ανισορροπίες στους προυπολογισµούς των φορέων 

υγείας. 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση, η αποτίµηση του κόστους ενός 

νοσηλευτικού ιδρύµατος αποτελεί απαραίτητη διαδικασία προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί µια συστηµατική καταγραφή και ανάλυση των στοιχείων 

που αφορούν στο κόστος του. 
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Κόστος νοσοκοµειακών υπηρεσιών 

 

Αρχίζοντας την ανάλυση κόστους των νοσοκοµειακών υπηρεσιών 

είναι  χρήσιµο να διευκρινιστούν ορισµοί που θα χρησιµοποιηθούν στην 

συγκεκριµένη εργασία και κάποιες πληροφορίες σχετικά µε την κοστολόγηση.  

Στόχος µιας µονάδας υγείας είναι η παραγωγή της υγείας, το οποίο 

είναι ένα προϊόν σύνθετων διαδικασιών και έργο πολλών παραγόντων.  

Στη συγκεκριµένη εργασία γίνεται προσπάθεια µε τα υπάρχοντα 

στοιχεία να κοστολογηθούν υπηρεσίες δευτεροβάθµιας περίθαλψης. 

«Κόστος στην οικονοµική επιστήµη είναι η πραγµατοποίηση 

δαπανών και η διάθεση αγοραστικής δύναµης για την αγορά εισροών-πόρων 

για τη δηµιουργία µιας παραγωγικής δραστηριότητας, µε σκοπό την 

προσφορά αγαθών και υπηρεσιών στο κοινωνικό σύνολο» 

(Samuelson,2000). 

Ως νοσοκοµειακό κόστος εννοούµε το σύνολο των δαπανών, που 

έχουν σχέση µε την παραγωγή και την προσφορά υπηρεσιών υγείας και 

παρέχονται στον ιδιαίτερο χώρο του νοσοκοµείο ή του πληθυσµού ευθύνης 

του.  

Επίσης, κόστος είναι η νοµισµατική αξία των πόρων οι οποίοι 

καταναλώνονται στην παραγωγή ή διανοµή του αγαθού ή της υπηρεσίας. 

Στον υγειονοµικό τοµέα οι παραπάνω πόροι περιλαµβάνουν το ανθρώπινο 

δυναµικό, τα αναλώσιµα, το βασικό εξοπλισµό, το κεφαλαιουχικό κόστος και 

το κόστος των υποστηρικτικών λειτουργιών. Οι πόροι αυτοί (εισροές) µε τη 

χρησιµοποίηση διαφόρων υπηρεσιών –στη συγκεκριµένη περίπτωση η 

νοσηλεία των ασθενών-παράγουν θεραπείες (εκροές).  

Το κόστος στις νοσοκοµειακές µονάδες εξαρτάται από µία σειρά 

απολογιστικών παραγόντων. Μερικοί από αυτούς είναι: 

 

� Το µέγεθος του νοσοκοµείου: Τα έξοδα ενός Ιδρύµατος 

επηρεάζονται από την έκταση που καλύπτει, τις εγκαταστάσεις που 

έχει, τον  τεχνολογικό εξοπλισµό και τις κλίνες ή τη δύναµη που 

διαθέτει.     
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� Το επίπεδο κάλυψης πληθυσµού: Κάθε µονάδα υγείας 

όπως ειπώθηκε σε προηγούµενη παράγραφο, καλύπτει γεωγραφικά 

ένα συγκεκριµένο πληθυσµό. Όσο αυξάνεται ο πληθυσµός της 

περιοχής ευθύνης, τόσο µεγαλύτερο είναι το εύρος των ατόµων που 

αναζητούν υπηρεσίες υγείας. Σηµειώνεται ότι µία δεύτερη παράµετρος 

είναι και το πόσο πυκνοκατοικηµένη είναι η περιοχή ευθύνης.  

� Τη νοµική του µορφή : αν δηλαδή είναι κερδοσκοπικού ή 

µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Όλες οι µονάδες υγείας είναι νοµικά 

πρόσωπα όπως και όλες οι υπόλοιπες εταιρείες. Σκοπός µίας µονάδας 

υγείας ιδιωτικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα είναι η 

µεγιστοποίηση του κέρδους της προσφέροντας υπηρεσίες υγείας. 

Αντίθετα, σκοπός µίας µονάδας υγείας µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα 

είναι η προσφορά υπηρεσιών υγείας στους πολίτες σύµφωνα µε τις 

ανάγκες τους, έχοντας υπόψη τις προσεγγίσεις του κόστους-οφέλους, 

του κόστους- αποτελεσµατικότητας, του κόστους- αποδοτικότητας.  

 

� Τη µέση διάρκεια νοσηλείας : Στην Ελλάδα το κόστος της 

νοσηλείας των ασθενών καλύπτεται κατά κύριο λόγο από τα 

ασφαλιστικά ταµεία µε συγκεκριµένο  ποσό ανά ηµέρα νοσηλείας 

(κλειστό νοσήλιο). Σε περιστατικά που είναι απαραίτητη η χειρουργική 

επέµβαση το κόστος νοσηλείας εκτεινάσεται τις πρώτες ηµέρες µετά 

την επέµβαση. Αντίθετα, σε περιστατικά που απαιτούν συντηρητική 

αγωγή τα έξοδα νοσηλείας είναι λιγότερα. 

 

� Τη πολιτική απασχόλησης και διοίκησης ανθρώπινων 

πόρων : Το κόστος ενός νοσοκοµείου και γενικά µίας επιχείρησης 

επηρεάζεται από τους µισθούς, το είδος της σύµβασης εργασίας των 

υπαλλήλων της και γενικότερα από τους κανόνες των συµβάσεων που 

θέτει η πολιτεία 

 

� Το νοσολογικό φάσµα του πελατειακού πληθυσµού : Το 

είδος της ασθένειας επηρεάζει το κόστος θεραπείας. Για παράδειγµα, 

το κόστος αντιµετώπισης µίας γρίπης είναι διαφορετικό από το κόστος 
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αντιµετώπισης ενός καρκίνου. Επίσης, χρόνιες ασθένειες του 

πληθυσµού σηµαίνει διαρκή κατανάλωση υπηρεσιών υγείας.     

 

Η παραγωγή υγείας  αποτελεί µια διαδικασία σύµφωνα µε την οποία 

υλικά, ανθρώπινη εργασία και λοιπά έξοδα συµµετέχουν για την δηµιουργία 

υπηρεσιών προς τον πελάτη και ενσωµατώνονται σε αυτήν µε άµεσο ή 

έµµεσο τρόπο.  

Το συνολικό κόστος παραγωγής εκφράζει όλα τα κόστη που 

σχετίζονται µε το αντικείµενο κόστους συµπεριλαµβανοµένων τόσο του 

άµεσου κόστους όσο και µιας κατάλληλα επιµερισµένης µερίδας του έµµεσου. 

Εποµένως, το συνολικό κόστος παραγωγής µπορεί να διαιρεθεί σε άµεσο και 

έµµεσο κόστος. 

 

 

 

Συνολικό κόστος 

παραγωγής 

 

= 

Άµεσο κόστος 

παραγωγής 

+ 

Έµµεσο κόστος 

 

         

Άµεσο κόστος 

Το άµεσο κόστος περιλαµβάνει το κόστος που σχετίζεται 

άµεσα µε τη νοσηλεία του «πελάτη», όπως για παράδειγµα  οι µισθοί 

των ιατρών και του λοιπού κλινικού/ νοσηλευτικού προσωπικού, τα 

φάρµακα, και τα λοιπά υλικά του συγκεκριµένου τµήµατος του . 

Έµµεσο κόστος 

Το έµµεσο κόστος περιλαµβάνει το κόστος όλων των 

παραπάνω παραγωγικών συντελεστών που χρησιµοποιούνται για τον 

ίδιο ασθενή στα άλλα κέντρα κόστους του νοσοκοµείου (άλλα τµήµατα 

– π.χ. διαγνωστικά- µέσα στο ίδιο νοσοκοµείο). 
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Κοστολόγηση  

ΟΙ βασικές αρχές της κοστολόγησης  σε ένα νοσοκοµείο είναι  

I. Κωδικοποίηση που γίνεται µε τη βοήθεια π.χ. της 

Αναλυτικής Λογιστικής και είναι ανάλυση λογαριασµών ανά 

κέντρο κόστους και κατηγορία δαπάνης 

II. Κατηγοριοποίηση του κόστους ανάλογα µε το κέντρο 

κόστους. Ως κέντρο κόστους νοείται οποιοδήποτε τµήµα ενός 

οργανισµού που επιβαρύνει ή είναι η αιτία δηµιουργίας κόστους. 

Οι δαπάνες που επιβαρύνουν κάθε κέντρο κόστους θα πρέπει να 

είναι σχετικές µε αυτό.  

III. Θα µπορούσε η κατηγοριοποίηση σε άµεσο και έµµεσο 

κόστος να γίνει µε βάση το ποιος επωµίζεται το κόστος (π.χ. 

άµεσο κόστος είναι το κόστος που επωµίζεται το ασφαλιστικό 

ταµείο ενώ έµµεσο είναι εκείνο που επωµίζεται ο ασθενής –

απώλεια εισοδήµατος κτλ).  

IV.  Εποµένως, πρώτα απ’ όλα πρέπει να προσδιορίσουµε 

ποια είναι τα κέντρα κόστους. Κατά δεύτερον, πρέπει να 

προσδιορίσουµε τι θα περιλαµβάνει κάθε κατηγορία κόστους. 

 

ΟΙ πιο βασικές  τεχνικές κοστολόγησης  που χρησιµοποιήθηκαν 

διεθνώς είναι: 

• Τεχνική οριακού κόστους (marginal costing) : Η 

οριακή κοστολόγηση βασίζεται στο διαχωρισµό σταθερού κόστους και 

µεταβλητού. Το χαρακτηριστικό αυτής της τεχνικής είναι ότι το 

µεταβλητό κόστος χρεώνεται στις µονάδες κόστους ενώ το σταθερό 

κόστος αποσβένεται στο ακέραιο έναντι της συνολικής του 

συνεισφοράς.  Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει τους συντελεστές του 

κόστους που µεταβάλλονται όταν µεταβάλλεται ο όγκος της 

παραγωγής, δηλαδή το κόστος των α υλών, το κόστος της άµεσης 

εργασίας και τα µεταβλητά γενικά βιοµηχανικά έξοδα. Τα σταθερά 
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γενικά βιοµηχανικά έξοδα δεν επιβαρύνουν το κόστος παραγωγής, 

αλλά θεωρούνται κόστος περιόδου και επιβαρύνουν απευθείας τα 

χρηµατοοικονοµικά αποτελέσµατα..  

Γενικά το οριακό κόστος των νοσοκοµειακών υπηρεσιών είναι το 

κόστος κάθε πρόσθετου ασθενή ή θεραπείας που αρχίζει να µειώνεται 

σε σχέση µε το ανά µονάδα συνολικό κόστος σε υψηλά επίπεδα 

χρησιµοποίησης του «προϊόντος» (υψηλή κάλυψη κλινών). Αυτό 

βέβαια εξαρτάται από το είδος των ασθενειών που υπάρχουν ως 

νοσηλείες στη συγκεκριµένη περίοδο. 

• Τεχνική πλήρους ή απορροφητικής κοστολόγησης 

(total absorption costing) :  Περιέχει ανάλυσή µε βάση το συνολικό 

προϊόν χρησιµοποιώντας σταθερούς συντελεστές ανά εισροή ή εκροή 

µε βάση απολογιστικά στοιχεία. Πιο συγκεκριµένα, το κόστος των 

προϊόντων  αποτελείται από : 

α. Α Ύλες  

β. άµεση εργασία  

γ. Γενικά  Βιοµηχανικά Έξοδα (σταθερά ή µεταβλητά).  

Ο επιµερισµός τους ανά κέντρο κόστους στην περίπτωση των α 

υλών και της άµεσης εργασίας γίνεται εύκολα επιβαρύνοντας το κέντρο 

κόστους που απευθύνεται. Τα Γενικά βιοµηχανικά έξοδα χωρίζονται σε 

δύο κατηγορίες. Στα άµεσα γενικά έξοδα και στα έµµεσα γενικά έξοδα. 

Τα πρώτα µπορούν να αποδοθούν άµεσα σε ένα κέντρο κόστους, ενώ 

τα δεύτερα επιβαρύνουν έµµεσα το κέντρο κόστους µε τη βοήθεια µίας 

τεχνικής που ονοµάζεται επιµερισµός ΓΒΕ στα κέντρα κόστους.  Με την 

τεχνική αυτή η επιβάρυνση των έµµεσων ΓΒΕ γίνεται µε την κατάλληλη 

βάση επιµερισµού, η οποία µπορεί να διαφέρει ανάλογα µε το είδος 

του ΓΒΕ, τη διαθεσιµότητα των στοιχείων και από το στόχο που έχει 

τεθεί. Τα σταθερά γενικά βιοµηχανικά έξοδα υπολογίζονται στο κόστος 

παραγωγής και εµφανίζονται στο κόστος των τελικών αποθεµάτων 

στον Ισολογισµό. 
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• Πρότυπο κόστος (Standard cost):  Με τη µέθοδο του 

πρότυπου κόστους κατασκευάζουµε κόστη αναφοράς (reference 

costs). Προκειµένου για την εφαρµογή αυτής της µεθοδολογίας, 

απαιτείται η εκτίµηση όλων των ενεργειών και του σχετικού κόστους 

που κάθε υπηρεσία συνεπάγεται. Για να πραγµατοποιηθεί η πρότυπη 

κοστολόγηση πρέπει να γίνει ο καθορισµός των προτύπων για τις α 

ύλες, την άµεση εργασία, τα γβε. 

Τα πρότυπα των α υλών καθορίζονται από : 

1.τις ποσότητες των χρησιµοποιούµενων α υλών 

2.τις τιµές των α υλών 

Τα πρότυπα για την άµεση εργασία αφορούν: 

1.την απόδοση των εργαζοµένων, δηλαδή τον προσδιορισµό του 

χρόνου που απαιτείται για την παραγωγή µιας µονάδας προιόντος 

2.ωροµίσθιο , δηλαδή ο βαθµός εξειδίκευσης του εργατικού δυναµικού 

σε συνδυασµό µε την πολιτική των ηµεροµισθίων, τις συλλογικές 

συµβάσεις εργασίας κτλ 

Όσον αφορά τα πρότυπα των γενικών βιοµηχανικών εξόδων αυτά 

διακρίνονται σε σταθερά και µεταβλητά. 

Γενικά, το πρότυπο κόστος είναι το προϋπολογιζόµενο κόστος και 

εκφράζει την προοπτική της επιχείρησης  και τους 

προϋπολογιζόµενους στόχους της.  

Στις µονάδες δευτεροβάθµιας περίθαλψης πρέπει να περιγράφονται 

όλες τις κατηγορίες πόρων που χρησιµοποιούνται σε κάθε 

δραστηριότητα: 

·      Προσωπικό (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραιατρικό, διοικητικό, 

τεχνικό)   
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·         Κλινικός εξοπλισµός 

·         Αναλώσιµα εργαστηρίων 

·         Άλλα αναλώσιµα  

·         Κλινικές υπηρεσίες από άλλα τµήµατα/ κλινικές του 

νοσοκοµείου 

·         Μη κλινικές υπηρεσίες υποστήριξης 

·         Overheads (γενικά έξοδα) 

  

•  κοστολόγηση διαγνωστικών κατηγοριών. DRGs 

Οι οµοιογενείς διαγνωστικές κατηγορίες περιγράφουν τη σύνθεση 

των ασθενών και την κάλυψη των κλινών κάθε διαγνωστικής 

κατηγορίας σε µία µονάδα υγείας ή σε ολόκληρη την υγειονοµική 

περιφέρεια. Με τα DRGs µπορούµε να κατανοήσουµε το τύπο των 

ασθενών που εντάσσονται σε κάθε κατηγορία και τη διαφοροποίησή 

τους ως προς τη χρησιµοποίηση των πόρων σε κάθε κατηγορία. Με 

άλλα λόγια, κάθε διαγνωστική κατηγορία δε συνεπάγεται και 

συγκεκριµένο κόστος για κάθε ασθενή που εντάσσεται σε αυτήν, αλλά 

το κόστος αυτό διαφοροποιείται ανάλογα µε την ποσότητα και τον τύπο 

του πόρου που θα χρησιµοποιηθεί για την θεραπεία του.  

Ένας άλλος παράγοντας που προσδιορίζει το κόστος µίας 

θεραπείας είναι η διάρκεια νοσηλείας. Σε αυτή την περίπτωση 

µπορούµε να πούµε ότι µέρος του κόστους ( έµµεσο – κεφαλαιουχικό) 

µοιράζεται αναλογικά ανά ηµέρα νοσηλείας σε όλους τους 

νοσηλευόµενους ασθενείς. 

Η κοστολόγηση διαγνωστικών κατηγοριών χρησιµοποιείται για την 

εξαγωγή πληροφοριών χρήσιµων για το προϋπολογισµό κάθε 

τµήµατος σε νοσοκοµείο, αφού η γνώση του κόστους κάθε περίπτωσης 
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σε συνδυασµό µε τη γνώση της δραστηριότητας του περασµένου 

οικονοµικού έτους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για τον προσδιορισµό 

στόχων της επόµενης περιόδου. Επίσης, βοηθά στον προσδιορισµό 

του κόστους σε περίπτωση δηµιουργίας νέων τµηµάτων ή επέκταση 

των ήδη υπάρχοντων.  

Τέλος, τα DRGs αποτελούν βασικό εργαλείο των διαχειριστών 

των µονάδων υγείας, αφού  είναι εφικτή η σύγκριση του κόστους κάθε 

διαγνωστικής κατηγορίας σε διαφορετικά νοσοκοµεία και η εκτίµηση 

των διαφορών τους. Μπορούν, επίσης, να επιτύχουν αξιολόγηση µε 

βάση την ανάλυση κόστους αποτελεσµατικότητας και κόστους 

αποδοτικότητας. 

  Η κωδικοποίηση των διαγνώσεων στηρίζεται στη ∆ιεθνή ταξινόµηση 

των Ασθενειών (ICD9,ICD10, 9-CM). Στην Ελλάδα το Υπουργείο 

υγείας έχει καθιερώσει την κωδικοποίηση ICD10. 

Η κοστολόγηση διαγνωστικών κατηγοριών µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

µε διάφορους τρόπους ανάλογα µε το άτοµο που κάνει την 

κοστολόγηση. Ευρέως χρησιµοποιείται η top-down διαδικασία 

κατανοµής του κόστους, η οποία ξεκινά µε τη συλλογή των ετήσιων 

χρηµατοοικονοµικών εκθέσεων των νοσοκοµείων και στηρίζεται σε 

αξιόπιστα λογιστικά στοιχεία. Συντελεστές στάθµισης ή η µεθοδολογία 

εξαγωγής συντελεστών που µπορεί να υπάρχουν από άλλες µελέτες 

µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την κατανοµή των δαπανών. Αυτή η 

κατανοµή µπορεί να είναι άµεση, όπως π.χ. µισθοί για τον αριθµό των 

νοσοκόµων που συνήθως επανδρώνουν ένα συγκεκριµένο θάλαµο, ή 

έµµεση, όπως π.χ. στα χειρουργεία αντιστοιχεί ένα x ποσοστό του 

κόστους καθαριότητας αναλογικά µε το µερίδιο που έχει στη συνολική 

επιφάνεια του νοσοκοµείου. Αυτά τα κόστη µπορούν στη συνέχεια να 

κατανεµηθούν στα τµήµατα νοσηλείας. Αναλαµβάνοντας κάθε 

ειδικότητα τα αντίστοιχα κόστη της από το σύνολο των νοσοκοµειακών 

κοστών, το συνολικό κόστος κάθε ειδικότητας µπορεί να  διαιρεθεί µε 

τον αριθµό των κλινο-ηµερών (bed-days) που καταλαµβάνονται από 

ασθενείς που εµπίπτουν σε αυτή την ειδικότητα. Αυτή η διαδικασία 
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είναι η βασική ιδέα για το λογιστικό κόστος ενός DRG. Κινούµενοι από 

την κατανοµή των νοσοκοµειακών κοστών ανά ειδικότητα και µε την 

βοήθεια των DRG, µπορούµε να κατασκευάσουµε ένα «προφίλ 

περίθαλψης» (care profile) . Το προφίλ αυτό περιγράφει τους πόρους 

που χρειάζονται για ένα τυπικό ασθενή και µπορούν να περιλαµβάνουν 

εκτιµήσεις για τεµάχια όπως χρόνος χειρουργείου, χρόνος συνεδριών 

(consultant time), ραδιολογία, σηµαντικά φάρµακα και αναλώσιµα. 

Τέλος, είναι απαραίτητο να σηµειωθεί ότι για την επιλογή της µεθόδου  

προσδιορισµού του κόστους ενός DRGς πρέπει να λαµβάνεται σοβαρά 

υπόψη οι ιδιαιτερότητες της µονάδας υγείας, η ποιότητα των 

διαθέσιµων πληροφοριών και ο σκοπός για τον οποίο εφαρµόζονται. 

Κάθε µονάδα υγείας θα πρέπει να εφαρµόζει πολιτικές που θα 

ελαχιστοποιούν το συνολικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρουν 

µέγιστες δυνατές ποιοτικές υπηρεσίες. Στη Εικόνα 1.1 αναλύονται οι 

σχέσεις του κόστους µε τις πολιτικές που θα µπορούσαν να 

ακολουθηθούν από µία µονάδα υγείας. 
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Εικόνα 1.1 

Σχέση κόστους και βασικών πολιτικών του νοσοκοµείου 

 

 

Πηγή : ∆ιοίκηση&∆ιαχείρηση Νοσοκοµείου, Εκδόσεις Παπαζήση 

 

Βασικές παράµετροι του κόστους είναι η τιµολόγηση των υπηρεσιών, 

ο σφαιρικός προυπολογισµός, ο προγραµµατισµός και η λήψη αποφάσεων σε 

σχέση µε την οργάνωση της εργασίας και την παραγωγικότητα. Πιο 

αναλυτικά,  

1. µε τη διαµόρφωση κατάλληλης τιµής των υπηρεσιών υγείας µία 

µονάδα υγείας µπορεί να συµβαδίσει µε την ανταγωνιστικότητα  

που επικρατεί σήµερα  εξαιτίας του ιδιωτικού τοµέα και να 

δηµιουργήσει νέους στόχους που θα µείωναν το κόστος των 

υπηρεσιών της, αυξάνοντας το κέρδος της. 
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2. Κοστολογώντας την ιατρική πράξη ο προϋπολογισµός που 

πραγµατοποιείται στην αρχή της χρήσης δεν θα έχει σοβαρές 

αποκλίσεις. 

3. Αποτέλεσµα των παραπάνω είναι να προγραµµατίζεται το επίπεδο 

των εισροών συνδυάζοντας τους παραγωγικούς συντελεστές που 

έχει στη διάθεσή της µία µονάδα υγείας. Με αυτό τον τρόπο θα έχει 

τη δυνατότητα να προσδιορίζει και το ύψος της παραγωγής 

υπηρεσιών που θα φέρει µέγιστη δυνατή αποδοτικότητα και 

αποτελεσµατικότητα στη µονάδα. 

4. Επιπλέον, ο προσδιορισµός του κόστους σχετίζεται µε τη λήψη 

αποφάσεων της διοίκησης για την οργάνωση της εργασίας και την 

παραγωγικότητα. 

Στο παρακάτω ∆ιάγραµµα φαίνεται η δοµή των υπηρεσιών σύµφωνα 

µε το διαχωρισµό τους σε άµεσο και έµµεσο κόστος. Στο άµεσο κόστος 

παραγωγής περιλαµβάνονται υπηρεσίες που συµβάλουν στην παροχή 

φροντίδας και περίθαλψης των ασθενών, ενώ στο έµµεσο κόστος παραγωγής 

περιλαµβάνονται υποστηρικτικές υπηρεσίες. Η δοµή αυτή χρησιµοποιείται στα 

περισσότερα σύγχρονα  κοστολογικά συστήµατα. 
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Εικόνα 2 

Η δοµή των υπηρεσιών δηµιουργίας άµεσου & έµµεσου κόστους 

 

 

 

Πηγή : ∆ιοίκηση&∆ιαχείρηση Νοσοκοµείου, Εκδόσεις Παπαζήση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2  

ΈΝΑ ΜΙΚΡΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΗΣ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

 

 

Ιστορικά Στοιχεία και Εγκαταστάσεις 

 

Στα αρχεία του Νοσοκοµείου και του ∆ήµου Θεσσαλονίκης δεν 

υπάρχουν στοιχεία που αναφέρουν την ακριβή ηµεροµηνία ανέγερσής του 

Γ.Ν.Θ. Η ίδρυσή του Γενικού Νοσοκοµείου πιθανολογείται το 1875.  

 Σήµερα αποτελεί Νοµικό Πρόσωπο ∆ηµοσίου δικαίου σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του Ν.∆. 2592/53. και η έκταση του νοσοκοµείου υπολογίστηκε 

σε 31.600 τ.µ.. Το Νοσοκοµείο είναι διώροφο επίµηκες κτίριο, µε τέσσερις 

πτέρυγες στα τέσσερα άκρα του.  Πρόσφατα, το κτίριο ανοικοδοµήθηκε µε νέα 

τµήµατα ανάµεσα στις τέσσερις πτέρυγές του, λόγω ποικίλων προβληµάτων 

που αντιµετώπιζε µε τις παλιές εγκαταστάσεις του και τις  αυξανόµενες 

ανάγκες του Ιδρύµατος.  

Στο οικόπεδο του Ιδρύµατος χωροθετούνται πέντε κτίρια, ενώ ο 

περιβάλοντας χώρος αποτελείται από µικρό δασύλλιο. Τα πέντε κτίρια είναι: 

1. το Νεοκλασικό κτίριο, 

2. το κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών, 

3. το κτίριο των εξωτερικών ιατρείων, 

4. το οδοντιατρείο και  

5. οι εγκαταστάσεις των αποθηκών και των µαγειρείων.  

Το Νεοκλασικό κτίριο έχει δύο ορόφους µε υπόγειο. Στο υπόγειο του 

κτιρίου βρίσκονται το τµήµα του ιµατισµού, τα σιδερωτήρια, τα πλυντήρια, 

ράφτες, κ.τ.λ. Στο ισόγειο του νεοκλασικού κτιρίου υπάρχουν η καρδιολογική 

κλινική, η Γυναικολογική κλινική, το Οφθαλµολογικό τµήµα, η Μονάδα 

Εντατικής θεραπείας και ο χώρος των επειγόντων περιστατικών και ο 

εργαστηριακός τοµέας. Στον πρώτο όροφο του κτιρίου βρίσκονται η 

χειρουργική κλινική, η Α Παθολογική και η Β παθολογική κλινική, η 

Ουρολογική κλινική και το χειρουργείο.  
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Πίσω ακριβώς του Νεοκλασικού κτιρίου βρίσκονται οι αποθήκες 

υγειονοµικού υλικού, το φαρµακείο και τα µαγειρεία.  

Στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών βρίσκονται όλα τα γραφεία της 

διοίκησης και τα τµήµατα της διοικητικής υπηρεσίας. Πιο συγκεκριµένα, στο 

υπόγειο του κτιρίου υπάρχει το αρχείο του Νοσοκοµείου. Στο ισόγειο του 

κτιρίου βρίσκεται το Πρωτόκολλο, το γραφείο διατροφής, η τεχνική υπηρεσία, 

τα γραφεία της διευθύνουσας και των τοµεαρχών της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

και ένας χώρος µε φωτοτυπικά µηχανήµατα. Στον πρώτο όροφο βρίσκεται  το 

γραφείο προµηθειών, το οικονοµικό τµήµα και το λογιστήριο, το γραφείο 

προσωπικού, και γραφείο υλικού. Το κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών έχει 

πρόσβαση στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων από το ισόγειο και των πρώτο 

όροφο µέσω διαδρόµων. 

Στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων βρίσκονται τα ιατρεία των ιατρών 

και τµήµα της διοικητικής υπηρεσίας και του εργαστηριακού τοµέα. Πιο 

συγκεκριµένα, στο υπόγειο  του κτιρίου βρίσκεται το αµφιθέατρο που 

πραγµατοποιούνται συνεδριάσεις υπαλλήλων του Νοσοκοµείου. Στο ισόγειο 

χωροθετείται το παθολογοανατοµικό εργαστήριο. Στον πρώτο όροφο του 

κτιρίου υπάρχουν το γραφείο κίνησης ασθενών, η γραµµατεία εξωτερικών 

ιατρείων και η γραµµατεία µικροβιολογικού και αιµατολογικού εργαστηρίου. 

Επίσης, στον πρώτο υπάρχουν και τα εξωτερικά ιατρεία του ιδρύµατος. Στον 

δεύτερο όροφο του κτιρίου των εξωτερικών ιατρείων βρίσκονται τα γραφεία 

του διοικητή, του διοικητικού διευθυντή, του διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας 

και η βιβλιοθήκη.  

 

 

Οργανωτική ∆οµή και ∆ιάρθρωση  

 

Με τον οργανισµό του Ιδρύµατος που ισχύει έως σήµερα ορίζεται το 

Γενικό Νοσοκοµείο Θεσσαλονίκης «Ο Άγιος ∆ηµήτριος» ως Νοµικό Πρόσωπο 

∆ηµοσίου δικαίου µε έδρα τη Θεσσαλονίκη. Σήµερα θεωρείται από τα µικρά 

νοσοκοµεία του εθνικού συστήµατος υγείας και σύµφωνα µε τον οργανισµό η 

δύναµη υπολογίζεται σε 250 κλίνες. 
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 Σύµφωνα µε τον Οργανισµό του Ιδρύµατος, σκοπός του Ιδρύµατος 

είναι : 

1. η παροχή πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας περίθαλψης, ισότιµα για 

κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονοµική, κοινωνική και 

επαγγελµατική του κατάσταση, σύµφωνα µε τους κανόνες του Εθνικού 

Συστήµατος Υγείας.  

2. η ανάπτυξη και προαγωγή της ιατρικής έρευνας 

3. η εφαρµογή προγραµµάτων ειδίκευσης συνεχούς εκπαίδευσης ιατρών 

καθώς και εκπαίδευσης και επιµόρφωσης λειτουργών άλλων κλάδων 

υγείας. 

 

Τα έσοδα του Ιδρύµατος είναι από : 

1. επιχορηγήσεις από τον τακτικό κρατικό προϋπολογισµό και από τον 

προϋπολογισµό δηµόσιων επενδύσεων 

2. εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αµοιβές για παροχή 

υπηρεσιών 

3. πρόσοδοι ιδίας περιουσίας 

4. έσοδα από δωρεές, κληροδοτήµατα, εκποιήσεις κτλ 

 

Το Νοσοκοµείο απαρτίζεται από τρεις υπηρεσίες, την ιατρική, την 

νοσηλευτική και τη διοικητική και κάθε µια έχει τη δική της διάρθρωση. 

ιατρική υπηρεσία 

Οι αρµοδιότητες της ιατρικής υπηρεσίας είναι η προώθηση και 

προαγωγή της υγείας, της έρευνας και της εκπαίδευσης, η παροχή υπηρεσιών 

υγείας και ο προγραµµατισµός και έλεγχος των παρεχόµενων υπηρεσιών. 

∆ιακρίνεται δε σε τρεις τοµείς και δύο διατοµεακά τµήµατα. Κάθε τοµέας έχει 

τµήµατα και µονάδες. Αναλυτικότερα, 

 

ΤΟΜΕΙΣ 

Α. Παθολογικός 

� Α Παθολογική 

� Β Παθολογική 

� Γ Παθολογική 
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Β. Χειρουργικός 

� Γενικής Χειρουργικής 

� Ορθοπεδικό 

� Ουρολογικό 

� Οφθαλµολογικό 

� Μαιευτικό-Γυναικολογικό 

� Αναισθησιολογικό 

� Οδοντιατρικό 

 

Γ. Εργαστηριακός 

� Μικροβιολογικό 

� Αιµατολογικό 

� Ακτινοδιαγνωστικό 

� Φαρµακευτικό 

� Παθολογοανατοµικό 

� Βιοχηµικό 

 

∆ΙΑΤΟΜΕΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 

 

� Ηµερήσιας Νοσηλείας 

� Επειγόντων περιστατικών 

 

Στους παραπάνω τοµείς λειτουργούν εξωτερικά ιατρεία µε τις 

ειδικότητες των ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκοµείο. 

νοσηλευτική υπηρεσία 

Αρµοδιότητες της νοσηλευτικής υπηρεσίας είναι η παροχή νοσηλείας 

στους ασθενείς, σύµφωνα µε τα διδάγµατα της νοσηλευτικής επιστήµης στο 

πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπεύθυνων ιατρών, η προαγωγή της 

νοσηλευτικής και η εκπαίδευση. 

Η Νοσηλευτική υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και διαρθρώνεται σε 

τρεις τοµείς, κάθε ένας από τους οποίους διαρθρώνεται σε τέσσερα 

τα΄µηµατα. 

1ος τοµέας : αποτελείται από τέσσερα τµήµατα που καλύπτουν τον 

παθολογικό τοµέα 
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2ος τοµέας : αποτελείται από τέσσερα τµήµατα που καλύπτουν τον 

χειρουργικό τοµέα 

3ος τοµέας : αποτελείται από τέσσερα τµήµατα που καλύπτουν τον 

εργαστηριακό τοµέα, τα διατοµεακά τµήµατα, τα εξωτερικά ιατρεία και τα 

χειρουργεία. 

διοικητική υπηρεσία 

Αρµοδιότητες της διοικητικής υπηρεσίας είναι η οργάνωση, η 

διοίκηση, ο προγραµµατισµός των προµηθειών, η οικονοµική διαχείριση του 

ιδρύµατος και η τεχνική υποστήριξη του νοσοκοµείου. 

Η ∆ιοικητική υπηρεσία αποτελεί διεύθυνση και χωρίζεται σε δύο 

υποδιευθύνσεις και δύο αυτοτελή γραφεία: 

� Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού 

1. προσωπικού  

2. γραµµατείας 

3. οικονοµικού 

4. κίνησης ασθενών 

5. διατροφής 

6. γραµµατείας εξωτερικών ιατρείων 

7. κοινωνικής υπηρεσίας 

8. πληροφορικής 

9. παραϊατρικών επαγγελµάτων 

 

� Υποδιεύθυνση τεχνικού 

1. τεχνικού 

2. βιοιατρικής τεχνολογίας 

 

� Αυτοτελή γραφεία 

1. επιστασίας 

2. ιµατισµού 

 
 
 

Η παραπάνω οργάνωση των υπηρεσιών είναι σύµφωνη µε τον 

Οργανισµό του Ιδρύµατος που δηµοσιεύθηκε το έτος 1986. Όπως συµβαίνει 

στις περισσότερες µονάδες υγείας στην Ελλάδα σήµερα το οργανόγραµµα 
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αυτό δεν είναι και το πραγµατικό. Έχουν διαµορφωθεί νέα τµήµατα αλλά δεν 

αποκλίνουν πολύ από την πραγµατικότητα όπως συµβαίνει σε άλλες 

νοσοκοµειακές µονάδες στην Ελλάδα σήµερα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕ ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 

Σε αυτό το κεφάλαιο θα παρουσιαστούν όλα τα δεδοµένα, που έχουµε 

συλλέξει από το Νοσοκοµείο, µε τη βοήθεια ενός προγράµµατος στο excel. Το 

πρόγραµµα αυτό θα χρησιµοποιηθεί ως µια πηγή στην οποία θα εισάγουµε τα 

απαραίτητα δεδοµένα για το έτος αναφοράς 2007 και θα εξάγουµε όλες τις 

απαραίτητες πληροφορίες που θα µας βοηθήσουν να κοστολογήσουµε τη 

µονάδα υγείας που µελετάµε. 

Σε αυτό το σηµείο σηµειώνουµε ότι οι αµοιβές των συντελεστών που 

απαιτήθηκαν για την παραγωγή της υγείας συµπεριλαµβάνονται στο κόστος. 

Οι δαπάνες αυτές διακρίνονται στις  παρακάτω κατηγορίες: 

- Υλικά 

- Αµοιβές προσωπικού 

- Υπηρεσίες τρίτων 

- Λοιπές δαπάνες  

 

Οι παραπάνω κατηγορίες παρακολουθούνται στους αντίστοιχους 

λογαριασµούς του Ε.Γ.Λ.Σ των δεκάδων των οµάδων 2 και 6. Συγκεκριµένα: 

 
ΟΜΑ∆Α 2 
 

24 Α Και Βοηθ. Υλες-Υλικά Συσκευασίας 

25 Αναλώσιµα 

26 Ανταλ Πάγιων Στοιχείων 

60 Αµοιβές κ έξοδα προσωπικού (άµεσα εργαζόµενοι) 

 
ΟΜΑ∆Α 6 
 

60 Αµοιβές κ έξοδα προσωπικού (έµµεσα εργαζόµενοι) 

61 Αµοιβές και Έξοδα Τρίτων 

62 Παροχές Τρίτων 

63 ∆ιάφορα Έξοδα 

64 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 

66 Αποσβέσεις 
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∆ηµιουργία φύλλων εργασίας 

 

∆ηµιουργήσαµε στο excell εφτά (7) φύλλα εργασίας, τα οποία 

ταξινοµήσαµε (ΓΛΣ, ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΘ,  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ, 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ και ΦΥΛΛΟ  ΜΕΡΙΣΜΟΥ).  

Πλεονέκτηµα αυτής της εργασίας στο excel είναι ότι για να 

κοστολογήσουµε τη µονάδα υγείας σε άλλο έτος µπορούµε να 

πληκτρολογήσουµε µόνο τα αριθµητικά δεδοµένα χωρίς να  χρειαστεί να 

αλλάξουµε τους τύπους που αυτοµατοποιούν τις διαδικασίες της 

συγκεκριµένης κοστολόγησης, µε τη προϋπόθεση ότι τα ποσοστά που 

επιβαρύνουν τα κέντρα κόστους παραµένουν τα ίδια.  

Αναλυτικότερα τα στοιχεία που πρέπει να καταχωρήσουµε είναι: 

1. ποσά του ετήσιου Ισολογισµού ανά τεταρτοβάθµιο λογαριασµό στο 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΧΕ∆ΙΟ 

2. ποσά των απολογιστικών στοιχείων µισθοδοσίας που βρίσκεται 

στο φύλλο εργασίας ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΘ. 

3. τα τετραγωνικά µέτρα κάθε κτιρίου 

 

Στο πρώτο φύλλο εργασίας δηµιουργήσαµε µία κατάσταση µε ποσά 

από το 2006, όπως µας δόθηκαν από το λογιστήριο του Ιδρύµατος. Στην 

πρώτη στήλη έχουµε στοιχεία απογραφής που πραγµατοποιήθηκε στις 

31.12.2006 µε τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των αντίστοιχων λογαριασµών 

της γενικής λογιστικής. Στη δεύτερη στήλη υπάρχουν ποσά που 

καταναλώθηκαν ή αγοράστηκαν κατά τη διάρκεια του 2007 και στην Τρίτη 

στήλη υπάρχουν ποσά της απογραφής που πραγµατοποιήθηκε στο τέλος της 

χρήσης του 2007. Όλα τα ποσά είναι κατανεµηµένα σύµφωνα µε τους 

λογαριασµούς του γενικού λογιστικού σχεδίου και αναλύονται σε 

τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς 

 

 Η κατάσταση αυτή παρουσιάζεται στον  Πίνακα 3.1. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.1 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

    Α Π Ο Γ Ρ Α Φ Η Σ ΣΥΝΟΛΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ Σ  Υ  Ν  Ο  Λ  Α Υ Π Ο Λ Ο Ι Π Α 

    Χρέωση(SZ) Πίστωση Χρέωση Πίστωση Χρέωση (SX) 
Πίστωση 

(SP) Χρέωση Πίστωση 

|10-00-01-0000 
Οικόπεδο Νοσοκοµείου 19.800 
τµ 4.185.550,20 0,00 4.185.550,20 0,00 4.185.550,20 0,00 4.185.550,20 0,00 

|10-00-02-0000 
Οικόπεδο Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡ. 
5835.04 93.330,95 0,00 93.330,95 0,00 93.330,95 0,00 93.330,95 0,00 

|10-00-02-0001 
|Οικόπεδο Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡ. 
729.81 26.021,38 0,00 26.021,38 0,00 26.021,38 0,00 26.021,38 0,00 

|10-00-02-0002 
|Οικόπεδο Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡ. 
633.09 23.541,45 0,00 23.541,45 0,00 23.541,45 0,00 23.541,45 0,00 

|11-00-00-0001 |Κτίριο νεοκλασικό 7.239 τ.µ. 3.169.682,21 0,00 3.169.682,21 0,00 3.169.682,21 0,00 3.169.682,21 0,00 

|11-00-00-0002 |Κτίριο ∆ιοικητ.Υπερ.931 τ.µ. 338.392,82 0,00 338.392,82 0,00 338.392,82 0,00 338.392,82 0,00 

|11-00-00-0003 |Κτίριο Εξ.Ι.Αµφιθ.κλπ.1837 τ.µ 773.042,42 0,00 773.042,42 0,00 773.042,42 0,00 773.042,42 0,00 

|11-00-00-0004 |Κτίριο Οδ.τµ.,κυλ.,θυρ.290τ.µ 131.300,40 0,00 131.300,40 0,00 131.300,40 0,00 131.300,40 0,00 

|11-00-00-0005 |Κτίριο βοηθητ.χώρων 1.241 τ.µ 504.072,80 0,00 504.072,80 0,00 504.072,80 0,00 504.072,80 0,00 

|11-00-00-0006 |Κτίριο Εκκλησάκι 52 τ.µ. 8.968,96 0,00 8.968,96 0,00 8.968,96 0,00 8.968,96 0,00 

|11-00-00-0007 |Κτίριο αποτεφ.κλιβάνου 32 τ.µ. 5.519,36 0,00 5.519,36 0,00 5.519,36 0,00 5.519,36 0,00 

|11-00-00-0008 |Κτίριο γεν,νεκρ,αποθ,κηπ.106τµ 33.051,48 0,00 33.051,48 0,00 33.051,48 0,00 33.051,48 0,00 

|11-00-02-0000 |Κτίριο Κ.Υ. ΧΑΛΑΣΤΡ. 1107.00 501.205,32 0,00 501.205,32 0,00 501.205,32 0,00 501.205,32 0,00 

|11-99-00-0000 |Αποσβεσθέντα κτίρια 0,00 273.261,79 0,00 546.523,58 0,00 546.523,58 0,00 
546.523,

58 

|12-00-00-0000 |Μηχανήµατα 6.923,38 0,00 14.658,38 0,00 14.658,38 0,00 14.658,38 0,00 

|12-01-00-0000 |Τεχνικές εγκαταστάσεις 21.437,10 0,00 67.022,09 0,00 67.022,09 0,00 67.022,09 0,00 

|12-02-00-0000 |Φορητά µηχανήµατα χειρός 1.769,00 0,00 1.769,00 0,00 1.769,00 0,00 1.769,00 0,00 

|12-04-00-0000 
|Επιστηµονικά όργανα & 
συσκευές 1.121.354,78 0,00 1.257.810,82 0,00 1.257.810,82 0,00 1.257.810,82 0,00 

|12-10-00-0000 
|ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 
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|12-12-00-0000 
|ΦΟΡΗΤΑ 
ΜΗΧ/ΤΑ(ΧΕΙΡΟΣ)ΕΚΤΟΣ ΕΚΜ 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

|12-14-00-0000 
|ΕΠΙΣΤΗΜΟΝ.ΟΡΓΑΝΑ&ΣΥΣΚ.
ΕΚΤΟΣ ΕΚ 0,24 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 0,21 0,00 

|12-99-00-0000 |Αποσβεσµένα µηχανήµατα 0,00 1.010,47 0,00 2.536,65 0,00 2.536,65 0,00 2.536,65 

|12-99-01-0000 
|Αποσβεσµένες 
τεχνικ.εγκαταστάσ 0,00 15.735,63 0,00 22.237,85 0,00 22.237,85 0,00 

22.237,8
5 

|12-99-02-0000 
|Αποσβεσµένα φορητά 
µηχαν.(χειρ 0,00 1.768,82 0,00 1.768,82 0,00 1.768,82 0,00 1.768,82 

|12-99-04-0000 
|Αποσβεσµ.επιστηµον.όργανα&
συσκ 0,00 570.892,58 0,00 733.861,02 0,00 733.861,02 0,00 

733.861,
02 

|13-02-00-0000 |Αυτοκινητα φορτηγα 1.662,22 0,00 1.662,22 0,00 1.662,22 0,00 1.662,22 0,00 

|13-02-01-0000 |Αυτοκινητα ασθενοφορα 34.336,03 0,00 34.336,03 0,00 34.336,03 0,00 34.336,03 0,00 

|13-09-00-0000 |∆ικυκλα 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|13-99-02-0000 
|Αποσ/να φορτηγά-
ρυµ.ειδ.χρήσεω 0,00 35.998,22 0,00 35.998,22 0,00 35.998,22 0,00 

35.998,2
2 

|14-00-00-0000 |Προµήθεια επίπλων 10.120,40 0,00 10.120,40 0,00 10.120,40 0,00 10.120,40 0,00 

|14-00-01-0000 |ΚΑΡΕΚΛΕΣ - ΠΟΛΥΘΡΟΝΕΣ 10.427,77 0,00 11.494,54 0,00 11.494,54 0,00 11.494,54 0,00 

|14-00-02-0000 |ΤΡΑΠΕΖΙΑ 234,17 0,00 234,17 0,00 234,17 0,00 234,17 0,00 

|14-00-03-0000 |ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ - ΝΤΟΥΛΑΠΕΣ 20.909,11 0,00 23.229,61 0,00 23.229,61 0,00 23.229,61 0,00 

|14-00-04-0000 
|ΕΞΕΤΑΣΤ.ΚΛΙΝΕΣ-
ΚΡΕΒ.ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 63.897,37 0,00 64.593,53 0,00 64.593,53 0,00 64.593,53 0,00 

|14-00-05-0000 |ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΑ ΕΙ∆Η 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 

|14-01-00-0000 |Ηλεκτρικές συσκευές 51.904,78 0,00 58.368,46 0,00 58.368,46 0,00 58.368,46 0,00 

|14-01-01-0000 |Μηχανήµατα κλιµατισµού 33.863,94 0,00 46.040,70 0,00 46.040,70 0,00 46.040,70 0,00 

|14-02-00-0000 |Γραφοµηχανές 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-02-02-0000 |Υπολογιστικες & λογιστικες µηχ 83,01 0,00 83,01 0,00 83,01 0,00 83,01 0,00 

|14-02-03-0000 |Φωτοτυπικά µηχανήµατα 19.506,64 0,00 19.506,65 0,00 19.506,65 0,00 19.506,65 0,00 

|14-02-98-0000 |Λοιπές µηχανές γραφείου 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 
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|14-03-00-0000 |Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 37.988,27 0,00 39.499,59 0,00 39.499,59 0,00 39.499,59 0,00 

|14-03-01-0000 
|Οθόνες ηλεκτρονικών 
υπολογιστώ 0,09 0,00 359,49 0,00 359,49 0,00 359,49 0,00 

|14-03-02-0000 |ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ 11.225,72 0,00 13.361,77 0,00 13.361,77 0,00 13.361,77 0,00 

|14-03-03-0000 |SCANNERS 739,34 0,00 840,84 0,00 840,84 0,00 840,84 0,00 

|14-03-04-0000 |MODEM 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 

|14-03-05-0000 |ΛΟΙΠΑ ΕΙ∆Η Η/Υ - UPS - RAC 3.434,93 0,00 5.493,50 0,00 5.493,50 0,00 5.493,50 0,00 

|14-04-00-0000 
|Μέσα αποθήκευσης και 
µεταφοράς 3.034,54 0,00 3.141,64 0,00 3.141,64 0,00 3.141,64 0,00 

|14-05-00-0000 |Επιστηµονικά όργανα 33.269,71   36.467,24 0,00 36.467,24 0,00 36.467,24 0,00 

|14-08-00-0000 |Εξοπλισµός τηλεπικοινωνιών 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 

|14-08-01-0000 |ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 298,38 0,00 400,48 0,00 400,48 0,00 400,48 0,00 

|14-08-02-0000 |FAX 2.208,31 0,00 2.553,41 0,00 2.553,41 0,00 2.553,41 0,00 

|14-08-03-0000 |ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-08-04-0000 
|ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΝ∆ΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-09-00-0000 |Εποπτικα µεσα διδασκαλιας 5.177,23 0,00 5.177,23 0,00 5.177,23 0,00 5.177,23 0,00 

|14-09-02-0000 
|Ραδιοφωνα και συναφεις 
συσκευε 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 

|14-09-04-0000 
|Τηλεοράσεις και συναφείς 
συσκ. 602,09 0,00 1.533,86 0,00 1.533,86 0,00 1.533,86 0,00 

|14-09-05-0000 
|ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ 1.100,53 0,00 1.100,53 0,00 1.100,53 0,00 1.100,53 0,00 

|14-09-09-0000 
|ΛΟΙΠΟΣ ΞΕΝΟ∆ΟΧΙΑΚΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 20.499,27 0,00 41.769,25 0,00 41.769,25 0,00 41.769,25 0,00 

|14-09-98-0000 
|µηχανήµατα εκτος 
µηχ.γραφείου 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

|14-10-00-0000 
|ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-10-01-0000 
|ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 0,13 0,00 

|14-10-03-0000 
|ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 0,05 0,00 

|14-10-04-0000 |ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 0,06 0,00 
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ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΚΤΟΣ 

|14-11-00-0000 
|ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕ 0,11 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 0,10 0,00 

|14-11-01-0000 
|ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗ 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

|14-12-00-0000 
|ΜΗΧΑΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-12-02-0000 
|ΑΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-12-03-0000 
|ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

|14-13-00-0000 |Η/Υ ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 

|14-13-01-0000 
|ΟΘΟΝΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-13-02-0000 
|ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 0,02 0,00 

|14-15-00-0000 
|ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΤ 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 0,12 0,00 

|14-19-04-0000 
|ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΗΣ 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 

|14-19-09-0000 
|ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 
ΕΚΤΟΣ ΕΚΜΕΤΛ 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 

|14-30-04-0000 |ΚΕΙΜΗΛΙΑ 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 0,04 0,00 

|14-30-05-0000 |Εργα Τεχνης 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|14-99-00-0000 |Αποσβεσµένα έπιπλα 0,00 90.095,12 0,00 99.618,73 0,00 99.618,73 0,00 
99.618,7

3 

|14-99-01-0000 
|Αποσβεσµένες 
Ηλεκτρ.συσκευές 0,00 69.494,80 0,00 78.956,02 0,00 78.956,02 0,00 

78.956,0
2 

|14-99-02-0000 
|Αποσβεσµένες µηχανές 
γραφείου 0,00 8.048,67 0,00 10.974,67 0,00 10.974,67 0,00 

10.974,6
7 

|14-99-03-0000 
|Αποσβ.Η/Υ&αποσβ.ηλεκτρον.σ
υγκρ 0,00 52.640,30 0,00 59.553,05 0,00 59.553,05 0,00 

 
59553,05

| 

|14-99-04-0000 
|Αποσ/να µέσα αποθ.& 
µεταφοράς 0,00 678,28 0,00 1.413,69 0,00 1.413,69 0,00 

    
1413,69| 

|14-99-05-0000 |Αποσ/να επιστηµονικά όργανα 0,00 33.267,57 0,00 34.847,85 0,00 34.847,85 0,00 
34.847,8

5 

|14-99-08-0000 
|Αποσ/νος εξοπλισµός 
τηλεπικοιν 0,00 2.503,82 0,00 2.950,96 0,00 2.950,96 0,00  2950,96| 

|14-99-09-0000 
|Αποσβεσµένος λοιπός 
εξοπλισµός 0,00 26.818,83 0,00 34.764,01 0,00 34.764,01 0,00 

34.764,0
1 
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|16-17-00-0000 |Λογισµικά προγράµµατα Η/Υ. 69.896,46 0,00 70.083,29 0,00 70.083,29 0,00 70.083,29 0,00 

|16-99-17-0000 |Αποσβ.λογισµικά προγράµ.Η/Υ 0,00 69.895,60 0,00 70.082,32 0,00 70.082,32 0,00 
70.082,3

2 

|18-11-00-0000 |∆ΟΣΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ∆ΕΗ 469,55 0,00 469,55 0,00 469,55 0,00 469,55 0,00 

|24-00-01-0100 |Αποθέµατα υγειονοµικού υλικού 103.180,13 0,00 103.180,13 0,00 103.180,13 0,00 103.180,13 0,00 

|24-00-01-1000 
|Αποθέµατα φαρµακευτικού 
υλικού 278.866,43 0,00 278.866,43 0,00 278.866,43 0,00 278.866,43 0,00 

|24-00-01-3000 
|Αποθέµατα Ακτινολογικων 
φιλµς 5.594,84 0,00 5.594,84 0,00 5.594,84 0,00 5.594,84 0,00 

|24-00-01-4000 
|Αποθέµατα Αγορών τροφίµων 
και 3.864,26 0,00 3.864,26 0,00 3.864,26 0,00 3.864,26 0,00 

|24-01-01-0000 |Αγορές υγειονοµικού υλικού 0,00 0,00 2.410.312,08 472,06 2.410.312,08 472,06 2.409.840,02 0,00 

|24-01-10-0000 |Αγορές φαρµακευτικού υλικού 0,00 0,00 2.644.336,08 28.182,57 2.644.336,08 28.182,57 2.616.153,51 0,00 

|24-01-30-0000 |Ακτινολογικά φιλµς 0,00 0,00 45.202,66 0,00 45.202,66 0,00 45.202,66 0,00 

|24-01-40-0000 |Αγορές τροφίµων και ποτών 0,00 0,00 159.526,86 65,29 159.526,86 65,29 159.461,57 0,00 

|24-01-40-9000 |Λοιπά είδη διατροφής 0,00 0,00 313,90 0,00 313,90 0,00 313,90 0,00 

|25-00-01-0000 |Μικρά εργαλεία 21,22 0,00 21,22 0,00 21,22 0,00 21,22 0,00 

|25-00-01-0600 |Ειδη µαγειρίου και εστιάσεως 2.588,80 0,00 2.588,80 0,00 2.588,80 0,00 2.588,80 0,00 

|25-00-01-1000 
|Αποθέµατα Πετρελαίου 
θέρµανσ 936,90 0,00 936,90 0,00 936,90 0,00 936,90 0,00 

|25-00-01-1100 |Πετρέλαιο κίνησης 5.168,52 0,00 5.168,52 0,00 5.168,52 0,00 5.168,52 0,00 

|25-00-01-2000 |Αποθέµατα Απολυµαντικ υλικό 824,74 0,00 824,74 0,00 824,74 0,00 824,74 0,00 

|25-00-01-2100 |Αποθέµατα Αντιδραστήριων 26.034,29 0,00 26.034,29 0,00 26.034,29 0,00 26.034,29 0,00 

|25-00-01-2500 
|Αποθέµατα Ειδων καθαριότητος 
κ 1.918,66 0,00 1.918,66 0,00 1.918,66 0,00 1.918,66 0,00 

|25-00-01-2511 |Αποθέµατα Απορρυπαντικών 212,44 0,00 212,44 0,00 212,44 0,00 212,44 0,00 

|25-00-01-2600 
|ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 123,17 0,00 123,17 0,00 123,17 0,00 123,17 0,00 

|25-00-01-3100 |Αποθέµατα Γραφικής ύλης 4.478,63 0,00 4.478,63 0,00 4.478,63 0,00 4.478,63 0,00 

|25-00-01-3101 |Αποθεµατα Η/Υ 306,34 0,00 306,34 0,00 306,34 0,00 306,34 0,00 
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|25-00-01-3200 
|Αποθέµατα Εντυπων 
µηχανογράφησ 745,77 0,00 745,77 0,00 745,77 0,00 745,77 0,00 

|25-00-01-3300 
|Αποθέµατα Φωτογραφικ -
φωτοτυπ 950,44 0,00 950,44 0,00 950,44 0,00 950,44 0,00 

|25-00-01-3400 |Αποθέµατα Εντυπων 4.282,02 0,00 4.282,02 0,00 4.282,02 0,00 4.282,02 0,00 

|25-00-01-4000 |Αποθέµατα Είδ επισκ.& συντήρ. 422,47 0,00 422,47 0,00 422,47 0,00 422,47 0,00 

|25-00-01-4100 |Αποθέµατα Είδ συντ.& επισκ. λ 12.010,55 0,00 12.010,55 0,00 12.010,55 0,00 12.010,55 0,00 

|25-00-01-4900 
|Αποθέµατα Λοιπ είδη συν-
επ.µη 691,03 0,00 691,03 0,00 691,03 0,00 691,03 0,00 

|25-00-01-5000 |Αποθέµατα Στολών Φυλάκων 214,20 0,00 214,20 0,00 214,20 0,00 214,20 0,00 

|25-00-01-5100 
|Αποθέµατα Στολών 
Νοσοκόµων 16.811,59 0,00 16.811,59 0,00 16.811,59 0,00 16.811,59 0,00 

|25-00-01-5500 
|Αποθέµατα Στολών Λοιπού 
Προσωπ 3.241,91 0,00 3.241,91 0,00 3.241,91 0,00 3.241,91 0,00 

|25-00-01-5600 |Αποθέµατα Στολών Ιατρών 10.578,87 0,00 10.578,87 0,00 10.578,87 0,00 10.578,87 0,00 

|25-00-01-5700 |Ιµατισµός λοιπών περιπτώσεων 9.272,05 0,00 9.272,05 0,00 9.272,05 0,00 9.272,05 0,00 

|25-00-01-6000 |Αποθέµατα Υποδηµατων 3.663,65 0,00 3.663,65 0,00 3.663,65 0,00 3.663,65 0,00 

|25-00-01-7000 
|Αποθέµατα ∆ιάφορ. είδη που 
δεν 268,35 0,00 268,35 0,00 268,35 0,00 268,35 0,00 

|25-00-01-7030 |Αποθεµατα προµηθ.γεν.διαχ. 886,57 0,00 886,57 0,00 886,57 0,00 886,57 0,00 

|25-00-01-7031 |Αποθέµατα Υλικ.µηχαν/σης Γεν 1.513,45 0,00 1.513,45 0,00 1.513,45 0,00 1.513,45 0,00 

|25-00-01-7060 
|λοιπές προµήθειες 
τεχν.υπηρεσ. 72,30 0,00 72,30 0,00 72,30 0,00 72,30 0,00 

|25-01-00-0000 |Μικρά εργαλεία 0,00 0,00 5.322,80 0,00 5.322,80 0,00 5.322,80 0,00 

|25-01-06-0000 |Ειδη µαγειρίου και εστιάσεως 0,00 0,00 24.471,51 0,00 24.471,51 0,00 24.471,51 0,00 

|25-01-10-0000 |Πετρέλαιο θέρµανσης 0,00 0,00 8.232,40 0,00 8.232,40 0,00 8.232,40 0,00 

|25-01-11-0000 |Πετρέλαιο κίνησης 0,00 0,00 5.805,58 0,00 5.805,58 0,00 5.805,58 0,00 

|25-01-12-0000 |Βενζίνη 0,00 0,00 7.669,54 0,64 7.669,54 0,64 7.668,90 0,00 

|25-01-13-0000 |Λιπαντικά 0,00 0,00 319,24 0,00 319,24 0,00 319,24 0,00 
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|25-01-20-0000 |Απολυµαντικό υλικό 0,00 0,00 12.162,87 0,00 12.162,87 0,00 12.162,87 0,00 

|25-01-21-0000 |Αντιδραστήρια 0,00 0,00 857.547,96 3.628,21 857.547,96 3.628,21 853.919,75 0,00 

|25-01-22-0000 |ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ 0,00 0,00 5.311,86 0,00 5.311,86 0,00 5.311,86 0,00 

|25-01-25-0000 |Είδη καθαριότητος και ευπρεπισ 0,00 0,00 26.679,38 0,00 26.679,38 0,00 8.679,38 0,00 

|25-01-25-0001 |Απορρυπαντικά 0,00 0,00 9.455,56 0,00 9.455,56 0,00 9.455,56 0,00 

|25-01-26-0000 |Ηλεκτρικοί λαµπτήρες 0,00 0,00 575,76 0,00 575,76 0,00 575,76 0,00 

|25-01-30-0000 
|ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟ∆.&ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 0,00 0,00 40.213,19 0,00 40.213,19 0,00 40.213,19 0,00 

|25-01-31-0000 |Γραφική ύλη 0,00 0,00 15.219,42 0,00 15.219,42 0,00 15.219,42 0,00 

|25-01-31-0001 |Μικροαντικείµενα γραφείου 0,00 0,00 2.061,95 0,00 2.061,95 0,00 2.061,95 0,00 

|25-01-31-0002 |Αναλώσιµα Η/Υ 0,00 0,00 130,26 0,00 130,26 0,00 130,26 0,00 

|25-01-32-0000 |Εντυπα µηχανογράφισης 0,00 0,00 1.890,46 0,00 1.890,46 0,00 1.890,46 0,00 

|25-01-33-0000 
|Φωτογραφικό -φωτοτυπικό 
υλικό 0,00 0,00 8.308,27 0,00 8.308,27 0,00 8.308,27 0,00 

|25-01-34-0000 |Εντυπα 0,00 0,00 4.825,42 0,00 4.825,42 0,00 4.825,42 0,00 

|25-01-40-0000 |Είδη επισκ.& συντήρ.κτιρίων 0,00 0,00 2.859,70 0,00 2.859,70 0,00 2.859,70 0,00 

|25-01-41-0000 |Είδη συντ.& επισκ. λ.µον.εγκατ 0,00 0,00 24.059,01 46,41 24.059,01 46,41 24.012,60 0,00 

|25-01-44-0000 
|Είδη συντ-επισκ.τηλεπ/κων 
µέσω 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|25-01-45-0000 
|Είδη επισκ-συντ.επίπλων-
σκευών 0,00 0,00 1.797,40 0,00 1.797,40 0,00 1.797,40 0,00 

|25-01-49-0000 |Λοιπά είδη συν-επ.µηχ.λ.εξοπλ. 0,00 0,00 6.243,11 0,00 6.243,11 0,00 6.243,11 0,00 

|25-01-51-0000 |Στολές νοσοκόµων 0,00 0,00 3.111,02 0,00 3.111,02 0,00 3.111,02 0,00 

|25-01-55-0000 |Στολές λοιπού προσωπικού 0,00 0,00 4.807,26 0,00 4.807,26 0,00 4.807,26 0,00 

|25-01-56-0000 |Στολές ιατρών 0,00 0,00 2.581,71 0,00 2.581,71 0,00 2.581,71 0,00 

|25-01-57-0000 |Ιµατισµός λοιπών περιπτώσεων 0,00 0,00 6.477,51 0,00 6.477,51 0,00 6.477,51 0,00 
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|25-01-60-0000 |Υποδήµατα 0,00 0,00 27.505,89 0,00 27.505,89 0,00 27.505,89 0,00 

|25-01-70-0000 |∆ιάφορα είδη που δεν κατ.ειδ. 0,00 0,00 1.318,12 0,00 1.318,12 0,00 1.318,12 0,00 

|25-01-70-9030 |Λοιπές προµήθειες Γεν.∆ιαχείρ. 0,00 0,00 6.015,13 0,00 6.015,13 0,00 6.015,13 0,00 

|25-01-70-9031 |Λοιπές Προµήθειες Γεν.∆ιαχείρ 0,00 0,00 11.571,17 0,00 11.571,17 0,00 11.571,17 0,00 

|25-01-70-9032 
|Λ.προµήθειες 
εξοπλ.γραφ.εργαστ 0,00 0,00 514,96 0,00 514,96 0,00 514,96 0,00 

|25-01-70-9060 
|λοιπές προµήθειες 
τεχν.υπηρεσ. 0,00 0,00 943,56 0,00 943,56 0,00 943,56 0,00 

|26-00-01-1000 
|ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ.ΜΗΧΑΝ.&ΛΟΙΠΟ
Υ ΕΞΟΠΛ. 104,12 0,00 104,12 0,00 104,12 0,00 104,12 0,00 

|26-00-01-3000 
|Αποθεµατα ιατρικων 
µηχανηµατων 2.079,02 0,00 2.079,02 0,00 2.079,02 0,00 2.079,02 0,00 

|26-01-01-0000 
|Ανταλ/κά µηχαν.& λοιπού 
εξοπλ. 0,00 0,00 9.781,32 0,00 9.781,32 0,00 9.781,32 0,00 

|26-01-02-0000 
|Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων 0,00 0,00 717,61 0,00 717,61 0,00 717,61 0,00 

|26-01-03-0000 |ανταλλακτικά ιατρικών µηχανηµ. 0,00 0,00 30.827,00 0,00 30.827,00 0,00 30.827,00 0,00 

|30-00-00-0401 |ΟΠΑ∆ 421.047,76 0,00 939.016,71 66.207,82 939.016,71 66.207,82 872.808,89 0,00 

|30-00-00-0402 |∆Υ-Στρατιωτικών 2.088,54 0,00 3.220,14 2.984,84 3.220,14 2.984,84 235,30 0,00 

|30-00-00-0403 |∆Υ-Αεροπορίας 381,52 0,00 381,52 381,52 381,52 381,52 0,00 0,00 

|30-00-00-0404 |∆Υ-Λιµενικού 441,34 0,00 3.912,75 3.551,11 3.912,75 3.551,11 361,64 0,00 

|30-00-00-0405 |∆Υ-Ναυτικού 0,00 0,00 64,56 0,00 64,56 0,00 64,56 0,00 

|30-01-00-0101 |Παν/µίο Μακεδονίας 193,65 0,00 395,40 68,40 395,40 68,40 327,00 0,00 

|30-01-00-0102 |ΤΑΕ Θεσ/νίκης 1.579,18 0,00 1.466,07 1.466,07 1.466,07 1.466,07 0,00 0,00 

|30-01-00-0111 |ΠΑΝ.Φοιτητική Λέσχη 260,54 0,00 3.614,57 2.193,53 3.614,57 2.193,53 1.421,04 0,00 

|30-01-00-0112 |Α.Π.Θ. 4.673,41 0,00 5.096,07 5.096,07 5.096,07 5.096,07 0,00 0,00 

|30-01-00-0114 |∆ΕΗ 4.878,76 0,00 34.904,98 28.975,07 34.904,98 28.975,07 5.929,91 0,00 

|30-01-00-0116 |Τράπεζα Ελλάδος 161,40 0,00 1.562,32 1.562,32 1.562,32 1.562,32 0,00 0,00 
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|30-01-00-0117 |Αγροτική Τράπεζα 1.744,53 0,00 10.439,30 7.343,83 10.439,30 7.343,83 3.095,47 0,00 

|30-01-00-0118 
|ΤΡ.ΠΙΣΤ./ΓΕΝ./ΕΞΠ ALFA 
BANK 851,01 0,00 15.040,99 1.419,55 15.040,99 1.419,55 13.621,44 0,00 

|30-01-00-0120 |Εθνική Τράπεζα 1.746,11 0,00 4.738,81 2.732,54 4.738,81 2.732,54 2.006,27 0,00 

|30-01-00-0122 |ΝΓΝΘ Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ 469,10 0,00 527,73 469,10 527,73 469,10 58,63 0,00 

|30-01-00-0128 |ΤΕΙ Σίνδου 31,02 0,00 421,46 0,00 421,46 0,00 421,46 0,00 

|30-01-00-0130 |Εµπορική Τράπεζα 1.356,39 0,00 6.319,70 2.719,44 6.319,70 2.719,44 3.600,26 0,00 

|30-01-00-0137 |ΤΑΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 649,94 0,00 649,76 649,76 649,76 649,76 0,00 0,00 

|30-01-00-0139 |ΤΑΕ ΚΟΖΑΝΗΣ 570,11 0,00 570,11 570,11 570,11 570,11 0,00 0,00 

|30-01-00-0141 |ΤΑΕ ΧΑΝΙΩΝ 88,04 0,00 88,04 88,04 88,04 88,04 0,00 0,00 

|30-02-00-0201 |ΙΚΑ 386.034,50 0,00 3.434.280,40 
3.007.040,

23 3.434.280,40 3.007.040,23 427.240,17 0,00 

|30-02-00-0202 |ΟΓΑ 1.086.036,78 0,00 2.583.650,30 
1.145.076,

52 2.583.650,30 1.145.076,52 1.438.573,78 0,00 

|30-02-00-0203 |ΤΕΒΕ 39.862,34 0,00 39.880,73 39.279,93 39.880,73 39.279,93 600,80 0,00 

|30-02-00-0204 |ΤΥ∆ΚΥ 49.984,34 0,00 111.591,00 27.806,03 111.591,00 27.806,03 83.784,97 0,00 

|30-02-00-0205 |ΤΑΠ-ΟΤΕ 67.426,97 0,00 163.257,46 63.596,67 163.257,46 63.596,67 99.660,79 0,00 

|30-02-00-0208 |ΤΣΜΕ∆Ε 1.983,27 0,00 14.170,46 1.310,34 14.170,46 1.310,34 12.860,12 0,00 

|30-02-00-0209 |∆ΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ 0,00 0,00 94,20 0,00 94,20 0,00 94,20 0,00 

|30-02-00-0210 |ΤΑΜ.ΑΣΦ.∆ΙΚΗΓ.ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 1.812,15 0,00 6.941,32 5.784,48 6.941,32 5.784,48 1.156,84 0,00 

|30-02-00-0211 |ΤΑΜ.∆ΙΚΗΓΟΡΩΝ.ΕΠΑΡΧΙΑΣ 616,21 0,00 1.275,90 616,21 1.275,90 616,21 659,69 0,00 

|30-02-00-0213 |ΤΑΞΥ 1.160,19 0,00 7.037,74 4.636,50 7.037,74 4.636,50 2.401,24 0,00 

|30-02-00-0214 
|ΤΑΜ.ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦ. 870,92 0,00 3.927,79 3.546,27 3.927,79 3.546,27 381,52 0,00 

|30-02-00-0215 |ΤΑΙΣΥΤ 0,00 0,00 104,65 104,65 104,65 104,65 0,00 0,00 

|30-02-00-0216 |ΝΑΤ 41.563,65 0,00 62.384,27 0,00 62.384,27 0,00 62.384,27 0,00 
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|30-02-00-0217 |ΤΣΑΥ 15.720,48 0,00 36.734,22 25.581,42 36.734,22 25.581,42 11.152,80 0,00 

|30-02-00-0220 |Ο.Α.Ε.Ε. 0,00 0,00 278.165,48 128.265,41 278.165,48 128.265,41 149.900,07 0,00 

|30-03-00-0000 |ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ Ι∆ΙΩΤΕΣ 0,00 0,00 131.206,40 131.206,40 131.206,40 131.206,40 0,00 0,00 

|30-03-00-0301 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 14.302,03 0,00 33.541,10 0,00 33.541,10 0,00 33.541,10 0,00 

|30-03-00-0304 |Αλλοδαποί 0,00 0,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 1.060,00 0,00 0,00 

|30-97-04-0000 |ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΡΟΥΣ 736.954,77 0,00 979.979,32 257.498,90 979.979,32 257.498,90 722.480,42 0,00 

|31-00-02-0000 |ΑΠΑΙΤΗΣ.ΕΠΙΧΟΡ.ΑΠΟ ΟΑΕ∆ 0,00 0,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 22.000,00 0,00 0,00 

|31-10-00-0000 
|Απαιτ.Από µισθ.Ακίνητης 
Περιου 97.234,58 0,00 169.301,71 169.301,71 169.301,71 169.301,71 0,00 0,00 

|31-19-00-0000 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
∆ΙΑΚΥΡΗΞΕΙΣ 0,00 0,00 8.146,00 8.146,00 8.146,00 8.146,00 0,00 0,00 

|31-19-00-0001 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
(ΤΟΚΟΙ) 0,00 0,00 9.001,77 9.001,77 9.001,77 9.001,77 0,00 0,00 

|31-19-00-0002 |ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ Ε∆ΕΤΒ 0,00 0,00 63,80 63,80 63,80 63,80 0,00 0,00 

|31-19-00-0003 |ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ ΝΑΟΥΣ 0,00 0,00 4.937,73 4.937,73 4.937,73 4.937,73 0,00 0,00 

|31-19-00-0005 |ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΤΟΥ Ν.103/75 0,00 0,00 5.819,02 5.819,02 5.819,02 5.819,02 0,00 0,00 

|31-19-00-0006 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΤΗΛΕΦ.ΥΠΕΡΒ. 0,00 0,00 330,93 330,93 330,93 330,93 0,00 0,00 

|31-19-00-0007 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡΗΓ.ΟΑΕ∆ 0,00 0,00 13.393,86 13.393,86 13.393,86 13.393,86 0,00 0,00 

|31-19-00-0010 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΚΑΤΑΠΤ.ΕΓΓΥΗΤ 0,00 0,00 3.867,94 3.867,94 3.867,94 3.867,94 0,00 0,00 

|31-19-00-0011 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ Φ/Α 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚ 0,00 0,00 104,26 104,26 104,26 104,26 0,00 0,00 

|31-19-00-0015 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΥΠΟΥΡΓ.ΥΓΕΙΑΣ 0,00 0,00 37.653,71 37.653,71 37.653,71 37.653,71 0,00 0,00 

|31-19-00-0017 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΜΕΛΕΤΕΣ (50) 0,00 0,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 

|31-19-00-0018 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΩΡΕΟ∆ΟΧ 0,00 0,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 

|31-19-00-0019 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟ 
Ι∆ΡΥΜ 0,00 0,00 273,00 273,00 273,00 273,00 0,00 0,00 

|31-19-00-0020 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΜΙΣΘΩΤΗ 0,00 0,00 3.205,67 3.205,67 3.205,67 3.205,67 0,00 0,00 
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|31-19-00-0021 |ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΙΚΑ 0,00 0,00 433,29 433,29 433,29 433,29 0,00 0,00 

|31-19-00-0022 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
ΤΑΠΟΤΕ 0,00 0,00 3.506,56 3.506,56 3.506,56 3.506,56 0,00 0,00 

|31-19-00-0023 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 
Ι∆ΙΩΤΕΣ 0,00 0,00 28,39 28,39 28,39 28,39 0,00 0,00 

|31-98-00-0000 
|ΕΠΙ∆ΙΚ.ΑΠΑΙΤ.ΑΠΟ 
ΕΠΙΧΟΡ&ΠΑΡ ΑΣ 0,00 0,00 76.811,61 0,00 76.811,61 0,00 76.811,61 0,00 

|33-13-00-0000 
|προκαταβολη φορου 
εισοδηµατος 4.207,65 0,00 4.207,65 4.207,65 4.207,65 4.207,65 0,00 0,00 

|33-13-00-0001 |προκαταβ.φορου εισοδ. ∆ΥΠΕ 5.812,95 0,00 5.812,95 0,00 5.812,95 0,00 5.812,95 0,00 

|35-03-00-0000 |ΥΠΟΛΟΓΟΣ ΠΑΓΙΑΣ 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 

|36-00-00-0000 
|ΕΞΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 591,58 0,00 1.151,55 591,58 1.151,55 591,58 559,97 0,00 

|38-00-00-0000 |Ταµείο 0,00 0,00 7.535,43 7.535,43 7.535,43 7.535,43 0,00 0,00 

|38-03-00-1608 |ALPHA 1608 272.360,76 0,00 5.845.722,55 
5.455.324,

77 5.845.722,55 5.455.324,77 390.397,78 0,00 

|38-03-01-0143 |ΕΛΛ.250143 164.312,56 0,00 423.753,79 300.000,00 423.753,79 300.000,00 123.753,79 0,00 

|40-10-00-0000 |ΚΑΤΑΒΛΗΜΕΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 
10.362.919

,83 0,00 
10.362.919

,83 0,00 
10.362.919,8

3 0,00 
10.362.9

19,83 

|41-15-12-0000 |∆ΩΡΕΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 0,00 8.020,38 1.954,08 8.020,39 1.954,08 8.020,39 0,00 6.066,31 

|41-15-13-0000 
|∆ΩΡΕΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 0,00 0,03 

|41-15-14-0000 |∆ωρεές επίπλων 0,00 1,81 0,00 1,87 0,00 1,87 0,00 1,87 

|41-15-16-0000 |∆ΩΡΕΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00   

|42-01-00-0000 |Ελλειµµα χρήσεως εις νέον 1.482.972,75 0,00 1.482.972,75 0,00 1.482.972,75 0,00 1.482.972,75 0,00 

|43-00-02-0000 |Επιχορηγήσεις µηχανηµάτων 0,00 342.255,35 59.160,60 369.387,24 59.160,60 369.387,24 0,00 
310.226,

64 

|43-00-04-0000 |ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙΠΛΩΝ 0,00 13.470,71 5.378,82 101.338,82 5.378,82 101.338,82 0,00 
95.960,0

0 

|50-00-00-0000 
|ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΦΑΡΜ.& 
ΥΛΙΚΩΝ ΕΣΩΤ 0,00 

4.673.508,
38 5.156.717,12 

12.882.806
,84 5.156.717,12 

12.882.806,8
4 0,00 

7.726.08
9,72 

|53-00-00-0000 |Μισθοδοσία 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|53-08-00-0000 |∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΜΟΙΒΩΝ 0,00 0,00 3.232,82 3.232,82 3.232,82 3.232,82 0,00 0,00 
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|53-20-00-1000 |Μετοχικό Ταµείο προµηθ. 0,00 0,00 60.276,55 60.276,55 60.276,55 60.276,55 0,00 0,00 

|53-20-00-1001 
|Χαρτόσηµο µετοχ.ταµείου 
προµ. 0,00 0,00 1.497,05 1.497,05 1.497,05 1.497,05 0,00 0,00 

|53-20-00-1002 |Κρατικές προµήθειες 0,00 0,00 7.921,82 7.921,82 7.921,82 7.921,82 0,00 0,00 

|53-20-00-1003 |Χαρτόσηµο Κρατ.προµ. 0,00 0,00 187,79 187,79 187,79 187,79 0,00 0,00 

|53-20-00-1004 |ΤΑΑΥΥΕ 0,00 0,00 9.504,66 9.504,66 9.504,66 9.504,66 0,00 0,00 

|53-20-00-1005 |Χαρτόσηµο ΤΑΑΥΥΕ 0,00 0,00 227,38 227,38 227,38 227,38 0,00 0,00 

|53-20-00-1006 |Γ.∆.Κ. προµηθ. 0,00 0,00 1.830,82 1.830,82 1.830,82 1.830,82 0,00 0,00 

|53-20-00-1007 |Χαρτόσηµο Γ.∆.Κ. προµηθ. 0,00 0,00 41,94 41,94 41,94 41,94 0,00 0,00 

|53-20-00-1008 |Υ.Α.Υ.Υ.Π. 0,00 0,00 58.410,79 58.410,79 58.410,79 58.410,79 0,00 0,00 

|53-20-01-0000 |1% ΥΠΕΡ ∆ΥΠΕ 0,00 20.023,76 70.971,65 89.816,03 70.971,65 89.816,03 0,00 
18.844,3

8 

|53-20-03-0000 
|Eσοδα υπέρ φυσικών 
προσώπων 0,00 2.085,00 0,00 2.085,00 0,00 2.085,00 0,00 2.085,00 

|53-90-00-0000 |∆ικαιούχοι µη εµφανισθ.επιταγ. 0,00 38.537,85 215.838,21 225.688,37 215.838,21 225.688,37 0,00 9.850,16 

|54-03-03-0000 |Χαρτόσηµο Μισθοδοσίας 0,00 0,00 4,08 4,08 4,08 4,08 0,00 0,00 

|54-07-00-0000 |ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ ∆. 0,00 0,00 4.207,65 4.207,65 4.207,65 4.207,65 0,00 0,00 

|54-08-00-0000 |ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 0,00 15.908,06 15.908,06 18.412,33 15.908,06 18.412,33 0,00 2.504,27 

|54-09-14-0001 |ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 1% 0,00 0,00 194,12 194,12 194,12 194,12 0,00 0,00 

|54-09-14-0004 |ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 4% 0,00 0,00 124.485,84 124.485,84 124.485,84 124.485,84 0,00 0,00 

|54-09-14-0008 |ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 8% 0,00 0,00 39.222,13 39.222,13 39.222,13 39.222,13 0,00 0,00 

|54-09-14-0020 |ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 20% 0,00 0,00 5.438,38 5.438,38 5.438,38 5.438,38 0,00 0,00 

|54-09-16-0000 |ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ 0,00 0,00 2.504,27 2.504,27 2.504,27 2.504,27 0,00 0,00 

|54-97-00-0000 
|Εξοδα από 
παρακρατηθ.Κρατήσεις 0,00 0,00 336.050,43 336.050,43 336.050,43 336.050,43 0,00 0,00 

|54-98-00-0000 |Εσοδα από Κρατήσεις 0,00 0,00 336.050,43 336.050,43 336.050,43 336.050,43 0,00 0,00 
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|55-00-00-0000 |ΙΚΑ απόδοση εισπρ.που εγιναν 0,00 0,00 26.372,70 26.372,70 26.372,70 26.372,70 0,00 0,00 

|55-00-08-0000 |Υγειονοµική Περίθαλψη 0,00 0,00 135,23 135,23 135,23 135,23 0,00 0,00 

|55-01-01-0000 |Τ.Ε.Α.Η.Ε. 0,00 0,00 30,38 30,38 30,38 30,38 0,00 0,00 

|55-01-04-0000 |ΤΑΠΕΜ 0,00 0,00 24,21 24,21 24,21 24,21 0,00 0,00 

|55-02-00-0000 |ΜΤΠΥ Μισθοδοσίας 0,00 0,00 244,56 244,56 244,56 244,56 0,00 0,00 

|56-01-00-0000 
|ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΕΩΣ 
∆ΟΥΛΕΥΜΕΝΑ 0,00 70.174,99 70.116,01 98.657,20 70.116,01 98.657,20 0,00 

28.541,1
9 

|60-00-00-0000 |Βασικός µισθός τακτ υπαλ ∆ΙΑΣ 0,00 0,00 11.434.169,60 0,00 11.434.169,60 0,00 11.434.169,60 0,00 

|60-00-44-0000 
|Αποζηµ. για συµβούλια 
επιτροπ. 0,00 0,00 6.675,00 0,00 6.675,00 0,00 6.675,00 0,00 

|60-00-49-0000 
|ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ 
ΠΑΡΟΧΕΣ ∆ΙΑΣ 0,00 0,00 2.520.045,14 0,00 2.520.045,14 0,00 2.520.045,14 0,00 

|60-00-69-0000 
|∆ιάφορες αποζηµ.µη 
κατονοµαζοµ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|60-20-00-0000 
|ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚ ΕΙΣΦΟΡ ΙΚΑ 
(∆ΙΑΣ) 0,00 0,00 1.007.456,72 0,00 1.007.456,72 0,00 1.007.456,72 0,00 

|60-21-00-0000 |Εργοδ. Εισφ. Εκτακτου Πρ. ΙΚΑ 0,00 0,00 20.352,81 0,00 20.352,81 0,00 20.352,81 0,00 

|60-21-01-0000 
|Εργοδ.Εισφ.λ.ασφαλ.οργανισµ
ών 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|60-50-11-0000 
|∆απάνες επιµόρφωσης 
υπαλ.ΝΠ∆∆ 0,00 0,00 543,60 0,00 543,60 0,00 543,60 0,00 

|60-50-22-0000 
|Εξοδα κηδείας 
υπαλ.&συνταξιουχ 0,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 

|60-50-31-0000 |Παροχές εφάπαξ βοηθ.Ν103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|60-50-43-0000 
|Υποτροφµ-µετεκπ.Ιδιωτ.σε 
εσωτ. 0,00 0,00 3.563,51 0,00 3.563,51 0,00 3.563,51 0,00 

|61-00-19-0000 
|Αµοιβές ελευθερων 
επαγγελµατιών 0,00 0,00 13.920,00 0,00 13.920,00 0,00 13.920,00 0,00 

|61-91-00-0000 
|Ποσοστό 1% του Προϋπ.Υπερ 
∆ΥΠΕ 0,00 0,00 49.768,51 0,00 49.768,51 0,00 49.768,51 0,00 

|61-98-09-0001 
|Λοιπές αµοιβές φυσικών 
προσώπ. 0,00 0,00 165.879,12 0,00 165.879,12 0,00 165.879,12 0,00 

|61-98-13-0000 |Αµοιβές Ν.Π. για µηχ/κές εργασ 0,00 0,00 103.357,81 0,00 103.357,81 0,00 103.357,81 0,00 

|61-98-19-0000 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. 
ΕΙ∆ΙΚ 0,00 0,00 170.069,26 0,00 170.069,26 0,00 170.069,26 0,00 
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|61-98-19-0001 |Λ. αµοιβές Ν.Π.(Συνεργ.καθαρ.) 0,00 0,00 71.142,55 0,00 71.142,55 0,00 71.142,55 0,00 

|61-98-19-0002 
|Λ. αµοιβές Ν.Π.(Φύλαξη 
Νοσοκ.) 0,00 0,00 160.693,05 0,00 160.693,05 0,00 160.693,05 0,00 

|62-02-00-0000 |Υδρευση 0,00 0,00 38.895,00 0,00 38.895,00 0,00 38.895,00 0,00 

|62-03-00-0000 |Ταχυδροµικά τέλη 0,00 0,00 4.764,75 0,00 4.764,75 0,00 4.764,75 0,00 

|62-03-01-0000 |Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 0,00 0,00 40.905,11 0,00 40.905,11 0,00 40.905,11 0,00 

|62-05-01-0000 
|Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων 0,00 0,00 982,84 0,00 982,84 0,00 982,84 0,00 

|62-07-01-0000 |Συντηρήσεις επισκευές κτιρίων 0,00 0,00 18.492,60 0,00 18.492,60 0,00 18.492,60 0,00 

|62-07-19-0000 
|Συντήρηση επισκευή µον. 
εγκατ. 0,00 0,00 26.019,33 0,00 26.019,33 0,00 26.019,33 0,00 

|62-07-21-0000 
|Συντήρηση επισκευή µεταφ 
µεσων 0,00 0,00 980,35 0,00 980,35 0,00 980,35 0,00 

|62-07-24-0000 |Τηλεποικινωνιακά έξοδα 0,00 0,00 71,40 0,00 71,40 0,00 71,40 0,00 

|62-07-27-0000 
|Συντήρηση επισκευή 
µηχανηµάτων 0,00 0,00 34.461,21 0,00 34.461,21 0,00 34.461,21 0,00 

|62-07-28-0000 |Συντήρηση & επισκ. επίπλων 0,00 0,00 874,65 0,00 874,65 0,00 874,65 0,00 

|62-07-29-0000 
|Συντήρηση &επισ.λοιπού 
εξοπλισ 0,00 0,00 255,85 0,00 255,85 0,00 255,85 0,00 

|62-98-00-0000 |Φωτισµός 0,00 0,00 152.403,17 0,00 152.403,17 0,00 152.403,17 0,00 

|62-98-01-0000 
|ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ(ΠΛΗΝ 
ΠΑΡΑΓ) 0,00 0,00 198.707,83 0,00 198.707,83 0,00 198.707,83 0,00 

|63-03-00-0000 
|Τέλη κυκλοφορίας Επιβ/Φορτ 
Αυτ 0,00 0,00 153,09 0,00 153,09 0,00 153,09 0,00 

|64-00-01-0000 
|Μεταφ.πάσης φύσης 
ασθ.&έξ.συν. 0,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00 0,00 

|64-01-00-0000 |Οδοιπορικά έξοδα ηµεδαπής 0,00 0,00 2.519,97 0,00 2.519,97 0,00 2.519,97 0,00 

|64-01-01-0000 |Εξοδα κίνησης εντός έδρας 0,00 0,00 2.638,35 0,00 2.638,35 0,00 2.638,35 0,00 

|64-01-11-0000 
|Ηµερ.αποζ.µετακίνησης 
ηµεδαπής 0,00 0,00 690,50 0,00 690,50 0,00 690,50 0,00 

|64-01-27-0000 
|Οδοιπ.έξοδα εκπαίδ. 
αλλοδαπης 0,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00 0,00 

|64-05-00-0000 |Συνδροµες βιβλίων-περιοδικών 0,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 530,00 0,00 
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|64-07-00-0000 
|Εκτυπώσεις,εκδ.γεν.&βιβλιοδετ
ή 0,00 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 257,18 0,00 

|64-98-06-0000 
|Επιδόσεις,δηµοσιεύσεις,προσκλ
η 0,00 0,00 10.099,83 0,00 10.099,83 0,00 10.099,83 0,00 

|64-98-19-0000 |Επιστρ.περιπτ.που δε κατον.ειδ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|66-01-00-0000 |Αποσβέσεις κτιρίων 0,00 0,00 273.261,79 0,00 273.261,79 0,00 273.261,79 0,00 

|66-02-00-0000 |Αποσβσ. Μηχανηµατών 0,00 0,00 1.526,18 0,00 1.526,18 0,00 1.526,18 0,00 

|66-02-01-0000 
|Αποσβέσεις τεχνικών 
εγκαταστάσ 0,00 0,00 6.502,22 0,00 6.502,22 0,00 6.502,22 0,00 

|66-02-04-0000 
|Αποσβεσ.επιστ.οργανών&συσκ
ευών 0,00 0,00 162.968,44 0,00 162.968,44 0,00 162.968,44 0,00 

|66-04-00-0000 
|Αποσβεσ.επίπλων+λοιπού 
εξοπλιµ 0,00 0,00 9.523,61 0,00 9.523,61 0,00 9.523,61 0,00 

|66-04-01-0000 |Αποσβεσ.ηλεκτρικών συσκευών 0,00 0,00 9.461,22 0,00 9.461,22 0,00 9.461,22 0,00 

|66-04-02-0000 |Αποσβέσεις µηχανών γραφείου 0,00 0,00 2.926,00 0,00 2.926,00 0,00 2.926,00 0,00 

|66-04-03-0000 
|Αποσβεσ. Η/Υ & 
ηλεκτρον.συγκρο 0,00 0,00 6.912,75 0,00 6.912,75 0,00 6.912,75 0,00 

|66-04-04-0000 
|Αποσβ.µέσων αποθ/σης & 
µεταφορ 0,00 0,00 735,41 0,00 735,41 0,00 735,41 0,00 

|66-04-05-0000 
|Αποσβέσεις 
επιστηµον.οργάνων 0,00 0,00 1.580,28 0,00 1.580,28 0,00 1.580,28 0,00 

|66-04-08-0000 
|Αποσβέσ.εξοπλισµού 
τηλεπικοινω 0,00 0,00 447,14 0,00 447,14 0,00 447,14 0,00 

|66-04-09-0000 |Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 0,00 0,00 7.945,18 0,00 7.945,18 0,00 7.945,18 0,00 

|66-05-17-0000 
|Αποσβέσεις 
λογ.προγραµµατώνΗ/Υ 0,00 0,00 186,72 0,00 186,72 0,00 186,72 0,00 

|73-01-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΚΡΑΤΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 582.636,52 0,00 582.636,52 0,00 

582.636,
52 

|73-02-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.ΑΠΟ ΝΠ∆∆ 0,00 0,00 0,00 54.050,54 0,00 54.050,54 0,00 

54.050,5
4 

|73-03-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑ 0,00 0,00 0,00 

5.050.424,
12 0,00 5.050.424,12 0,00 

5.050.42
4,12 

|73-04-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.Ι∆ΙΩΤΩΝ 0,00 0,00 0,00 150.445,47 0,00 150.445,47 0,00 

150.445,
47 

|73-05-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡ.ΥΓ.ΥΠ.ΠΡΩΗΝ ∆ΕΚΟ 0,00 0,00 0,00 13.531,58 0,00 13.531,58 0,00 

13.531,5
8 

|73-07-01-0000 
|Εσοδα από προσφ.υπ.σε 
αλλοδαπ. 0,00 0,00 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 0,00 1.060,00 
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|73-08-00-0000 |ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΡΟΥΣ 0,00 0,00 0,00 243.024,55 0,00 243.024,55 0,00 
243.024,

55 

|74-00-01-0000 
|Επιχορ.για µισθ.προσ.µέσω 
∆ΙΑΣ 0,00 0,00 0,00 

17.071.671
,46 0,00 

17.071.671,4
6 0,00 

17.071.6
71,46 

|74-00-02-0000 |Επιχορ.για δαπάν.λειτουργείας 0,00 0,00 0,00 34.000,00 0,00 34.000,00 0,00 
34.000,0

0 

|74-03-01-0000 
|ΕΠΙΧΟ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜ/ΣΗ 
ΠΡΟΣ/ΚΟ 0,00 0,00 0,00 22.000,00 0,00 22.000,00 0,00 

22.000,0
0 

|74-03-02-0000 |Επιχορηγήσεις για υποτροφίες 0,00 0,00 0,00 3.653,71 0,00 3.653,71 0,00 3.653,71 

|74-20-00-0000 
|Επιχορηγήσεις από ΝΠ∆∆ κ 
ΟΑΕ∆ 0,00 0,00 0,00 13.393,86 0,00 13.393,86 0,00 

13.393,8
6 

|75-00-09-0000 
|Από εκµίσθ.λοιπης 
Ακιν.περιουσ 0,00 0,00 0,00 69.562,86 0,00 69.562,86 0,00 

69.562,8
6 

|75-05-01-0000 |Εσοδα από ναούς του Νοσοκ. 0,00 0,00 0,00 4.937,73 0,00 4.937,73 0,00 4.937,73 

|75-10-00-0000 |Προιον δωρεάς 0,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 2.500,00 

|75-20-09-0000 |Λοιπά έσοδα που δεν κατ.ειδικά 0,00 0,00 0,00 441,06 0,00 441,06 0,00 441,06 

|75-20-10-0000 
|Καταβ.για εφάπαξ 
αποζ.Ν.103/75 0,00 0,00 0,00 5.819,02 0,00 5.819,02 0,00 5.819,02 

|75-20-11-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-
∆ΙΑΚΥΡΗ 0,00 0,00 0,00 8.146,00 0,00 8.146,00 0,00 8.146,00 

|75-20-12-0000 |ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ 0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 1.500,00 

|76-00-00-0000 |Τόκοι από καταθέσεις 0,00 0,00 0,00 9.001,77 0,00 9.001,77 0,00 9.001,77 

|80-00-00-0000 
|ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛ. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

|81-01-00-0000 
|Πρόστιµα/τόκοι σε 
προµηθ.ενοικ 0,00 0,00 0,00 1.438,82 0,00 1.438,82 0,00 1.438,82 

|81-01-00-0003 |Απόληψη για λοιπές δαπάνες 0,00 0,00 0,00   0,00 330,93 0,00 330,93 

|81-01-01-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ 0,00 0,00 0,00 433,29 0,00 433,29 0,00 433,29 

|81-01-02-0000 
|Καταπτώσεις εγγυήσεων-
ποιν.ρητ 0,00 0,00 0,00   0,00 3.867,94 0,00 3.867,94 

|81-01-05-0000 
|ΑΝΑΛΟΓ.ΕΠΙΧΟΡ.ΠΑΓΙΩΝ 
ΕΠΕΝ∆ΥΣ 0,00 0,00 0,00 64.539,42 0,00 64.539,42 0,00 

64.539,4
2 

|81-01-06-0000 
|ΑΝΑΛΟΓ.ΑΠΟΣΒ.∆ΩΡΕΩΝ 
ΠΑΓΙΩΝ 0,00 0,00 0,00 1.954,08 0,00 1.954,08 0,00 1.954,08 

|81-01-13-0000 |∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α 0,00 0,00 0,00 1.766,85 0,00 1.766,85 0,00 1.766,85 
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|81-02-02-0000 
|ΖΗΜ.ΑΠΟ 
ΕΚΠ.ΜΗΧΑΝ.ΛΟΙΠ.ΜΗΧ.ΕΞΟ 0,00 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 0,11 0,00 

|81-02-04-0000 
|ΖΗΜ.ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ 
ΕΠΙΠΛ.+ΛΟΙΠΑ 0,00 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 0,01 0,00 

|82-01-07-0000 
|ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΦ. 
ΜΕΤΑΒ.ΛΟΓΑΡΙΑ 0,00 0,00 0,00 58,98 0,00 58,98 0,00 58,98 

|82-01-32-0000 
|Εσοδα από 
προσφ.υγ.υπ.Κοιν.ασφ 0,00 0,00 0,00 3.506,56 0,00 3.506,56 0,00 3.506,56 

|82-01-33-0000 
|Εσοδα από προσφ.υγ.υπ.σπό 
Ιδιώ 0,00 0,00 0,00 28,39 0,00 28,39 0,00 28,39 

|82-01-99-0000 
|ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 
ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕ 0,00 0,00 0,00 2.310,42 0,00 2.310,42 0,00 2.310,42 

|88-08-00-0000 |ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ∆ΗΜΑΤΟΣ 0,00 0,00 4.207,65 0,00 4.207,65 0,00 4.207,65 0,00 

|89-00-00-0000 
|ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ 
ΧΡΗΣΗΣ 16.799.016,66 

16.799.016
,66 16.799.016,66 

16.799.016
,66 16.799.016,66 

16.799.016,6
6 0,00 0,00 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ  33.598.033,32 
33.598.033

,32 78.132.381,35 
78.132.381

,35 78.132.381,35 
78.132.381,3

5 0,00 0,00 
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Από τον Πίνακα 3.1 χρησιµοποιήθηκαν η στήλη της απογραφής και η 

στήλη των συνόλων µε τις χρεώσεις και τις πιστώσεις των λογαριασµών. 

Παράλληλα οµαδοποιήθηκαν οι λογαριασµοί σε πρωτοβάθµιους και 

δευτεροβάθµιους και τους δόθηκε ονοµασία σε κάθε έναν από αυτούς.  

Πιο συγκεκριµένα, προς διευκόλυνση των τύπων στα υπόλοιπα 

φύλλα εργασίας:  

στη στήλη ΣΥΝΟΛΟ,  

το σύνολο της χρέωσης της  Οµάδας 10 ονοµάστηκε SX10 και   

το σύνολο της πίστωσης της  Οµάδας 10 SP10.  

Το σύνολο της χρέωσης της  Οµάδας 20 ονοµάστηκε SX20 και   

το σύνολο της πίστωσης SP20   κτλ 

 

στη στήλη ΑΠΟΓΡΑΦΗ  

το σύνολο της χρέωσης της  Οµάδας 10 ονοµάστηκε SZ10 

το σύνολο της χρέωσης της  Οµάδας 20 ονοµάστηκε SZ20 κτλ. 

 

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας µε τη βοήθεια συναρτήσεων και την 

ονοµασία των κελιών που προαναφέραµε, δηµιουργήσαµε ένα πίνακα µε τα 

ποσά των πρωτοβάθµιων λογαριασµών του γενικού λογιστικού σχεδίου.  Στο  

Πίνακα 3.2 φαίνονται οι τύποι που συνδέουν το πρώτο φύλλο ΓΝΛ µε το 

δεύτερο φύλλο εργασίας-ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α-, τα ποσοστά και τα αντίστοιχα ποσά 

της ετήσιας απόσβεσης των επίπλων και των µηχανηµάτων της οµάδας 1 του 

γενικού λογιστικού σχεδίου. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 51

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.2  
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΟΥ ΑΝΑ ΟΜΑ∆Α ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΠΟΣΟΣΤΟ ΟΜΑ∆Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

10 Ε∆ΑΦΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ 4.328.443,98 0,00     
11 ΚΤΙΡΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 5.465.235,77 0,00 437.218,86 8% 

12 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤ ΜΗΧΑΝΟΛ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 1.341.260,56 0,00 

268.252,11 20% 

13 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 35.998,26 0,00 7.199,65 20% 
14 ΕΠΙΠΛΑ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 385.370,86 0,00 77.074,17 20% 

16 

ΑΣΩΜΑΤΕΣ ΑΚΙΝΗΤ ΚΑΙ 
ΕΞΟ∆Α ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ 
ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ 70.083,29 0,00 

21.024,99 30% 

18 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ Κ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 469,55 0,00 140,87 30% 

24 
Α ΚΑΙ ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ 
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.651.197,24 28.719,92     

25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.244.247,91 3.675,26     
26 ΑΝΤΑΛ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 43.509,07 0,00     
30 ΠΕΛΑΤΕΣ 8.921.713,73 4.970.889,08     
31 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ 362.879,25 286.067,64     
33 ΧΡΕΩΣΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 10.020,60 4.207,65     

35 

Λ/ΣΜΟΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ Κ 
ΠΙΣ∆ΤΩΣΕΩΝ 2.000,00 2.000,00     

36 
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓ 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1.151,55 591,58     

38 ΧΡΗΜΑΤΙΚΑ ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 6.277.011,77 5.762.860,20     
40 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 0,00 10.362.919,83     
41 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΑ 1.954,08 8.022,30     
42 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣ ΝΕΟΝ 1.482.972,75 0,00     

43 
ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 64.539,42 470.726,06     
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50 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 5.156.717,12 12.882.806,84     
53 ΠΙΣΤΩΤΕΣ ∆ΙΑΦΟΡΟΙ 429.941,48 460.721,02     
54 ΥΠΟΧΡ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ ΤΕΛΗ 864.065,39 866.569,66     
55 ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 26.807,08 26.807,08     
56 ΜΕΤΑΒ ΛΟΓ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 70.116,01 98.657,20     

60 
ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟ∆Α 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14.993.806,38 0,00     

61 Αµοιβές και Εξοδα Τρίτων 734.830,30 0,00     
62 Παροχές Τρίτων 517.814,09 0,00     
63 ∆ιάφορα Έξοδα 153,09 0,00     
64 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 17.185,83 0,00     
66 Αποσβέσεις 483.976,94 0,00     
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 6.095.172,78     

74 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ ∆ΙΑΦ 
ΕΣΟ∆Α ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0,00 17.144.719,03     

75 
ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0,00 92.906,67     

76 ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 9.001,77     
80 ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ 0,00 0,00     

81 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΑ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 0,12 74.331,33     

82 
ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΕΣΟ∆Α ΠΡΟΗΓ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 0,00 5.904,35     

88 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗ 4.207,65 0,00     
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Στην Οµάδα 11 που αποτελεί τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις, το 

ποσοστό απόσβεσης θεωρήσαµε ότι είναι 8%, οπότε το ποσό απόσβεσης σε 

χρηµατικές µονάδες  είναι 437.218,86 €.  

Στην Οµάδα 12 που αποτελούν όλα τας µηχανήµατα, τις τεχνικές 

εγκαταστάσεις και το µηχανολογικό εξοπλισµό του Ιδρύµατος, το ποσοστό 

απόσβεσης θεωρήσαµε ότι είναι 20%, οπότε το ποσό απόσβεσης σε 

χρηµατικές µονάδες  ανέρχεται στις 268,252,11 €.  

Στην Οµάδα 13 που αποτελεί τα µεταφορικά µέσα, δηλαδή το 

ασθενοφόρο του νοσοκοµείου, το ποσοστό απόσβεσης θεωρήσαµε ότι είναι 

20%, οπότε το ποσό απόσβεσης σε χρηµατικές µονάδες  είναι 7,199,65 €.  

Στην Οµάδα 14, στην οποία εντάσσονται όλων των ειδών τα έπιπλα και 

µέρος εξοπλισµού του νοσοκοµείου, το ποσοστό απόσβεσης θεωρήσαµε ότι 

είναι 20%, οπότε το ποσό απόσβεσης σε χρηµατικές µονάδες  είναι 77.074,17€.  

Στην Οµάδα 16 έχουµε ακίνητα και έξοδα πολυετούς απόσβεσης, το 

ποσοστό απόσβεσης των οποίων θεωρήσαµε ότι είναι 30%. Το ποσό 

απόσβεσης σε χρηµατικές µονάδες  είναι 21.024,99 €.  

Η Οµάδα 18 αποτελείται από συµµετοχές και µακροπρόθεσµες 

απαιτήσεις. Το ποσοστό απόσβεσης θεωρήσαµε ότι είναι 30%, οπότε το ποσό 

απόσβεσης σε χρηµατικές µονάδες  είναι 140,87 €.  

 

Στο τρίτο φύλλο εργασίας δηµιουργήσαµε τρεις πίνακες. Στον πρώτο 

καταχωρήσαµε σε τετραγωνικά µέτρα, την επιφάνεια των χώρων της µονάδας 

υγείας όπως µας δόθηκε από την τεχνική υπηρεσία του συγκεκριµένου 

νοσοκοµείου. Στον δεύτερο πίνακα επιβαρύναµε µε τα ανάλογα ποσοστά τα 

κέντρα κόστους παραγωγής (άµεση και άµεση), διοίκησης, διάθεσης, έρευνας 

και ανάπτυξης. Τέλος, στον τρίτο πίνακα εισαγάγαµε το κόστος εργασίας για το 

έτος 2007, όπως µας τα έδωσαν από το τµήµα του Λογιστηρίου του Ιδρύµατος. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  3.3 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.4 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

  
  

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Άµεσο Έµµεσο ΣΥΝΟΛΟ 

ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ* 59,06% 2,66% - - - 61,72% 
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ* - - 6,35% - 1,59% 7,94% 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΏΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ* 4,69% 7,79% 2,92% - 0,27% 15,66% 
Ο∆ΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ* 2,47% - - - - 2,47% 
ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ* - 10,58% - - - 10,58% 
ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ* - 0,44% - - - 0,44% 
ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΝΕΚΡΟΘΑΛΑΜΟΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ* - 0,90% - - - 0,90% 
ΑΠΟΤΕΦΡΩΤΙΚΟΣ ΚΛΙΒΑΝΟΣ* - 0,27% - - - 0,27% 
ΣΥΝΟΛΟ 66,23% 22,65% 9,27% 0,00% 1,86% 100,00% 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

*ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ : ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (90% 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ) ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ 90%ΥΠΟΓΕΙΟ ) -∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
(10% 1ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΚΑΙ 2ΟΣ ΟΡΟΦΟΣ) ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ:10*%ΥΠΟΓΕΙΟ  
*ΝΕΟΚΛΑΣΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ : ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΙΣΟΓΕΙΟ 1ος  ΚΑΙ 2ος ΟΡΟΦΟΣ)  -  ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΥΠΟΓΕΙΟ -ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) 
*∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ : ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: 80%∆ΙΟΙΚΗΣΗ- 20* ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
*Ο∆ΟΝΤΡΕΙΑΤΡΕΙΟ : ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
*ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ :ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΥΛΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ) 
*ΕΚΚΛΗΣΑΚΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΛΙΒΑΝΟΣ : ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.5 

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2007 

 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΙΣΘΟ∆ΟΣΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΤΑΚΤΙΚΕΣ 
ΑΠΟ∆ΟΧΕΣ 

ΕΡΓ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΠΡΟΣΘ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΕΡΓ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΥΝΟΛΑ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΙΑΤΡΟΙ ΕΣΥ 2.965.186,65 301.166,18 988.943,05 4.677,83 4.259.973,71 74,02 
ΙΑΤΡΟΙ ΕΙ∆ΙΚ 1.120.893,36 324.449,05 677.964,24 191.448,98 2.314.755,63   
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ 4.231.896,88 87.635,51 355.848,98 1.368,09 4.676.749,46   
ΠΑΡΑΙΑΤΡΙΚΟ 881.748,54 17.399,84 43.636,89 88,51 942.873,78 17,51 
ΤΕΧΝΙΚΟ 403.461,69 7.779,24 23.504,59 0,00 434.745,52   
ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ 1.037.677,71 23.581,98 44.983,81 165,13 1.106.408,63   
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ 101.821,17 17.454,41 57.562,31 1.167,13 178.005,02   
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 1.239.664,10 24.664,78 22.284,41 34,85 1.286.648,14 8,46 

ΣΥΝΟΛΟ 15.200.159,89   
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.6  

 ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 

  
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ 

ΓΡΑΜΜΕΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 
  

ΚΟΣΤΟΣ 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

  

ΕΡΕΥΝΑΣ &  
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

  
ΑΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΕΜΜΕΣΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   55 13 26 0 3 
Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 5 5         
Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 5 5         
ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 5 5         
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 5 5         
ΜΕΘ 5 5         
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 5 5         
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ 6 6         
ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 4 4         
ΕΦΗΜΕΡΙΑ 5 5         
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ 10     10     
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 2         2 
ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ 1         1 
ΤΟΜΕΑΡΧΙΣΕΣ 4     4     
∆ΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ 3     3     
ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΟΙ 2 2         
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ 4   4       
ΤΕΧΝΙΚΟΙ 4   4       
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ 2   2       
ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑ 1   1       
ΜΑΓΕΙΡΙΟ 1   1       
ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 1   1       
ΤΑΜΕΙΟ 1     1     
ΦΩΤΟΤΥΠΙΕΣ 1     1     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ 
ΙΑΤΡΕΙΩΝ 4     4     
ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ 3     3     
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ 8 8         
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Οι συντελεστές επιβάρυνσης για κάθε κέντρο κόστους σύµφωνα µε τις διαθέσιµες 

γραµµές του νοσοκοµείου φαίνονται στον Πίνακα 3.7 που παρατίθεται παρακάτω. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.7 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ   
ΑΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 56,70% 
ΕΜΜΕΣΟ ΚΟΣΤΟΣ 13,40% 
∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 26,80% 
∆ΙΑΘΕΣΗΣ 0,00% 
ΕΡΕΥΝΑΣ&ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 3,09% 

 

 

 

Ο Πίνακας 3.3 που µας δόθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Ιδρύµατος  µας 

δίνει την επιφάνεια για κάθε όροφο των κτιρίων που συγκροτούν το νοσοκοµείο.  

Εποµένως, σύµφωνα µε τη θέση των τµηµάτων σε κάθε όροφο των κτιρίων, 

έχουµε τη δυνατότητα να εξαγάγουµε  ποσοστά επί της συνολικής επιφάνειας των 

κτιρίων. Τα ποσοστά αυτά θα χρησιµοποιηθούν ως ποσοστά επιµερισµού που θα 

χρησιµοποιήσουµε  στο φύλλο µερισµού που θα αναλύσουµε σε επόµενη ενότητα.  

Όπως ειπώθηκε και στην ενότητα , οι κλινικές του νοσοκοµείου, οι δαπάνες των 

οποίων αποτελούν και το άµεσο κόστος παραγωγής στο Νεοκλασικό κτίριο, βρίσκονται 

στο ισόγειο στον πρώτο και στον δεύτερο όροφο του κτιρίου. Το έµµεσο κόστος στο 

νεοκλασικό κτίριο αποτελούν οι δαπάνες των τµηµάτων που βρίσκονται στο υπόγειο του 

κτιρίου, δηλαδή τµήµατα ιµατισµού, σιδερωτήρια κ.τ.λ. 

Στο κτίριο των διοικητικών υπηρεσιών σύµφωνα µε τα τετραγωνικά µέτρα που 

καλύπτουν περίπου τα τµήµατα θεωρήσαµε ότι το 80% της επιφάνειας του κτιρίου 

αποτελείται από τµήµατα της διοικητικής υπηρεσίας, το ποσοστό των οποίων θα 

επιβαρύνει το κέντρο κόστους διοίκησης, ενώ το υπόλοιπο 20% περίπου της επιφάνειας 

καλύπτεται από τη βιβλιοθήκη του Ιδρύµατος που ανήκει στο κέντρο κόστους έρευνας 

και ανάπτυξης. 

Αντίστοιχα, στο κτίριο των εξωτερικών ιατρείων σύµφωνα µε πηγές του 

προσωπικού του Ιδρύµατος περίπου το 90% της επιφάνεια του υπογείου καλύπτεται 

από το παθολογοανατοµικό τµήµα που θεωρήσαµε ότι αποτελεί έµµεσο κόστος 

παραγωγής και το υπόλοιπο 10% της επιφάνειας καλύπτεται από το αµφιθέατρο του 
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νοσοκοµείου. Επίσης, το 90% της επιφάνειας του πρώτου ορόφου καλύπτεται από 

εξωτερικά ιατρεία, ενώ το 10% της επιφάνειας του ορόφου καλύπτεται από τα τµήµατα 

κίνησης ασθενών, γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων, γραµµατεία 

µικροβιολογικού/αιµατολογικού εργαστηρίου.  Επιπρόσθετα, όλη η επιφάνεια του 

δεύτερου ορόφου ανήκει στη διοικητική υπηρεσία. 

Το οδοντιατρείο αποτελεί ξεχωριστό κτίριο, το ποσοστό του οποίου θα 

επιβαρύνει το άµεσο κόστος παραγωγής.  

Το κτίριο βοηθητικών χώρων , που όπως ειπώθηκε στην ενότητα 1 αποτελούν, 

το τµήµα διαχείρισης υγειονοµικού υλικού, το φαρµακείο, τη τεχνική υπηρεσία και τα 

µαγειρεία θεωρήσαµε ότι αποτελούν έµµεσο κόστος. Εποµένως, το ποσοστό 

επιµερισµού θα επιβαρύνει το έµµεσο κόστος παραγωγής. 

Επιπλέον, στο έµµεσο κόστος παραγωγής θεωρήσαµε ότι ανήκουν  το 

εκκλησάκι, αποθήκες, κηπουρός, νεκροθάλαµος. 

 

Στο τέταρτο φύλλο εργασίας που ονοµάσαµε ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ 

έχουµε τα ποσά του ισολογισµού ανά πρωτοβάθµιο και δευτεροβάθµιο λογαριασµό 

καθώς επίσης και το κόστος πωληθέντων, που προέκυψε από τον τύπο: 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ = ΧΡΕΩΣΗ – ΠΙΣΤΩΣΗ – ΑΠΟΓΡΑΦΗ2006 

 

Ο Πίνακας 3.8 αναφέρεται στην κατάσταση διακίνησης όπως υπάρχει µε τις 

αντίστοιχες; Συναρτήσεις στο φύλλο του  βιβλίου εργασίας 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.8  

 ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

  ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 
ΑΠΟΓΡΑΦΗ 

2006 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ 

24  ΠΡΩΤΕΣ ΚΑΙ ΒΟΗΘ.ΥΛΕΣ-ΥΛ.ΣΥΣΚ.   5.651.197,24 28.719,92 391.505,66 5.230.971,66 
24-00  ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ          391.505,66 0,00 391.505,66 0,00 

|24-00-01-0100 |Αποθέµατα υγειονοµικού υλικού 

  

|24-00-01-1000 |Αποθέµατα φαρµακευτικού υλικού 

|24-00-01-3000 |Αποθέµατα Ακτινολογικων φιλµς 

|24-00-01-4000 |Αποθέµατα Αγορών τροφίµων και 

|24-01 5.259.691,58 28.719,92 0,00 5.230.971,66 

|24-01-01-0000 |Αγορές υγειονοµικού υλικού 

  

|24-01-10-0000 |Αγορές φαρµακευτικού υλικού 

|24-01-30-0000 |Ακτινολογικά φιλµς 

|24-01-40-0000 |Αγορές τροφίµων και ποτών 

|24-01-40-9000 |Λοιπά είδη διατροφής 

25 1.244.247,91 3.675,26 108.238,93 1.132.333,72 
|25-00 108.238,93 0,00 108.238,93 0,00 

|25-00-01-0000 |Μικρά εργαλεία 

  

|25-00-01-0600 |Ειδη µαγειρίου και εστιάσεως 

|25-00-01-1000 |Αποθέµατα Πετρελαίου θέρµανσ 

|25-00-01-1100 |Πετρέλαιο κίνησης 

|25-00-01-2000 |Αποθέµατα Απολυµαντικ υλικό 

|25-00-01-2100 |Αποθέµατα Αντιδραστήριων 

|25-00-01-2500 |Αποθέµατα Ειδων καθαριότητος κ 

|25-00-01-2511 |Αποθέµατα Απορρυπαντικών 

|25-00-01-2600 
|ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ 
ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ 

|25-00-01-3100 |Αποθέµατα Γραφικής ύλης 

|25-00-01-3101 |Αποθεµατα Η/Υ 

|25-00-01-3200 
|Αποθέµατα Εντυπων 
µηχανογράφησ 

|25-00-01-3300 |Αποθέµατα Φωτογραφικ -φωτοτυπ 
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|25-00-01-3400 |Αποθέµατα Εντυπων 

|25-00-01-4000 |Αποθέµατα Είδ επισκ.& συντήρ. 

|25-00-01-4100 |Αποθέµατα Είδ συντ.& επισκ. λ 

|25-00-01-4900 |Αποθέµατα Λοιπ είδη συν-επ.µη 

|25-00-01-5000 |Αποθέµατα Στολών Φυλάκων 

|25-00-01-5100 |Αποθέµατα Στολών Νοσοκόµων 

|25-00-01-5500 
|Αποθέµατα Στολών Λοιπού 
Προσωπ 

|25-00-01-5600 |Αποθέµατα Στολών Ιατρών 

|25-00-01-5700 |Ιµατισµός λοιπών περιπτώσεων 

|25-00-01-6000 |Αποθέµατα Υποδηµατων 

|25-00-01-7000 |Αποθέµατα ∆ιάφορ. είδη που δεν 

|25-00-01-7030 |Αποθεµατα προµηθ.γεν.διαχ. 

|25-00-01-7031 |Αποθέµατα Υλικ.µηχαν/σης Γεν 

|25-00-01-7060 |λοιπές προµήθειες τεχν.υπηρεσ. 

|25-01 1.136.008,98 3.675,26 0,00 1.132.333,72 

|25-01-00-0000 |Μικρά εργαλεία 

  

|25-01-06-0000 |Ειδη µαγειρίου και εστιάσεως 

|25-01-10-0000 |Πετρέλαιο θέρµανσης 

|25-01-11-0000 |Πετρέλαιο κίνησης 

|25-01-12-0000 |Βενζίνη 

|25-01-13-0000 |Λιπαντικά 

|25-01-20-0000 |Απολυµαντικό υλικό 

|25-01-21-0000 |Αντιδραστήρια 

|25-01-22-0000 |ΠΕΡΙΤΟΝΑΙΚΑ 

|25-01-25-0000 |Είδη καθαριότητος και ευπρεπισ 

|25-01-25-0001 |Απορρυπαντικά 

|25-01-26-0000 |Ηλεκτρικοί λαµπτήρες 

|25-01-30-0000 
|ΒΙΒΛΙΑ ΠΕΡΙΟ∆.&ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ 

|25-01-31-0000 |Γραφική ύλη 

|25-01-31-0001 |Μικροαντικείµενα γραφείου 

|25-01-31-0002 |Αναλώσιµα Η/Υ 

|25-01-32-0000 |Εντυπα µηχανογράφισης 

|25-01-33-0000 |Φωτογραφικό -φωτοτυπικό υλικό 



 62

|25-01-34-0000 |Εντυπα 

|25-01-40-0000 |Είδη επισκ.& συντήρ.κτιρίων 

|25-01-41-0000 |Είδη συντ.& επισκ. λ.µον.εγκατ 

|25-01-44-0000 |Είδη συντ-επισκ.τηλεπ/κων µέσω 

|25-01-45-0000 |Είδη επισκ-συντ.επίπλων-σκευών 

|25-01-49-0000 |Λοιπά είδη συν-επ.µηχ.λ.εξοπλ. 

|25-01-51-0000 |Στολές νοσοκόµων 

|25-01-55-0000 |Στολές λοιπού προσωπικού 

|25-01-56-0000 |Στολές ιατρών 

|25-01-57-0000 |Ιµατισµός λοιπών περιπτώσεων 

|25-01-60-0000 |Υποδήµατα 

|25-01-70-0000 |∆ιάφορα είδη που δεν κατ.ειδ. 

|25-01-70-9030 |Λοιπές προµήθειες Γεν.∆ιαχείρ. 

|25-01-70-9031 |Λοιπές Προµήθειες Γεν.∆ιαχείρ 

|25-01-70-9032 |Λ.προµήθειες εξοπλ.γραφ.εργαστ 

|25-01-70-9060 |λοιπές προµήθειες τεχν.υπηρεσ. 

26 43.509,07 0,00 2.183,14 41.325,93 
|26-00 2.183,14 0,00 2.183,14 0,00 

|26-00-01-1000 
|ΑΝΤΑΛΛΑΚΤ.ΜΗΧΑΝ.&ΛΟΙΠΟΥ 
ΕΞΟΠΛ. 

  |26-00-01-3000 |Αποθεµατα ιατρικων µηχανηµατων 

|26-01 41.325,93 0,00 0,00 0,00 

|26-01-01-0000 |Ανταλ/κά µηχαν.& λοιπού εξοπλ. 

  

|26-01-02-0000 |Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 

|26-01-03-0000 |ανταλλακτικά ιατρικών µηχανηµ. 

60 14.993.806,38 0,00 0,00 14.993.806,38 
|60-00 13.960.889,74 0,00 0,00 13.960.889,74 

|60-00-00-0000 |Βασικός µισθός τακτ υπαλ ∆ΙΑΣ 

  

|60-00-44-0000 |Αποζηµ. για συµβούλια επιτροπ. 

|60-00-49-0000 
|ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
∆ΙΑΣ 

|60-00-69-0000 |∆ιάφορες αποζηµ.µη κατονοµαζοµ 

|60-20 1.007.456,72 0,00 0,00 1.007.456,72 

|60-20-00-0000 |ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚ ΕΙΣΦΟΡ ΙΚΑ (∆ΙΑΣ)   
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|60-21 20.352,81 0,00 0,00 20.352,81 

|60-21-00-0000 |Εργοδ. Εισφ. Εκτακτου Πρ. ΙΚΑ 

  |60-21-01-0000 |Εργοδ.Εισφ.λ.ασφαλ.οργανισµών 

|60-50 5.107,11 0,00 0,00 5.107,11 

|60-50-11-0000 |∆απάνες επιµόρφωσης υπαλ.ΝΠ∆∆ 

  

|60-50-22-0000 |Εξοδα κηδείας υπαλ.&συνταξιουχ 

|60-50-31-0000 |Παροχές εφάπαξ βοηθ.Ν103/75 

|60-50-43-0000 |Υποτροφµ-µετεκπ.Ιδιωτ.σε εσωτ. 

61 734.830,30 0,00 0,00 734.830,30 
|61-00 13.920,00 13.920,00 0,00 0,00 

|61-00-19-0000 |Αµοιές ελευθερων επαγγελµατιών   

|61-91 49.768,51 49.768,51 0,00 0,00 

|61-91-00-0000 
|Ποσοστό 1% του Προϋπ.Υπερ 
∆ΥΠΕ   

|61-98 671.141,79 671.141,79 0,00 0,00 

|61-98-09-0001 |Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπ. 

  

|61-98-13-0000 |Αµοιβές Ν.Π. για µηχ/κές εργασ 

|61-98-19-0000 
|ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. 
ΕΙ∆ΙΚ 

|61-98-19-0001 |Λ. αµοιβές Ν.Π.(Συνεργ.καθαρ.) 
|61-98-19-0002 |Λ. αµοιβές Ν.Π.(Φύλαξη Νοσοκ.) 

62 517.814,09 0,00 0,00 517.814,09 
|62-02 38.895,00 0,00 0,00 38.895,00 

|62-02-00-0000 |Υδρευση   

|62-03 45.669,86 0,00 0,00 45.669,86 

|62-03-00-0000 |Ταχυδροµικά τέλη 

  |62-03-01-0000 |Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 

|62-05 982,84 0,00 0,00 982,84 

|62-05-01-0000 |Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων   

|62-07 81.155,39 0,00 0,00 81.155,39 

|62-07-01-0000 |Συντηρήσεις επισκευές κτιρίων 

  
|62-07-19-0000 |Συντήρηση επισκευή µον. εγκατ. 
|62-07-21-0000 |Συντήρηση επισκευή µεταφ µεσων 
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|62-07-24-0000 |Τηλεποικινωνιακά έξοδα 
|62-07-27-0000 |Συντήρηση επισκευή µηχανηµάτων 
|62-07-28-0000 |Συντήρηση & επισκ. επίπλων 
|62-07-29-0000 |Συντήρηση &επισ.λοιπού εξοπλισ 

|62-98 351.111,00 0,00 0,00 351.111,00 

|62-98-00-0000 |Φωτισµός 

  |62-98-01-0000 
|ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ(ΠΛΗΝ 
ΠΑΡΑΓ) 

63 153,09 0,00 0,00 153,09 
|63-03 153,09 0,00 0,00   

|63-03-00-0000 |Τέλη κυκλοφορίας Επιβ/Φορτ Αυτ   

64 17.185,83 0,00 0,00 17.185,83 
|64-00 150,00 0,00 0,00 150,00 

|64-00-01-0000 |Μεταφ.πάσης φύσης ασθ.&έξ.συν.   

|64-01 6.148,82 0,00 0,00 6.148,82 

|64-01-00-0000 |Οδοιπορικά έξοδα ηµεδαπής 

  

|64-01-01-0000 |Εξοδα κίνησης εντός έδρας 
|64-01-11-0000 |Ηµερ.αποζ.µετακίνησης ηµεδαπής 
|64-01-27-0000 |Οδοιπ.έξοδα εκπαίδ. αλλοδαπης 

|64-05 530,00 0,00 0,00 530,00 

|64-05-00-0000 |Συνδροµες βιβλίων-περιοδικών   

|64-07 257,18 0,00 0,00 257,18 

|64-07-00-0000 |Εκτυπώσεις,εκδ.γεν.&βιβλιοδετή   

|64-98 10.099,83 0,00 0,00 10.099,83 

|64-98-06-0000 |Επιδόσεις,δηµοσιεύσεις,προσκλη 

  |64-98-19-0000 |Επιστρ.περιπτ.που δε κατον.ειδ 

66 483.976,94 0,00 0,00 483.976,94 
66-01 273.261,79 0,00 0,00 273.261,79 

|66-01-00-0000 |Αποσβέσεις κτιρίων   

66-02 170.996,84 0,00 0,00 170.996,84 

|66-02-00-0000 |Αποσβσ. Μηχανηµατών 

  |66-02-01-0000 |Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσ 
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|66-02-04-0000 |Αποσβεσ.επιστ.οργανών&συσκευών 

|66-04 39.531,59 0,00 0,00 39.531,59 

|66-04-00-0000 |Αποσβεσ.επίπλων+λοιπού εξοπλιµ 

  

|66-04-01-0000 |Αποσβεσ.ηλεκτρικών συσκευών 

|66-04-02-0000 |Αποσβέσεις µηχανών γραφείου 

|66-04-03-0000 |Αποσβεσ. Η/Υ & ηλεκτρον.συγκρο 

|66-04-04-0000 |Αποσβ.µέσων αποθ/σης & µεταφορ 

|66-04-05-0000 |Αποσβέσεις επιστηµον.οργάνων 

|66-04-08-0000 |Αποσβέσ.εξοπλισµού τηλεπικοινω 

|66-04-09-0000 |Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 

66-05 186,72 0,00 0,00 186,72 

|66-05-17-0000 |Αποσβέσεις λογ.προγραµµατώνΗ/Υ   

73 0,00 6.095.172,78 0,00 -6.095.172,78 

|73-01-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠΗΡ.ΚΡΑΤΟΥΣ 

  

|73-02-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.ΑΠΟ 
ΝΠ∆∆ 

|73-03-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.ΚΟΙΝ.ΑΣΦΑ 

|73-04-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ 
ΠΡΟΣ.ΥΓ.ΥΠ.Ι∆ΙΩΤΩΝ 

|73-05-00-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΠΡ.ΥΓ.ΥΠ.ΠΡΩΗΝ 
∆ΕΚΟ 

|73-07-01-0000 |Εσοδα από προσφ.υπ.σε αλλοδαπ. 

|73-08-00-0000 |ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΑΠΟΡΟΥΣ 

74 0,00 17.144.719,03 0,00 
-

17.144.719,03 
74-00 0,00 17.105.671,46 0,00 -17.105.671,46 

|74-00-01-0000 |Επιχορ.για µισθ.προσ.µέσω ∆ΙΑΣ 

  |74-00-02-0000 |Επιχορ.για δαπάν.λειτουργείας 

74-03 0,00 25.653,71 0,00 -25.653,71 

|74-03-01-0000 
|ΕΠΙΧΟ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΙΜ/ΣΗ 
ΠΡΟΣ/ΚΟ 

  |74-03-02-0000 |Επιχορηγήσεις για υποτροφίες 

74-20 0,00 13.393,86 0,00 -13.393,86 

|74-20-00-0000 |Επιχορηγήσεις από ΝΠ∆∆ κ ΟΑΕ∆   
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75 0,00 92.906,67 0,00 -92.906,67 
75-00 0,00 69.562,86 0,00 -69.562,86 

|75-00-09-0000 |Από εκµίσθ.λοιπης Ακιν.περιουσ   

75-05 0,00 4.937,73 0,00 -4.937,73 

|75-05-01-0000 |Εσοδα από ναούς του Νοσοκ.   

75-10 0,00 2.500,00 0,00 -2.500,00 

|75-10-00-0000 |Προιον δωρεάς   

75-20 0,00 15.906,08 0,00 -15.906,08 

|75-20-09-0000 |Λοιπά έσοδα που δεν κατ.ειδικά 

  

|75-20-10-0000 |Καταβ.για εφάπαξ αποζ.Ν.103/75 

|75-20-11-0000 
|ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ-
∆ΙΑΚΥΡΗ 

|75-20-12-0000 |ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α ΑΠΟ ΜΕΛΕΤΕΣ 

76 0,00 9.001,77 0,00 -9.001,77 
|76-00-00-0000 |Τόκοι από καταθέσεις   
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Στο πέµπτο φύλλο εργασίας που ονοµάσαµε ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ έχουµε 

την κατάσταση προσδιορισµού του µικτού αποτελέσµατος σύµφωνα µε τα στοιχεία του 

πρώτου φύλλου εργασίας που περιέχει, όπως αναφέρθηκε σε προηγούµενη ενότητα, 

ποσά που αφορούν το έτος 2007 και αναλύθηκαν από το λογιστήριο του Ιδρύµατος σε 

τεταρτοβάθµιους λογαριασµούς. 

Σύµφωνα µε τις αρχές της γενικής λογιστικής το µικτό αποτέλεσµα και το 

καθαρό κέρδος για µία χρονική περίοδο προκύπτει  από τον τύπο : 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 2 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 

= 

ΜΙΚΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

- 

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ∆ΑΣ 6 

= 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ 

 

 

 Για τη συγκεκριµένα µονάδα υγείας που αναλύουµε στην εργασία και σύµφωνα 

µε τα ποσά και τα στοιχεία που έχουµε στη διάθεσή µας, έχουµε τον Πίνακα 3.9 που 

παρατίθεται παρακάτω και αναφέρεται στο µικτό αποτέλεσµα και το καθαρό κέρδος για 

το έτος 2007. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.9 

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ 

 ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΟΥ ΚΕΡ∆ΟΥΣ 

 
  

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟΥ ΜΙΚΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ 
ΚΩ∆ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ   
ΟΜΑ∆Α 2 6.906.559,04 
24 Α ΚΑΙ ΒΟΗΘ ΥΛΕΣ-ΥΛΙΚΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ 5.651.197,24 28.719,92 5.622.477,32 

25 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ 1.244.247,91 3.675,26 1.240.572,65 

26 ΑΝΤΑΛ ΠΑΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 43.509,07 0,00 43.509,07 

ΟΜΑ∆Α 7 23.341.800,25 
73 ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 0,00 6.095.172,78 -6.095.172,78 

74 
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ Κ ∆ΙΑΦ ΕΣΟ∆Α 
ΠΩΛΗΣΕΩΝ 0,00 17.144.719,03 

-
17.144.719,03 

75 ΕΣΟ∆Α ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΣΧΟΛΙΩΝ 0,00 92.906,67 -92.906,67 

76 ΕΣΟ∆Α ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 0,00 9.001,77 -9.001,77 

ΜΙΚΤΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 16.435.241,21 

  
ΟΜΑ∆Α 6 16.747.766,63 
60 ΑΜΟΙΒΕΣ Κ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 14993806,38 0 14.993.806,38 
61 Αµοιβές και Εξοδα Τρίτων 734830,3 0 734.830,30 
62 Παροχές Τρίτων 517814,09 0 517.814,09 
63 ∆ιάφορα Έξοδα 153,09 0 153,09 
64 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 17185,83 0 17.185,83 

66 Αποσβέσεις 483976,94 0 483.976,94 

ΚΑΘΑΡΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ -312.525,42 
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Όπως βλέπουµε στον παραπάνω πίνακα το µικτό κέρδος για το έτος 2007 είναι  

16.435.241,21 €, ενώ το τελικό αποτέλεσµα (ζηµία) είναι -312.525,42 €.  

 Στο έκτο φύλλο εργασίας έχουµε το φύλλο µερισµού σύµφωνα µε τους 

συντελεστές που εξαγάγαµε από τα στοιχεία του φύλλου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΝΘ  Πιο 

συγκεκριµένα: 

 

 στο λογαριασµό 60 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  

  

60.00.00.0000 Βασικός µισθός τακτ υπαλ ∆ΙΑΣ 
Επιβάρυνση των αντίστοιχων κέντρων κόστους 
σύµφωνα µε τα ποσοστά του Πίνακα … 

60.00.44.0000 Αποζηµ. για συµβούλια επιτροπ. 
Συµβούλια της διοικητικής υπηρεσίας 

60.00.49.0000 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
∆ΙΑΣ 

Το σύστηµα ∆ίας χρησιµοποιείται κυρίως από τη 
διοικητική υπηρεσία 

60.00.69.0000 ∆ιάφορες αποζηµ.µη κατονοµαζοµ 
Αποζηµιώσεις στην ιατρική και νοσηλευτική  
υπηρεσία  

60.20.00.0000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚ ΕΙΣΦΟΡ ΙΚΑ (∆ΙΑΣ) 
Επιβάρυνση των αντίστοιχων κέντρων κόστους 
σύµφωνα µε τα ποσοστά του Πίνακα … 

60.21.00.0000 Εργοδ. Εισφ. Εκτακτου Πρ. ΙΚΑ 
Επιβάρυνση των αντίστοιχων κέντρων κόστους 
σύµφωνα µε τα ποσοστά του Πίνακα … 

60.21.01.0000 Εργοδ.Εισφ.λ.ασφαλ.οργανισµών 
Μηδενικό κόστος για το 2007 

60.50.11.0000 
∆απάνες επιµόρφωσης 
υπαλ.ΝΠ∆∆ 

Επιµόρφωση υπαλλήλων σε νοσηλευτικά θέµατα 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

60.50.22.0000 Εξοδα κηδείας υπαλ.&συνταξιουχ 
Έξοδα σε προσωπικό κλινικής 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

60.50.31.0000 Παροχές εφάπαξ βοηθ.Ν103/75 
Επιβάρυνση των αντίστοιχων κέντρων κόστους 
σύµφωνα µε τα ποσοστά του Πίνακα … 

60.50.43.0000 Υποτροφµ-µετεκπ.Ιδιωτ.σε εσωτ. 
Έξοδα σε ιατρικό προσωπικό 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

 

 

στο λογαριασµό 61 ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΤΡΙΤΩΝ 

 

61.00.19.0000 Αµοιβές ελευθερων επαγγελµατιών 

Αµοιβές ελεύθερων επαγγελµατιών που 
προσφέρουν διοικητικές υπηρεσίες στο 
ίδρυµα. Επιβάρυνση κόστους διοικητικής 
υπηρεσίας  

61.91.00.00 
Ποσοστό 1% του Προϋπ.Υπερ 
∆ΥΠΕ 

 
Έξοδο διοικητικής υπηρεσίας 

61.98.09.0001 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπ. 
 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

61.98.13.0000 Αµοιβές Ν.Π. για µηχ/κές εργασ 
Εργασίες στο Νεοκλασικό κτίριο των κλινικών 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

61.98.19.0000 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. 
ΕΙ∆ΙΚ 

 
Ένταξη κόστους στο άµεσο κόστος παραγωγής 

61.98.19.0001 Λ. αµοιβές Ν.Π.(Συνεργ.καθαρ.) 

Έξοδα για το συνεργείο καθαρισµού. 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

61.98.19.0002 Λ. αµοιβές Ν.Π.(Φύλαξη Νοσοκ.) 

Έξοδα για τη φύλαξη του Νοσοκοµείου 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 
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στο λογαριασµό 62 ΠΑΡΟΧΕΣ  ΤΡΙΤΩΝ 

 

62.02.00.0000 Υδρευση 

Έξοδα για την ύδρευση του νοσοκοµείου 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

62-03-00-0000 Ταχυδροµικά τέλη 

Έξοδα για το ταχυδροµείο του νοσοκοµείου 
∆ιαχείριση ταχυδροµείου από διοικητική 
υπηρεσία 

62-03-01-0000 Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τις 
γραµµές κάθε τµήµατος 

62-05-01-0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 

Έξοδα για το ασθενοφόρο του 
νοσοκοµείου 
Επιβάρυνση κόστους διάθεσης 

62-07-01-0000 Συντηρήσεις επισκευές κτιρίων 

Επισκευές που έγιναν στο νεοκλασικό 
κτίριο  
Επιβάρυνση του άµεσου κόστους 
παραγωγής 

62-07-19-0000 Συντήρηση επισκευή µον. εγκατ. 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

62-07-21-0000 Συντήρηση επισκευή µεταφ µεσων 

Έξοδα για την επισκευή του 
ασθενοφόρου 
Επιβάρυνση του κόστους διάθεσης 

62-07-24-0000 |Τηλεποικινωνιακά έξοδα 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τις 
γραµµές κάθε τµήµατος 

62-07-27-0000 
|Συντήρηση επισκευή 
µηχανηµάτων 

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων 
εργαστηριακού τοµέα και τεχνικής 
υπηρεσίας 
Επιβάρυνση έµµεσου κόστους 
παραγωγής 

62-07-28-0000 Συντήρηση & επισκ. επίπλων 

Αναφέρεται σε έπιπλα που ανήκπυν σε 
κλινικές του νοσοκοµείου 
Επιβάρυνση άµεσου κόστους 
παραγωγής 

62-07-29-0000 Συντήρηση &επισ.λοιπού εξοπλισ 

Αναφέρεται σε εξοπλισµό της τεχνικής 
υπηρεσίας  
Επιβάρυνση του έµµεσου κόστους 
παραγωγής 

62-98-00-0000 Φωτισµός 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

62-98-01-0000 
ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ(ΠΛΗΝ 
ΠΑΡΑΓ) 

Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

 

 

 

στο λογαριασµό 63 ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟ∆Α 

 

63-03-00-0000 Τέλη κυκλοφορίας Επιβ/Φορτ Αυτ 
Τέλη κυκλοφορίας ασθενοφόρου 
Επιβάρυνση κόστους διάθεσης 
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στο λογαριασµό 64     

  

 

64-00-01-0000 Μεταφ.πάσης φύσης ασθ.&έξ.συν.  

64-01-00-0000 Οδοιπορικά έξοδα ηµεδαπής 

Έξοδα για εκπαιδευτικούς λό9γους 
Ένταξη εξόδου στο κέντρο κόστους 
έρευνας&ανάπτυξης 

64-01-01-0000 Εξοδα κίνησης εντός έδρας 

Έξοδα για µετακίνηση ασθενών µε 
το ασθενοφόρο. 
Ένταξη εξόδου στο κέντρο κόστους 
διάθεσης 

64-01-11-0000 Ηµερ.αποζ.µετακίνησης ηµεδαπής 

Έξοδα για εκπαιδευτικούς λόγους 
Ένταξη εξόδου στο κέντρο κόστους 
έρευνας&ανάπτυξης 

64-01-27-0000 Οδοιπ.έξοδα εκπαίδ. αλλοδαπης 

Έξοδα για εκπαιδευτικούς λόγους 
σε ιατρικό προσωπικό 
Ένταξη εξόδου στο άµεσο κόστος 

64-05-00-0000 Συνδροµες βιβλίων-περιοδικών 

Το υλικό βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 
Επιβάρυνση κέντρο κόστους 
ερευνας&ανάπτυξης 

64-07-00-0000 Εκτυπώσεις,εκδ.γεν.&βιβλιοδετή 

Το υλικό βρίσκεται στη βιβλιοθήκη 
Επιβάρυνση κέντρου κόστους 
ερευνας&ανάπτυξης 

64-98-06-0000 Επιδόσεις,δηµοσιεύσεις,προσκλη 
Επιβάρυνση κέντρου κόστους 
ερευνας&ανάπτυξης 

64-98-19-0000 Επιστρ.περιπτ.που δε κατον.ειδ 

Έξοδο που δεν εντάσσεται σε άλλο 
λογαριασµό. Από τη θεωρία της 
λογιστικής επιβαρύνεται το κόστος 
της παραγωγικής διαδικασίας  

 

 

 

στο λογαριασµό 65 ΤΟΚΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟ∆Α 

 

Στο λογαριασµό 65 δεν υπάρχουν τόκοι και άλλα έξοδα για το 2007. 

 

 

 

στο λογαριασµό 66 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 

 

     

66-01-00-0000 Αποσβέσεις κτιρίων 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 

66-02-00-0000 Αποσβσ. Μηχανηµατών 
Επιµερίσαµε το κόστος σύµφωνα µε πηγές 
του λογιστηρίου   

66-02-01-0000 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσ 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τα 
τετραγωνικά µέτρα των κτιρίων 



 72 

66-02-04-0000 Αποσβεσ.επιστ.οργανών&συσκευών Αποσβέσεις έµµεσου κόστους παραγωγής 

66-04-00-0000 Αποσβεσ.επίπλων+λοιπού εξοπλιµ 
Επιµερισµός σύµφωνα µε προφορικές 
πηγές διοικητικής υπηρεσίας 

66-04-01-0000 Αποσβεσ.ηλεκτρικών συσκευών 
Επιµερισµός σύµφωνα µε προφορικές 
πηγές τεχνικής υπηρεσίας 

66-04-02-0000 Αποσβέσεις µηχανών γραφείου 
Επιµερισµός σύµφωνα µε προφορικές 
πηγές διοικητικής υπηρεσίας 

66-04-03-0000 Αποσβεσ. Η/Υ & ηλεκτρον.συγκρο 

Το 90% περίπου των υπολογιστών είναι 
εγκατεστηµένο στη διοικητική υπηρεσία. 
Μόνο δύο κλινικές χρησιµοποιούν 
υπολογιστές και ο εργαστηριακός τοµέας. 
Επιβάρυνση 5% στο άµεσο κόστος 
παραγωγής, 5% στο έµµεσο κόστος 
παραγωγής και 90% στο κέντρο κόστους 
διοίκησης. 

66-04-04-0000 Αποσβ.µέσων αποθ/σης & µεταφορ 
 
Επιβάρυνση έµµεσου κόστους παραγωγής 

66-04-05-0000 Αποσβέσεις επιστηµον.οργάνων 

Αναφέρεται σε επιστηµονικά όργανα της 
ιατρικής υπηρεσίας 
Επιβάρυνση άµεσου κόστους παραγωγής 

66-04-08-0000 Αποσβέσ.εξοπλισµού τηλεπικοινω 
Επιµερισµός κόστους σύµφωνα µε τις 
γραµµές κάθε τµήµατος 

66-04-09-0000 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 
Επιµερίσαµε το κόστος σύµφωνα µε πηγές 
του λογιστηρίου   

66-05-17-0000 Αποσβέσεις λογ.προγραµµατώνΗ/Υ 

Λογισµικά προγράµµατα υπάρχουν στα 
τµήµατα της διοικητικής υπηρεσίας ( 
Αποθήκες, λογιστήριο, γραφείο 
προσωπικού και των κλινικών-γραφείο 
κίνησης) και στον εργαστηριακό τοµέα. 
Θεωρήσαµε ότι µε το 75% του ποσού 
επιβαρύνθηκε το κέντρο κόστους της 
διοίκησης και το υπόλοιπο 25% το έµµεσο 
κόστος παραγωγής 

  

 

 

 

Σύµφωνα µε την παραπάνω ανάλυση των λογαριασµών και τους συντελεστές 

επιβάρυνσης που θέσαµε σε κάθε κέντρο κόστους, προσδιορίσαµε τα ποσά του φύλλου 

µερισµού για το έτος 2007. Το φύλλο µερισµού µε τα επιµεριζόµενα ποσά παρατίθεται 

παρακάτω στον Πίνακα 3.10.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.10 
ΦΥΛΛΟ ΜΕΡΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ  

ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ 1.1.2007 - 31.12.2007 
 
 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣ

Η 

ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Σ 

Άµεσο Έµµεσο    

60 Αµοιβές και Εξοδα Προσωπικού 14.993.806,38 9.229.726,79 2.182.490,14 3.581.589,46 0,00 0,00 
  60.00.00.0000 Βασικός µισθός τακτ υπαλ ∆ΙΑΣ 11.434.169,60 8.463.813,39 2.002.487,90 967.868,31 - - 

  60.00.44.0000 Αποζηµ. για συµβούλια επιτροπ. 6.675,00 - - 6.675,00 - - 

  60.00.49.0000 
ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
∆ΙΑΣ 2.520.045,14 - - 2.520.045,14 - - 

  60.00.69.0000 ∆ιάφορες αποζηµ.µη κατονοµαζοµ 0,00 0,00 - - - - 

  60.20.00.0000 ΕΡΓΟ∆ΟΤΙΚ ΕΙΣΦΟΡ ΙΚΑ (∆ΙΑΣ) 1.007.456,72 745.740,70 176.437,81 85.278,20 - - 

  60.21.00.0000 Εργοδ. Εισφ. Εκτακτου Πρ. ΙΚΑ 20.352,81 15.065,58 3.564,43 1.722,80 - - 

  60.21.01.0000 Εργοδ.Εισφ.λ.ασφαλ.οργανισµών 0,00 - - - - - 

  60.50.11.0000 ∆απάνες επιµόρφωσης υπαλ.ΝΠ∆∆ 543,60 543,60 - - - - 

  60.50.22.0000 Εξοδα κηδείας υπαλ.&συνταξιουχ 1.000,00 1.000,00 - - - - 

  60.50.31.0000 Παροχές εφάπαξ βοηθ.Ν103/75 0,00 0,00 0,00 0,00 - - 

  60.50.43.0000 Υποτροφµ-µετεκπ.Ιδιωτ.σε εσωτ. 3.563,51 3.563,51 - - - - 

61 Αµοιβές και Εξοδα Τρίτων 734.830,30 592.839,95 52.508,94 85.174,02 0,00 4.307,38 
  61.00.19.0000 Αµοιβές ελευθερων επαγγελµατιών 13.920,00 - - 13.920,00 - - 

  61.91.00.00 Ποσοστό 1% του Προϋπ.Υπερ ∆ΥΠΕ 49.768,51 - - 49.768,51 - - 

  61.98.09.0001 Λοιπές αµοιβές φυσικών προσώπ. 165.879,12 165.879,12 - - - - 

  61.98.13.0000 Αµοιβές Ν.Π. για µηχ/κές εργασ 103.357,81 103.357,81 - - - - 
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  61.98.19.0000 
ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΦΥΣ.ΠΡΟΣ. 
ΕΙ∆ΙΚ 170.069,26 170.069,26 - - - - 

  61.98.19.0001 Λ. αµοιβές Ν.Π.(Συνεργ.καθαρ.) 71.142,55 47.114,35 16.113,23 6.593,18 - 1.321,79 

  61.98.19.0002 Λ. αµοιβές Ν.Π.(Φύλαξη Νοσοκ.) 160.693,05 106.419,41 36.395,72 14.892,33 - 2.985,59 

62 Παροχές Τρίτων 517.814,09 318.115,26 134.435,23 54.303,56 1.963,19 8.996,84 
  62.02.00.0000 Υδρευση 38.895,00 25.758,32 8.809,41 3.604,62 - 722,65 

  62-03-00-0000 Ταχυδροµικά τέλη 4.764,75 - - 4.764,75 - - 

  62-03-01-0000 Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού 40.905,11 23.193,62 5.482,13 10.964,26 0,00 1.265,11 

  62-05-01-0000 Ασφάλιστρα µεταφορικών µέσων 982,84 - - - 982,84 - 

  62-07-01-0000 Συντηρήσεις επισκευές κτιρίων 18.492,60 18.492,60 - - - - 

  62-07-19-0000 Συντήρηση επισκευή µον. εγκατ. 26.019,33 17.231,37 5.893,17 2.411,36 - 483,43 

  62-07-21-0000 Συντήρηση επισκευή µεταφ µεσων 980,35 - - - 980,35 - 

  62-07-24-0000 |Τηλεποικινωνιακά έξοδα 71,40 40,48 9,57 19,14 0,00 2,21 

  62-07-27-0000 |Συντήρηση επισκευή µηχανηµάτων 34.461,21 - 34.461,21 - - - 

  62-07-28-0000 Συντήρηση & επισκ. επίπλων 874,65 874,65 - - - - 

  62-07-29-0000 Συντήρηση &επισ.λοιπού εξοπλισ 255,85 - 255,85 - - - 

  62-98-00-0000 Φωτισµός 152.403,17 100.929,42 34.518,12 14.124,06 - 2.831,57 

  62-98-01-0000 
ΦΩΤΑΕΡΙΟ-ΦΥΣ.ΑΕΡΙΟ(ΠΛΗΝ 
ΠΑΡΑΓ) 198.707,83 131.594,80 45.005,76 18.415,38 - 3.691,89 

63 ∆ιάφορα Έξοδα 153,09 0,00 0,00 0,00 153,09 0,00 
  63-03-00-0000 Τέλη κυκλοφορίας Επιβ/Φορτ Αυτ 153,09 - - - 153,09 - 

64   17.185,83 5.158,32 0,00 5.997,60 150,00 5.879,92 
  64-00-01-0000 Μεταφ.πάσης φύσης ασθ.&έξ.συν. 150,00 - - - 150,00 - 

  64-01-00-0000 Οδοιπορικά έξοδα ηµεδαπής 2.519,97 2.519,97 - - -   

  64-01-01-0000 Εξοδα κίνησης εντός έδρας 2.638,35 2.638,35 - -   - 

  64-01-11-0000 Ηµερ.αποζ.µετακίνησης ηµεδαπής 690,50 - - 690,50 - - 

  64-01-27-0000 Οδοιπ.έξοδα εκπαίδ. αλλοδαπης 300,00 - - - - 300,00 

  64-05-00-0000 Συνδροµες βιβλίων-περιοδικών 530,00 - - - - 530,00 

  64-07-00-0000 Εκτυπώσεις,εκδ.γεν.&βιβλιοδετή 257,18 - - 257,18 - - 

  64-98-06-0000 Επιδόσεις,δηµοσιεύσεις,προσκλη 10.099,83 - - 5.049,92 - 5.049,92 

  64-98-19-0000 Επιστρ.περιπτ.που δε κατον.ειδ 0,00 0,00 - - - - 



 75

65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

66 Αποσβέσεις 483.976,94 210.799,27 231.683,37 36.105,65 0,00 5.388,64 
  66-01-00-0000 Αποσβέσεις κτιρίων 273.261,79 180.968,37 61.891,65 25.324,71 - 5.077,06 

  66-02-00-0000 Αποσβσ. Μηχανηµατών 1.526,18 1.220,94 228,93 76,31     

  66-02-01-0000 Αποσβέσεις τεχνικών εγκαταστάσ 6.502,22 4.306,11 1.472,70 602,60 - 120,81 

  66-02-04-0000 Αποσβεσ.επιστ.οργανών&συσκευών 162.968,44 - 162.968,44 - - - 

  66-04-00-0000 Αποσβεσ.επίπλων+λοιπού εξοπλιµ 9.523,61 6.307,04 2.157,02 882,61 - 176,94 

  66-04-01-0000 Αποσβεσ.ηλεκτρικών συσκευών 9.461,22 9.461,22         

  66-04-02-0000 Αποσβέσεις µηχανών γραφείου 2.926,00 - 585,20 2.340,80 - - 

  66-04-03-0000 Αποσβεσ. Η/Υ & ηλεκτρον.συγκρο 6.912,75 345,64 345,64 6.221,48     

  66-04-04-0000 Αποσβ.µέσων αποθ/σης & µεταφορ 735,41 - 735,41 - - - 

  66-04-05-0000 Αποσβέσεις επιστηµον.οργάνων 1.580,28 1.580,28 - - - - 

  66-04-08-0000 Αποσβέσ.εξοπλισµού τηλεπικοινω 447,14 253,53 59,93 119,85 0,00 13,83 

  66-04-09-0000 Αποσβέσεις λοιπού εξοπλισµού 7.945,18 6.356,14 1.191,78 397,26     

  66-05-17-0000 Αποσβέσεις λογ.προγραµµατώνΗ/Υ 186,72 - 46,68 140,04 - - 

    

ΣΥΝΟΛΟ 
16.747.766,63           

16.747.766,63 10.356.639,59 2.601.117,69 3.763.170,29 2.266,28 24.572,78 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ 100,00 61,84 15,53 22,47 0,01 0,15 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΛΗΝ ΑΠΟΣΒΕΣΕΩΝ 16.263.789,69 10.145.840,32 2.369.434,31 3.727.064,64 2.266,28 19.184,14 
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Σύµφωνα µε το φύλλο µερισµού που αναλύσαµε παραπάνω : 

� το άµεσο κόστος παραγωγής επιβαρύνθηκε µε 10.356.639,59€ 

� το έµµεσο κόστος παραγωγής επιβαρύνθηκε µε 2.601.117,69€ 

� το  κόστος διοίκησης επιβαρύνθηκε µε 3.763.170,29€ 

� το  κόστος διάθεσης επιβαρύνθηκε µε 2.266,28 € 

� το  κόστος έρευνας & ανάπτυξης επιβαρύνθηκε µε  24.572,78€. 

 

Το µεγαλύτερο µέρος του συνολικού κόστους για τη µονάδα υγείας 

προέρχεται από το άµεσο κόστος παραγωγής. Αυτό ήταν αναµενόµενο, 

αφού επιβαρύνθηκε µε τα έξοδα για τη νοσηλεία των ασθενών, η οποία 

είναι και ο κύριος σκοπός του Ιδρύµατος. Σε συνέχεια, το επόµενο 

µεγαλύτερο έξοδο αναφέρεται στο κέντρο κόστους της διοίκησης, η οποία 

είναι υπεύθυνη για την σωστή οργάνωση και οµαλή λειτουργία του 

Ιδρύµατος.  

Για να υπολογισθεί το κόστος για κάθε ηµέρα νοσηλείας στο 

νοσοκοµείο χρησιµοποιούµε τον Πίνακα που έχουµε από το φύλλο του 

excel ΝΟΣΗΛΕΙΑ ΑΣΘΕΝΩΝ που δηµιουργήσαµε σύµφωνα µε στοιχεία 

που µας έδωσε το γραφείο κίνησης ασθενών. Ο Πίνακας 3.11 που 

παρατίθεται παρακάτω µας δείχνει τους νοσηλευθέντες ασθενείς για κάθε 

κλινική κατά τη διάρκεια του έτους 2007, τις ηµέρες νοσηλείας τους, το 

ποσοστό κάλυψης των κλινών και τη µέση διάρκεια νοσηλείας. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3.11 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΩΝ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

ΜΕΣΗ 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ 
ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 878 5.423 42,57% 5,08% 

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 981 5.998 50,72% 5,13% 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 688 4.622 39,91% 3,82% 

ΜΕΘ 120 1.227 84,04% 10,58% 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 4.029 8.766 81,54% 2,18% 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 2.762 4.082 37,54% 1,12% 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.362 7.108 59,89% 4,50% 

ΣΥΝΟΛΟ  10.820 37.226 ΣΥΝΟΛΟ 
 

 
 

Όπως παρατηρούµε από τον Πίνακα 3.11, υπάρχει αυξηµένη κάλυψη 

στις κλίνες της ΜΕΘ και της  Ουρολογικής. Επίσης στην Χειρουργική και Β 

Παθολογική το ποσοστό κάλυψης είναι στο 50 %, ενώ  η Α Παθολογική, η 

γυναικολογική και η οφθαλµολογική δεν είχαν ιδιαίτερη κίνηση στο έτος 

2007.  

Από τον Πίνακα 3.11, το Φύλλο µερισµού που παραθέσαµε µε τον 

Πίνακα 3.10 και µε τις κατάλληλες συναρτήσεις στο excel  καταλήξαµε 

στον Πίνακα 3.12, που µας δίνει το κόστος για µία ηµέρα νοσηλείας, ανά 

κέντρο κόστους, µε τις αποσβέσεις και χωρίς τις αποσβέσεις.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.12 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΟΗΜΕΡΑ ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΣΤΟΥΣ 

ΣΥΝΟΛΟ   
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΕΡΕΥΝΑΣ 

ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Σ 
Άµεσο Έµµεσο 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΟΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΚΛΙΝΩΝ 
ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 10.356.639,59 2.601.117,69 3.763.170,29 2.266,28 24.572,78   
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΛΙΝΟΗΜΕΡΑΣ 278,21 69,87 101,09 0,06 0,66 449,89 
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΚΛΙΝΟΗΜΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΤΙΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΚΛΙΝΩΝ   

ΑΝΑ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΣΤΟΥΣ 10.145.840,32 2.369.434,31 3.727.064,64 2.266,28 19.184,14   
ΚΟΣΤΟΣ 

ΚΛΙΝΟΗΜΕΡΑΣ  145,67 36,58 52,93 0,03 0,35 235,56 
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Παρατηρούµε ότι το κόστος ενός ασθενή για µία ηµέρα νοσηλείας στο 

συγκεκριµένο νοσοκοµείο είναι 449,89€  και το κόστος νοσηλείας χωρίς τα 

ποσά των αποσβέσεων είναι 235,56€. 

Κατά την εισαγωγή των ασθενών σε κλινική δίνεται από τα ασφαλιστικά 

ταµεία το ποσό των 14,67€. Για κάθε ηµέρα νοσηλείας στις κλινικές του 

παθολογικού τοµέα το κλειστό νοσήλιο είναι 58,69€,  για τις κλινικές του 

χειρουργικού τοµέα είναι 73,37, ενώ για τη νοσηλεία στην Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας είναι 187,82€. 

Στον Πίνακα 3.13 δείχνει τον αριθµό των νοσηλευόµενων κατά τη διάρκεια 

του 2007 και τις ηµέρες νοσηλείας τους, καθώς επίσης και τα έσοδα που 

υπάρχουν από τις νοσηλείες.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3.13 

ΕΣΟ∆Α ΑΠΌ ΝΟΣΗΛΕΙΑ 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΗΜΕΡΕΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ 
ΠΡΩΤΗ 
ΗΜΕΡΑ 

ΚΛΕΙΣΤΟ 
ΝΟΣΗΛΕΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ  

Α ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 878 5.423 14,67 58,69 318.290,54 

Β ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ 981 5.998 14,67 58,69 352.037,29 

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 688 4.622 14,67 73,37 339.130,81 

ΜΕΘ 120 1.227 14,67 187,82 230.469,81 

ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΗ 4.029 8.766 14,67 73,37 643.176,09 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ 2.762 4.082 14,67 73,37 299.511,01 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 1.362 7.108 14,67 73,37 521.528,63 

ΣΥΝΟΛΟ  10.820 37.226 ΣΥΝΟΛΟ 2.704.144 
 

 

 

Από τους Πίνακες 3.12 και 3.13 παρατηρούµε ότι τα έσοδα του νοσοκοµείου 

για κάθε ηµέρα νοσηλείας είναι 58,69€ για τις κλινικές του Παθολογικού τοµέα, 

73,37€ για τις κλινικές του Χειρουργικού τοµέα και 187,82€  για τη ΜΕΘ.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

Στην παρούσα εργασία έγινε προσπάθεια να κοστολογηθεί µια µικρή 

νοσηλευτική µονάδα, που σκοπό έχει την νοσηλεία ασθενών και την 

παραγωγή υγείας σε ασθενείς που προσέρχονται σε αυτή. Η µονάδα αυτή 

αγοράζει προϊόντα χρήσιµα για τη λειτουργία της και φαρµακευτικό - 

υγειονοµικό υλικό που απαιτείται για τη θεραπεία των ασθενών της. Κατά τη 

διάρκεια της νοσηλεία των ασθενών παράγει υπηρεσίες θεραπείας σε αυτούς. 

Για την κοστολόγηση της µονάδας υγείας χρησιµοποιήθηκαν οικονοµικές 

καταστάσεις όπως ο ισολογισµός και πίνακες από άλλες υπηρεσίες του 

νοσοκοµείου για την εξαγωγή συντελεστών επιβάρυνσης στα κέντρα κόστους 

παραγωγής, διοίκησης, διάθεσης, έρευνας και ανάπτυξης. Στη συνέχεια όλα 

τα δεδοµένα καταχωρήθηκαν σε πρόγραµµα που δηµιουργήσαµε µε τη 

βοήθεια του  MS Excell, το οποίο µε τη βοήθεια κατάλληλων συναρτήσεων 

αυτοµατοποιήσαµε διαδικασίες κοστολόγησης. Πλεονέκτηµα του 

συγκεκριµένου προγράµµατος είναι ότι έχουµε τη δυνατότητα να το 

χρησιµοποιήσουµε για άλλο οικονοµικό έτος αλλάζοντας µόνο τα δεδοµένα.  

Συµπερασµατικά, για το έτος 2007 το νοσοκοµείο είχε καθαρό 

αποτέλεσµα – 312.525,42. Το µεγαλύτερο ποσοστό των συνολικών εξόδων 

προέρχεται από το κέντρο κόστους παραγωγής -άµεσο ( 61,84%). Πιο 

συγκεκριµένα, προέρχεται από το λογαριασµό 60 Αµοιβές και έξοδα 

προσωπικού, το λογαριασµό 61 Αµοιβές και έξοδα τρίτων και το λογαριασµό 

62 Παροχές τρίτων. 

∆εύτερο κέντρο κόστους που επιβαρύνει σηµαντικά τα αποτελέσµατα 

του έτους είναι το κέντρο κόστους διοίκησης µε τις αποσβέσεις που φτάνουν 
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τα 36.105,65€ και τα έξοδα προς τρίτους µε 86.286,13€. Το έµµεσο κόστος 

παραγωγής καλύπτει το 15,64% των συνολικών εξόδων. Αµελητέα είναι η 

επιβάρυνση των κέντρων κόστους της διάθεσης (0,01% ) και του κέντρου 

κόστους έρευνας και ανάπτυξης (0,14%), σε σύγκριση µε το κόστος 

παραγωγής.  

Επιπλέον, το κόστος µίας ηµέρας νοσηλείας στο νοσοκοµείο 

υπολογίσθηκε ότι είναι πολύ µεγαλύτερο από το προσδοκώµενο σύµφωνα µε 

τα έσοδα του νοσοκοµείου. 

Από τη µελέτη αυτή και τα στοιχεία που είχαµε διαθέσιµα, µπορούµε να 

συµπεράνουµε ότι το έλλειµµα κατά κύριο λόγο οφείλεται σε χαµηλό αριθµό 

εισαγωγών στο νοσοκοµείο, µε αποτέλεσµα να είναι χαµηλά και τα έσοδα από 

τα νοσήλια. Εάν το νοσοκοµείο είχε µεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης σε κλίνες, 

ιδιαίτερα στον παθολογικό τοµέα που συνήθως οι αγωγές είναι συντηρητικές, 

το κόστος ανά κλινοηµέρα θα ήταν χαµηλότερο. Και αυτό διότι το µεγαλύτερο 

µέρος των εξόδων που προήλθε από τις αµοιβές στο άµεσο κόστος 

παραγωγής και από το κέντρο κόστους διοίκησης, θα µπορούσε να 

επιβαρύνει περισσότερους ασθενείς και περισσότερες κλινοηµέρες.   

Επιπλέον, θα πρέπει να αναβαθµιστεί το πληροφορικό σύστηµα του 

νοσοκοµείου και να διασυνδεθούν όλα τα τµήµατα σε ένα ενιαίο,  έτσι ώστε να 

γίνεται εφικτή η εξαγωγή αξιόπιστων πληροφοριών χρήσιµων για στατιστικούς 

και οικονοµικούς λόγους. Ο προσδιορισµός του κόστους και η κατανοµή του 

στα διάφορα κέντρα κόστους είναι απαραίτητη σε µία µονάδα υγείας, γιατί 

υπάρχει η δυνατότητα προγραµµατισµού και καλύτερου ελέγχου όλων των 

υπηρεσιών, καθώς επίσης βοηθά και στη λήψη αποφάσεων καθοριστικής 

σηµασίας για τη µονάδα υγείας.  
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Τέλος, στο νοσοκοµείο όπως και στις υπόλοιπες µονάδες υγείας είναι 

απαραίτητη η εφαρµογή της οικονοµικής αξιολόγησης των υπηρεσιών υγείας 

που προσφέρει, ώστε η φροντίδα και η περίθαλψη των ασθενών να επιφέρει 

ποσοτικά και ποιοτικά αποτελέσµατα στον ασθενή σε σχέση µε τους πόρους 

που διατίθενται. Η οικονοµική αξιολόγηση και οι τεχνικές κοστολόγησης 

συµβάλουν στον έλεγχο και στην συγκράτηση του κόστους των υπηρεσιών 

που προσφέρονται και κατ επέκταση στην βιωσιµότητα της µονάδας υγείας µε 

προσφορά ποιοτικότερης φροντίδας. 
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