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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η εργασία αποσκοπεί στη διερεύνηση της προοπτικής εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων από τα 

ελληνικά δημόσια νοσοκομεία. Σκοπός της εργασίας, είναι η μελέτη και η 

κατανόηση των όρων χρήσης των προτύπων και των συστημάτων ώστε να 

καταστεί κατανοητή η επίδραση που μπορούν να ασκήσουν στην 

αποτελεσματικότητα της νοσοκομειακής μονάδας. Τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα και τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, συνιστούν βασικές 

εισροές της λειτουργίας του δημόσιου νοσοκομείου, οι οποίες έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεάσουν το τελικό επίπεδο των υπηρεσιών υγείας που 

παρέχεται στον πληθυσμό. Παράλληλα συμβάλλουν στη βελτίωση των όρων 

της εταιρικής διακυβέρνησης. Συνολικά 18 νοσοκομεία συμμετείχαν στην 

έρευνα, μέσα από τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων που δόθηκαν σε 60 

διοικητικά στελέχη τους . Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, η εφαρμογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων βρίσκεται σε ένα αρχικό, αλλά σταθερό 

στάδιο για τα ελληνικά νοσοκομεία. Τα πληροφοριακά συστήματα επικουρούν 

αυτή τη διαδικασία. Προκειμένου να βελτιωθούν οι όροι χρήσης των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, απαιτείται η εντατικοποίηση της προσπάθειας τόσο 

από την κεντρική διοίκηση, όσο και από τους εργαζομένους των νοσοκομείων. 
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PREFACE 

 

This assignment aims to research the main options of the implementation of 

international accounting standards and information systems by the Greek 

hospitals. The basic aim is the study and the comprehension of their use 

terms, in order to interpret their influence in the efficiency of the hospital’s 

function. International accounting standards and the modern information 

systems are crucial inputs of a public hospital that can impact in the final level 

of health services. In addition these implementations contribute in the 

improvement of corporate governance corpus. In total, 18 hospitals participate 

in the research by queries that were filled by 60 employees of administration 

departments. According to the research results the execution of international 

accounting standards lies on an initial but stable level whereas information 

systems contribute in this perspective.  In order to improve the terms of use of 

international accounting systems it is necessary the effort, to be intensified so 

from the central government as also from the hospitals’ employees. 
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Σχήμα Π9 Βελτίωση Αποτελεσματικότητας 

Σχήμα Π10 Αποτελεσματικότερη Διαχείριση και ΔΛΠ 

Σχήμα Π11 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΔΛΠ 

Σχήμα Π12 Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων  

Σχήμα Π13 Χρήση Διαδικτύου 

Σχήμα Π14 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών 

Σχήμα Π15 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 

Σχήμα Π16 Πληροφοριακά Συστήματα και ΔΛΠ 

Σχήμα Π17 Λόγοι μη Ταυτόχρονης Εφαρμογής 

Σχήμα Π18 ΔΛΠ και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
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Σχήμα 6.1 Έμφυλη Κατανομή του Δείγματος 

Σχήμα 6.2 Ηλικιακή Κατανομή του Δείγματος 

Σχήμα 6.3 Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο του Δείγματος 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

 

 

 

Η εργασία διερευνά τη διαδικασία εφαρμογής των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες, μέσα από την υποστήριξη 

τους από τα πληροφοριακά συστήματα. Σκοπός της εργασίας είναι να 

μελετήσει και να καταδείξει τους όρους υιοθέτησης και εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων από τις νοσοκομειακές μονάδες. Βασικό μέσο 

επίτευξης αυτού του στόχου είναι η πρωτογενής έρευνα, σε νοσοκομειακές 

μονάδες με εργαλείο τη συμπλήρωση ενός ερωτηματολογίου από αρμόδια 

διοικητικά στελέχη.  

 Τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αποτελούν μια σημαντική εξέλιξη στη 

δραστηριότητα των οικονομικών μονάδων. Δημιουργώντας νέες συνθήκες στη 

διαδικασία της λογιστικής καταχώρισης και καταγραφής των οικονομικών 

γεγονότων, τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μαζί με τα διεθνή χρηματοοικονομικά 

πρότυπα, αποτελούν αναπόσπαστα στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης. Η 

εταιρική διακυβέρνηση φροντίζει διαμέσου των εφαρμογών της τα 

συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών (shareholders) και προάγει τη 

διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση.  

 Συνάμα τα πληροφοριακά συστήματα, συνιστούν καταλυτικές και 

καινοτομικές εφαρμογές που συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποτελεσματική 

εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων στις σύγχρονες διοικητικές 

μονάδες. Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και της επικοινωνίας, μπορούν να 

αποτελέσουν σημαντικές εισροές στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας και 

της αποδοτικότητας των ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων. Με τη χρήση 

τους πέρα από την εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, μπορεί να κατανεμηθεί 

ο χρόνος των διοικητικών στελεχών σε άλλες εργασίες.  

 Η εργασία χρησιμοποιεί ως μέθοδο εργασίας τη μελέτη περίπτωσης. 

Αναλύονται τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και η προοπτική εφαρμογής τους στα ελληνικά νοσοκομεία. Η 

εμπειρική διερεύνηση του θέματος αυτού λαμβάνει χώρα με την ποσοτική 
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ανάλυση των απαντήσεων που τα διοικητικά στελέχη δίνουν στο 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. Μέσα από την ανάλυση αυτών των 

απαντήσεων επιχειρείται να εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα αναφορικά 

με το επίπεδο χρήσης των διεθνών λογιστικών προτύπων στις ελληνικές 

νοσοκομειακές μονάδες. 

 Η δομή της εργασίας αναπτύσσεται ως εξής: Στο πρώτο κεφάλαιο 

υποστηρίζεται ο σκοπός. Στο δεύτερο προσδιορίζονται τα σημαντικότερα 

στοιχεία από τα διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα και 

μελετώνται τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα. Στο τρίτο κεφάλαιο 

καθορίζεται η μεθοδολογία της εργασίας. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρατίθενται 

στοιχεία από τους όρους τέλεσης της εμπειρικής έρευνας. Στο τελευταίο 

κεφάλαιο παρουσιάζονται και αναλύονται τα ευρήματα της εμπειρικής 

έρευνας. Στα συμπεράσματα διαμορφώνονται οι τελικές απόψεις και 

προτάσεις της εργασίας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας παρουσιάζεται ο σκοπός τον οποίο 

επιχειρεί να εξυπηρετήσει η ανάπτυξη της εργασίας. Το πρώτο κεφάλαιο της 

εργασίας αναπτύσσεται σε μία βασική ενότητα όπου και προσδιορίζονται οι 

στόχοι που πρέπει να εκπληρωθούν. 
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1.1 Ο ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Ο σκοπός της εργασίας είναι να μελετήσει και να διερευνήσει την 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών 

συστημάτων διοίκησης στις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. Τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης 

προσλαμβάνονται από την εργασία ως καταλυτικές εισροές μεγιστοποίησης 

της αποτελεσματικότητας και βελτίωσης της  ποιότητας των ελληνικών 

νοσοκομείων. Η εργασία ερευνά αυτή την προοπτική και υποστηρίζει ότι η 

ταυτόχρονη χρήση τους συνιστά στοιχείο εταιρικής διακυβέρνησης και μέσο 

προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.  

 Η οικονομική δραστηριότητα αποσκοπεί όπως είναι γνωστό στη 

μεγιστοποίηση των αποδόσεων. Η μεγιστοποίηση των αποδόσεων αποτελεί 

τη βασική αποστολή της σύγχρονης επιχειρηματικότητας. Η δημόσια 

οικονομική δραστηριότητα έχει την ιδιαιτερότητα ότι αποσκοπεί να 

ικανοποιήσει βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και να προάγει την 

κοινωνική ευημερία καθώς και την οικονομική ανάπτυξη. Οι πόροι για την 

ικανοποίηση αυτών των στόχων είναι δεδομένοι καθώς προέρχονται από τους 

λογαριασμούς του κρατικού προϋπολογισμού. Η διαφάνεια και η χρηστή 

διοίκηση μπορούν να συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση, καθώς 

εξοικονομείται δημόσιο χρήμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κατάλληλες 

χρήσεις. Η παροχή δημοσίων υπηρεσιών υγείας αποτελεί ένα καταλυτικό 

πεδίο άσκησης της δημόσιας διοίκησης. Όσο ποιοτικότερο είναι το επίπεδο 

υπηρεσιών υγείας που παρέχει το κράτος, τόσο αυξάνονται οι προϋποθέσεις 

για κοινωνική συνοχή και οικονομική ανάπτυξη. 

 Βασικό μέσο για την επίτευξη των παραπάνω στόχων είναι η υιοθέτηση 

και η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών 

συστημάτων από τα δημόσια νοσοκομεία της χώρας. Τα πρότυπα αυτά έχουν 

τη δυνατότητα να ταξινομήσουν και να εναρμονίσουν σε διεθνώς κοινά 

αποδεκτούς όρους της λογιστικής ώστε να γίνεται ευκρινέστερα κατανοητή η 

δράση της οικονομικής μονάδας. Πιο συγκεκριμένα μπορούν να εκφράσουν 

και να αποτιμήσουν την ποιότητα της λογιστικής απεικόνισης της οικονομικής 
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δράσης ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς να λαμβάνουν συμμετρική 

ενημέρωση και πληροφόρηση. Υπό αυτό το πρίσμα ενισχύεται σημαντικά η 

διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Από την άλλη πλευρά τα 

πληροφοριακά συστήματα μειώνουν σημαντικά το κόστος συναλλαγών των 

διοικητικών μονάδων με τους διοικούμενους επιφέροντας σημαντικές 

οικονομίες κλίμακας.  

 Ο σκοπός της εργασίας τοποθετείται σε αυτό το πεδίο, δηλαδή της 

μελέτης των βασικών χαρακτηριστικών στοιχείων των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων ως μέσα εκσυγχρονισμού 

της λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων. Η εφαρμογή των μέσων αυτών 

μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο δεύτερο  κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσεται η βιβλιογραφική 

επισκόπηση της εργασίας. Πιο συγκεκριμένα επιχειρείται να προσδιοριστούν 

τα σημαντικότερα διεθνή πρότυπα λογιστικής και χρηματοοικονομικής καθώς 

και τα βασικά στοιχεία των πληροφοριακών συστημάτων. Τα διεθνή πρότυπα 

λογιστικής και χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνιστούν μια σημαντική 

προσθήκη στην κατάρτιση και στη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων 

των οργανισμών. Παράλληλα τα διεθνή λογιστικά πρότυπα αποτελούν ένα 

καθοριστικό στοιχείο εταιρικής διακυβέρνησης. Συνακόλουθα διερευνώνται τα 

βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων στη 

δημόσια διοίκηση. Υπό αυτό το πρίσμα προσδίδεται βαρύτητα στις εφαρμογές 

της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης. Η 

επιλογή αυτή βασίζεται στην παραδοχή ότι η χρήση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων διαμέσου των εφαρμογών των πληροφοριακών συστημάτων 

αποτελεί από τις δημόσιες νοσοκομειακές μονάδες, ένα καθοριστικό στοιχείο 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 
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2.1 ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 
 

Όπως είναι γνωστό η νομοθεσία κάθε χώρας ρυθμίζει τα βασικά 

στοιχεία για την δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων. Βασικό μέρος 

αυτής της νομοθεσίας είναι τα αποδεκτά από το σύνολο της επιχειρηματικής 

κοινότητας λογιστικά πρότυπα. Μέσα από τη μελέτη του τρόπου 

δημοσιοποίησης ενός οικονομικού γεγονότος σε διεθνές επίπεδο, δηλαδή, 

μέσα από την επεξεργασία του τρόπου αποτύπωσης του, σε διαφορετικές 

χώρες, προκύπτει ένα λογιστικό πρότυπο.  

 

2.1.1 Η Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 

Αρμόδια για την εφαρμογή αυτής της λογιστικής ενοποίησης είναι η 

Επιτροπή Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (International Accounting 

Standards Committee-IASC). Η IASC ιδρύθηκε το 1973, ως αποτέλεσμα 

συμφωνίας 16 συνολικά λογιστικών σωμάτων τα οποία προερχόταν από 

εννέα συνολικά χώρες1. Βασικός σκοπός της IASC είναι η διαμόρφωση και η 

δημοσιοποίηση προς το ευρύτερο κοινό των λογιστικών προτύπων με βάση 

τα οποία συντάσσονται και δημοσιοποιούνται οι οικονομικές καταστάσεις. 

Παράλληλα σημαντική είναι η συνεισφορά της επιτροπής στην επεξεργασία 

αυτών των προτύπων με απώτερο σκοπό την περαιτέρω βελτίωση 

τους(Φίλιος, 2003:89). Δεν είναι άλλωστε δύσκολο να γίνει κατανοητό ότι η 

ολοκλήρωση της λογιστικής εργασίας βοηθάει σημαντικά τόσο στην λογιστική, 

όσο και στην ευρύτερη οικονομική δραστηριότητα καθώς οι ασχολούμενοι με 

αυτήν γνωρίζοντας τα απαιτούμενα πρότυπα, μπορούν να προβαίνουν στις 

κατάλληλες αποφάσεις με σκοπό την άντληση ευκολιών (π.χ. φορολογικές 

απαλλαγές, ρυθμός αποσβέσεων κ.α.) 

 Πέρα όμως από αυτά η σημαντικότερη συνεισφορά της IASC είναι η 

εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων διαφορετικών οικονομιών. Άλλωστε 

                                                 
1 Οι χώρες αυτές ήταν η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιαπωνία, το Μεξικό, η 

Ολλανδία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία και οι Η.Π.Α. 



     

 18

δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η συνεχής αναθεώρηση τους, στοχεύει στην 

αντιμετώπιση των δυσκολιών και των στρεβλώσεων που ανακύπτουν. 

Παράλληλα η συνεχής αναθεώρηση τους, ακολουθείται από τη 

δημοσιοποίηση τους. Ειδικά σε μια εποχή, που η οικονομική δραστηριότητα 

αποκτά ολοένα και πιο διεθνοποιημένο χαρακτήρα , η χρήση κοινών μεθόδων 

λογιστικής καταγραφής και εκτίμησης των οικονομικών γεγονότων προάγει 

την οικονομική συνεργασία, και ενώνει  τα χάσματα μεταξύ τυχών 

διαφορετικών προσεγγίσεων. 

 

2.1.2 Βασικά Στοιχεία για τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
 

Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π International Accounting 

Standards.) είναι λογιστικές πρακτικές με τη μορφή νόμων που καλούνται να 

υιοθετήσουν και να εφαρμόσουν όλες σχεδόν οι επιχειρήσεις. Τα Δ.Λ.Π. 

βασίζονται στα υπάρχοντα επιστημονικά πεδία της λογιστικής και συνιστούν 

αποτελέσματα για ενοποίηση και κοινή δράση της λογιστικής δραστηριότητας. 

Τα θεμέλια δημιουργίας των διεθνών λογιστικών προτύπων είναι τα εθνικά 

λογιστικά σχέδια, καθώς και οι εμπειρίες που προέκυψαν σε διεθνές επίπεδο 

από τη λογιστική καταγραφή της οικονομικής πραγματικότητας. Τα Δ.Λ.Π. που 

εφαρμόζονται είναι τα ακόλουθα (Πρωτοψάλτης & Βρουστούρης, 2002:124-

126),: 
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o ΔΛΠ 1: Παρουσίαση 

Οικονομικών Καταστάσεων 

o ΔΛΠ 2: Αποθέματα 

o ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών 

Ροών 

o ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, 

Αλλαγές στις Λογιστικές 

Εκτιμήσεις και Λάθη 

o ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού 

o ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές 

Συμβάσεις 

o ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος 

o ΔΛΠ 14: Οικονομικές 

Πληροφορίες Κατά Τομέα 

o ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια 

o ΔΛΠ 17: Μισθώσεις 

o ΔΛΠ 18: Έσοδα 

o ΔΛΠ 19: Παροχές σε 

Εργαζόμενους 

o ΔΛΠ 20 Λογιστική των 

Επιχορηγήσεων και 

Γνωστοποίηση της Κρατικής 

Υποστήριξης 

o ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των 

Μεταβολών στις Τιμές 

Συναλλάγματος 

o ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού 

o ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις 

Συνδεδεμένων Μερών 

o ΔΛΠ 26: Λογιστική και 

Πληροφόρηση Προγραμμάτων 

Παροχών Αποχώρησης από 

την Υπηρεσία 

o ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και 

Ατομικές Οικονομικές 

Καταστάσεις 

o ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε 

Συγγενείς Επιχειρήσεις 

o ΔΛΠ 29: Παρουσίαση 

Οικονομικών Στοιχείων σε 

Υπερπληθωριστικές Οικονομίες 

o ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Τραπεζών και Όμοιων 

Χρηματοοικονομικών 

Ιδρυμάτων 

o ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε 

Κοινοπραξίες 

o ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά 

Μέσα: Αναγνώριση και 

Αποτίμηση 

o ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή 

o ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες 

Οικονομικές Καταστάσεις 

o ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας 

Στοιχείων του Ενεργητικού 

o ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, 

Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις και 

Ενδιάμεσες Απαιτήσεις 

o ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του 

Ενεργητικού 

o ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε 

Ακίνητα 

o ΔΛΠ 41: Γεωργία 
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Από τα παραπάνω μπορεί να γίνει κατανοητό ότι τα πρότυπα εφαρμόζονται 

στο σύνολο σχεδόν της οικονομικής δραστηριότητας.  Κατά συνέπεια η 

εφαρμογή τους αποτελεί μια καθοριστική εξέλιξη για την καταγραφή της 

οικονομικής δραστηριότητας. Τα παραπάνω στοιχεία καθορίζουν φυσικά και 

το πεδίο εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων.  

 

2.1.3 Το Πεδίο Εφαρμογής των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 

Το Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) μπορούν να εφαρμοστούν από 

το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων. Ειδικότερα τα Δ.Λ.Π. εφαρμόζονται από 

τις οργανώσεις εκείνες που δραστηριοποιούνται με σκοπό την άντληση 

κερδών από τις εκμεταλλεύσεις τους. Βασικά πεδία εφαρμογής των Δ.Λ.Π. 

είναι οι οικονομικές καταστάσεις και οι χρηματοοικονομικές αναφορές. Οι όροι 

κατάρτισης και σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων και των υπόλοιπων 

χρηματοοικονομικών αναφορών, διαμορφώνονται από τα λογιστικά πρότυπα. 

Με αυτόν τον τρόπο παρέχεται πληροφόρηση προς όλα τα μέρη που 

συγκροτούν τα σύνολα της εταιρικής διακυβέρνησης (Βλάχος & Λουκά, 

2007:112).   

Θεωρείται χρήσιμο να σημειωθεί ότι η χρήση αποδεκτών προτύπων σε 

παγκόσμιο επίπεδο, αποτελεί εγγύηση για τους μετόχους, τους πιστωτές, 

τους εργαζόμενους και τα λοιπά οργανικά στοιχεία της εταιρικής 

διακυβέρνησης για την ευκρίνεια και την πιστότητα των οικονομικών στοιχείων 

της μονάδας. Συνεπώς η αποτελεσματική εφαρμογή τους είναι προς το 

συμφέρον όλων. Η συμμετρική πληροφόρηση συνιστά στοιχείο ενημέρωσης, 

το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως βασική εισροή στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων των μετόχων και των υπολοίπων ενδιαφερομένων.  

 Υπό αυτό το πρίσμα τα πρότυπα επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση 

ουσιωδών θεμάτων. Η απρόσκοπτη εφαρμογή τους δίχως παρεκκλίσεις από 

τους κανόνες  αποτελούν βασική προϋπόθεση τους. Η επιχειρηματικότητα 

οφείλει να βασίζεται σε ένα πλέγμα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας και 

τα Δ.Λ.Π. έχουν τα στοιχεία ώστε να παράσχουν την απαιτούμενη 

αποδοτικότητα για τις επιχειρήσεις. Άλλωστε μέσα από τη λειτουργική 

αποτύπωση των προτύπων αυτών στις οικονομικές και χρηματοοικονομικές 
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καταστάσεις τους, οι εταιρείες μπορούν να αποκτούν και την περαιτέρω 

εμπιστοσύνη των αγορών.  Σε κάθε περίπτωση δηλαδή η εφαρμογή του  

προτύπου συνιστά ένα καθοριστικό στοιχείο βελτίωσης της οικονομικής 

κατάστασης της επιχείρησης.  

 

2.1.4 Λόγοι Ανάδειξης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 
 

Οι λόγοι που οδήγησαν στην υιοθέτηση και εφαρμογή των λογιστικών 

προτύπων οφείλουν να αναζητηθούν αφενός στον μετασχηματισμό που 

υπέστη η φύση της επιχείρησης σε συνδυασμό με την έντονη διεθνοποίηση 

της δραστηριότητας και της τοποθέτησης της. Ο μετασχηματισμός της 

εταιρικής δομής εκφράστηκε διαμέσου ριζικών μεταβολών που 

παρατηρούνται στη μετοχική βάση της επιχείρησης, ειδικά κατά τη διάρκεια  

της περιόδου της οικονομικής ανάκαμψης, που ακολούθησε τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Η εφαρμογή κεϋνσιανών πολιτικών σε συνδυασμό με την αύξηση 

των ποσοστών κερδών των επιχειρήσεων έδωσε τη δυνατότητα σε αρκετά 

άτομα να επενδύσουν σε μετοχές. Η διαφοροποίηση της 

ανθρωπογεωγραφίας των μετόχων, ανέδειξε την ανάγκη για αλλαγή του 

τρόπου διαχείρισης των επιχειρηματικών υποθέσεων. Το πεδίο της εταιρικής 

διακυβέρνησης συνιστά εξέλιξη και κυρίως απόρροια αυτού του 

μετασχηματισμού. 

 Από την άλλη πλευρά η εξαγωγή της επιχειρηματικής δράσης μέσα 

από την ανάπτυξη του φαινομένου της πολυεθνικής επιχείρησης κατέστησε 

αναγκαία την υιοθέτηση και την εφαρμογή κοινών λογιστικών μεθόδων 

καταγραφής και αποτίμησης της οικονομικής δραστηριότητας. Η λογιστική 

τυποποίηση προέκυψε ως αναγκαιότητα για διαχείριση της οικονομικής 

αβεβαιότητας σε έναν διαρκή μεταβαλλόμενο κόσμο2. Η τυποποίηση της 

λογιστικής πληροφορίας αποτέλεσε επίσης μια βασική προϋπόθεση για την 

αποτελεσματική λειτουργία των αγορών. Η ολοένα παροχή διευκολύνσεων και 

ευκολιών στη κινητικότητα των κεφαλαίων δημιούργησε την ανάγκη για ενιαία 

                                                 
2 Αξίζει να σημειωθεί ότι η λογιστική τυποποίηση δεν αποτελεί το  μοναδικό μέτρο 

αντιστάθμισης του επιχειρηματικού κινδύνου, αλλά ένα μέσο αποτελεσματικής 

πληροφόρησης προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.  
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λογιστική εμφάνιση των λογιστικών αλλά και των οικονομικών μεγεθών 

(Τσακλάγκανος , 2006:32).  

 Υπό αυτή την οπτική μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα Δ.Λ.Π. 

συνιστούν μια ευρεία κωδικοποίηση των γενικά παραδεκτών αρχών και 

κανόνων της λογιστικής επιστήμης (Καραγιώργος & Πετρίδης, 2006:47). Η δε 

επαρκής καθιέρωση τους οδηγεί σε μια ομοιόμορφη κατάρτιση των 

λογιστικών καταστάσεων και των χρηματοοικονομικών αναφορών και κατά 

συνέπεια σε ακριβή και αληθή πληροφόρηση προς τους χρήστες τους. Με 

άλλα λόγια τα Δ.Λ.Π. απαρτίζουν τα καθοριστικά σύνολα των κανόνων και 

των αρχών της λογιστικής και μέρους της χρηματοοικονομικής επιστήμης σε 

διεθνές επίπεδο3.   

 

2.2 ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΤΥΠΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ       
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
 

Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (Δ.Π.Χ.Π. 

International Financial Reporting Standards- IFRS) αποτελούν μια σημαντική 

προσθήκη των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων. Τα Δ.Χ.Π.Χ. παρουσιάστηκαν 

στο διεθνές προσκήνιο στο 2002 από το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών 

Προτύπων. Τα Δ.Χ.Π.Χ. ενισχύουν την λογιστική τυποποίηση και 

κωδικοποίηση  των λογιστικών αρχών, κανόνων και πολιτικών. Είναι εύλογο 

ότι τα Δ.Χ.Π.Χ. βασίζονται πάνω στην τήρηση των βασικών λογιστικών αρχών 

και κανόνων, που εφαρμόζονται στο σύνολο του κόσμου. Καθώς επίσης 

συνιστούν μια προσθήκη των Δ.Λ.Π. τα Δ.Χ.Π.Χ. εμπεριέχουν όλα τους τα  

στοιχεία, και βασίστηκαν στις ίδιες αναγκαιότητες που έχουν παρουσιαστεί.  

 

                                                 
3 Ανάλογα στοιχεία μπορούν να παρατηρηθούν σε  περιπτώσεις τήρησης ομοιόμορφων 

κανόνων Στατιστικής και Μακροοικονομικών/ Δημοσιονομικών Λογαριασμών. Η Ευρωζώνη 

αποτελεί μια σημαντική τέτοια περίπτωση, όπου τα κράτη μέλη ακολουθούν υποχρεωτικά 

τους ίδιους κανόνες στην τήρηση των παραπάνω λογαριασμών.  
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2.2.1 Βασικά Στοιχεία για τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Πληροφόρησης. 

 

Τα βασικά στοιχεία της ταξινόμησης των Δ.Χ.Π.Χ. είναι τα ακόλουθα 

(Grand, 2006:67-70): 

 

o ΔΠΧΠ 1: Πρώτη Εφαρμογή των ΔΠΧΠ 

o ΔΠΧΠ 2: Πληρωμές Βασιζόμενες σε Συμμετοχικούς Τίτλους 

o ΔΠΧΠ 3: Ενοποιήσεις Επιχειρήσεων 

o ΔΠΧΠ 4: Ασφαλιστικές Συμβάσεις 

o ΔΠΧΠ 5: Πάγια Στοιχεία του Ενεργητικού Κατεχόμενα προς Πώληση 

και Διακοπείσες Δραστηριότητες 

o ΔΠΧΠ 6: Έρευνα και Αξιολόγηση Ορυκτών Πόρων 

o ΔΠΧΠ 7: Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

Από την παραπάνω ταξινόμηση μπορεί να γίνει αντιληπτό ότι τα Δ.Χ.Π.Χ. 

αποσκοπούν στην ενίσχυση της λογιστικής και χρηματοοικονομικής 

τυποποίησης της οικονομικής δραστηριότητας. Τα πρόσθετα παραπάνω 

στοιχεία, αν ενταχθούν στα πρότυπα των Δ.Λ.Π. σχηματίζεται μια 

ολοκληρωμένη τυποποίηση και κανονικοποίηση για την τήρηση ομοιόμορφων 

λογιστικών καταστάσεων και χρηματοοικονομικών αναφορών. Τα Δ.Χ.Π.Χ. 

απευθύνονται στους μετόχους των εταιρειών και στους λοιπούς 

ενδιαφερομένους της εταιρικής δράσης. Η αξιοπιστία της οικονομικής 

δραστηριότητας, η διευκόλυνση του ανταγωνισμού και η ομοιομορφία της 

λογιστικής αποτίμησης συνιστούν τα σημαντικότερα πεδία της ανάπτυξης 

τους.  

 

2.2.2 Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και η 
Τυποποίηση της Λογιστικής Δραστηριότητας 
 

Τα Δ.Χ.Π.Χ. συμβάλλουν σε σημαντικό βαθμό στην τυποποίηση της 

λογιστικής δραστηριότητας. Ειδικότερα μέσα από την προσθήκη πεδίων τα 

οποία μπορούν να τοποθετηθούν επέκεινα της στενής λογιστικής καταγραφής 
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και επεξεργασίας των οικονομικών γεγονότων, τα Δ.Χ.Π.Χ. τονίζουν τον 

ευρύτερο χαρακτήρα της λογιστικής και της σχέσης που αναπτύσσει με άλλες 

δραστηριότητες. Στον πυρήνα της ανάπτυξης των νέων προτύπων είναι η 

επιχειρηματικότητα και ειδικότερα η διαδικασία της εταιρικής διακυβέρνησης. 

Η ακριβής τήρηση αποδεκτών σε διεθνές επίπεδο κανόνων συμβάλλει στην 

εξομάλυνση διαφορών που απορρέουν από την οικονομική δραστηριότητα4.  

 Βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία των Δ.Χ.Π.Χ. είναι η έννοια της 

οικονομικής οντότητας, η περιοδικότητα της οικονομικής δραστηριότητας και η 

νομισματική μονάδα. Η οικονομική οντότητα αναφέρεται στη συνολική δράση 

της οικονομικής μονάδας η οποία απαρτίζεται από μία ή περισσότερες 

επιχειρήσεις5. Σε κάθε περίπτωση εντούτοις η ενιαία οικονομική δράση 

παραπέμπει σε μια οργανωμένη παραγωγική μονάδα.  

Η περιοδικότητα παραπέμπει στη λειτουργία των λογιστικών χρήσεων. 

Αυτό σημαίνει ότι τα Δ.Χ.Π.Χ. εφαρμόζονται με σκοπό την περιοδική 

δημοσιοποίηση των απαιτούμενων πληροφοριών, ώστε να καταστεί δυνατή η 

συνεχής ενημέρωση των ενδιαφερομένων(Grand, 2006:109). Η νομισματική 

μονάδα, εμπεριέχει την έκφραση των περιουσιακών στοιχείων, των 

υποχρεώσεων και των αποτελεσμάτων των οικονομικών μονάδων σε 

χρηματικές μονάδες του νομίσματος που χρησιμοποιεί η οικονομία της 

δραστηριοποίησης της. Επίσης θεωρείται χρήσιμο να σημειωθεί ότι η 

εφαρμογή των Δ.Χ.Π.Χ. βασίζεται στην τήρηση των βασικών λογιστικών 

αρχών, όπως είναι η αρχή του ιστορικού κόστους, η αρχή της 

συντηρητικότητας κ.α.  ενώ λαμβάνεται υπόψη και ο περιορισμός του κόστους 

οφέλους της επιχειρηματικής δράσης.  

                                                 
4 Οι διαφορές αυτές μπορούν να αναφέρονται τόσο στην ύπαρξη διαφορετικών συγκριτικών 

πλεονεκτημάτων ανάμεσα στις οικονομίες. οι οποίες ωθούν τις οικονομικές μονάδες στην 

εξειδίκευση διαφορετικών δράσεων. Παράλληλα ζητήματα κουλτούρας και διαφορετικής 

αντίληψης για το είδος και την έκταση της οικονομικής πράξης, μπορούν να προσδώσουν 

διαφορετικά αποτελέσματα στη λογιστική καταγραφή. Τέλος σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν 

τα διαφορετικά εθνικά λογιστικά σχέδια, τα οποία είναι δύσκολο να συντεθούν σε ένα ενιαίο. 

Τα προβλήματα αυτά έρχονται να καλύψουν τα διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά 

πρότυπα.  
5 Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η προοπτική σπανίζει. Ακόμη και επιχειρήσεις που 

εμπεριέχουν στα σύνολα τους διαφορετικές καθετοποιημένες μονάδες, δεν τηρούν ενιαίες 

λογιστικές καταστάσεις.  
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 Όσον αφορά το νομικό καθεστώς της λειτουργίας των Δ.Χ.Π.Χ., στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση η εφαρμογή τους προβλέπεται από την Απόφαση 

1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση αυτή εισάγει την 

εφαρμογή των Δ.Χ.Π.Χ. από όλες τις εισηγμένες εταιρείες σε οργανωμένη 

χρηματιστηριακή αγορά σε όλες τις χώρες της κοινοτικής επικράτειας από 

01.01.2005. Αντίστοιχα στην ελληνική επικράτεια ο νόμος ορόσημο για την 

εφαρμογή των Δ.Χ.Π.Χ. είναι ο 3229/04 ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική 

τους εφαρμογή από 01.01.2005. 

 Τέλος κλείνοντας την ενότητα για τα Διεθνή Χρηματοοικονομικά 

Πρότυπα Πληροφόρησης είναι αναγκαίο να παρατεθούν και ορισμένα 

μειονεκτήματα που απορρέουν από την εφαρμογή τους. Τα μειονεκτήματα 

αυτά είναι τα εξής: 

o Η περιπλοκότητα τους 

o Η αναγκαία πρόσληψη εξειδικευμένων επιστημόνων για την τήρηση 

τους και η συνακόλουθη αύξηση του λειτουργικού κόστους της 

επιχείρησης 

o Η χρήση νέας ορολογίας μπορεί να επιφέρει αναταράξεις στην 

καθημερινή λειτουργία της οικονομικής μονάδας 

o Η αυστηριοποίηση των ελέγχων. 

 

Με βάση τα παραπάνω μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η υιοθέτηση 

των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, συνιστά μια 

διευκόλυνση των μεγάλων σε όγκο και κυρίως σε ρευστότητα επιχειρήσεων . 

Για το λόγο αυτό μπορεί να κατανοηθεί και η σύνδεση της εφαρμογής τους με 

την τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. 

 

2.2.3 Η Χρήση των Διεθνών Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών 
Προτύπων από τις Νοσοκομειακές Μονάδες 

 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία μπορεί να καταστεί κατανοητή η 

σημασία που έχει για την αποτελεσματική λειτουργία μιας οικονομικής 

μονάδας η ορθή κατάρτιση και σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων. Η 

χρήση των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων μπορεί να 
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προσδώσει διαφάνεια και εγκυρότητα στην αντίληψη της 

αποτελεσματικότητας της μονάδας και κατά συνέπεια να την εντάξει σε ένα 

ευρύτερο πλαίσιο οργανωσιακής κουλτούρας. Συνεπώς οι νοσοκομειακές 

μονάδες έχουν πολλά να κερδίσουν από την εφαρμογή αυτών των πρότυπων 

καθώς θα εκσυγχρονίσουν τη λειτουργία τους. 

 Η χρήση αυτών των προτύπων μπορεί να συμβάλλει στην 

αντιμετώπιση της διαφθοράς που υπάρχει στα ελληνικά δημόσια νοσοκομεία, 

μέσω της διασπάθισης δημόσιου χρήματος. Η αδυναμία χρήσης του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από αρκετά ελληνικά νοσοκομεία, 

καθώς και η ανεπάρκεια στη δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων 

είναι ένα χρόνιο πρόβλημα των ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων. Η 

υιοθέτηση και η εφαρμογή των προτύπων αυτών μπορεί να συμβάλλει 

καταλυτικά ως ένα μέσο επίλυσης αυτών των χρόνιων προβλημάτων. 

 

 

2.3 Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

2.3.1 Εννοιολογική Ανάλυση της Εταιρικής Διακυβέρνησης 
 

Η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να οριστεί ως « ένα σύνολο αρχών και 

κανόνων με βάση τους οποίους οργανώνεται, συντονίζεται και ελέγχεται η 

οικονομική μονάδα. Οι κανόνες αυτοί αποσκοπούν στη διασφάλιση της 

αποδοτικής λειτουργίας της μονάδας καθώς και στην εξασφάλιση των 

συμφερόντων των συμμετεχόντων (stakeholders: Διοικητικό συμβούλιο, 

διοίκηση, προμηθευτές πελάτες, εργαζόμενοι, κοινωνία κ.τ.λ)» (Φλώρου, 

2006: 23 & Ζαβλανός 1996: 124-126). Με άλλα λόγια η εταιρική διακυβέρνηση 

αποτελεί ένα σύστημα δικαιωμάτων, διαδικασιών και ελέγχου που 

συντονίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε η λειτουργία της οικονομικής μονάδας να 

χαρακτηρίζεται από διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και ικανοποίηση όλων 

των μερών . Αυτό σημαίνει ότι εταιρική διακυβέρνηση (corporate governance) 

έχει ως βασικό αντικείμενο δραστηριοποίησης την εξεύρεση μεθόδων  με τις 

οποίες όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, λαμβάνουν εγγυήσεις για τη χρησιμότητα 
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της συμμετοχής τους σε ένα διοικητικό σύστημα. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 

ότι η εταιρική διακυβέρνηση μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις διοικητικές 

μονάδες είτε δημόσιου είτε ιδιωτικού συμφέροντος και να προσαρμόσει τις 

λειτουργίες της στις επιμέρους ανάγκες της. 

 Το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα των συμμετεχόντων που κατοχυρώνονται από το νόμο ή μέσω 

αμοιβαίων συμφωνιών και να ενθαρρύνει την ενεργή συνεργασία ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις και στους συμμετέχοντες, με σκοπό τη δημιουργία αξίας και 

εργασιακών θέσεων καθώς και τη διατήρηση οικονομικά ισχυρών 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, να υπάρχει σεβασμός για τα δικαιώματα των 

συμμετεχόντων που κατοχυρώνονται είτε βάσει του νόμου είτε βάσει 

αμοιβαίων συμφωνιών. Στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των 

συμμετεχόντων που προστατεύονται από το νόμο θα πρέπει να προβλέπεται 

η δυνατότητα αποζημίωσής τους.  

 Όσον αφορά τους εργαζόμενους, προτείνεται η συμμετοχή τους στην 

Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω ανάπτυξη ειδικών μηχανισμών βελτίωσης της 

αποδοτικότητας. Επίσης, όσον αφορά τη συμμετοχή των συμμετεχόντων στην 

Εταιρική Διακυβέρνηση θα πρέπει να έχουν έγκαιρη και τακτική πρόσβαση σε 

αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά με τις διαδικασίες στις οποίες 

συμμετέχουν. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η δυνατότητα για ελεύθερη 

επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του Συμβουλίου, ώστε να είναι σε 

θέση να συζητούν τους προβληματισμούς τους αναφορικά με παράνομες ή 

ανήθικες πρακτικές δίχως να ανησυχούν για περιορισμό των δικαιωμάτων 

τους. Τέλος, το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να 

συμπληρώνεται με ένα αποτελεσματικό και αποδοτικό πλαίσιο για 

περιπτώσεις πτώχευσης της επιχείρησης, καθώς και με την αποτελεσματική 

επιβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών. 

 

2.3.2 Γνωστοποίηση και διαφάνεια 
 

 Σύμφωνα με αυτή την αρχή το πλαίσιο Εταιρικής Διακυβέρνησης θα 

πρέπει να διασφαλίζει ότι έγκαιρη και ακριβής γνωστοποίηση 

πραγματοποιείται για όλα τα ουσιαστικά θέματα που αφορούν την επιχείρηση, 
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συμπεριλαμβανομένων της οικονομικής της κατάστασης, της απόδοσης της, 

της ιδιοκτησίας και της διακυβέρνησής της. Ειδικότερα, η γνωστοποίηση θα 

πρέπει να περιλαμβάνει ουσιαστική πληροφόρηση σχετικά με: 

1. τα οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα της επιχείρησης, 

2. τους εταιρικούς στόχους, 

3. τα κυριότερα δικαιώματα ιδιοκτησίας και ψήφου, 

4. την πολιτική αποδοχών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των 

ανώτερων στελεχών της Διοίκησης, 

5. τις συναλλαγές των συνδεδεμένων επιχειρήσεων, 

6. τους προβλεπόμενους παράγοντες κινδύνου, 

7. διάφορα θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και λοιπούς 

συμμετέχοντες, 

8. τις δομές και τις πολιτικές διακυβέρνησης. 

 Όσον αφορά τη διαδικασία της γνωστοποίησης προτείνεται η εφαρμογή 

υψηλής ποιότητας προτύπων λογιστικής, καθώς και η χρήση 

χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών μεταβλητών. Επίσης, 

προτείνεται η διεξαγωγή του ετήσιου ελέγχου να ανατίθεται σε έναν 

ανεξάρτητο, εξωτερικό και ικανό ελεγκτή, ο οποίος θα διαβεβαιώνει το 

Συμβούλιο και τους μετόχους για την εγκυρότητα των οικονομικών 

καταστάσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοπιστία 

τους. Τέλος, οι εξωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να είναι υπόλογοι μόνον 

απέναντι στους μετόχους αναλαμβάνοντας την υποχρέωση απέναντι στην 

επιχείρηση να είναι επαγγελματίες κατά τη διεξαγωγή του ελέγχου. 

 

2.3.3 Στόχοι της Επιχείρησης και  Εταιρική Διακυβέρνηση. 
 

 Κύριο χρηματοοικονομικό στόχο μιας επιχείρησης αποτελεί η 

μεγιστοποίηση του πλούτου των μετόχων, ο οποίος ανατίθεται στα ικανά 

χέρια της Διοίκησης. Η Διοίκηση είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση αυτού του 

στόχου μέσω της εξουσίας που της έχουν παραχωρήσει οι ιδιοκτήτες / μέτοχοι 

της επιχείρησης για λήψη αποφάσεων με γνώμονα πάντα την εξυπηρέτηση 

των συμφερόντων τους. Με λίγα λόγια, η Διοίκηση διαχειρίζεται τα διαθέσιμα 
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κεφάλαια, αποφασίζει και εκτελεί, ενώ οι μέτοχοι / επενδυτές μιας επιχείρησης 

εισφέρουν τα απαραίτητα κεφάλαια. Τίθεται όμως το εξής ερώτημα: Με ποιον 

τρόπο μπορούν οι μέτοχοι να είναι σίγουροι ότι η Διοίκηση επιδιώκει τη 

μεγιστοποίηση της αγοραίας αξίας της επιχείρησης και όχι δικούς της 

προσωπικούς στόχους; Με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία καθώς και 

περιστατικά από την καθημερινότητα, όντως έχουν καταγραφεί περιπτώσεις 

στις οποίες οι στόχοι της Διοίκησης δεν εναρμονίζονται πλήρως με τους 

αντίστοιχους των ιδιοκτητών / μετόχων (Brealey & Myers, 1999:64-67).  

 Σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ 

Διοίκησης και μετόχων, εφόσον η Διοίκηση κατέχει μικρότερο ποσοστό του 

100% του κεφαλαίου της επιχείρησης. Οι πιθανότητες για σύγκρουση 

συμφερόντων αυξάνονται ακόμη περισσότερο σε μεγάλες επιχειρήσεις 

εισηγμένες στο χρηματιστήριο, όπου υπάρχει μεγάλη διασπορά μετοχών. Η 

διασπορά μετοχών έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη πολλών μετόχων, οι 

οποίοι δεν μπορούν να συνεννοηθούν μεταξύ τους ώστε να ασκήσουν 

αποτελεσματικό έλεγχο πάνω στη Διοίκηση. Η μοναδική περίπτωση στην 

οποία η Διοίκηση ενεργεί 100% προς το συμφέρον των μετόχων είναι όταν 

πρόκειται για οικογενειακή επιχείρηση. (Παπαδόπουλος Δ & Λαζαρίδης Δ. 

2002: 55-60) 

 Μια εναλλακτική πρόταση στην επίλυση αυτών των συγκρούσεων θα 

μπορούσε να είναι η ακόλουθη: Αυτοί που διαθέτουν τα κεφάλαια να 

αποφασίζουν ταυτόχρονα, δηλαδή οι μέτοχοι. Κάτι τέτοιο όμως δεν είναι 

εφικτό, εφόσον ζούμε στην εποχή της εξειδίκευσης. Οι μέτοχοι δε διαθέτουν 

ούτε τις απαραίτητες γνώσεις ούτε τα αναγκαία προσόντα για τη λήψη 

αποφάσεων. Για να είναι βέβαιοι οι μέτοχοι ότι η Διοίκηση πράγματι επιδιώκει 

την εξυπηρέτηση των δικών της συμφερόντων και όχι δικά της προσωπικά 

οφέλη, εκλέγουν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο ρόλος του 

Διοικητικού Συμβουλίου είναι να επιβλέπει και να ελέγχει τη Διοίκηση, τη 

γενική στρατηγική που ακολουθεί η επιχείρηση και τέλος, να προστατεύει τα 

συμφέροντα των μετόχων, ώστε να μην υπάρχει η δυνατότητα για τυχόν 

ατασθαλίες από πλευράς Διοίκησης (Kaplan, 2006:77). 

 Η εναρμόνιση των πιθανών αντικρουόμενων συμφερόντων των δύο 

πλευρών καθώς και η διασφάλιση της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης 

επιτυγχάνεται με την υιοθέτηση μηχανισμών Εταιρικής Διακυβέρνησης 
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(Milhaurt,2001:89-91). Καταλήγουμε λοιπόν, στο συμπέρασμα ότι τα 

προβλήματα αντιπροσώπευσης αποτελούν ένα αναπόφευκτο κόστος (κόστος 

αντιπροσώπευσης) στον επιχειρηματικό κόσμο και ότι η μοναδική λύση στην 

οποία μπορούν να καταφύγουν οι επιχειρήσεις είναι να προβούν στην 

ελαχιστοποίησή του. 

 

2.3.4 Οι Συμμετέχοντες σε ένα Σύστημα Διακυβέρνησης 

 

Οι κυριότερες ομάδες συμφερόντων που συμμετέχουν σε ένα σύστημα 

εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εξής: (Ελληνικό Παρατηρητήριο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης 2007) 

1)  Οι Μέτοχοι, είναι οι πλεονασματικές οικονομικές μονάδες, που 

επενδύουν τα κεφάλαια τους αγοράζοντας μετοχές σε μια εταιρεία και 

φυσικά αναμένουν κάποια απόδοση για την επένδυση τους αυτή.  

2) Το Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται από τη γενική συνέλευση και 

εκφράζει τη πλειοψηφία των μετόχων, ορίζει τα διευθυντικά στελέχη και 

ελέγχει – επιβλέπει την απόδοση της διοίκησης χωρίς, όμως να 

επεμβαίνει στις καθημερινές διοικητικές αποφάσεις.  

3) Τα Διευθυντικά Στελέχη, το σύνολο των εκτελεστικών στελεχών, είναι 

επιφορτισμένα με την ευθύνη της ομαλής και κερδοφόρας πορεία της 

εταιρείας. 

4) Οι Εργαζόμενοι, άμεσα ενδιαφερόμενοι για τη διαφάνεια, τη προώθηση 

της αποτελεσματικότητας και τη διατήρηση της εταιρείας σε τροχιά 

ανάπτυξης, ώστε αυτή να είναι κερδοφόρα και να διασφαλίσει τις θέσεις 

εργασίας τους και τα εισοδήματα τους.  

5)  Οι Πιστωτές, που απαιτούν την επιστροφή κεφαλαίων που δάνεισαν και 

φυσικά τους νόμιμους τόκους.  

6)  Οι Προμηθευτές, και οι Πελάτες της εταιρείας που επιθυμούν την ομαλή 

πορεία της λειτουργίας της.  

7) Το Κράτος, που στοχεύει σε μια υγιή και αειφόρο οικονομική και 

κοινωνική ανάπτυξη χωρίς εταιρικά σκάνδαλα και χρεοκοπίες με όλες τις 

δυσάρεστες παρενέργειες και συνέπειες που προκαλούν.  
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Το πλαίσιο της Εταιρικής Διακυβέρνησης θα πρέπει να αναγνωρίζει τα 

δικαιώματα των συμμετεχόντων που κατοχυρώνονται από το νόμο ή μέσω 

αμοιβαίων συμφωνιών και να ενθαρρύνει την ενεργή συνεργασία ανάμεσα 

στις επιχειρήσεις και στους συμμετέχοντες, με σκοπό τη δημιουργία αξίας και 

εργασιακών θέσεων καθώς και τη διατήρηση οικονομικά ισχυρών 

επιχειρήσεων. Πιο συγκεκριμένα, να υπάρχει σεβασμός για τα δικαιώματα 

των συμμετεχόντων που κατοχυρώνονται είτε βάσει του νόμου είτε βάσει 

αμοιβαίων συμφωνιών. Στην περίπτωση παραβίασης των δικαιωμάτων των 

συμμετεχόντων που προστατεύονται από το νόμο θα πρέπει να προβλέπεται 

η δυνατότητα αποζημίωσής τους. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, 

προτείνεται η συμμετοχή τους στην Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω ανάπτυξης 

ειδικών μηχανισμών βελτίωσης της αποδοτικότητας. Επίσης, όσον αφορά τη 

συμμετοχή των συμμετεχόντων στην Εταιρική Διακυβέρνηση θα πρέπει να 

έχουν έγκαιρη και τακτική πρόσβαση σε αξιόπιστη πληροφόρηση αναφορικά 

με τις διαδικασίες στις οποίες συμμετέχουν. Ακόμα, κρίνεται απαραίτητη η 

δυνατότητα για ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων και του 

Συμβουλίου, ώστε να είναι σε θέση να συζητούν τους προβληματισμούς τους 

αναφορικά με παράνομες ή ανήθικες πρακτικές δίχως να ανησυχούν για 

περιορισμό των δικαιωμάτων τους. Τέλος, το πλαίσιο Εταιρικής 

Διακυβέρνησης θα πρέπει να συμπληρώνεται με ένα αποτελεσματικό και 

αποδοτικό πλαίσιο για περιπτώσεις πτώχευσης της επιχείρησης, καθώς και 

με την αποτελεσματική επιβολή των δικαιωμάτων των πιστωτών. 

 

 

2.4 Η ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΜΕΣΑ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
 

Η σημασία των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών 

προτύπων για τη βελτίωση των διαδικασιών εφαρμογής της εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι μεγάλη. Η βαρύτητα προέρχεται από το γεγονός ότι τα 

διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα συνιστούν μια καίρια εισροή 

της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητας της οικονομικής μονάδας. 

Και αυτό διότι, εκτός από την εναρμόνιση της σύνταξης και της καταγραφής 
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των οικονομικών γεγονότων με κοινά αποδεκτούς όρους σε διεθνές επίπεδο, 

η συνεισφορά τους προς τους shareholders έγκειται στην παροχή 

συμμετρικής πληροφόρησης. Αυτό σημαίνει ότι η διαδικασία της εταιρικής 

διακυβέρνησης αναπτύσσεται με ευρυθμία, καθώς λαμβάνονται υπόψη στην 

άσκηση διοίκησης της εταιρείας καθώς και στη διαδικασία λήψης των 

αποφάσεων τα συμφέροντα όλων των μερών.  

 Το κράτος μπορεί να ασκεί αποτελεσματικότερα τον διοικητικό έλεγχο 

λόγω της εφαρμογής κοινά αποδεκτών κανόνων. Οι προμηθευτές της 

οικονομικής μονάδας, έχουν μια σαφή εικόνα για το επίπεδο των απαιτήσεων 

και των υποχρεώσεων της. Οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τα επίπεδα της 

ρευστότητας καθώς και της αποδοτικότητας των κεφαλαίων της εταιρείας. Οι 

μέτοχοι έχουν μια σαφή εικόνα για την πορεία της τοποθέτησης των 

κεφαλαίων τους.  

 

2.4.1 Η Εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών και 
Χρηματοοικονομικών Προτύπων στις Ελληνικές Εισηγμένες 
Εταιρείες. 

 

Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των Δ. Π. Χ. Π. στην ελληνική οικονομική 

ζωή εκκίνησε μετά το 2005. Μέχρι τότε η κάθε χώρα εφάρμοζε τα δικά της 

πρότυπα, με σκοπό να αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα 

προβλήματα που ανέκυπταν κατά την ανάπτυξη των οικονομικών της 

συναλλαγών. Αξίζει να σημειωθεί ότι μέχρι την πλήρη εφαρμογή των διεθνών 

λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων, δύο ήταν οι βασικές σχολές 

αντίληψης περί λογιστικής τυποποίησης. Η πρώτη αναφερόταν ως 

γαλλογερμανική σχολή και τόνιζε ότι η αναγκαιότητα  δημοσιοποίησης 

ευκρινών και ποιοτικών οικονομικών καταστάσεων, ικανοποιούσε τις τράπεζες 

που έλεγχαν την κερδοφορία των επιχειρήσεων και το κράτος που 

προσδιόριζε τη φορολογία. Η δεύτερη προσέγγιση που προσδιορίζεται ως η 

αγγλοσαξονική σχολή τόνιζε τη σημασία που έχουν οι οικονομικές 

καταστάσεις και οι χρηματοοικονομικές αναφορές για την πληροφόρηση του 

επενδυτικού κοινού και την προαγωγή της οικονομικής δραστηριότητας. Παρά 

το ότι και οι δύο παραπάνω σχολές χρήζουν εκτίμησης και σημασίας, εκείνη 
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που άσκησε μεγαλύτερη επιρροή στη σύνθεση και την εφαρμογή των  Δ.Λ.Π. 

και των Δ. Π. Χ. Π. είναι η αγγλοσαξονική σχολή (Καζαντζής, 2006:36). 

Η εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των Δ. Π. Χ. Π. στην ελληνική επικράτεια 

λαμβάνει χώρα σύμφωνα με το νομικό καθεστώς στις εταιρείες που είναι 

εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών (Χ.Α.Α.) . Πιο συγκεκριμένα τα 

πρότυπα αυτά είναι υποχρεωτικά όσον αφορά την υιοθέτηση και την 

εφαρμογή τους από τις εταιρείες που διαπραγματεύονται τις μετοχές τους στο 

ελληνικό χρηματιστήριο. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό, ο στόχος αυτής της 

επιλογής είναι η ομοιόμορφη λογιστική απεικόνιση και καταγραφή των 

οικονομικών πράξεων των επιχειρήσεων αυτών και η παροχή συγκρίσιμων 

πληροφοριών προς το διεθνές επενδυτικό κοινό. 

 Η σύνδεση της εφαρμογής των Δ.Λ.Π. και των Δ. Π. Χ. Π. με τη 

διαπραγμάτευση των μετοχών στις πρωτογενείς και στις δευτερογενείς 

αγορές υποδηλώνει αφενός τη σημασία των πιστοποιημένων καταστάσεων 

και αφετέρου τη σπουδαιότητα τους για συγκεκριμένα εντούτοις σύνολα 

επιχειρήσεων. Η υποχρέωση των εισηγμένων εταιρειών να εφαρμόζουν αυτά 

τα πρότυπα προσδιορίζεται από συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη, και κατά 

συνέπεια αποκλείονται σημαντικές μερίδες των επιχειρήσεων6. Ωστόσο η 

διάκριση αυτή που επιχειρείται δεν παύει να συνιστά μια σημαντική εξέλιξη, 

όσον αφορά την προστασία των συμφερόντων των ομάδων που λειτουργούν 

μέσα στο πλαίσιο της εταιρικής διακυβέρνησης (Αλαμάνος, 2007).  

 Ωστόσο αξίζει να αναφερθεί ότι παρά τις προσπάθειες που έλαβαν 

χώρα, οι ελληνικές επιχειρήσεις δεν ήταν προετοιμασμένες για την πλήρη 

εφαρμογή των Δ.Λ.Π. και των Δ. Π. Χ. Π. Ειδικότερα οι δραστικές αλλαγές 

που προήλθαν από την εφαρμογή νέων μεθόδων λογιστικής τυποποίησης 
                                                 
6 Οι προϋποθέσεις ένταξης για μια εταιρεία των μετοχών της στο Χ.Α.Α. είναι οι εξής:1) να 

πληροί όλες τις νομικές διατάξεις και προβλέψεις, 2) η Καθαρή Θέση να ανέρχεται σε 

τουλάχιστον 1 εκατομμύριο ευρώ, 3) να λαμβάνει φορολογική ενημερότητα για δύο 

τουλάχιστον έτη, 4) οι συσσωρευμένες ζημιές δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 50% των 

κεφαλαίων της επιχείρησης, 5) Η διασπορά των μετοχών της εταιρείας οφείλει να είναι 

επαρκής, σε ποσοστό τουλάχιστον 10% του συνόλου των μετοχών της ίδιας κατηγορίας και 

σε τουλάχιστον 50 άτομα, κανένα από τα οποία δεν κατέχει ποσοστό άνω του 2% του 

συνόλου των προς διαπραγμάτευση μετοχών 6) να έχει διορίσει σύμβουλο διαπραγμάτευσης 

για δύο τουλάχιστον χρόνια πριν και μετά την ένταξη της στο Χ.Α.Α. και 7) να έχει κριθεί ως 

κατάλληλη από την επιτροπή αξιολόγησης του Χ.Α.Α. 
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βρήκαν απροετοίμαστες αρκετές ελληνικές εταιρείες. Η εξέλιξη αυτή προήλθε 

και από τη δομή που χαρακτηρίζει το ελληνικό επιχειρηματικό σύστημα. 

 

2.4.2 Η Σημασία της Επιτροπής Ελέγχου 
 

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σημαντικό όργανο το οποίο προέρχεται από 

το εσωτερικό της επιχείρησης. Το όργανο αυτό καλείται Επιτροπή Ελέγχου. Η 

σημασία της επιτροπής ελέγχου στην άσκηση αποτελεσματικής εταιρικής 

διακυβέρνησης είναι μεγάλη. Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί μέσα στα 

πλαίσια της ελεγχόμενης εταιρείας, δηλαδή αποτελείται από μέλη του 

διοικητικού της συμβουλίου. Ωστόσο παρά το γεγονός ότι απαρτίζεται από 

βασικά στελέχη της επιχείρησης, οφείλει να διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό 

την ανεξαρτησία της. Με άλλα λόγια έχει ιδιαίτερη σημασία η σύνθεση της 

επιτροπής αυτής, καθώς αναπτύσσει έναν ιδιαίτερα σημαντικό και κυρίως 

διαμεσολαβητικό ρόλο, ανάμεσα στην επιχείρηση και στη διαδικασία του 

εξωτερικού ελέγχου (Lipman & Lipman, 2006:258). 

 Η ύπαρξη της επιτροπής ελέγχου βασίζεται στις προβλέψεις του νόμου 

3693/2008, σύμφωνα με τον οποίο κάθε νομικό πρόσωπο δημόσιου 

ενδιαφέροντος οφείλει να συστήνει και να λειτουργεί Επιτροπή Ελέγχου. Τα 

μέλη της επιτροπής δεν πρέπει να έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες στην 

υπάρχουσα εταιρεία, στοιχείο που συνιστά μέσο διασφάλισης της 

ανεξαρτησίας τους. Παράλληλα τα μέλη τους οφείλουν να διέπονται από 

επιστημονική κατάρτιση σε θέματα οικονομικής θεωρίας, λογιστικής, 

ελεγκτικής και χρηματοοικονομικής ώστε να ανταποκρίνονται στις 

υποχρεώσεις τους. Σύμφωνα με τη βιβλιογραφία το κάθε μέλος της 

Επιτροπής Ελέγχου λαμβάνει τον τίτλο Audit Committee Financial Expert. 

Βασική αρμοδιότητα της Επιτροπής Ελέγχου είναι η παροχή βοήθειας 

προς τα διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας με σκοπό την αποτελεσματική 

ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας. Ίσως όμως το πιο ενδιαφέρον 

στοιχείο της λειτουργίας της επιτροπής, να εδράζεται εκτός της διαδικασίας 

ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η επιτροπή οφείλει να εφοδιάζει σε όλα τα 

διοικητικά στελέχη τις απαιτούμενες πληροφορίες που απορρέουν από τη 

δράση της επιχείρησης, ώστε να λαμβάνονται οι βέλτιστες αποφάσεις. Οι 
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πληροφορίες αυτές μπορούν να περιλαμβάνουν τόσο χρηματοοικονομικά όσο 

και μη χρηματοοικονομικά στοιχεία. Η επιτροπή δηλαδή οφείλει σε πρώτο 

επίπεδο να προστατεύει τα συμφέροντα της εταιρείας, αλλά και να πράττει ότι 

απαιτείται ώστε να ελέγχεται η αξιοπιστία και η διαφάνεια της λειτουργίας της 

(Horwich, 2003:156).  

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναπτύσσονται και άλλες αρμοδιότητες της 

όπως είναι η έρευνα για την τήρηση των νομοθετικών και φορολογικών 

διατάξεων εκ μέρους της επιχείρησης. Επίσης τα μέλη της υποχρεούνται να 

προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να αντιμετωπίζονται 

στρεβλώσεις και παρεκκλίσεις της επιχείρησης σε σχέση με τα παραπάνω. Η 

Επιτροπή Ελέγχου διερευνά την πιστότητα των οικονομικών καταστάσεων 

πριν από την παρουσίαση τους στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. 

Παράλληλα τα μέλη της επιτροπής ασκούν εποπτεία στους φορείς του 

εσωτερικού ελέγχου της εταιρείας και διορθώνουν τυχόν παραλείψεις τους. Εν 

κατακλείδι μπορεί να υποστηριχθεί ότι απώτερος σκοπός της επιτροπής 

αυτής είναι η άσκηση προληπτικού ελέγχου στη λειτουργία της 

επιχειρηματικής μονάδας πριν τη διενέργεια του εξωτερικού ελέγχου. 

 

2.4.3 Η Επιτροπή Ελέγχου και  η Εταιρική Διακυβέρνηση 
 

Η  επιτροπή ελέγχου αποτελεί ένα καίριο συστατικό στοιχείο και 

συνάμα όργανο της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αποτελεσματική διοίκηση και 

λειτουργία της επιτροπής ελέγχου μπορεί να συμβάλλει καταλυτικά στην 

προώθηση της διαφάνειας και της εκσυγχρονισμένης διοίκησης. Η επιτροπή 

ελέγχου αποτελεί ένα καίριο κομμάτι της εταιρικής διακυβέρνησης, το οποίο 

με τη δραστηριοποίηση του αποδεικνύει ότι η επιχείρηση ελέγχεται από το 

στενό εσωτερικό της περιβάλλον. Η λειτουργία της επιτροπής ελέγχου 

στηρίζει την αρχή ότι ο έλεγχος, ως εγγενές συστατικό του μάνατζμεντ είναι 

ακόμη σημαντικότερος όταν εφαρμόζεται εντός της επιχείρησης. Ως 

αποτέλεσμα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε να  λειτουργήσουν τα 

βασικά χαρακτηριστικά της εταιρικής διακυβέρνησης. 
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2.5 ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
 

2.5.1 Βασικά Στοιχεία για τα Πληροφοριακά Συστήματα 
 

Τα πληροφοριακά συστήματα αποτελούν αναφαίρετο κομμάτι της 

δημόσιας διοίκησης. Το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί μια ολότητα που 

απαρτίζεται από αλληλοσυνδεδεμένα μέρη. Τα στοιχεία αυτά αναπτύσσουν 

συνεκτική συνεργασία με σκοπό τη συλλογή, την αποθήκευση, την 

επεξεργασία και τη διάχυση των  πληροφοριών προς τα εσωτερικά και τα 

εξωτερικά περιβάλλοντα των οργανώσεων. Η λειτουργία των πληροφοριακών 

συστημάτων συμβάλλει καθοριστικά  στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, το 

συντονισμό, την ποσοτικοποίηση και τον έλεγχο δεδομένων που υπάρχουν 

στη λειτουργία ενός οργανισμού(Laudon & Laudon 2000:37) . Με άλλα λόγια 

το πληροφοριακό σύστημα αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνίας με σκοπό τη διευκόλυνση της λειτουργίας και 

της ανάπτυξης της οργάνωσης που το χρησιμοποιεί. Το πληροφοριακό 

σύστημα συνιστά μια καταλυτική εισροή στην παραγωγική συνάρτηση κάθε 

διοικητικής μονάδας. 

 Παρά το γεγονός ότι συνιστά μια αυτοδύναμη καταλυτική εισροή κάθε 

οργανωμένης μονάδας, κάθε πληροφοριακό σύστημα απαρτίζεται και από μια 

σειρά εισροών.  Οι εισροές των πληροφοριακών συστημάτων αρμολογούνται 

μέσα από τις δομές του πληροφοριακού συστήματος. Οι δομές αυτές 

επιτελούν ουσιαστικά τις λειτουργίες του συστήματος και τις εφαρμογές του. 

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο τα σημαντικότερα συστατικά του πληροφοριακού 

συστήματος είναι το υλικό (hardware) και το λογισμικό (software) . Η 

λειτουργία και η ανάπτυξη των πληροφοριακών συστημάτων λαμβάνει χώρα 

διαμέσου της ανατροφοδότησης των στοιχείων αυτών από τις απαιτούμενες 

πληροφορίες.   

Τα στοιχεία που απαρτίζουν ένα πληροφοριακό σύστημα μπορούν να 

ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες.  (Laudon & Laudon 2000:89-94): 

 

 Εισροές. Οι εισροές των πληροφοριακών συστημάτων έχουν ως 

βασικό αντικείμενο την οργάνωση των πληροφοριών. Στην περίπτωση 
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της δημόσιας διοίκησης οι εισροές αφορούν δεδομένα που απορρέουν 

από τη δραστηριότητα των κρατικών λειτουργιών. Πιο συγκεκριμένα 

στην περίπτωση των νοσοκομειακών μονάδων οι εισροές περιέχουν 

την κίνηση των ασθενών, τις δαπάνες της μονάδας κ.α.  

 Επεξεργασία. Η επεξεργασία των πληροφοριών αναπτύσσεται με 

βάση τις υπάρχουσες δομές και τεχνικές του συστήματος. Η διαδικασία 

αυτή  που περιλαμβάνει τη μετατροπή, το χειρισμό και την ανάλυση 

των δεδομένων. Στο πεδίο της δημόσιας διοίκησης  η επεξεργασία των 

δεδομένων αναφέρεται στην επεξεργασία όλων εκείνων των στοιχείων 

τα οποία υπόκεινται σε ηλεκτρονικό μετασχηματισμό και συνεισφέρουν 

στη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας (π.χ. καταγραφή 

οικονομικών γεγονότων). 

 Εκροές. Οι εκροές είναι ίσως το σημαντικότερο χαρακτηριστικό 

στοιχείο το οποίο μπορεί να διαμορφώσει τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Το τελικό αποτέλεσμα, το οποίο είναι ουσιαστικά η 

ταξινόμηση των πληροφοριών σηματοδοτεί τη συνεισφορά των 

πληροφοριακών συστημάτων στη λειτουργία της διοίκησης . Οι εκροές 

των πληροφοριακών συστημάτων μπορούν να παρέχονται προς τους 

διοικούμενους με σκοπό να εξυπηρετηθούν συγκεκριμένες ανάγκες 

τους. 

 Ανατροφοδότηση. Η ανατροφοδότηση συνιστά ίσως την κρισιμότερη 

φάση ενός πληροφοριακού συστήματος. Η ανατροφοδότηση επιτρέπει 

τον επαναπροσδιορισμό των δεδομένων  ώστε να είναι εφικτή η 

ανάκτηση νέων χρήσιμων στοιχείων όπως και η διόρθωση λαθών και 

παραλείψεων. 

 

Συνακόλουθα ένα πληροφοριακό σύστημα αποτελείται από μια σειρά 

τεχνικών χαρακτηριστικών. Υπό αυτή τη διάσταση τα σημαντικότερα 

χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα (Watson et al, 1997:122-125): 

 

 Υλικό. Το υλικό στοιχείο ενός πληροφοριακού συστήματος 

υποστηρίζεται τεχνικά από τους επεξεργαστές, τις συσκευές 
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αποθήκευσης, τα πληκτρολόγια, τα αναλώσιμα καθώς και κάθε 

στοιχείο που συμβάλλει υλικό στη λειτουργία του. 

 Λογισμικό. Το λογισμικό αποτελείται από τα προγράμματα και τα υπό-

προγράμματα τα οποία επιτρέπουν την εκκίνηση και τη λειτουργία του 

πληροφοριακού συστήματος 

 Βάση Δεδομένων. Η βάση δεδομένων αποτελεί το σημαντικότερο 

αρχείο του πληροφοριακού συστήματος. Το αρχείο της περιλαμβάνει 

μια σειρά από πίνακες και στοιχεία που υποστηρίζουν τη σχεσιακή 

κατάσταση των δεδομένων. Στη βάση δεδομένων αποθηκεύονται όλα 

τα νέα στοιχεία και οι νέες πληροφορίες που προκύπτουν από τη 

λειτουργία του συστήματος 

 Το δίκτυο. Το δίκτυο του πληροφοριακού του συστήματος είναι ο 

συνεκτικός του δεσμός διότι καθιστά εφικτή τη διανομή της 

πληροφορίας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη μέσω άλλων 

υπολογιστών. Σημαντικό ρόλο στην ασφαλή μεταφορά των δεδομένων 

διαδραματίζει το διαδίκτυο και οι εφαρμογές του. 

 Οι διαδικασίες. Οι διαδικασίες επιμερίζουν τις δραστηριότητες του 

δικτύου σε συγκεκριμένα καθήκοντα και σε επιλεγμένες αρμοδιότητες 

με στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας τους.  

 Οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι ως διαχειριστές του πληροφοριακού 

συστήματος, συνιστούν επίσης μια κρίσιμη τεχνική παράμετρο του, 

καθώς αποκτούν σημαντική εξειδίκευση στον χειρισμό τους 

 

 

2.6 ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 

Το Διαδίκτυο είναι ένα κατανεμημένο σύστημα παράδοσης αρχείων-

εγγράφων (documents), το οποίο για την παράδοση αυτή χρησιμοποιεί 

κάποια πρωτόκολλα (Internet protocols). Είναι ένα σύστημα κανόνων το 

οποίο ενώνει και επιτρέπει την επικοινωνία σ’ ένα δίκτυο υπολογιστών 

(Gilster, 1994:17). Συνδέει έγγραφα και αρχεία τα οποία βρίσκονται 

αποθηκευμένα σε απομακρυσμένους υπολογιστές, οι οποίοι επικοινωνούν 

μέσω του Διαδικτύου. Βασίζεται στο μοντέλο πελάτη – διακομιστή (client – 
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server). Δηλαδή ο υπολογιστής client στέλνει μηνύματα στον υπολογιστή 

server και ζητά κάποιες υπηρεσίες ή αναζητά κάποιες πληροφορίες. Ο 

υπολογιστής server είναι αυτός που έχει αποθηκευμένες τις πληροφορίες και 

τις μεταδίδει στον πελάτη. Η επικοινωνία μεταξύ των υπολογιστών client -

server γίνεται μέσω ενός πρωτοκόλλου, του TCP/IP (Transmission Control 

Protocol / Internet Protocol)  

Με την εμφάνιση οποιουδήποτε νέου μέσου, ο τομέας της επικοινωνίας 

αναμφισβήτητα επηρεάζεται. Η επίδραση αυτή πηγάζει κυρίως από την 

τεχνολογία του νέου μέσου. Σε τι επίπεδο μπορεί η τεχνολογία του Διαδικτύου 

να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούν και πληροφορούνται μαζικά 

οι άνθρωποι; Υπάρχουν διαφορετικές και αντικρουόμενες προσεγγίσεις πάνω 

στο θέμα (http//www/Wikipedia.org:2010). Οι Dholakia και Rego (1998:724-

736), ορίζουν το Διαδίκτυο ως ένα σύστημα διανομής πληροφοριών το οποίο 

βασίζεται στο hyper – text paradigm και θεωρείται το πρωταρχικό εργαλείο 

πλοήγησης για την πρόσβαση στις διάφορες πηγές πληροφόρησης του 

Internet. 

Σύμφωνα με μία Έρευνα για την ανάπτυξη του Internet στην Ελλάδα 

τον Ιούλιο του 2006, (Ινστιτούτο Επικοινωνίας: http://www.instofcom.gr/:2010), 

η ολοένα και πιο αυξημένη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή μαζί με τα 

αναγνωρισμένα οφέλη της τεχνολογίας (ευκολία στην επικοινωνία, κέρδος 

χρόνου ακόμη και ψυχαγωγία), οδηγεί σταδιακά στην χρησιμοποίηση του 

Διαδικτύου ολοένα και περισσότερο. Το Διαδίκτυο θεωρείται ότι προσφέρει 

άπειρες δυνατότητες. Κάποιες ενδεικτικές υπηρεσίες του Διαδικτύου είναι: 

 

η ευκολία στην πρόσβαση και αναζήτηση πληροφορίας, π.χ. μηχανές 

αναζήτησης (search engines). 

οι εξ αποστάσεως δραστηριότητες, όπως διδασκαλία, εμπόριο. 

το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το οποίο επιτρέπει την επικοινωνία μεταξύ 

ατόμων σε όλο τον κόσμο. 

δυνατότητες όπως κράτηση εισιτηρίων, πληρωμές λογαριασμών, 

«κατέβασμα» τραγουδιών κ.α. 

τα newsgroups, τα οποία είναι ομάδες συζητήσεων με συγκεκριμένο 

θέμα, όπου οι χρήστες ανταλλάσσουν τις απόψεις τους και θέτουν τα 

ερωτήματα τους. 
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το ηλεκτρονικό εμπόριο, ηλεκτρονική διακυβέρνηση κ.α. 

 

 

2.7 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 
 

2.7.1 Πληροφοριακά Συστήματα και Δημόσια Διοίκηση 
 

Η λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων είναι συνυφασμένη 

πλέον με την ανάπτυξη της δημόσιας διοίκησης. Καθώς η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αποτελεί όχι μόνο ένα διακύβευμα αλλά ένα καθοριστικό 

ζητούμενο της δημόσιας διοίκησης, η αναγκαιότητα για χρήση των 

πληροφοριακών συστημάτων καθίσταται επιτακτική. Η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση αποτελεί πλέον αναπόσπαστο κομμάτι της δημόσιας διοίκησης 

. Η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων στα ελληνικά νοσοκομεία 

συνιστά ένα στοιχείο εκσυγχρονισμού, καθώς πλέον οι νοσοκομειακές 

μονάδες λειτουργούν σε καθεστώς διαφάνειας. Σε αυτή την εξέλιξη 

καθοριστικός είναι ο ρόλος των πληροφοριακών συστημάτων. 

Ένα πληροφοριακό σύστημα είναι απαραίτητο στοιχείο της σύγχρονης 

ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Οι εισροές του συστήματος μπορεί να είναι είτε 

απλά δεδομένα είτε προβλήματα που η οργάνωση οφείλει να επιλύσει ή σε 

γενικές γραμμές ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει. Η αποτελεσματική 

επεξεργασία είναι φυσικά ο σημαντικότερος προσδιοριστικός παράγοντας της 

ποιοτικής εκροής. Οι εκροές μπορούν να λάβουν τη μορφή των στατιστικών 

δεδομένων, της ταξινόμησης των οικονομικών γεγονότων κ.α. 

 

2.7.2 Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και Δημόσιες Υπηρεσίες 
 

Στα πλαίσια των στρατηγικών σχεδίων που υλοποιούνται από 

διάφορες χώρες, αναπτύσσονται διαφορετικές προσεγγίσεις και ορισμοί για  

την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση 

(http://europa.eu/legislation_summaries/internal_market/businesses/public_pr
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ocurement/l24226b_el.htm, 2010) ορίζει την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως 

«τη χρήση των Τεχνολογιών Εφαρμογών Πληροφορικής στη Δημόσια 

Διοίκηση, η οποία σε συνδυασμό με οργανωτικές αλλαγές και νέες δεξιότητες 

οδηγούν σε βελτίωση των δημοσίων υπηρεσιών και των δημοκρατικών 

διαδικασιών, ενώ ενισχύουν τις δημόσιες πολιτικές». Παράλληλα, ορισμένες 

προσεγγίσεις διασυνδέουν την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση με τη συμμετοχή 

των πολιτών στη λήψη αποφάσεων ενώ κάποιες άλλες θεωρούν την 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ως τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων 

προμηθειών και δημοπρασιών (Νέδου, 2009:1) 

Η έννοια της Ηλεκτρονικής Κυβέρνησης είναι αναπόσπαστο μέρος της 

Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Κυβέρνηση (e-Government) 

σημαίνει τη χρήση συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών για την 

παροχή Ηλεκτρονικών Δημοσίων Υπηρεσιών μέσα από διαφορετικά 

ηλεκτρονικά μέσα (όπως το Διαδίκτυο, η σταθερή τηλεφωνία και τα 

τηλεφωνικά κέντρα, η κινητή τηλεφωνία τρίτης γενιάς, σταθερά σημεία 

πρόσβασης σε δημόσιους χώρους κλπ) (Πομπόρτσης, 2005:64).  

 Από την άλλη πλευρά, η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση (e-Governance) 

σημαίνει τη χρήση συστημάτων Τεχνολογιών Εφαρμογών Πληροφορικής 

(ΤΕΠ) από την κυβέρνηση, τόσο για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των 

πολιτών, όσο και για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων διαδικασιών, καθώς 

και για την κινητροδότηση της συμμετοχής των πολιτών στη λήψη πολιτικών 

αποφάσεων, συμβάλλοντας σε ένα περισσότερο δημοκρατικό περιβάλλον 

διακυβέρνησης. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση περιλαμβάνει το σύνολο των 

παραπάνω φαινομένων, που οδηγούν σε μια μοντέρνα, περισσότερο φιλική 

και αποτελεσματική Δημόσια Διοίκηση, αλλά και σε μια περισσότερο 

δημοκρατική διακυβέρνηση. Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αναφέρεται στην 

προσφορά δημοσίων πληροφοριών και ηλεκτρονικών δημοσίων υπηρεσιών, 

μέσα από ιστοχώρους και από άλλους ψηφιακούς διαύλους επικοινωνίας 

(Πομπόρτσης, 2005:68) . 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση είναι ένα βασικό στοιχείο της νέας 

δημόσιας διοίκησης. Η Νέα Δημόσια Διοίκηση (New Public Management) 

βασίζεται σε μια να θεωρητική προσέγγιση της δημόσιας διακυβέρνησης η 

οποία εστιάζει στην υιοθέτηση και στην εφαρμογή πρακτικών που 

υλοποιούνται με επιτυχία στον ιδιωτικό τομέα. Τα στοιχεία αυτά εφαρμόζονται 
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συνδυαστικά με τις γενικές αρχές διοίκησης του δημόσιου τομέα, με σκοπό 

την δημιουργία ενός είδους διοίκησης το οποίο αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση 

της αποτελεσματικότητας. Υπό αυτό το πρίσμα θεώρησης η ηλεκτρονική 

διακυβέρνηση μπορεί να προσληφθεί ως μια νέα καινοτομική μορφή 

λειτουργίας και ανάπτυξης του δημόσιου τομέα, και ως μια απόρροια της νέας 

δημόσιας διοίκησης. Επιπρόσθετα η ηλεκτρονική διακυβέρνηση καλείται να 

αντιμετωπίσει τη δραστηριότητα του διαχωρισμού των υπηρεσιών. Πιο 

συγκεκριμένα ο διαχωρισμός των υπηρεσιών, αναφέρεται στον επιμερισμό 

των υπηρεσιών που θα παρέχονται προς το κοινό, οι οποίες υπόκεινται σε 

διαφοροποίηση με βάση στοιχεία όπως είναι σε ποιους θα απευθύνονται, 

δηλαδή προς τους πολίτες, προς τις επιχειρήσεις καθώς και προς την ίδια τη 

δημόσια διοίκηση. Συνοψίζοντας, το πραγματικό πρόβλημα των υπηρεσιών 

που προσφέρει η ηλεκτρονική διακυβέρνηση δεν αναφέρεται τόσο στη μορφή 

της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιεί, αλλά στη μορφή στην οποία θα 

αποκτήσει χρησιμότητα για τη διοίκηση και τους διοικούμενους. 

Προκειμένου να καταστεί κατανοητή η προσφορά ηλεκτρονικών 

δημοσίων υπηρεσιών, θα παρατεθεί ο παραδοσιακός τρόπος με τον οποίο 

εξυπηρετούνται οι πολίτες, με τις παραδοσιακές μεθόδους: οι πολίτες 

προσέρχονται σε συγκεκριμένα σημεία εξυπηρέτησης, που ποικίλλουν 

ανάμεσα σε γκισέ και σε τηλεφωνικές γραμμές βοήθειας. Στα σημεία αυτά οι 

πολίτες ενημερώνονται για τον τρόπο, με τον οποίο μπορούν να 

εξυπηρετηθούν, για τη Δημόσια Αρχή που είναι αρμόδια για το προσωπικό 

τους θέμα, ενώ τους δίνονται οδηγίες για τον Οργανισμό που είναι αρμόδιος 

για τη διεκπεραίωση της Υπηρεσίας, καθώς και για τη μεθοδολογία της 

συναλλαγής. (Πομπόρτσης & Μηλιού, 2004:96) Μετά την έναρξη της 

συναλλαγής με τον αρμόδιο οργανισμό και υπάλληλο, ένας αριθμός στελεχών 

της Δημόσιας Διοίκησης αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση της δημόσιας 

συναλλαγής. Η διεκπεραίωση γίνεται διαφανώς ή αδιαφανώς με τον πολίτη, 

όπου πραγματοποιείται ανάλυση, διαπραγμάτευση και εκτέλεση της Δημόσιας 

Υπηρεσίας. Τα δημόσια στελέχη και οι Δημόσιοι Οργανισμοί που εργάζονται 

για την εκτέλεση της Υπηρεσίας αποτελούν το επίπεδο συνεργασιών της 

Δημόσιας Διοίκησης. 

Η ηλεκτρονική διακυβέρνηση ορίζεται ως η χρήση των τεχνολογιών της 

πληροφορίας και της επικοινωνίας από τις κυβερνήσεις με στόχο να 
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παρέχουν στους πολίτες πρόσβαση σε πληροφορίες που συνδέονται με την 

δημόσια διοίκηση(Gupta & Jana,2003:365-387).. Σε αντίθεση με το 

παραδοσιακό μοντέλο, το οποίο επιδιώκει να δώσει λύση σε προβλήματα που 

σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και το κόστος και να διεκπεραιώσει τις 

εσωτερικές ανάγκες λειτουργίας, το μοντέλο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

εστιάζει στις εξωτερικές αλληλεπιδράσεις και δίνει έμφαση σε έννοιες όπως 

εξυπηρέτηση πελατών, φιλικότητα αντιμετώπισης και ευκολία (Gupta & Jana, 

όπως πριν). 

 

2.7.3 Πεδία Εφαρμογής της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 

 

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης έχει επιμεριστεί σε 

τέσσερις περιοχές, οι οποίες αναφέρονται στις ακόλουθες σχέσεις: κυβέρνηση 

προς πολίτες (government to citizens - G2C), κυβέρνηση προς επιχειρήσεις 

(government to businesses - G2B), κυβέρνηση προς κυβέρνηση (government 

to government - G2G) και κυβέρνηση προς εργαζομένους (government to 

employees - G2E) . Πιο αναλυτικά οι μορφές αυτές έχουν ως εξής (Elliot & 

Starkings, 1998:67-72)7: 

 

Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government G2G) 

 

Το πεδίο αυτό αναφέρεται στις σχέσεις που αναπτύσσονται μεταξύ της 

δραστηριοποίησης των δημόσιων οργανισμών και όλες εκείνες τις 

δραστηριότητες που θα επιφέρουν βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν τις 

υπηρεσίες της κυβέρνησης και που θέτουν φυσικά, τις βάσεις για την 

ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών και επιχειρήσεων. Θεωρείται χρήσιμο να 

σημειωθεί ότι σε αυτή τη σχέση εγκολπώνεται και η σχέση κυβέρνηση προς 

εργαζομένους. Κάποιες δραστηριότητες που περιλαμβάνει είναι οι εξής: 

 

o Διευκόλυνση και αυτοματοποίηση δια-υπηρεσιακών συναλλαγών. 

                                                 
7 Τα πεδία αυτά αναφέρονται με σκοπό να καταστεί κατανοητή η σημασία που μπορούν να 

έχουν τα πληροφοριακά συστήματα για τη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας, όσο και η 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων.  
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o Απάλειψη επικαλύψεων και αρμοδιοτήτων. 

o Εύκολη και γρήγορη διακίνηση πληροφοριών. 

o Εύκολη και γρήγορη διακίνηση εγγράφων. 

o Απλούστευση διαδικασιών διεκπεραίωσης. 

 

Κυβέρνηση προς Πολίτη (Government to Citizens G2C) 

 

Το πεδίο της κυβέρνησης προς πολίτη περιλαμβάνει τις σχέσεις μεταξύ 

των δημόσιων οργανισμών και των πολιτών. Μέσα από τις τεχνολογικές 

εφαρμογές πληροφορικής επιχειρείται ο εκσυγχρονισμός της διαχείρισης των 

σχέσεων με τους πολίτες. Ορισμένες από τις σημαντικότερες σχέσεις 

ανάμεσα στους πολίτες και στη κυβέρνηση είναι οι ακόλουθες: 

 

 Ηλεκτρονική διοχέτευση πληροφοριών. 

 Ηλεκτρονική πιστοποίηση των στοιχείων ταυτότητας και 

δραστηριότητας των πολιτών. 

 Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. 

 Ηλεκτρονική έκδοση και αποστολή πιστοποιητικών. 

 Δυνατότητες ηλεκτρονικών πληρωμών 

 

Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Business G2B) 

 

Τέλος το πεδίο της κυβέρνησης με τις επιχειρήσεις προσδιορίζει τις 

σχέσεις μεταξύ δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Η 

ενασχόληση του πεδίου εκτείνεται με συνεργασίες, κοινές δραστηριότητες και 

πρακτικές, σε εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο ανάμεσα στη δημόσια διοίκηση 

και στην ιδιωτική επιχειρηματική πρωτοβουλία. Ένα μέρος των 

σημαντικότερων δραστηριοτήτων του πεδίου είναι οι ακόλουθες: 

► Ηλεκτρονική παροχή πληροφοριών ενημέρωσης. 

► Ηλεκτρονική πιστοποίηση της επιχείρησης και άδειες λειτουργίας. 

► Ηλεκτρονικές προμήθειες. 

► Διευκόλυνση και αυτοματοποίηση των εμπορικών συναλλαγών. 
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Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από τα παραπάνω,  οι σχέσεις 

κυβέρνηση προς πολίτες και κυβέρνηση προς εργαζομένους, αναφέρονται 

στη διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυβερνητικών υπηρεσιών και των 

ατόμων, οι σχέσεις κυβέρνηση προς επιχειρήσεις, και κυβέρνηση προς 

κυβέρνηση, εστιάζεται στην διαδικασία αλληλεπίδρασης μεταξύ των 

κυβερνητικών υπηρεσιών και των οργανισμών. Παράλληλα, οι σχέσεις του 

πεδίου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κυβέρνηση προς πολίτη και 

κυβέρνηση προς επιχειρήσεις, συμβάλλουν στην εισδοχή της πραγματικής 

δημόσιας διοίκησης μέσα στο σύστημα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, 

ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τη συνεργασία μεταξύ των κυβερνητικών 

υπηρεσιών των πολιτών και των οργανισμών ιδιωτικού δικαίου. Ωστόσο, οι 

σχέσεις αλληλεπίδρασης ανάμεσα στους εργαζομένους και την κυβέρνηση 

καθώς και οι σχέσεις  κυβέρνησης προς κυβέρνηση, αναπαριστούν τις 

εσωτερικές αλληλεπιδράσεις, όπως και τη συνεργασία μεταξύ της κυβέρνησης 

και των εργαζομένων της, και μεταξύ των κυβερνήσεων σε διαφορετικά 

επίπεδα. 

Εντούτοις κρίνεται αναγκαίο να αναφερθεί ότι η εφαρμογή και ο 

ορισμός της έννοιας της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, δεν χαρακτηρίζονται 

από μια εύκολη διαδικασία. Η διαδικασία της ηλεκτρονικής διακυβέρνηση 

βρίσκεται ακόμη σε ένα αναπτυσσόμενο στάδιο όσον αφορά τα πεδία 

εφαρμογής της, παρά το γεγονός ότι έχει πολλά να προσδώσει στο πεδίο της 

ενάσκησης δημόσιας διοίκησης. Η απόφανση αυτή βασίζεται στην παραδοχή 

ότι οι ρίζες της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, κρατούν από το θεωρητικό 

υπόβαθρο της δημόσιας διοίκησης, και πιο συγκεκριμένα από τον συνδυασμό 

της διοίκησης επιχειρήσεων και των πληροφοριακών συστημάτων (Torres et 

al, 2005:217-238).  

 

2.8 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 
 

Το ζητούμενο στοιχείο ωστόσο παραμένει με ποιο τρόπο μπορούν τα 

πληροφοριακά συστήματα να χρησιμεύσουν στην ανάπτυξη της ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης. Στην παρούσα ενότητα θα παρουσιαστούν ορισμένα βασικά 
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στοιχεία για τη χρήση και την εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων 

στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση των νοσοκομειακών μονάδων.  Η ανάλυση 

που ακολουθεί βασίζεται στις παραπάνω διαστάσεις ηλεκτρονικής 

διακυβέρνησης που αναπτύχθηκαν πιο πάνω. Η ανάλυση επίσης βασίζεται 

στη δυνατότητα χρήσης των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις 

νοσοκομειακές μονάδες.  

 

2.8.1 Κυβέρνηση προς Κυβέρνηση (Government to Government 
G2G) 
 

Η σχέση αυτή μπορεί να αναπτυχθεί μέσα από την ενημέρωση που θα 

παρέχει το πληροφοριακό σύστημα για τη λειτουργία των νοσοκομειακών 

μονάδων προς την κεντρική κυβέρνηση. Με δεδομένο ότι οι νοσοκομειακές 

μονάδες επιχορηγούνται από τον προϋπολογισμό της κεντρικής κυβέρνησης, 

η συνδυαστική χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση της 

διαφάνειας και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης. Η σημασία αυτής 

της προοπτικής στο πρόγραμμα της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι 

μεγάλη καθώς θα είναι εφικτό και οι πολίτες οι οποίοι μέσω της φορολογίας 

χρηματοδοτούν τη λειτουργία των δημόσιων νοσοκομείων να ενημερώνονται 

για τα οικονομικά τους αποτελέσματα. Πιο συγκεκριμένα η σχέση αυτή μπορεί 

να λάβει τις ακόλουθες μορφές: 

 

Μέτρηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των νοσοκομειακών 

μονάδων 

Στάθμιση της πορείας των δημοσίων δαπανών 

Ενημέρωση σε κεντρικό επίπεδο για το επίπεδο παροχής υπηρεσίων 

υγείας 

Στατιστική εκτίμηση των αποτελεσμάτων (π.χ. μισθοδοσία) 

Παροχή διευκολύνσεων στη μεταβίβαση αρμοδιοτήτων  

 

Παράλληλα η κυβέρνηση θα μπορεί να συγκρίνει τα αποτελέσματα της 

λειτουργίας των νοσοκομείων τα οποία εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά 

πρότυπα. Με άλλα λόγια αυτό που έχει σημασία είναι ότι η παράλληλη χρήση 
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των διεθνών λογιστικών προτύπων με τις εφαρμογές πληροφοριακών 

συστημάτων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αποτελεί μια καινοτόμο εξέλιξη στη 

σχέση των μονάδων υγείας με την κεντρική διοίκηση. 

 

2.8.2 Κυβέρνηση προς Πολίτη (Government to Citizens G2C) 
 

Η σχέση της κυβέρνησης με τους πολίτες είναι επίσης καθοριστική σε 

ένα δημοκρατικό πολίτευμα. Η σχέση αυτή είναι ένα καθοριστικό στοιχείο 

κοινωνικής συνοχής και οικονομικής ανάπτυξης. Αν ληφθεί υπόψη ότι η υγεία 

είναι επίσης ένα καθοριστικό στοιχείο της ευημερίας του πληθυσμού, τότε 

μπορεί να γίνει κατανοητή η βαρύτητα που έχει η παροχή ποιοτικών 

υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό. Το ζητούμενο στοιχείο σε αυτή την 

κατηγορία είναι η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της νοσοκομειακής μονάδας.  

 Εκτός από την ενημέρωση του πληθυσμού για τα αποτελέσματα της 

δραστηριοποίησης της νοσοκομειακής μονάδας, στοιχείο που αποτελεί και 

χαρακτηριστικό της εταιρικής διακυβέρνησης, η χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων μπορεί να λάβει 

και τις ακόλουθες διαστάσεις: 

 

Στη διαδικασία ένταξης των ασθενών στις υπηρεσίες υγείας (π.χ. 

ραντεβού για τακτική επίσκεψη) 

Στη διαδικασία συνταγογράφησης των φαρμάκων των ασθενών 

Στη διαδικασία αρχειοθέτησης και κατανομής των έκτακτων 

περιστατικών 

Στη διαχείριση των περιεχομένων της τράπεζας αίματος των 

νοσοκομείων 

Στην ενημέρωση των ασθενών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή 

newsletter 
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2.8.3 Κυβέρνηση προς Επιχειρήσεις (Government to Business 
G2B) 
 

Τέλος ίσως το σημαντικότερο κομμάτι της εφαρμογής των 

πληροφοριακών συστημάτων και των διεθνών λογιστικών προτύπων στο 

πλαίσιο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης αποτελεί η σχέση της κυβέρνησης 

με τις επιχείρησης. Βασικό αντικείμενο αυτής της σχέσης, πέρα από την 

ενημέρωση που μπορούν να λαμβάνουν οι προμηθευτές των επιχειρήσεων 

ως shareholders για την πορεία των νοσοκομειακών μονάδων, είναι οι 

ηλεκτρονικές προμήθειες. Οι ηλεκτρονικές προμήθειες μπορούν να 

λειτουργήσουν ως ένα μέσο καταπολέμησης της διαφθοράς και της 

διασπάθισης δημόσιου χρήματος που παρατηρείται στα νοσοκομεία. Τα 

πληροφοριακά συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα στοιχείο 

δημόσιας προβολής των προμηθειών των νοσοκομειακών μονάδων σε 

ιατροφαρμακευτικό υλικό. Επίσης τα πληροφοριακά συστήματα μπορούν 

συνεχώς να τροφοδοτούν με πληροφορίες τις λογιστικές καταστάσεις των 

νοσοκομείων. Επιπρόσθετα μπορούν να αναπτυχθούν και αυτές οι 

εφαρμογές: 

 

Ηλεκτρονική Δημοπρασία ιατροφαρμακευτικού υλικού και 

δημοσιοποίηση των προσφορών και των τελικών πλειοδοτών 

Ενημέρωση για τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις των 

νοσοκομειακών μονάδων. 

Ενημέρωση για την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης εφοδιαστικής 

αλυσίδας των νοσοκομείων (υλικό, αποθέματα κ.α.) 

Παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε προμηθευτές (π.χ. ηλεκτρονικές 

πληρωμές). 
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2.9 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

Το πλέον δυνατό στοιχείο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης είναι το 

γεγονός ότι παρέχει τη δυνατότητα σε όλους ανεξαιρέτως τους πολίτες να 

συμμετάσχουν εφόσον το επιθυμούν στις διαδικασίες της. Η κατάσταση αυτή 

μπορεί να επιδράσει καταλυτικά στο καθεστώς λειτουργίας των σύγχρονων 

δημοκρατιών και να λειτουργήσει ως θεμέλιος λίθος της αύξησης του 

ενδιαφέροντος των πολιτών για την πορεία των πολιτικών και των κοινωνικών 

πραγμάτων. Τα στοιχεία της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης που μπορούν να 

συντελέσουν σε σημαντικό βαθμό στη βελτίωση της ποιότητας των 

νοσοκομειακών μονάδων με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου ποιότητας 

είναι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πληροφοριακά συστήματα. 

 Οι εφαρμογές αυτές επιτρέπουν δημιουργία ικανών συνθηκών για την 

αντιμετώπιση φαινομένων διαφθοράς και διαπλοκής στη δημόσια διοίκηση. 

Ειδικότερα μέσα από τη χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής 

παρέχεται η δυνατότητα στους πολίτες να ελέγχουν τη λειτουργία και το 

επίπεδο της αποτελεσματικότητας των νοσοκομειακών μονάδων. Από την 

άλλη πλευρά η υιοθέτηση των διεθνών λογιστικών προτύπων από τα 

νοσοκομεία εκτός από την απρόσκοπτη εφαρμογή των αρχών εταιρικής 

διακυβέρνησης, συνιστά και ένα μέσο σύγκρισης της λειτουργίας της 

νοσοκομειακής μονάδας σε σχέση με τις υπόλοιπες της αλλοδαπής. Πρόκειται 

για μια ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη η οποία επιτρέπει στο κοινό να λειτουργεί 

ως μέρος της δημόσιας διοίκησης.  

Το σημαντικότερο στοιχείο αυτών των εξελίξεων αποτελείται από τη 

συνεισφορά της τεχνολογίας και της λογιστικής στη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των νοσοκομειακών μονάδων. Αυτόματα τα πληροφοριακά 

συστήματα και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα μετατρέπονται σε καταλυτικές 

εισροές της παραγωγικής λειτουργίας των νοσοκομειακών μονάδων. Η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση μετατρέπεται αυτόματα σε ένα μέσο διαφάνειας και 

αποτελεσματικής διοίκησης. Επίσης ιδιαίτερα σημαντικό είναι το ότι οι 

εφαρμογές αυτές μπορούν να επιφέρουν οφέλη ακόμη και σε άτομα ή ομάδες 
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του πληθυσμού, που δεν έχουν τεχνικές γνώσεις πληροφορικής και 

λογιστικής. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας δόθηκε βαρύτητα στη διερεύνηση 

των βασικών χαρακτηριστικών των διεθνών λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών προτύπων καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων 

και της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με σκοπό να καταστεί κατανοητό το 

πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών λογιστικών προτύπων. Η συνδυαστική 

χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών 

συστημάτων, μπορεί να λειτουργήσει ως μια καταλυτική εισροή για τη 

βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας των 

νοσοκομειακών μονάδων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τρίτο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται να προσδιοριστεί η 

μεθοδολογία της εργασίας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παράσχει στον 

αναγνώστη τη βασική πληροφόρηση για τα βήματα που ακολούθησε η 

έρευνα. Το κεφάλαιο αναπτύσσεται συνοπτικά σε μια ενότητα, η οποία 

περιγράφει τη συλλογιστική και τη μεθοδολογία της έρευνας. 
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3.1 Η ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΛΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

3.1.1 Η Θεωρητική  και η Εμπειρική Προσέγγιση της Εργασίας 
 

Η θεωρητική προσέγγιση της εργασίας βασίζεται στη διαδικασία 

μελέτης και ανάλυσης των βασικότερων στοιχείων των διεθνών λογιστικών, 

και χρηματοοικονομικών προτύπων καθώς και των πληροφοριακών 

συστημάτων. Στην περίπτωση των προτύπων σημαντική θέση στην ανάλυση 

ενέχει η διερεύνηση της εταιρικής διακυβέρνησης, ως αναπόσπαστο 

χαρακτηριστικό της χρήσης των διεθνών λογιστικών προτύπων8. Αντίστοιχα η 

ηλεκτρονική διακυβέρνηση αποτελεί το κυρίαρχο χαρακτηριστικό της 

ερευνητικής διαδικασίας των πληροφοριακών συστημάτων . Η επιλογή αυτή 

έγκειται στο ότι η ηλεκτρονική διακυβέρνηση συνιστά ένα καίριο σχήμα 

επικοινωνίας ανάμεσα στη διοίκηση και στους πολίτες με τις τεχνολογικές 

εφαρμογές της πληροφορικές να είναι παρούσες.  

 Η προσέγγιση της εργασίας επικουρείται από ορισμένα θεωρητικά 

στοιχεία, αναφορικά με τη σημασία που έχει στην ανάπτυξη της εταιρικής 

διακυβέρνησης ο εσωτερικός έλεγχος της οικονομικής μονάδας καθώς και της 

μελέτης των τεχνικών χαρακτηριστικών των πληροφοριακών συστημάτων. Οι 

επιλογές αυτές αναπτύσσονται ώστε να καταστεί κατανοητό το πλαίσιο 

εφαρμογής αυτών των στοιχείων .Επίσης υποστηρίζεται ο τρόπος ανάπτυξης 

των διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων, με 

βάση τις λειτουργίες που καλούνται να ικανοποιήσουν οι νοσοκομειακές 

μονάδες. 

 Εν κατακλείδι η θεωρία που χρησιμοποιεί η εργασία επιχειρεί να 

τεκμηριώσει ορισμένα από τα βασικότερα στοιχεία που ερευνά το εμπειρικό 

σκέλος. Τα στοιχεία αυτά είναι φυσικά τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα 

πληροφοριακά συστήματα διοίκησης. Η εκτενής διερεύνηση των βασικών 

στοιχείων των διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών 

                                                 
8 Για λόγους απλούστευσης και συντόμευσης στο σώμα της εργασίας η αναφορά σε λογιστικά 

πρότυπα περιλαμβάνει και τα αντίστοιχα πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης όπως 

αυτά ταξινομούνται στο δεύτερο κεφάλαιο της εργασίας.  
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συστημάτων διοίκησης συνδέεται με τη διάρθρωση του ερωτηματολογίου, με 

βάση τη σχέση της θεωρητικής θεμελίωσης μιας εμπειρικής έρευνας. Για το 

λόγο αυτό τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, υποστηρίζονται από τη 

βιβλιογραφική επισκόπηση της εργασίας ως καταλυτικά μέσα διαφάνειας των 

οικονομικών καταστάσεων της μονάδας, και τα πληροφοριακά συστήματα ως 

αποτελεσματικές εισροές για τη βελτίωση της αποδοτικότητας της.  

 

3.1.2 Η Εμπειρική Διερεύνηση της Εργασίας 
 

Η εμπειρική διερεύνηση της εργασίας αναπτύσσεται μέσα από την 

ανάλυση μιας πρωτογενούς έρευνας με σκοπό τη μελέτη των όρων 

εφαρμογής των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων και 

των πληροφοριακών συστημάτων από τις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. 

Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από διοικητικά στελέχη των ελληνικών 

νοσοκομείων. Τα διοικητικά στελέχη απάντησαν σε ένα σύνολο 22 συνολικά 

ερωτήσεων αναφορικά με τους όρους χρήσης των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων από τα ελληνικά 

νοσοκομεία. Η ανάλυση που ακολουθεί στο εμπειρικό στάδιο της έρευνας 

περιλαμβάνει τη διερεύνηση των αθροιστικών και των σχετικών κατανομών 

των απαντήσεων. Ακόμη ως ανεξάρτητες μεταβλητές της έρευνας 

χρησιμοποιούνται η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων καθώς και η 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων από τις ελληνικές νοσοκομειακές 

μονάδες. 

 H ανάλυση του εμπειρικού σταδίου αναπτύσσεται μέσα από την 

προσπάθεια να συνδεθούν τα αποτελέσματα της έρευνας με συγκεκριμένα 

ερωτήματα που έχουν τεθεί. Το μέσο σύνδεσης αυτής της διαδικασίας είναι το 

ερωτηματολόγιο της έρευνας. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας το οποίο 

αναπτύσσεται διεξοδικά στο κεφάλαιο υποστήριξης της μεθοδολογίας της 

εργασίας περιλαμβάνει ερωτήσεις οι οποίες μελετούν τη χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων διοίκησης από τα 

ελληνικά νοσοκομεία. Ειδικότερα μελετώνται διάφορες όψεις της χρήσης 

αυτών των προτύπων και συστημάτων από τα ελληνικά νοσοκομεία.  
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3.1.3 Η Μελέτη Περίπτωσης 
 

Η εργασία εντάσσεται στο μεθοδολογικό πεδίο των μελετών 

περίπτωσης.   Ο  Creswell (1998), υποστηρίζει ότι η μέθοδος της μελέτης 

περίπτωσης αποτελεί μια  διερεύνηση συστήματος το οποίο καθορίζεται από 

τον χρόνο και τον χώρο. Υπό αυτή την οπτική η μελέτη περίπτωσης, 

αναπτύσσεται μέσα από τη συλλογή δεδομένων και τη συνακόλουθη 

επεξεργασία τους με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για το αντικείμενο 

της έρευνας. Η παρούσα εργασία ακολουθεί αυτή την προσέγγιση και 

επιχειρεί να διερευνήσει την προοπτική εφαρμογής των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων στις ελληνικές 

νοσοκομειακές μονάδες. Το σύστημα δηλαδή που μελετά η εργασία είναι το 

ελληνικό δημόσιο σύστημα υγείας μέσα από την προοπτική υιοθέτησης αυτών 

των μεταρρυθμίσεων. Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει η έρευνα 

μπορούν να αποτελέσουν καταλυτικά στοιχεία για την εφαρμογή κατάλληλων 

πολιτικών με σκοπό τη βελτίωση της λειτουργίας των νοσοκομειακών 

ιδρυμάτων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τέταρτο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθενται ορισμένα στοιχεία, για 

τους όρους διεξαγωγής της εμπειρικής έρευνας. Το κεφάλαιο αποσκοπεί στην 

παροχή πληροφόρησης, για τον τρόπο με τον οποίο έλαβε χώρα η εμπειρική 

έρευνα. Η επιλογή αυτή αποτελεί μέρος, αφενός της προσπάθειας, για 

επεξήγηση των εμπειρικών βημάτων της ερευνητικής διαδικασίας, και 

αφετέρου, για υποστήριξη της κατανόησης των αποτελεσμάτων της 

εμπειρικής έρευνας, που παρουσιάζονται στο επόμενο κεφάλαιο. 

Το κεφάλαιο επιμερίζεται σε τέσσερις συνολικά μικρές ενότητες. Στην 

πρώτη περιγράφονται ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά για τον ελληνικό 

κλάδο της δημόσιας υγείας. Στη δεύτερη ενότητα προσδιορίζεται το δείγμα της 

έρευνας, και τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του. Στη συνέχεια 

παρουσιάζεται η διαδικασία της δειγματοληψίας. Τέλος στην τέταρτη ενότητα, 

προβάλλεται ο τρόπος ανάλυσης των αποτελεσμάτων. 
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4.1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Ο ελληνικός κλάδος δημόσιας υγείας, χαρακτηρίζεται από μια σειρά 

αντιφάσεων, οι οποίες ωστόσο έχουν τη δυνατότητα να συμβάλλουν στην 

αποδοτικότητα και στην αποτελεσματικότητα του. Οι αντιφάσεις αυτές 

αναφέρονται τόσο σε επίπεδο προσωπικού, όσο και στους όρους λειτουργίας 

του δημόσιου κλάδου υγείας της Ελλάδας. Το ζητούμενο στοιχείο της 

παρούσας ενότητας είναι να συνδεθούν αυτές οι αντιφάσεις με την προοπτική 

υιοθέτησης και εφαρμογής διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών 

προτύπων από τα ελληνικά νοσοκομεία. 

 Το βασικό χαρακτηριστικό του ελληνικού κλάδου δημόσιας υγείας, είναι 

η κάλυψη των υγειονομικών αναγκών, των διαφόρων επαγγελματικών 

ομάδων, από διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία. Η κάλυψη αυτή λαμβάνει χώρα 

από τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας του Ε.Σ.Υ. , τα πολυιατρεία του ΙΚΑ, 

καθώς και τους συμβεβλημένους ιατρούς με τα ασφαλιστικά ταμεία (π.χ. 

Ο.Α.Ε.Ε.). Η χρηματοδότηση του συστήματος προέρχεται από τρεις πηγές, 

που είναι οι εισφορές των ασφαλισμένων, ο κρατικός προϋπολογισμός 

(φορολογία) και οι ιδιωτικές πληρωμές των ασθενών (καταναλωτές εκροών 

υγείας).  

 Τα νοσοκομεία, τα οποία και αποτελούν αντικείμενο της έρευνας 

ανήκουν στο Ε.Σ.Υ. Η στελέχωση των νοσοκομείων, από ιατρικό, νοσηλευτικό 

και διοικητικό προσωπικό λαμβάνει χώρα μέσω των διαγωνισμών του 

Α.Σ.Ε.Π. Με άλλα λόγια τα στελέχη των ελληνικών νοσοκομείων είναι 

δημόσιοι υπάλληλοι, και έχουν ως βασική αποστολή να εκτελούν τα 

καθήκοντα τους με σκοπό την εξυπηρέτηση των αναγκών του κράτους, 

δηλαδή του κοινωνικού συνόλου. 

 Υπάρχει μια πληθώρα προβλημάτων που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά 

νοσοκομεία, τόσο στη λειτουργία τους όσο και στην επίτευξη ενός 

ικανοποιητικού επιπέδου αποτελεσματικότητας. Ενδεικτικά μπορεί να 

αναφερθεί ότι η επίτευξη ενός σημαντικού επιπέδου αποτελεσματικότητας, 

μπορεί να δημιουργήσει σημαντικές βελτιώσεις στο επίπεδο των υπηρεσιών 

υγείας, που απολαμβάνουν οι ασθενείς (Αλετράς, 1997). Παράλληλα η 

υιοθέτηση και η εφαρμογή του λογιστικού διπλογραφικού συστήματος από τα 
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ελληνικά νοσοκομεία, συνδράμει στην προώθηση των αρχών της εταιρικής 

διακυβέρνησης, καθώς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (shareholders) 

πληροφορούνται για τα αποτελέσματα του νοσοκομείου.  

Προς αυτή την κατεύθυνση, μπορεί να συμβάλει η χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων, καθώς υπό αυτή την προοπτική εναρμονίζεται η 

λειτουργία του νοσοκομείου με αυτή των σύγχρονων διοικητικών μονάδων, 

και τα αποτελέσματα της δράσης τους, κρίνονται με βάση κοινές παραδεκτές 

αρχές και μεθόδους της διεθνούς βιβλιογραφίας. Τέλος η χρήση αυτών των 

διεθνών προτύπων, εκσυγχρονίζει τη λειτουργία της σύγχρονης 

νοσοκομειακής μονάδας, η οποία σε συνδυασμό με την εφαρμογή συναφών 

πληροφοριακών συστημάτων, μπορεί να μειώνει δραστικά το κόστος της, και 

συνεπώς να βελτιώνει το επίπεδο των υπηρεσιών υγείας προς τον πληθυσμό. 

Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση, και οι ηλεκτρονικές προμήθειες συνιστούν 

δύο σημαντικά πεδία αυτής της προοπτικής. 

Η απουσία αυτών των πεδίων από τα ελληνικά νοσοκομεία, όπως 

προκύπτει από την εμπειρική ανάλυση του επόμενου κεφαλαίου, αποτελεί ένα 

στοιχείο υστέρησης της λειτουργίας των ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων. 

Το άμεσο αποτέλεσμα εδράζεται στο ότι η αποτελεσματικότητα των ελληνικών 

νοσοκομείων υφίσταται ένα σημαντικό πλήγμα. Ως αποτέλεσμα το πλήγμα 

αυτό μετασχηματίζεται σε μείωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που 

απολαμβάνει ο πληθυσμός, ο οποίος έχει ήδη προκαταβάλει τις εισφορές του. 

 

 

4.2 ΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Στο δείγμα της έρευνας συμμετείχαν συνολικά 18 νοσοκομεία που 

λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ε.Σ.Υ. Η κατανομή αυτών των νοσοκομείων 

παρίσταται στον πίνακα 4.1. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα 18 νοσοκομεία της 

έρευνας, συνιστά το 56,25% του συνόλου των δημόσιων νοσοκομείων της 

Βορείου Ελλάδας. Η κατανομή αναφέρεται στον αριθμό των διοικητικών 

στελεχών, αυτών των νοσοκομείων, οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα 

απαντώντας στο ερωτηματολόγιο. Από τα στοιχεία του πίνακα, μπορεί να 

καταστεί κατανοητό ότι το νοσοκομείο Παπαγεωργίου έχει τη μεγαλύτερη 
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συμμετοχή (20% με 12 απαντήσεις), και ακολουθεί το νοσοκομείο των 

Σερρών (16,7% με 10 απαντήσεις). Αξιοσημείωτη είναι η συμμετοχή του 

νοσοκομείου Παπανικολάου (11.7% με 7 απαντήσεις), και έπονται τα 

υπόλοιπα νοσοκομεία με μικρότερη συμμετοχή. Μελετώντας τον πίνακα, 

μπορεί επίσης να γίνει αντιληπτό ότι το δείγμα αποτελείται  από κεντρικά 

(νοσοκομεία Θεσσαλονίκης) και περιφερειακά ιδρύματα υγείας( νοσοκομεία 

της ευρύτερης περιοχής της Βόρειας Ελλάδας). 

 

Πίνακας 4.1 Τα Νοσοκομεία του Δείγματος 

 
Νοσοκομείο 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Άγιος Παύλος 2 3,3 3,3 3,3 

Θεαγένειο 2 3,3 3,3 6,7 

Άγιος Δημήτριος 2 3,3 3,3 10,0 

ΑΧΕΠΑ 4 6,7 6,7 16,7 

Διαβαλκανικό 1 1,7 1,7 18,3 

Δράμας 2 3,3 3,3 21,7 

Καβάλας 2 3,3 3,3 25,0 

Σέρρες 10 16,7 16,7 41,7 

Αλεξανδρούπολη 1 1,7 1,7 43,3 

Παπαγεωργίου 12 20,0 20,0 63,3 

Παπανικολάου  7 11,7 11,7 75,0 

Γεννηματάς 3 5,0 5,0 80,0 

Ιπποκράτειο 3 5,0 5,0 85,0 

Έδεσσας 4 6,7 6,7 91,7 

Βέροιας 2 3,3 3,3 95,0 

Κοζάνης 1 1,7 1,7 96,7 

Γιαννιτσών 1 1,7 1,7 98,3 

Κατερίνης 1 1,7 1,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  
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4.3 Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ 
 

Η διαδικασία της δειγματοληψίας έλαβε χώρα, μέσω ταχυδρομικής 

αποστολής του ερωτηματολογίου, προς τα μέλη του δείγματος καθώς και με 

τη φυσική επίσκεψη της ερευνήτριας στον εργασιακό χώρο του νοσοκομείου. 

Πριν τη ταχυδρομική αποστολή ή την επίσκεψη,  είχε προηγηθεί τηλεφωνική 

επικοινωνία, της ερευνήτριας, με τους διοικητικούς υπαλλήλους των 

νοσοκομειακών μονάδων. Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, 

έγιναν γνωστές  οι προθέσεις της έρευνας, καθώς η συνεισφορά που 

επιζητούταν από τα μέλη του δείγματος. Είναι αναγκαίο να σημειωθεί ότι για 

τη διαδικασία της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, λήφθηκε η σχετική 

άδεια από τους διευθυντές των οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων του 

δείγματος. 

 Επιπρόσθετα κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων, 

τα μέλη του δείγματος επέδειξαν σημαντικό ενδιαφέρον για το αντικείμενο της 

έρευνας. Η διάθεση αυτή ενισχύθηκε από την επαφή που αναπτύχθηκε με την 

ερευνήτρια για να ικανοποιηθούν οι σκοποί της έρευνας. Ωστόσο σε κάποιες 

περιπτώσεις, δεν υπήρξε ομαλή συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, με 

αποτέλεσμα να περιορίζεται σημαντικά το ποσοστό των απαντήσεων. Αυτό 

σημαίνει ότι ορισμένες ερωτήσεις των ερωτηματολογίων δεν συμπληρώθηκαν 

από τα μέλη του δείγματος. Ως αποτέλεσμα η ανάλυση λαμβάνει χώρα επί τον 

έγκυρο αριθμό ερωτήσεων  που έχουν συμπληρωθεί.  

 

4.3.1 Το Ερωτηματολόγιο της Έρευνας 
 

Τα βασικότερα στοιχεία που παρουσιάζει το ερωτηματολόγιο της έρευνας 

(βλ. Παράρτημα) είναι τα εξής: 

 

Η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 146/2003 και η σημασία της 

για τον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής μονάδας 

Η εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, των διεθνών λογιστικών 

και χρηματοοικονομικών προτύπων καθώς και των πληροφοριακών 

συστημάτων από τα ελληνικά νοσοκομεία 
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Οι λόγοι της μη εφαρμογής τους όταν τα παραπάνω δεν υλοποιούνται 

Ποια διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομική πρότυπα εφαρμόζονται, 

σε ποια πεδία της λειτουργίας της νοσοκομειακής μονάδας θα 

μπορούσαν να εφαρμοστούν, καθώς και ποιες λειτουργίες των 

πληροφοριακών συστημάτων υιοθετούνται (μεταξύ άλλων και το 

διαδίκτυο). 

Ποια τα αποτελέσματα της χρήσης των διεθνών λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών προτύπων στην οργανωσιακή λειτουργία, στην 

αποτελεσματικότητα, στην αποδοτικότητα, στη διαχείριση καθώς και 

στο επίπεδο της εταιρικής διακυβέρνησης της νοσοκομειακής μονάδας 

Σε ποιο επίπεδο τα διεθνή λογιστικά πρότυπα συμβάλλουν στην 

εφαρμογή των συστημάτων των ηλεκτρονικών προμηθειών και της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης. 

Ποιο το επίπεδο της συνδυαστικής χρήσης διεθνών λογιστικών 

προτύπων και πληροφοριακών συστημάτων, και κατά πόσο αυτή η 

προοπτική συνιστά ένα στοιχείο διοίκησης ολικής ποιότητας της 

νοσοκομειακής μονάδας. 

 

Το ερωτηματολόγιο βασίστηκε σε σημαντικό βαθμό στα εργαλεία της 

κλίμακας Likert η οποία κατηγοριοποιεί με επιτυχία τα διαφορετικά σύνολα 

πιθανών απαντήσεων (Bell, 1997, Rubin & Rubin, 1995). Η κατηγοριοποίηση 

αυτή συνέβαλλε στο να κατανοηθούν σημαντικά οι τάσεις που επικρατούν στη 

διαχείριση των διεθνών λογιστικών προτύπων από τα ελληνικά νοσοκομεία.  

Θεωρείται χρήσιμο να σημειωθεί ότι η ποσοτικοποίηση των ποιοτικών 

μεταβλητών των απαντήσεων έλαβε χώρα με βάση την ακόλουθη διάταξη, και 

κάνοντας χρήση των εφαρμογών του λογισμικού πακέτου SPSS 16.0: 

 

 Καθόλου (0) 

 Λίγο (1) 

 Αρκετά (2) 

 Πολύ (3) 

 Πάρα Πολύ (4) 
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Αντίστοιχα ερωτήσεις που βασίστηκαν σε δύο πιθανές απαντήσεις έλαβαν την 

ακόλουθη κατάταξη 

 Όχι (0) 

 Ναι (1) 

 

4.4 Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ 
 

  Η μέθοδος ανάλυσης που χρησιμοποιεί η ερευνητική διαδικασία είναι η 

παρουσίαση των απαντήσεων των μελών του δείγματος στις ερωτήσεις του 

ερωτηματολογίου, με βάση την απόλυτη και τη σχετική συχνότητα τους. Το 

πλήθος εμφάνισης μιας απάντησης καλείται απόλυτη συχνότητα, ενώ το 

πηλίκο της απόλυτης συχνότητας με το σύνολο των έγκυρων απαντήσεων 

καλείται σχετική συχνότητα (Ιωαννίδης, 2001:18). Το σύνολο των 

απαντήσεων αναλύεται με αυτόν τον τρόπο μέσα από τις τεχνολογικές 

εφαρμογές του λογισμικού προγράμματος SPSS 16.0.  

Προκειμένου δε,  να καταστεί συγκρίσιμη η προοπτική εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων από διαφορετικά 

νοσοκομεία, χρησιμοποιείται η ανάλυση ANOVA. Πρόκειται για την ανάλυση 

διακύμανσης δύο ή περισσότερων, υπό-ομάδων του δείγματος, με σκοπό τη 

μελέτη της συμπεριφοράς τους σε σχέση με ένα πεδίο της έρευνας (Howitt & 

Cramer, 2010). Τα νοσοκομεία που επιλέχθηκαν για την ανάλυση ANOVA, 

είναι το σύνολο των νοσοκομείων του δείγματος, με εξαίρεση, όσα 

συμμετείχαν με μία μόνο απάντηση. Τα έντεκα εναπομείναντα νοσοκομεία, 

εξετάστηκαν όσον αφορά τις επικείμενες διαφορές τους στη διακύμανση των 

ευρημάτων τους σε τέσσερις επιμέρους μεταβλητές. Αυτές είναι η χρήση του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων καθώς και η 

συνδυαστική τοποθέτηση πληροφοριακών συστημάτων και διεθνών 

λογιστικών προτύπων στο σύστημα της νοσοκομειακής μονάδας. 

Στο ίδιο μήκος κύματος βρίσκεται και το t test, το οποίο επιλέχθηκε με 

σκοπό να διερευνηθούν οι πιθανές διαφορές ανάμεσα σε μεταβλητές όπως 

είναι η εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, η εφαρμογή των 
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πληροφοριακών συστημάτων και η εφαρμογή του διπλογραφικού προτύπου 

από τα ελληνικά νοσοκομεία. Η μελέτη των πιθανών διαφορών ανάμεσα στις 

τελικές τιμές που λαμβάνουν αυτές οι μεταβλητές, μπορεί να συμβάλλει στην 

κατανόηση των όρων εφαρμογής των προτύπων από τα ελληνικά 

νοσοκομεία. Ειδικότερα οι πιθανές διαφορές στους μέσους όρους με βάση τα 

όσα δήλωσαν οι ερωτηθέντες εργαζόμενοι μπορεί να προσδώσει σημαντικά 

ευρήματα. Τέλος η μελέτη των συσχετίσεων μεταβλητών που 

χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση ANOVA και στο t test, μπορεί επίσης να 

καταστήσει κατανοητό το πλαίσιο εφαρμογής των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων από τα ελληνικά 

νοσοκομεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας επιχειρείται η ανάλυση των 

ευρημάτων της έρευνας. Σκοπός του κεφαλαίου είναι να παρουσιάσει τα 

σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας, όπως αυτά προέκυψαν από τη 

συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, από τα εξήντα διοικητικά στελέχη. Τα 

αποτελέσματα της έρευνας, παρίστανται υπό τη μορφή πινάκων, οι οποίοι 

παρουσιάζουν τις κατανομές των απαντήσεων.  

Το πέμπτο κεφάλαιο της εργασίας αναπτύσσεται σε δύο ενότητες. Στην 

πρώτη περιγράφονται τα αποτελέσματα της έρευνας. Αντίστοιχα στη δεύτερη 

ενότητα ταξινομούνται τα σημαντικότερα ευρήματα που προέκυψαν από την 

όλη διαδικασία. 
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5.1 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

5.1.1 Η Χρησιμότητα του Π.Δ. 146/2003 και η Χρήση του Λογιστικού 
Διπλογραφικού Συστήματος και των Διεθνών Λογιστικών και 
Χρηματοοικονομικών Προτύπων. 
 

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 

των απαντήσεων των ερωτηθέντων σχετικά με τη χρησιμότητα της εφαρμογής 

του Π.Δ. 146/2003 και του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στην 

αποτελεσματικότητα του νοσοκομείου. Η δεύτερη κατηγορία (λογιστικό 

διπλογραφικό σύστημα) θεωρήθηκε ότι εκ των προτέρων συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότητα της οργάνωσης της νοσοκομειακής μονάδας, με 

αποτέλεσμα να κληθούν οι ερωτηθέντες να απαντήσουν θετικά ή αρνητικά 

όσον αφορά την εφαρμογή του. 

 

Πίνακας 5.1 Η χρησιμότητα της Εφαρμογής του Π.Δ. 146/2003 

Εφαρμογή ΠΔ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 1 1,7 2,2 2,2 

Λίγο 2 3,3 4,4 6,7 

Αρκετά 10 16,7 22,2 28,9 

Πολύ 19 31,7 42,2 71,1 

Πάρα Πολύ 13 21,7 28,9 100,0 

Valid 

Total 45 75,0 100,0  

Missing System 15 25,0   

Total 60 100,0   

 
 

Τα μέλη του δείγματος, θεωρούν ότι το Π.Δ. 146/2003, μέσα από την 

εφαρμογή του συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της 

νοσοκομειακής μονάδας πολύ κατά 42,2% επί των απαντήσεων. Ως πάρα 

πολύ θεωρεί ότι συμβάλλει το 28,9%, αρκετά το 22,2%, λίγο το 4,4% και 
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καθόλου το 2,2%. Εντούτοις το 25%, δεν απαντάει σε αυτή την ερώτηση, 

δημιουργώντας ένα κενό, το οποίο σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσε 

να επικυρώσει ακόμη περισσότερο τα παραπάνω αποτελέσματα. Πιο 

συγκεκριμένα, η νομοθετική πρωτοβουλία, φαίνεται να διαδραματίζει ιδιαίτερα 

σημαντικό ρόλο, στην εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων από τις 

ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. 

 

Πίνακας 5.2 Η χρήση του Διπλογραφικού Συστήματος 

Διπλογραφικό Σύστημα 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Όχι 2 3,3 3,8 3,8 

Ναι 51 85,0 96,2 100,0 

Valid 

Total 53 88,3 100,0  

Missing System 7 11,7   

Total 60 100,0   

 

 

Αντίστοιχα η χρήση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής 

καταχώρισης των οικονομικών γεγονότων , είναι καθοριστική και γίνεται από 

όλες σχεδόν τις νοσοκομειακές μονάδες.  Με βάση τις έγκυρες απαντήσεις το 

96,2% των διοικητικών υπαλλήλων απαντά θετικά, και το 3,8% αρνητικά. Στο 

σύνολο τους 7 υπάλληλοι (11,7%), δεν απαντούν καθόλου σε αυτή την 

ερώτηση. 

 Οι λόγοι μη εφαρμογής (πίνακας 5.3), εδράζονται κατά κύριο λόγο στην 

έλλειψη συντονισμού (50%), και κατά δεύτερο λόγο στην έλλειψη 

οργανωμένου σχεδιασμού και στη σχετική ανεπάρκεια του προσωπικού (25% 

έκαστος).  
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Πίνακας 5.3 Λόγοι Μη Εφαρμογής Λογιστικού Διπλογραφικού Συστήματος 

Λόγοι Μη Εφαρμογής 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Έλλειψη Συντονισμού 2 3,3 50,0 50,0

Έλλειψη Οργανωμένου 

Σχεδιασμού 
1 1,7 25,0 75,0

Ανεπαρκές Προσωπικό 1 1,7 25,0 100,0

Valid 

Total 4 6,7 100,0  

Missing System 56 93,3   

Total 60 100,0   

 

 

Εντούτοις τα ελληνικά νοσοκομεία εφαρμόζουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 

καθώς όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα, το 54% αποκρίνεται θετικά και το 

46% των έγκυρων απαντήσεων αρνητικά. Παράλληλα το 16,7% των 

συνολικών απαντήσεων, δεν έδωσε καμία απάντηση, με αποτέλεσμα να μην 

υπάρξει μια ακριβής κατανόηση του φαινομένου. Όμως και πάλι με δεδομένες 

τις έγκυρες απαντήσεις διακρίνεται μια θετική στάση των ελληνικών 

νοσοκομειακών μονάδων, πάνω σε αυτό το ζήτημα.  

 

Πίνακας 5.4 Η Χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

Χρήση ΔΛΠ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Όχι 23 38,3 46,0 46,0 

Ναι 27 45,0 54,0 100,0 

Valid 

Total 50 83,3 100,0  

Missing System 10 16,7   

Total 60 100,0   
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Όσον αφορά τα Δ.Λ.Π. που εφαρμόζονται από τα νοσοκομεία, αυτά 

περιορίζονται σε ορισμένα από το σύνολο τους. Πιο συγκεκριμένα οι 

απαντήσεις περιλαμβάνουν κατά κύριο λόγο το ΔΛΠ 1 και το ΔΛΠ 16. 

Σημαντική θέση στην κατάταξη ενέχει το ΔΛΠ 32, ενώ λιγότερη συμμετοχή 

έχουν πρότυπα, όπως είναι το ΔΛΠ 23, το ΔΛΠ 28, ΔΛΠ 29, ΔΛΠ 2, ΔΛΠ 18. 

ΔΛΠ, 19, ΔΛΠ 7 κ.α. Μία μόλις επιλογή λαμβάνει το ΕΔΔΠΧΑ 15.  

 

Πίνακας 5.5 Αιτία Μη Εφαρμογής των ΔΛΠ από τα ελληνικά νοσοκομεία 

Αίτια Μη Εφαρμογής 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Έλλειψη Οργανωμένου 

Σχεδιασμού 
8 13,3 44,4 44,4

Άλλο 3 5,0 16,7 61,1

Έλλειψη Οργανωμένου 

Σχεδιασμού-Ανεπαρκές 

Προσωπικό 

7 11,7 38,9 100,0

Valid 

Total 18 30,0 100,0  

Missing System 42 70,0   

Total 60 100,0   

 
 

Όσον αφορά τις αιτίες μη εφαρμογής των ΔΛΠ από όσα ελληνικά νοσοκομεία 

του δείγματος, δεν έχουν προβεί στην υιοθέτηση τους, παρουσιάζεται μια 

ποικιλία (Πίνακας 5.5). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του δείγματος ο κύριος 

λόγος είναι η έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού (44,4%), καθώς και η αιτία 

αυτή σε συνδυασμό με την ανεπάρκεια του προσωπικού (38,9%). Κάποιος 

άλλος λόγος, ο οποίος σε ορισμένες απαντήσεις διευκρινίστηκε ως μια 

αδιαφορία για τη χρήση των ΔΛΠ λαμβάνει το υπόλοιπο 16,7%. Ωστόσο αξίζει 

να σημειωθεί ότι οι απαντήσεις αυτές έρχονται σε αντίθεση με το ότι το 

προσωπικό του δείγματος εμφανίζεται επιστημονικά καταρτισμένο, και όχι 

γερασμένο σε ηλικία.  
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5.1.2  Η Επίδραση της Χρήσης των Διεθνών Λογιστικών και 
Χρηματοοικονομικών Προτύπων στις Ελληνικές Νοσοκομειακές 
Μονάδες 
 

Σε αυτή την ενότητα θα μελετηθούν οι επιδράσεις που ασκούν τα 

διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα σε επιμέρους λειτουργίες 

των ελληνικών νοσοκομείων. 

 

Πίνακας 5.6 Βελτίωση Οργανωσιακής Λειτουργίας 

Βελτίωση Οργανωσιακής Λειτουργίας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 10 16,7 37,0 37,0 

Λίγο 10 16,7 37,0 74,1 

Αρκετά 5 8,3 18,5 92,6 

Πολύ 2 3,3 7,4 100,0 

Valid 

Total 27 45,0 100,0  

Missing System 33 55,0   

Total 60 100,0   

 

Η βελτίωση που επιδέχεται η οργανωσιακή λειτουργία της 

νοσοκομειακής μονάδας με βάση τις δοθέντες απαντήσεις παρουσιάζεται 

στον πίνακα 5.6. Με έγκυρες τις 27 απαντήσεις τα αποτελέσματα εμφανίζουν 

μια σχετική μετριοπάθεια. Καθόλου και λίγο απαντά το 74%, (από 37% 

έκαστος), ενώ αρκετά το 18,5% και πολύ το 7,4%. Ενδεικτικό αυτής της τάσης 

είναι ότι η απάντηση πάρα πολύ, δεν λαμβάνει καμία απάντηση. Με άλλα 

λόγια η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των διεθνών λογιστικών και 

χρηματοοικονομικών προτύπων στα ελληνικά νοσοκομεία, βρίσκεται ακόμη 

σε ένα πρωτόλειο στάδιο. Ωστόσο αξίζει να τονιστεί ότι οι μετριοπαθείς αυτές 

απαντήσεις τονίζουν εμμέσως τη δυναμική που μπορούν να αποκτήσουν τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα για τα ελληνικά νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα, το 

γεγονός ότι σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, η υιοθέτηση και η 

εφαρμογή των διεθνών λογιστικών προτύπων, μπορεί να αναδιαρθρώσει τις 

οργανωσιακές λειτουργίες των ελληνικών νοσοκομείων, αποτελεί ένα θετικό 
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βήμα για την εισαγωγή τους, ως βασικές εισροές. Με άλλα λόγια τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα, μπορούν να λειτουργήσουν εφόσον ληφθούν πρόσθετα 

μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των νοσοκομείων, ως καταλυτικές εισροές, που 

θα μετασχηματιστούν σε συγκριτικά πλεονεκτήματα. 

 Εντούτοις η μετριοπαθής στάση φαίνεται να αποτελεί την κυρίαρχη 

τάση των ερωτηθέντων για τη χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Με 

βάση τα παραπάνω, μπορεί να καταστεί κατανοητό, ότι μόλις 22 

ερωτηματολόγια, από τα 60 (36,7%), είναι έγκυρα όσον αφορά τις πρόσθετες 

βελτιώσεις που δέχεται το νοσοκομειακό σύστημα από τη χρήση των 

προτύπων. Εξ αυτών, η πλειονότητα προκρίνει το Άλλο (36,4%), ως κυρίαρχη 

απάντηση, δίχως όμως να παρέχει διευκρινίσεις. Υπό αυτό το πρίσμα, μπορεί 

να καταστεί κατανοητό, ότι ναι μεν τα διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά 

πρότυπα, επιφέρουν σημαντικές αναδιατάξεις στα ελληνικά νοσοκομεία, οι 

οποίες ωστόσο έχουν αόριστο χαρακτήρα, στην πρόσληψη τους από το 

διοικητικό προσωπικό. Παρόλα αυτά, δεύτερη έρχεται η βελτίωση της 

διοικητικής οργάνωσης (31,8%), τρίτη η κάλυψη των περισσοτέρων 

λειτουργιών και τελευταία η ευκολία στην ενδοεπιχειρησιακή λειτουργία (4,5%-

πίνακας 5.7). 

Πίνακας 5.7 Πρόσθετη Βελτίωση από τη Χρήση των Διεθνών Λογιστικών και 

Χρηματοοικονομικών Προτύπων 

Πρόσθετη Βελτίωση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Βελτίωση Διοικητικής 

Οργάνωσης 
7 11,7 31,8 31,8

Κάλυψη Περισσοτέρων 

Λειτουργιών 
6 10,0 27,3 59,1

Ευκολία στην 

Ενδοεπιχειρησιακή 

λειτουργία 

1 1,7 4,5 63,6

Άλλο 8 13,3 36,4 100,0

Valid 

Total 22 36,7 100,0  

Missing System 38 63,3   

Total 60 100,0   

 



     

 70

Συνακόλουθα στον πίνακα 5.8 αναπαρίσταται τα αποτελέσματα για την 

επίδραση των προτύπων στη διαχείριση των νοσοκομείων. Τα ευρήματα 

διέπονται και σε αυτή την περίπτωση από μια μετριοπάθεια. Λίγη 

χαρακτηρίζει την επίδραση αυτή το 31,7%, καθόλου το 26,8%, αρκετή το 

19,5%, πολύ το 17,1% και πάρα πολύ το 4,9% και μηδαμινή το 29,3%. 

Σημειώνεται ότι σε αυτή την ερώτηση απάντησε το 68,3%, έναντι το 31,7% 

που δεν δήλωσε κάποια προτίμηση. 

 
 

Πίνακας 5.8 Αποδοτικότερη Διαχείριση από τη Χρήση των Διεθνών 

Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Προτύπων 

 
Αποδοτικότερη Διαχείριση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 11 18,3 26,8 26,8 

Λίγο 13 21,7 31,7 58,5 

Αρκετά 8 13,3 19,5 78,0 

Πολύ 7 11,7 17,1 95,1 

Πάρα Πολύ 2 3,3 4,9 100,0 

Valid 

Total 41 68,3 100,0  

Missing System 19 31,7   

Total 60 100,0   
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Πίνακας 5.9 Βελτίωση Αποτελεσματικότητας από τη Χρήση των Διεθνών 

Λογιστικών και Χρηματοοικονομικών Προτύπων  

Βελτίωση Αποτελεσματικότητας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 12 20,0 29,3 29,3 

Λίγο 13 21,7 31,7 61,0 

Αρκετά 8 13,3 19,5 80,5 

Πολύ 7 11,7 17,1 97,6 

Πάρα Πολύ 1 1,7 2,4 100,0 

Valid 

Total 41 68,3 100,0  

Missing System 19 31,7   

Total 60 100,0   

 

 
Αντίστοιχα στον 5.9 βρίσκονται τα ευρήματα για τη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας της λειτουργίας της νοσοκομειακής μονάδας. Το λίγο 

έρχεται και σε αυτή την περίπτωση, πρώτη απάντηση (31,7%) ενώ οι 

υπόλοιπες απαντήσεις ομοιάζουν με αυτές της προηγούμενης ενότητας. 

Συνεπώς αρκετή χαρακτηρίζει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας το 

19,5%, πολύ το 17,1%, και η μόνη διαφοροποίηση έγκειται στις προτιμήσεις 

που λαμβάνει το πάρα πολύ (2,4%) ενώ το καθόλου, δεν είναι αμελητέο, ούτε 

εδώ (29,3%). Η ομοιότητα των απαντήσεων έγκειται στο ότι η βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, συνδέθηκε από τους ερωτηθέντες με την 

αποδοτικότερη διαχείριση. Συνολικά 20 ερωτηματολόγια δεν πήραν απάντηση 

για αυτή την ερώτηση. 

Ο πίνακας 5.10 παρουσιάζει τα αποτελέσματα που επιφέρουν τα 

διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα στη αποτελεσματικότητα 

της διαχείρισης για τις νοσοκομειακές μονάδες. Η επανάληψη στις απαντήσεις 

μπορεί να θεωρηθεί ως ένα μέτρο, πρόσληψης της χρήσης και της επίδρασης 

των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών  προτύπων στα ελληνικά 

νοσοκομεία. Συνεπώς, ως συνέχεια των παραπάνω το λίγο αυτής της 

επίδρασης έρχεται πρώτο και πάλι (31,7%), ενώ το 24,4% την χαρακτηρίζει 

ως αρκετή. Πολύ μεγάλη επίδραση στην αποτελεσματικότερη διαχείριση  του 
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νοσοκομείου θεωρεί ότι δέχεται το 17,1%, και πάρα πολύ το 9,8%. Και σε 

αυτή την περίπτωση 20 άτομα δεν έδωσαν καμία απάντηση. 

 

Πίνακας 5.10 Αποτελεσματικότερη Διαχείριση μέσω ΔΛΠ 

Αποτελεσματικότερη Διαχείριση Μέσω ΔΛΠ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 7 11,5 17,1 17,1 

Λίγο 13 21,3 31,7 48,8 

Αρκετά 10 16,4 24,4 73,2 

Πολύ 7 11,5 17,1 90,2 

Πάρα Πολύ 4 6,6 9,8 100,0 

Valid 

Total 40 66,7 100,0  

Missing System 20 33,3   

Total 60 100,0   

 

 
Πίνακας 5.11 Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω ΔΛΠ 

 
Εταιρική Διακυβέρνηση μέσω ΔΛΠ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 10 16,4 25,6 25,6 

Λίγο 12 19,7 30,8 56,4 

Αρκετά 13 21,3 33,3 89,7 

Πολύ 3 4,9 7,7 97,4 

Πάρα Πολύ 1 1,6 2,6 100,0 

Valid 

Total 39 65,0 100,0  

Missing System 21 35,0   

Total 60 100,0   

 

Τέλος ο πίνακας 5.11 παρουσιάζει τα στοιχεία για τη σημασία των 

διεθνών λογιστικών προτύπων στην εταιρική διακυβέρνηση. Λίγη 

χαρακτηρίζει την επίδραση το 30,8%, αρκετή το 33,3%, και ως μηδαμινή το 
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25,6%. Παράλληλα πολύ μεγάλη τη χαρακτηρίζει το 7,7% και πάρα πολύ 

σημαντική το 2,6%, ενώ συνολικά 21 ερωτηματολόγια δεν έλαβαν απάντηση. 

 Τέλος στον πίνακα 5.12 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των πεδίων 

χρήσης, που οι διοικητικοί υπάλληλοι θεωρούν ότι μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν εκτενώς τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (ερώτηση 13 του 

ερωτηματολογίου). Σε κανένα από τα προτεινόμενα πεδία του 

ερωτηματολογίου απαντά η πλειονότητα (41,7%) ενώ στον αντίποδα, δηλαδή 

σε επτά συνολικά απαντά το 16,7%. Σε δύο προτεινόμενα πεδία. αναφέρεται 

το 11,7%, σε τέσσερα το 10% και σε 1 ή 3 το 8,3%. Σε κάθε περίπτωση τα 

αποτελέσματα αυτά είναι θετικά υπό την έννοια ότι ακόμη και μέρος του 

διοικητικού προσωπικού, που δεν έχει σημαντική επαφή με τα διεθνή 

λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα, κατανοεί όχι μόνο τη χρησιμότητα 

τους, αλλά γνωρίζει εκ των έσω που μπορούν να εφαρμοστούν. Συνεπώς 

υπάρχει ένα θετικό κλίμα το οποίο μπορεί να λειτουργήσει θεμελιωδώς για την 

περαιτέρω εφαρμογή των προτύπων στα ελληνικά νοσοκομεία. 

 
Πίνακας 5.12 Πεδία Χρήσης των ΔΛΠ 

Πεδία χρήσης 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

,00 25 41,7 41,7 41,7 

1,00 5 8,3 8,3 50,0 

2,00 7 11,7 11,7 61,7 

3,00 5 8,3 8,3 70,0 

4,00 6 10,0 10,0 80,0 

5,00 1 1,7 1,7 81,7 

6,00 1 1,7 1,7 83,3 

7,00 10 16,7 16,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  
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5.1.3  Η Επίδραση της Χρήσης των Πληροφοριακών Συστημάτων, 
στις Ελληνικές Νοσοκομειακές Μονάδες 

 

Στους δύο πίνακες που ακολουθούν βρίσκονται τα αποτελέσματα για 

τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση του διαδικτύου από 

τα ελληνικά νοσοκομεία.  

 

Πίνακας 5.13 Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων από τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία 

 
Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Όχι 9 15,0 15,3 15,3 

Ναι 50 83,3 84,7 100,0 

Valid 

Total 59 98,3 100,0  

Missing System 1 1,7   

Total 60 100,0   

 

 
Πίνακας 5.14 Χρήση Διαδικτύου από τα Ελληνικά Νοσοκομεία 

 
Χρήση Διαδικτύου 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Όχι 2 3,3 3,3 3,3 

Ναι 58 96,7 96,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  

 
Τα αποτελέσματα είναι ενδεικτικά του εκσυγχρονισμού στον οποίο 

βρίσκονται τα ελληνικά νοσοκομεία. Η χρήση του διαδικτύου, λαμβάνει χώρα 

από τη συντριπτική πλειονότητα (96,7%), ενώ μόλις το 3,3% δηλώνει ότι το 

νοσοκομείο δεν προβαίνει σε τέτοια χρήση. Ωστόσο αξίζει να σημειωθεί ότι οι 

υπάλληλοι που απάντησαν αρνητικά, πιθανώς να συγχέουν τη μη χρήση του 
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διαδικτύου, εκ μέρους των καθηκόντων τους, με τη συνολική του χρήση από 

τη νοσοκομειακή μονάδα. Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και τα 

αποτελέσματα για τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων από τα 

ελληνικά νοσοκομεία. Το 84,7% απαντά θετικά, όσον αφορά τη χρήση τους 

από τα ελληνικά νοσοκομεία, το 15,3% αρνητικά , ενώ ένα ερωτηματολόγιο 

δεν απαντήθηκε.  

 

Πίνακας 5.15 Αριθμός Εφαρμογών Πληροφορικής που χρησιμοποιούνται από 

τα Ελληνικά Νοσοκομεία 

 
Εφαρμογές πληροφορικής 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

1,00 11 18,3 18,3 18,3 

2,00 11 18,3 18,3 36,7 

3,00 13 21,7 21,7 58,3 

4,00 14 23,3 23,3 81,7 

5,00 4 6,7 6,7 88,3 

6,00 7 11,7 11,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  

 

Υπό αυτή την οπτική είναι εύλογο ότι οι εφαρμογές πληροφορικής που 

χρησιμοποιούνται από τα ελληνικά νοσοκομεία συνιστούν ιδιαίτερα 

σημαντικές εισροές. Πιο συγκεκριμένα εφαρμογές όπως είναι το ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο, ο δικτυακός τόπος με όνομα πεδίου, ο δικτυακός τόπος για 

απλή ενημέρωση, ο δικτυακός τόπος για αμφίδρομη επικοινωνία, ο δικτυακός 

τόπος που είναι συνδεδεμένος με το πληροφοριακό σύστημα και η 

ηλεκτρονική δημοσιοποίηση των οικονομικών καταστάσεων κερδίζουν 

συνεχώς έδαφος. Σύμφωνα με τις απαντήσεις των μελών του δείγματος, 

τέσσερις εκ των παραπάνω εφαρμογών, χρησιμοποιεί το 23,3%, 3 το 21,7%, 

από μία ή από δύο το 18,3%, έξι το 11,7% και 5 το 6,7%. Ενδεικτικό της 

διείσδυσης των πληροφοριακών συστημάτων στην καθημερινή λειτουργία των 

ελληνικών νοσοκομείων, αποτελεί το ότι μέχρι τέσσερις εφαρμογές 

χρησιμοποιεί το 81,7% και μέχρι πέντε το 88,3%.  
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Πίνακας 5.16 Αριθμός Λειτουργιών Πληροφοριακών Συστημάτων που 

χρησιμοποιούνται από τα Ελληνικά Νοσοκομεία 

 

Λειτουργίες χρήσης 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

,00 1 1,7 1,7 1,7 

1,00 2 3,3 3,3 5,0 

3,00 1 1,7 1,7 6,7 

4,00 1 1,7 1,7 8,3 

5,00 3 5,0 5,0 13,3 

6,00 3 5,0 5,0 18,3 

7,00 5 8,3 8,3 26,7 

8,00 10 16,7 16,7 43,3 

9,00 11 18,3 18,3 61,7 

10,00 12 20,0 20,0 81,7 

11,00 4 6,7 6,7 88,3 

12,00 7 11,7 11,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  

 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και ο παραπάνω πίνακας ο οποίος δεικνύει το 

αριθμό λειτουργιών χρήσης που τα νοσοκομεία υιοθετούν μέσα από την 

υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων. Οι λειτουργίες που 

περιλαμβάνει το ερωτηματολόγιο είναι οι ακόλουθες: 

 

Υποδοχή Ασθενών 

Διαχείριση Φαρμάκων 

Διαχείριση φακέλων 

Ασθενών 

Οικονομικά 

Εστιατόριο 

Διαχείριση Προμηθειών 

Διαχείριση Ασθενών 

Διαχείριση Ιατρικού 

Εξοπλισμού 

Τράπεζα Αίματος 

Ραντεβού 

Διαχείριση Αποθήκης 

Μισθοδοσία 
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Από τα παραπάνω σύμφωνα με τις απαντήσεις (ερώτηση 17 στο 

ερωτηματολόγιο), το 20% εκλέγει 10 λειτουργίες, αριθμός ιδιαίτερα 

σημαντικός. Το 18,3% επιλέγει 9 και το 16,7%, επιλέγει 8. Σημαντικό είναι το 

αποτέλεσμα και για το σύνολο των 12 λειτουργιών το οποίο λαμβάνει 11,7%. 

Η χρήση των επτά λειτουργιών λαμβάνει 8,3% ενώ ακολουθούν οι υπόλοιπες 

μετρήσεις με χαμηλότερη συμμετοχή. Εντούτοις δεν μπορεί να παραβλεφθεί 

ότι από μέχρι 9 λειτουργίες πληροφοριακών συστημάτων, υπηρετείται το 

61,7%. 

 

5.1.4 Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και Διεθνών Λογιστικών 
Προτύπων 
 

Σε αυτή την ενότητα θα εξεταστεί κατά ποιο επίπεδο η χρήση των διεθνών 

λογιστικών προτύπων συνδυάζεται με τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων εκ μέρους των ελληνικών νοσοκομειακών ιδρυμάτων.  

 

Πίνακας 5.17 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών από τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία 

 
Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 31 51,7 56,4 56,4 

Λίγο 9 15,0 16,4 72,7 

Αρκετά 5 8,3 9,1 81,8 

Πολύ 10 16,7 18,2 100,0 

Valid 

Total 55 91,7 100,0  

Missing System 5 8,3   

Total 60 100,0   

 

Στον πίνακα 5.17 παρίσταται η δυναμική εφαρμογή της στρατηγικής 

ηλεκτρονικών προμηθειών από τα ελληνικά νοσοκομεία. Το 56,4% των 

αποκριθέντων δηλώνει ότι αυτή η επιλογή δεν εφαρμόζεται καθόλου από το 

νοσοκομείο στο οποίο εργάζονται. Το 18,2% δηλώνει ότι οι ηλεκτρονικές 
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προμήθειες εφαρμόζονται πολύ, ενώ το 16,4% λίγο. Συνάμα αρκετά δηλώνει 

το 9,1%, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι 5 άτομα δεν έδωσαν κάποια σχετική 

απάντηση. 

 Συνεχίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων, στον επόμενο πίνακα, 

βρίσκονται τα ευρήματα για την υιοθέτηση του μέτρου της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης από τις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. Τα 

αποτελέσματα έχουν αμφίβολο χαρακτήρα, καθώς το καθόλου έρχεται πρώτο 

με 43,4% και ακολουθεί το πάρα πολύ με 24,5%. Τρίτη απάντηση στη σειρά 

είναι ο χαρακτηρισμός ως αρκετά (13,2%) και έπονται το λίγο (11,3%) και το 

πολύ (7,5%). Τα αποτελέσματα αυτά φανερώνουν το μεταβατικό χαρακτήρα, 

των ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων, σε σχέση με την εφαρμογή των 

τεχνολογικών εφαρμογών πληροφορικής οι οποίες συνδέονται με τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα. 

 

Πίνακας 5.18 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης από τα Ελληνικά 

Νοσοκομεία 

 

Χρήση στη Συνταγογράφηση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 23 38,3 43,4 43,4 

Λίγο 6 10,0 11,3 54,7 

Αρκετά 7 11,7 13,2 67,9 

Πολύ 4 6,7 7,5 75,5 

Πάρα Πολύ 13 21,7 24,5 100,0 

Valid 

Total 53 88,3 100,0  

Missing System 7 11,7   

Total 60 100,0   

 
Τα παραπάνω μπορούν να γίνουν κατανοητά και από το γεγονός ότι η 

χρήση των πληροφοριακών συστημάτων, δεν περιλαμβάνει αυτόματα και τη 

χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων. Όπως φαίνεται στον πίνακα 5.19, 

αρνητική απάντηση (όχι) δίνει στο σχετικό ερώτημα, το 76,1% και θετική (ναι) 

το υπόλοιπο 23,9%. Ωστόσο το 23,3% των ερωτηθέντων δεν δίνει καμία 
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απάντηση. Πάραυτα τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν την αδύναμη, αλλά 

σταθερή εμφάνιση των διεθνών λογιστικών προτύπων στα ελληνικά 

νοσοκομεία. 

 

Πίνακας 5.19 Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και ΔΛΠ 

 

Πληροφοριακά Συστήματα και ΔΛΠ 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Όχι 35 58,3 76,1 76,1 

Ναι 11 18,3 23,9 100,0 

Valid 

Total 46 76,7 100,0  

Missing System 14 23,3   

Total 60 100,0   

 
Παρά λοιπόν το γεγονός ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, έχουν κάνει 

την εμφάνιση τους στα ελληνικά νοσοκομεία, ωστόσο αξίζει να μελετηθούν οι 

λόγοι της μη εκτεταμένης συνδυαστικής τους χρήσης με τα πληροφοριακά 

συστήματα (Πίνακας 5.20). Η συνδυαστική παρουσία παραγόντων όπως είναι 

η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, η απουσία χρηματοδότησης και η μη 

αποτελεσματική διοίκηση, λαμβάνουν τη δεύτερη μεγαλύτερη συμμετοχή με 

25,7%. Πρώτη απάντηση έρχεται η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού με 

31,4%. Ακολουθούν άλλοι παράγοντες όπως π.χ. η ανάθεση της λειτουργίας 

των διεθνών λογιστικών προτύπων από τη διοίκηση του νοσοκομείου σε 

υπεργολάβους (22,9%)9. Η απουσία χρηματοδότησης του project λαμβάνει το 

17,1%, ενώ έπεται ο συνδυασμός του μη εξειδικευμένου προσωπικού με τη 

χαμηλή αποτελεσματικότητα της διοίκησης (2,9%). 

 
 
 

                                                 
9 Η παραπάνω απάντηση τονίζει την ύπαρξη ποιοτικών μεταβλητών στη μορφή των 

απαντήσεων που έλαβε το ερωτηματολόγιο. Η έρευνα ανέφερε την παραπάνω απάντηση 

ώστε να καταστεί κατανοητή η ύπαρξη ορισμένων ποιοτικών μεταβλητών. 
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Πίνακας 5.20 Λόγοι Μη Σύνδεσης των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων με τα 

Πληροφοριακά Συστήματα 

 

Λόγοι μη Χρήσης 

  

Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Έλλειψη Εξειδικευμένου 

Προσωπικού  
11 18,3 31,4 31,4

Απουσία Χρηματοδότησης 6 10,0 17,1 48,6

Άλλο 8 13,3 22,9 71,4

Όλα 9 15,0 25,7 97,1

Έλλειψη Εξειδικευμένου 

Προσωπικού-Μη 

Αποτελεσματική Διοίκηση 

1 1,7 2,9 100,0

Valid 

Total 35 58,3 100,0  

Missing System 25 41,7   

Total 60 100,0   

 

Πίνακας 5.21 Τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 

ως Στοιχεία Διοίκησης Ολικής Ποιότητας 

 

Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Καθόλου 6 10,0 12,8 12,8 

Λίγο 9 15,0 19,1 31,9 

Αρκετά 12 20,0 25,5 57,4 

Πολύ 10 16,7 21,3 78,7 

Πάρα Πολύ 10 16,7 21,3 100,0 

Valid 

Total 47 78,3 100,0  

Missing System 13 21,7   

Total 60 100,0   
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Τέλος στον πίνακα 5.21 παρίστανται τα αποτελέσματα για την 

επίδραση που ασκούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πληροφοριακά 

συστήματα στη διοίκηση ολικής ποιότητας των νοσοκομειακών μονάδων. 

Αρκετά απαντά το 25,5%, πολύ το 21,3%, πάρα πολύ επίσης το 21,3%, λίγο 

το 19,8% και καθόλου το 12,8%. Από τις απαντήσεις μπορεί να γίνει 

κατανοητό ότι το διοικητικό προσωπικό των νοσοκομείων τοποθετείται θετικά 

απέναντι σε αυτές τις δύο σύγχρονες εφαρμογές. 

 

5.1.5 H Ανάλυση ANOVA 
 

Η ανάλυση ANOVA που θα χρησιμοποιηθεί, επιχειρεί να συγκρίνει 

τους μέσους όρους των νοσοκομείων, όπως αυτοί εκφράζονται από τις 

απαντήσεις που έδωσαν τα διοικητικά τους στελέχη. Χρησιμοποιείται η 

ανάλυση ANOVA κατά ένα παράγοντα, καθώς οι ομάδες αυτές (νοσοκομεία) 

είναι ανεξάρτητες, υπό την έννοια ότι κάθε συμμετέχων ανήκει μόνο σε μία 

ομάδα και συνεπώς συνεισφέρει σε μία μόνο παρατήρηση (Howit &Cramer, 

2010:203). To ζητούμενο στοιχείο σε αυτή την περίπτωση είναι οι 

διακυμάνσεις των ομάδων να είναι σχετικά ίσες. Σε περίπτωση, που δεν 

ισχύει αυτή η συνθήκη, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι εμφανίζονται 

αποκλίσεις ανάμεσα στις απόψεις των διοικητικών στελεχών, σχετικά με την 

εφαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

 Ως παράγοντας διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων επιλέγεται η 

μεταβλητή νοσοκομείο, όπως αυτή  παρουσιάστηκε από τα ευρήματα, δηλαδή 

από την κατανομή των απαντήσεων των μελών του δείγματος. Με  βάση τα 

παραπάνω, οι εξαρτημένες μεταβλητές που επιλέγονται για την ανάλυση 

ANOVA είναι η χρήση του διπλογραφικού συστήματος από τα νοσοκομεία, η 

χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων, η χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς και η σχέση των πληροφοριακών συστημάτων με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. Η επιλογή των τεσσάρων αυτών εξαρτημένων 

μεταβλητών, έλαβε χώρα με δεδομένο, ότι αποτελούν τα βασικά στοιχεία, 

δηλαδή τον κορμό του ερωτηματολογίου. Μελετώντας αυτές τις τέσσερις 

μεταβλητές, μπορεί να καταστεί κατανοητό, κατά πόσο υπάρχουν διαφορές 
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μεταξύ των νοσοκομείων στην εφαρμογή τους. Τα αποτελέσματα παρίστανται 

στους επόμενους πίνακες. 

 

Πίνακας 5.22 Ομογένεια των Μεταβλητών της Ανάλυσης ANOVA 

 
Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Διπλογραφικό Σύστημα 3,619a 9 35 ,003 

Χρήση ΔΛΠ 7,619b 9 32 ,000 

Χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων 
4,808c 10 41 ,000 

Πληροφοριακά Συστήματα και 

ΔΛΠ 
6,537d 9 28 ,000 

 

a. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 

variance for Διπλογραφικό Σύστημα. 

 

b. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 

variance for Χρήση ΔΛΠ. 

 

c. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 

variance for Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων. 

 

d. Groups with only one case are ignored in computing the test of homogeneity of 

variance for Πληροφοριακά Συστήματα και ΔΛΠ. 
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Πίνακας 5.23 Αποτελέσματα της Ανάλυσης ANOVA 
ANOVA 

  Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups ,286 17 ,017 ,359 ,986

Within Groups 1,639 35 ,047 

Διπλογραφικό Σύστημα 

Total 1,925 52  

Between Groups 11,087 17 ,652 15,652 ,000

Within Groups 1,333 32 ,042 

Χρήση ΔΛΠ 

Total 12,420 49  

Between Groups 2,870 17 ,169 1,455 ,161

Within Groups 4,757 41 ,116 

Χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων 

Total 7,627 58  

Between Groups 4,712 17 ,277 2,122 ,038

Within Groups 3,657 28 ,131 

Πληροφοριακά Συστήματα 

και ΔΛΠ 

Total 8,370 45    

 

Ο πίνακας 5.22 παρουσιάζει τον έλεγχο Levene, ο οποίος επιχειρεί να 

εξετάσει την ομοιότητα των διακυμάνσεων, μεταξύ των επιμέρους ομάδων. 

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι ομάδες αυτές αναφέρονται στα νοσοκομεία 

της ερευνητικής διαδικασίας. Όπως μπορεί να γίνει κατανοητό από τις 

τέσσερις υποσημειώσεις του πίνακα, αγνοούνται τα επτά νοσοκομεία, της 

έρευνας, τα οποία έδωσαν από μία απάντηση.  

Συνεπώς μένουν τα υπόλοιπα έντεκα. Με βάση τα εναπομείναντα μέλη 

του δείγματος, το επίπεδο σημαντικότητας του ελέγχου του Levene, ισούται με 

το μηδέν στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις, ενώ σε μία (διπλογραφικό 

σύστημα) το επίπεδο σημαντικότητας ανέρχεται σε 0,003. Τα αποτελέσματα 

αυτά δεικνύουν μια σημαντική διαφορά στις διακυμάνσεις των απαντήσεων 

που δόθηκαν από τα μέλη του δείγματος τα οποία απασχολούνται ως 

διοικητικά στελέχη των ελληνικών νοσοκομείων. Με άλλα λόγια, υπάρχουν 

διαφορές στους όρους χρήσης και εφαρμογής των διεθνών λογιστικών κα 

χρηματοοικονομικών προτύπων καθώς και των πληροφοριακών συστημάτων 

από τα ελληνικά νοσοκομεία. 
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 Αντίστοιχα ο πίνακας 5.23 παρουσιάζει τα αποτελέσματα του ελέγχου 

της διακύμανσης, μεταξύ των ομάδων, καθώς και εντός των ομάδων. 

Σημειώνεται ότι ο έλεγχος F, προκύπτει ως το πηλίκο του μέσου τετραγώνου 

(mean square) μεταξύ των ομάδων με το μέσο τετράγωνο (mean square), 

εντός των ομάδων. Η μεταβλητή F είναι σχετικά μικρή (0,359), για την 

περίπτωση του διπλογραφικού συστήματος, καθώς από ότι φαίνεται και από 

τα αποτελέσματα, σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της έρευνας, εφαρμόζουν το 

διπλογραφικό σύστημα. Για το λόγο αυτό το επίπεδο σημαντικότητας 

ανέρχεται σε 0,986. Επίσης αξίζει να σημειωθεί ότι και στο παραπάνω Levene 

τεστ, το μόνο στοιχείο που αντιστέκεται στην ανάλυση ANOVA, με λιγότερο 

διαφοροποιημένη διακύμανση, είναι η χρήση του διπλογραφικού συστήματος. 

Μεγάλη διαφορά όμως υπάρχει στην ανάλυση του λόγου F, για την εφαρμογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων (15,652), με τον έλεγχο να είναι στατιστικά 

σημαντικός (0,00). Συνεπώς υπάρχει σημαντική διαφορά στη χρήση τους, 

μεταξύ των νοσοκομείων της έρευνας.  

 Η διαφορά αυτή είναι σαφώς μικρότερη, για την περίπτωση της χρήσης 

των πληροφοριακών συστημάτων (F=1.455 με επίπεδο σημαντικότητας ίσο 

με 0,161). Το μη σημαντικό στατιστικά αυτής της μέτρησης, αναφέρεται στο 

ότι σχεδόν όλα τα νοσοκομεία της έρευνας χρησιμοποιούν εκτενώς τα 

πληροφοριακά συστήματα. Τέλος η απόκλιση επανέρχεται, στην περίπτωση 

της συνδυαστικής χρήσης των διεθνών λογιστικών προτύπων και των 

πληροφοριακών συστημάτων από τις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. Η 

διασπορά μεταξύ τους στην επικείμενη ταυτόχρονη υιοθέτηση και εφαρμογή, 

αυτών των μεταβλητών, εκφράζεται μέσω ενός μη αμελητέου F (2.122) με 

σημαντικό επίπεδο σημαντικότητας (0,038<0,05). Παρά την υπάρχουσα 

διασπορά ωστόσο, μπορεί να καταστεί κατανοητός ο μεταβατικός χαρακτήρας 

ο οποίος διέπει αυτή τη χρήση, καθότι δεν είναι ελάχιστα τα νοσοκομεία, που 

χρησιμοποιούν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, με υποστηρικτικές λειτουργίες 

των πληροφοριακών συστημάτων.  
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5.1.6 Το  t Test 
 

Η ανάλυση αυτή έχει ως βασικό σκοπό να συγκρίνει τους μέσους 

όρους, των απαντήσεων που δόθηκαν σε διαφορετικά πεδία. Η ανάλυση 

χρησιμοποιεί τα ίδια πεδία ερωτήσεων, που έλαβε υπόψη της και στην 

περίπτωση της ανάλυσης ANOVA. Υπό αυτή την προοπτική 

χρησιμοποιούνται οι απαντήσεις που δόθηκαν από τους ερωτώμενους στα 

ακόλουθα πεδία  

 της χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων,  

 στη χρήση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων,  

 στη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων  

 και στην προοπτική ταυτόχρονης εφαρμογής των 

πληροφοριακών συστημάτων και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων. 

 

Ο στόχος εκλογής του t-test έγκειται στην προσπάθεια για σύγκριση 

των μέσων όρων διαφορετικών απαντήσεων που δόθηκαν σε διαφορετικές 

ερωτήσεις. Υπό αυτή την οπτική εκλεχτήκαν δύο σύνολα απαντήσεων 

(διπλογραφικό και χρήση ΔΛΠ/ και χρήση πληροφοριακών συστημάτων-

χρήση πληροφοριακών συστημάτων και ΔΛΠ). Πιο συγκεκριμένα αυτή η 

σύγκριση είχε ως απώτερο σκοπό την κατανόηση των επιμέρους διαφορών 

που παρατηρούνται στο πεδίο των παραπάνω συνόλων. Η έρευνα 

προσπάθησε να μελετήσει την πιθανότητα των τυχουσών διαφορών ανάμεσα 

στην εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος, των διεθνών λογιστικών 

προτύπων, των πληροφοριακών συστημάτων και της συνδυαστικής τους 

χρήσης ώστε να καταστεί κατανοητό το ενδεχόμενο ύπαρξης διαφορών στην 

υιοθέτηση τους από διαφορετικά νοσοκομεία. Όπως αποδείχθηκε από τα 

αποτελέσματα της έρευνας, υπάρχουν σημαντικές διαφορές στην περίπτωση 

της εφαρμογής των παραπάνω πεδίων από τα ελληνικά νοσοκομεία. Η 

εξέλιξη αυτή δεικνύει και την φάση προσαρμογής στην οποία βρίσκονται τα 

ελληνικά νοσοκομεία σε σχέση με την εφαρμογή των διεθνών λογιστικών 

προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων. 

 Ο πίνακας 5.24 παρέχει σημαντικές διευκρινίσεις για τα ευρήματα. Δύο 

διαφορετικά ζεύγη εκ των παραπάνω πεδίων χρησιμοποιήθηκαν προς 
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σύγκριση. Πρόκειται για το ζευγάρι Χρήση ΔΛΠ και Διπλογραφικού 

Συστήματος καθώς και το ζεύγος Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και 

Ταυτόχρονη Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων και ΔΛΠ. Τα 

παρατηρούμενα ευρήματα είναι στατιστικά σημαντικά (t= 0.000<0,005) και για 

τις δύο περιπτώσεις, με τη μεταβλητή t να λαμβάνει σχετικά ίδιες τιμές (6,205 

& 6,573 αντίστοιχα για τα παραπάνω ζεύγη. Τα αποτελέσματα αυτά 

φανερώνουν τις σημαντικές αποκλίσεις στις απαντήσεις των μελών του 

δείγματος και οριοθετούν τη διαδικασία προσαρμογής των ελληνικών 

νοσοκομείων στην υιοθέτηση αυτών των εφαρμογών. 

 

 

Πίνακας 5.24 Ανάλυση t- test 

Paired Samples Test 

  Paired Differences 

  95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

  Mean 

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean Lower Upper t df 

Sig. (2-

tailed)

Pair 1 Διπλογραφικό 

Σύστημα – Χρήση ΔΛΠ 
,44000 ,50143 ,07091 ,29750 ,58250 6,205 49 ,000 

Pair 2 Χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων – Πληροφοριακά 

Συστήματα και ΔΛΠ 

,56522 ,58318 ,08598 ,39203 ,73840 6,573 45 ,000 

 

 

5.1.7 Η Συσχέτιση των Αποτελεσμάτων 
  

Στην προσπάθεια να κατανοηθούν περαιτέρω οι σχέσεις μεταξύ ορισμένων 

μεταβλητών του δείγματος, αναπτύχθηκε η μελέτη της συσχέτισης τους με 

βάση τον συντελεστή Pearson. Τα αποτελέσματα παρίστανται στον πίνακα 

5.25 – Correlations. 
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Πίνακας 5.25 Correlations 

  

Εφαρμογή ΠΔ 

Διπλογραφικό 

Σύστημα Χρήση ΔΛΠ 

Χρήση 

Πληροφοριακών 

Συστημάτων Χρήση Διαδικτύου

Πληροφοριακά 

Συστήματα και 

ΔΛΠ 

Pearson Correlation 1,000 -,008 ,353* ,172 -,250 ,033 Εφαρμογή ΠΔ 

Sig. (2-tailed)  ,961 ,020 ,259 ,097 ,846 

Pearson Correlation -,008 1,000 ,155 -,083 -,039 ,079 Διπλογραφικό Σύστημα 

Sig. (2-tailed) ,961  ,283 ,552 ,780 ,613 

Pearson Correlation ,353* ,155 1,000 ,035 -,188 ,205 Χρήση ΔΛΠ 

Sig. (2-tailed) ,020 ,283  ,809 ,190 ,188 

Pearson Correlation ,172 -,083 ,035 1,000 -,079 ,020 Χρήση Πληροφοριακών 

Συστημάτων Sig. (2-tailed) ,259 ,552 ,809  ,550 ,897 

Pearson Correlation -,250 -,039 -,188 -,079 1,000 ,120 Χρήση 

Διαδικτύου Sig. (2-tailed) ,097 ,780 ,190 ,550  ,429 

Pearson Correlation ,033 ,079 ,205 ,020 ,120 1,000 Πληροφοριακά 

Συστήματα και ΔΛΠ Sig. (2-tailed) ,846 ,613 ,188 ,897 ,429  

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).      
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 Ο παραπάνω πίνακας φανερώνει τις συσχετίσεις των μεταβλητών που 

επιλέχθηκαν. Η επιλογή τους έγινε με βάση τα όσα προηγήθηκαν στην 

ανάλυση ANOVA και στο t test. Αυτό σημαίνει ότι αναπτύχθηκε μια 

προσπάθεια ώστε να συγκριθεί η συσχέτιση των μεταβλητών, όπως αυτές 

παρουσιάστηκαν στους δύο παραπάνω ελέγχους. 

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης η εφαρμογή του Π.Δ. για 

τα διεθνή λογιστικά πρότυπα εμφανίζει σχεδόν μηδενική συσχέτιση με το 

διπλογραφικό σύστημα (-0,008), θετική με τη χρήση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων (0,353), όπως με τα πληροφοριακά συστήματα (0,172) και τη 

συνδυαστική τους χρήση με τα ΔΛΠ (0,033), ενώ τέλος αρνητική είναι η 

συνάφεια τους με τη χρήση του διαδικτύου (-0,25). Εντούτοις μόνο η 

συσχέτιση τους με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα είναι στατιστικά σημαντική. Η 

χρήση του διπλογραφικού συστήματος εμφανίζει θετική συσχέτιση με τη 

χρήση των ΔΛΠ (0,155), και με τη συνδυαστική χρήση των τελευταίων με τα 

πληροφοριακά συστήματα (0,205). Στον αντίποδα εμφανίζεται ελαφρά 

αρνητική συσχέτιση αυτής της μεταβλητής με τη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων (-0,083) και τη χρήση του διαδικτύου (-0,039). Όμως καμία από 

τις παραπάνω συσχετίσεις δεν είναι στατιστικά σημαντική. Η χρήση των ΔΠΛ 

είναι θετικά συσχετισμένη με τη συνδυαστική τους χρήση με τα πληροφοριακά 

συστήματα (0,205), λιγότερο με τα πληροφοριακά συστήματα (0,035), και 

αρνητικά συσχετισμένη με τη χρήση του διαδικτύου (-0,188). Όμως και εδώ τα 

ευρήματα δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Συνακόλουθα τα πληροφοριακά 

συστήματα έχουν ελαφρά θετική συσχέτιση με τη συνδυαστική τους χρήση 

τους με τα ΔΛΠ (0,020) και παραδόξως αρνητική με τη χρήση του διαδικτύου 

(-0,079). Τέλος η χρήση του διαδικτύου έχει θετική συσχέτιση με τη 

συνδυαστική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων με τα ΔΛΠ (0,120). 

 Από τα παραπάνω ευρήματα μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι οι 

αποκλίσεις που παρατηρούνται στη συνάφεια των σημαντικότερων 

μεταβλητών απορρέουν από την προσαρμοστική περίοδο στην οποία 

βρίσκονται τα ελληνικά νοσοκομεία. Επιπρόσθετα μπορεί να τονιστεί ότι 

διαφορές στις συσχετίσεις οφείλονται και στις διαφοροποιήσεις που 

παρατηρήθηκαν στις απαντήσεις των ερωτήσεων του ερωτηματολογίου. Ίσως 

όμως το σημαντικότερο εύρημα από τον παραπάνω πίνακα είναι η σημαντικά 

θετική σχέση ανάμεσα στο Π.Δ. και στη χρήση των ΔΛΠ. 
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5.2 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

Η αποτίμηση των ευρημάτων της ανάλυσης, όπως παρουσιάστηκαν 

στην προηγούμενη ενότητα, σηματοδοτεί μια σημαντική εξέλιξη της 

λειτουργίας και της ανάπτυξης των ελληνικών νοσοκομειακών μονάδων. Η 

χρήση του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος, είναι πλέον σχεδόν 

καθολική, υποστηρίζοντας την αντικειμενική καταχώριση και καταγραφή των 

οικονομικών γεγονότων  της δραστηριότητας της νοσοκομειακής μονάδας. Η 

χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων βρίσκεται ακόμη σε σχετικά 

πρωτόλειο στάδιο, δίχως ωστόσο να εμφανίζει υπερβολική υστέρηση. Αν 

ληφθεί υπόψη, ότι σχετικά πρόσφατα εισήχθη η υποχρεωτική εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος από τα ελληνικά νοσοκομεία, μπορεί να καταστεί 

κατανοητό το εύρος της μετάβασης. Ωστόσο ενθαρρυντικό είναι το γεγονός, 

ότι η συντριπτική πλειονότητα των ελληνικών νοσοκομείων, εφαρμόζει 

αρκετές τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής, όπως και όχι λίγα εξ αυτών, 

συνδυάζουν τα πληροφοριακά συστήματα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

Θετική μνεία, επίσης πρέπει να γίνει στη θετική συνεισφορά του Προεδρικού 

Διατάγματος 146/2003, όσον αφορά τη χρήση κοινά αποδεκτών λογιστικών 

αρχών και μεθόδων από τις ελληνικές δημόσιες μονάδες υγείας. Αυτό 

σηματοδοτεί μια θετική επίδραση των θεσμών στον εκσυγχρονισμό των 

σύγχρονων μονάδων υγείας του δημόσιου τομέα στην ελληνική επικράτεια. 

 Από την άλλη πλευρά οι αντιδράσεις των διοικητικών στελεχών, που 

απάντησαν στις ερωτήσεις της έρευνας, μπορούν να χαρακτηριστούν ως 

θετικά προσκείμενες απέναντι σε αυτά τα πρότυπα. Παρά το γεγονός, ότι η 

κατανόηση και η σημασία των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών 

προτύπων, στον εκσυγχρονισμό της νοσοκομειακής μονάδας, δεν φαίνεται να 

έχει γίνει σε βάθος κατανοητή, από την πλειονότητα των υπαλλήλων, ωστόσο 

δεν απορρίπτονται. Η μετριοπαθής αυτή στάση, πιθανώς να οφείλεται στη μη 

σύνδεση των καθημερινών καθηκόντων των διοικητικών υπαλλήλων, με τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα. Ίσως για το λόγο αυτό, οι διοικητικοί υπάλληλοι, 

δείχνουν περισσότερο εξοικειωμένοι με τα πληροφοριακά συστήματα, τα 

οποία και εφαρμόζουν μέσα από τη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
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 Όμως η σημασία αυτή των προτύπων δεν φαίνεται να απορρίπτεται 

από τους διοικητικούς υπαλλήλους. Μέσα σε μετριοπαθή επίπεδα, τα οποία 

δεικνύουν μια επιφυλακτικότητα, τα στελέχη των νοσοκομείων δείχνουν να 

κατανοούν την επίδραση των προτύπων στη βελτίωση της 

αποτελεσματικότητας, στην αύξηση της αποδοτικότητας, και στην καλύτερη 

διαχείριση των αποθεμάτων της νοσοκομειακής μονάδας. Θετικότερη είναι η 

στάση που κρατούν για το ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, συνιστούν μέσα 

υποστήριξης της εταιρικής διακυβέρνησης. Παράλληλα όσα ιδρύματα δεν 

προβαίνουν στην εφαρμογή τους, οφείλουν σύμφωνα με τις απαντήσεις της 

έρευνας, να βελτιώσουν την οργανωτική υπόσταση τους, ώστε να θέσουν επί 

τάπητος την υιοθέτηση τους. 

 Δεν μπορεί ακόμη να αγνοηθεί το γεγονός, ότι τα πληροφοριακά 

συστήματα, λειτουργούν ως προπομπός  των διεθνών λογιστικών προτύπων, 

διότι αφενός τονίζουν τη χρησιμότητα της τεχνολογίας, και αφετέρου 

αποδεικνύουν τον εκσυγχρονισμό που υφίσταται η νοσοκομειακή μονάδα. 

Επιπρόσθετα η θετική σχέση που αναπτύσσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι με 

τις τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής, αποτελεί αναμφίβολα έναν οδηγό 

για την αποτελεσματική εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων. Ακόμη 

η ανάθεση της λειτουργίας των διεθνών λογιστικών προτύπων από ορισμένα 

νοσοκομεία, όπως διατυπώθηκε από τους διοικητικούς τους υπαλλήλους στο 

ερωτηματολόγιο, σε υπεργολάβους, εκτός από την αναίτια αύξηση του 

λειτουργικού κόστους δεν επιτρέπει την αποτελεσματική εφαρμογή τους από 

το υπάρχον διοικητικό προσωπικό το οποίο εμφανίζεται ως ιδιαίτερα 

καταρτισμένο. 

 Διττό χαρακτήρα έχει επίσης και η χρήση των διεθνών λογιστικών 

προτύπων στα πεδία των ηλεκτρονικών προμηθειών και της ηλεκτρονικής 

συνταγογράφησης. Παράλληλα η συνδυαστική χρήση διεθνών λογιστικών 

προτύπων και πληροφοριακών συστημάτων, λαμβάνει χώρα σε σχετικά 

μικρούς ρυθμούς. Το εύρημα αυτό οφείλεται σύμφωνα με τις απαντήσεις που 

έλαβε η έρευνα, στην απουσία χρηματοδότησης, στη μη συντονισμένη 

διοίκηση και κυρίως στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Εντούτοις η 

παρουσία της τελευταίας μεταβλητής τονίζει μια αντίφαση, ανάμεσα σε ένα 

διοικητικό προσωπικό που παρουσιάζεται από τα δημογραφικά στοιχεία ως 

αρκετά μορφωμένο. Επίσης δεν μπορεί παρά να τονιστεί, ότι η πλειονότητα 
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του προσωπικού αυτού προσλαμβάνει τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα 

πληροφοριακά συστήματα, ως μέσα βελτίωσης της διοίκησης ολικής 

ποιότητας της νοσοκομειακής μονάδας. 

 Επιπλέον υπάρχουν αποκλίσεις που παρατηρούνται μεταξύ των 

νοσοκομειακών ιδρυμάτων, τα οποία συμμετείχαν στην έρευνα με 

περισσότερα του ενός ερωτηματολόγια, όσον αφορά την εφαρμογή των 

προτύπων . Οι αποκλίσεις αυτές είναι εντονότερες στην περίπτωση των 

διεθνών λογιστικών προτύπων, παρά στη χρήση των πληροφοριακών 

συστημάτων ή στην υιοθέτηση του διπλογραφικού συστήματος. Επίσης οι 

αποκλίσεις υπάρχουν και στη συνδυαστική χρήση των προτύπων με τις 

εφαρμογές και τις λειτουργίες των πληροφοριακών συστημάτων. Σε κάθε 

περίπτωση τα ευρήματα αυτά, τονίζουν ότι η χρησιμότητα των διεθνών 

λογιστικών προτύπων γίνεται κατανοητή από τους διοικητικούς υπαλλήλους, 

χρειάζεται όμως χρόνο  και απαραίτητες διοικητικές προσαρμογές ώστε να 

στεφθεί από επιτυχία. 

 Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό είναι ότι σε ορισμένες 

ερωτήσεις (π.χ. 8 &16), η απάντηση άλλο λαμβάνει σημαντικές αποκρίσεις. Οι 

απαντήσεις αυτές μπορούν να ερμηνευθούν είτε ως μια προσπάθεια των 

ερωτηθέντων να συμμετάσχουν στην έρευνα, αλλά και να προκρίνουν μια 

διαφορετική διάσταση των πιθανών απαντήσεων. Η ερμηνεία με άλλα λόγια 

αυτών των απαντήσεων σηματοδοτεί και τις αδυναμίες της ερευνητικής 

διαδικασίας να συμπεριλάβει στους κόλπους της όλες τις διαστάσεις του 

φαινομένου. Αυτό ίσως μπορεί να είναι και οδηγός για τη μελλοντική έρευνα, η 

οποία θα λάβει χώρα μέσω βελτιώσεων.  
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 
 

 

H εργασία εστίασε το ερευνητικό της ενδιαφέρον, στη μελέτη της 

εφαρμογής των διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων από 

τις ελληνικές νοσοκομειακές μονάδες. Η εφαρμογή αυτή, που υποστηρίζεται 

από σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα, κατά την εκτέλεση της, έχει τη 

δυνατότητα να επιφέρει θετικές αναδιατάξεις στη λειτουργία και στην 

ανάπτυξη του νοσοκομείου. Διαφορετικά πεδία της οργανωσιακής υπόστασης 

του νοσοκομείου επηρεάζονται, μεταξύ άλλων και η εταιρική διακυβέρνηση. 

Προκειμένου, να διερευνηθεί το επίπεδο της εμπειρικής εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων και των πληροφοριακών συστημάτων, 

αναπτύχθηκε η πρωτογενής έρευνα σε δεκαοχτώ νοσοκομεία, που 

δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Ελλάδας. Συνολικά 

εξήντα διοικητικοί υπάλληλοι, διαφορετικού μορφωτικού επιπέδου και 

διαφορετικών ηλικιών συμμετείχαν στην έρευνα. 

 Τα διεθνή λογιστικά και χρηματοοικονομικά πρότυπα συνιστούν 

σύγχρονες εφαρμογές, που μέσα από τη χρήση κοινών παραδεκτών αρχών 

και μεθόδων, καταγράφουν τα οικονομικά γεγονότα μιας οργάνωσης και 

συμβάλουν στην κατάρτιση των οικονομικών τους καταστάσεων. Τα πρότυπα 

αυτά, όντας αποδεκτά σε διεθνές επίπεδο, εντάσσουν αποτελεσματικά την 

οργάνωση στον κλάδο δραστηριοποίησης της. Συνάμα καθιστούν εφικτή τη 

σύγκριση και την προσμέτρηση της δράσης της με βάση του στόχους που 

έχουν τεθεί. Ειδικότερα στην περίπτωση των δημόσιων νοσοκομειακών 

μονάδων, που έχουν ως βασικό σκοπό την λειτουργίας τους, τη βελτίωση των 

παροχών υγείας προς τον πληθυσμό, η χρήση των προτύπων, επιτρέπει τη 

μελέτη της αποτελεσματικότητας τους, και την επέμβαση διορθωτικών 

ενεργειών, όπου αυτό απαιτείται. Με άλλα λόγια τα διεθνή λογιστικά και 

χρηματοοικονομικά πρότυπα συνιστούν τεχνολογικές εισροές, των εκροών 

υγείας που απολαμβάνει ο πληθυσμός. 

 Συνάμα τα πληροφοριακά συστήματα, σε όλες τις διαφορετικές 

εφαρμογές και λειτουργίες τους, προσφέρουν την υλικοτεχνική και ιδιαίτερα τη 

λογισμική υποστήριξη για τη χρήση των λογιστικών και χρηματοοικονομικών 
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προτύπων. Οι τεχνολογικές εφαρμογές πληροφορικής διευκολύνουν την 

ανάπτυξη των παραπάνω προτύπων, καθώς μειώνουν σημαντικά τον χρόνο 

και το κόστος καταγραφής και απεικόνισης των οικονομικών γεγονότων μιας 

νοσοκομειακής μονάδας.  

 Η συνδυαστική χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των 

διεθνών λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων συμβάλλει στην 

επίτευξη ενός σημαντικού επιπέδου εταιρικής διακυβέρνησης από τη 

νοσοκομειακή μονάδα. Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, και ιδιαίτερα οι ασθενείς, 

οι οποίοι μέσω των ασφαλιστικών εισφορών, έχουν προπληρώσει, σε μεγάλο 

βαθμό για τις υπηρεσίες υγείας, μπορούν να πληροφορούνται για το επίπεδο 

της αποτελεσματικότητας της νοσοκομειακής μονάδας. Επίσης σημαντική 

πληροφόρηση, μπορεί να λαμβάνει και το κράτος, όπως και τα ασφαλιστικά 

ταμεία, που συνιστούν τους βασικούς χρηματοδότες της λειτουργίας των 

δημόσιων νοσοκομείων.   

 Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, η χρήση των διεθνών 

λογιστικών και χρηματοοικονομικών προτύπων βρίσκεται σε ένα σχετικά 

αναπτυσσόμενο στάδιο. Παρά το γεγονός ότι η συντριπτική πλειονότητα των 

νοσοκομείων της έρευνας, εφαρμόζει το λογιστικό διπλογραφικό σύστημα, δεν 

συμβαίνει το ίδιο με τα πρότυπα. Αν και το προεδρικό διάταγμα 146/2003, 

συνέβαλε σημαντικά στην υιοθέτηση τους, ωστόσο στις περιπτώσεις της 

άρνησης, τα αίτια εδράζονται στην έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού και στην 

έλλειψη του συντονισμού. Τα διοικητικά στελέχη δήλωσαν, ότι τα λογιστικά και 

χρηματοοικονομικά πρότυπα που χρησιμοποιούνται επιφέρουν σχετικές 

βελτιώσεις στην οργανωσιακή λειτουργία, στην αποτελεσματικότητα, στην 

αποδοτικότητα και στην εφοδιαστική αλυσίδα της νοσοκομειακής μονάδας. 

Σημαντικότερες αναδιαρθρώσεις επιφέρουν τα πρότυπα, στην εταιρική 

διακυβέρνηση του νοσοκομείου. Παρά το γεγονός, ότι δεν κατέστη εφικτό να 

συλλεχθεί μια πλειάδα πληροφοριών για το σύνολο των προτύπων που 

χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο αυτά, εντάσσονται στην κατάρτιση των 

οικονομικών καταστάσεων και στην καταγραφή των παγίων. Ωστόσο οι 

εργαζόμενοι των νοσοκομείων δηλώνουν ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εφαρμογές όπως είναι οι καταστάσεις 

ταμειακών ροών, οι παροχές σε εργαζομένους, οι μισθώσεις, τα έσοδα και το 

κόστος δανεισμού.  
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 Από την άλλη πλευρά τα πληροφοριακά συστήματα χρησιμοποιούνται 

από τα ελληνικά νοσοκομεία σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό, με το διαδίκτυο να 

κυριαρχεί. Τα ελληνικά νοσοκομεία χρησιμοποιούν τεχνολογικές εφαρμογές 

πληροφορικής, όπως είναι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, οι δικτυακοί τόποι σε 

διάφορες διαστάσεις και η ηλεκτρονική δημοσιοποίηση οικονομικών 

καταστάσεων με σκοπό να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους. Ορισμένες από τις 

υπηρεσίες που δέχονται θετικές επιδράσεις είναι η υποδοχή των ασθενών, η 

διαχείριση φαρμάκων, η διαχείριση της αποθήκης, η μισθοδοσία και η 

κατανομή του ιατρικού εξοπλισμού. 

 Παράλληλα η προώθηση των ηλεκτρονικών προμηθειών και της 

ηλεκτρονικής συνταγογράφησης βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, με τα 

νοσοκομεία να τις εφαρμόζουν σε μερικό επίπεδο. Τα ίδια ευρήματα 

απαντήθηκαν και στη συνδυαστική χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων 

με τα πληροφοριακά συστήματα. Τα δε αίτια της μη εφαρμογής αναφέρονται 

στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού και στην απουσία χρηματοδότησης 

από την κεντρική διοίκηση. Ωστόσο η πρώτη αιτία από τις προαναφερόμενες, 

έρχεται σε αντίφαση με το ότι τα μέλη του δείγματος σε σημαντικό βαθμό 

έχουν τουλάχιστον πανεπιστημιακό τίτλο. Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η 

πλειονότητα των ερωτηθέντων θεωρεί ότι τα διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα 

πληροφοριακά συστήματα, συνιστούν καταλυτικές εισροές της διοίκησης 

ολικής ποιότητας της νοσοκομειακής μονάδας. 

 Με βάση λοιπόν τα παραπάνω εξάγεται το γενικό συμπέρασμα ότι τα 

διεθνή λογιστικά πρότυπα και τα πληροφοριακά συστήματα υιοθετούνται 

σταδιακά από τα ελληνικά νοσοκομεία. Προς αυτή την κατεύθυνση 

συνηγορούν και τα ευρήματα της μελέτης για τις  αποκλίσεις διακύμανσης που 

ενυπάρχουν μεταξύ των νοσοκομείων. Οι διαφορές είναι εντονότερες στην 

περίπτωση των διεθνών λογιστικών προτύπων καθώς και της συνδυαστικής 

τους χρήσης, με τα πληροφοριακά συστήματα. Αντίστοιχα είναι μηδαμινές ή 

εμφανώς ασθενέστερες στην περίπτωση της χρήσης του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος και της εφαρμογής των πληροφοριακών συστημάτων.  

 Κατά συνέπεια απαιτούνται ορισμένες διορθωτικές ενέργειες στις 

οποίες πρέπει να προβεί η κεντρική διοίκηση προκειμένου η χρήση των 

προτύπων να καταστεί ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Οι ενέργειες αυτές 
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οφείλουν να εφαρμοστούν τόσο σε διοικητικό όσο και σε υπαλληλικό επίπεδο 

και μπορούν να λάβουν τις ακόλουθες μορφές: 

 

1. Κατανομή του υπάρχοντος προσωπικού σε θέσεις κλειδιά ανάλογα με 

τη μόρφωση και τις δεξιότητες του, ώστε να συμμετέχει στην εφαρμογή 

των διεθνών λογιστικών προτύπων. 

2. Επιμόρφωση του προσωπικού το οποίο έχει τουλάχιστον μεταπτυχιακό 

τίτλο σπουδών, ώστε να ηγηθεί της προσπάθειας. 

3. Εντατικοποίηση των προσπαθειών για ενίσχυση της προοπτικής 

εφαρμογής της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και των ηλεκτρονικών 

προμηθειών από τα ελληνικά νοσοκομεία. 

4. Σταδιακή υποχρέωση όλων των νοσοκομειακών μονάδων να 

εφαρμόσουν τα διεθνή λογιστικά πρότυπα. 

5. Τέλος δημιουργία ισχυρών συνθηκών, ώστε οι προμηθευτές των 

νοσοκομειακών μονάδων, να κάνουν χρήση των τεχνολογικών 

εφαρμογών πληροφορικής, καθώς αυτό θα βοηθήσει τα ελληνικά 

νοσοκομεία να εφαρμόσουν αποτελεσματικότερα τις ηλεκτρονικές 

προμήθειες. 

 

Τέλος η μελλοντική έρευνα, οφείλει να προσδώσει βαρύτητα στη 

διεξοδικότερη  αναζήτηση των αιτίων της μη υιοθέτησης και εφαρμογής των 

διεθνών λογιστικών προτύπων. Η μελέτη αυτής της δυσκαμψίας μπορεί να 

παράσχει σημαντική βοήθεια στην κεντρική διοίκηση για την αντιμετώπιση 

των προβλημάτων στα ελληνικά νοσοκομεία. Επίσης θα συμβάλλει στη 

βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που απολαμβάνει ο 

πληθυσμός.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ  

ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥΣ  ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ : ..………………………………………………… 

 

Δημογραφικά Στοιχεία 

Φύλο:      Α    Θ         

Ηλικία               18-25  , 25-34 , 35-44, 45-64 . 65+ 

 

Εκπαίδευση:    Υποχρεωτική  , Δευτεροβάθμια  

    Τεχνολογική  , Ανώτατη   

    Μεταπτυχιακό  

 

1. Θεωρείται ότι η εφαρμογή του Προεδρικού Διατάγματος 146/2003 βοηθάει 

στην αποτελεσματικότερη οργάνωση του νοσοκομείου: 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

2. Το νοσοκομείο εφαρμόζει το  διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 

 ναι  όχι 

 

3. Αν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσατε όχι για ποιο λόγο δεν το 

εφαρμόζει; 

 έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού  

 ανεπαρκές προσωπικό 

 έλλειψη συντονισμού 

 

άλλο_________________________________________________________ 
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4. Χρησιμοποιούνται τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα στη σύνταξη των 

Οικονομικών Καταστάσεων της νοσοκομειακής μονάδας 

 ναι  όχι 

 

5. Σε περίπτωση που στην προηγούμενη ερώτηση απαντήσατε θετικά 

αναφέρατε τουλάχιστον τρία Δ.Λ.Π. που χρησιμοποιεί η νοσοκομειακή 

μονάδα 

1_____________________________________________________________ 

2____________________________________________________________ 

3_____________________________________________________________ 

4_____________________________________________________________ 

5_____________________________________________________________ 

6_____________________________________________________________ 

7_____________________________________________________________ 

 

6. Αν στην παραπάνω ερώτηση απαντήσατε όχι για ποιο λόγο δεν το 

εφαρμόζει; 

 έλλειψη οργανωμένου σχεδιασμού  

 ανεπαρκές προσωπικό 

 έλλειψη συντονισμού 

 

άλλο_________________________________________________________ 

 

7. Σε περίπτωση χρήσης των διεθνών λογιστικών προτύπων υπήρξε 

βελτίωση των οργανωσιακών λειτουργιών της νοσοκομειακής μονάδας 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

8. Τα αποτελέσματα που αντιμετώπισε η νοσοκομειακή μονάδα, από τη 

χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων εδράζονται:  

 βελτίωση διοικητικής οργάνωσης  

 κάλυψη περισσότερων λειτουργιών 

 ευκολία στην ενδοοργανωσιακή επικοινωνία 

 άλλο_____________________________________________________ 
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9. Θεωρείτε ότι η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων συμβάλλει στην 

αποδοτικότερη διαχείριση των πόρων της νοσοκομειακής μονάδας; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

10. Θεωρείτε ότι η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων συμβάλλει στη 

βελτίωση της αποτελεσματικότητας της νοσοκομειακής μονάδας; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

11. Θεωρείτε ότι η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων συμβάλλει στην 

αποτελεσματικότερη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας της 

νοσοκομειακής μονάδας; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

12. Θεωρείτε ότι η χρήση των διεθνών λογιστικών προτύπων συμβάλλει στην 

υιοθέτηση και εφαρμογή εκ μέρους της νοσοκομειακής μονάδας των 

αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

13. Σε ποια από τα παρακάτω πεδία μπορεί να χρησιμοποιήσει η διοίκηση του 

νοσοκομείου τα διεθνή λογιστικά πρότυπα 

 ενσώματα πάγια  

 καταστάσεις ταμειακών ροών 

 παροχές σε εργαζόμενους 

 μισθώσεις 

 έσοδα 

ενεργητικό 

 κόστος δανεισμού 

 

14. Χρησιμοποιούνται εξειδικευμένα πληροφοριακά συστήματα στην 

οργάνωση και στη λειτουργία της νοσοκομειακής μονάδας 

 ναι  

 όχι 
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15. Χρησιμοποιείται μεταξύ αυτών και το Διαδίκτυο 

 ναι  

 όχι 

 

16. Παρακαλώ συμπληρώστε ποιες από τις παρακάτω εφαρμογές 

χρησιμοποιούνται από το νοσοκομείο 

 ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  

 δικτυακός τόπος με όνομα πεδίου (domain name)  

 δικτυακός τόπος για απλή ενημέρωση 

 δικτυακός τόπος για αμφίδρομη επικοινωνία  

 δικτυακός τόπος διασυνδεδεμένος με το πληροφοριακό σύστημα  

 ηλεκτρονική δημοσιοποίηση οικονομικών καταστάσεων 

 

άλλο_________________________________________________________ 

 

17. Χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα στις απλές λειτουργίες του 

νοσοκομείου πχ οικονομικά, μισθοδοσία ; 

 Υποδοχή σθενών   Διαχείριση ασθενών 

 Διαχείριση φαρμάκων   Διαχείριση ιατρικού εξοπλισμού 

 Διαχείριση φακέλων ασθενών  Τράπεζα αίματος 

 Οικονομικά    Ραντεβού 

 Εστιατόριο    Διαχείριση αποθήκης 

 Διαχείριση προμηθειών  Μισθοδοσία 

 

18. Εφαρμόζει το νοσοκομείο ηλεκτρονικές προμήθειες; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

19. Χρησιμοποιούνται τα πληροφοριακά συστήματα στη διαδικασία συνταγο-

γράφησης  των ασθενών του νοσοκομείου; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 

 

20. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων περιλαμβάνει και τα διεθνή 

λογιστικά πρότυπα; 

 ναι  
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 όχι 

 

21. Αν δεν περιλαμβάνει και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα για ποιόν λόγο; 

 Έλλειψη εξειδικευμένου Προσωπικού  

 Απουσία Χρηματοδότησης Χρήσης των Λογισμικών 

 Μη αποτελεσματική Διοίκηση 

 

άλλο_________________________________________________________ 

 

22. Η χρήση των πληροφοριακών συστημάτων και των διεθνών λογιστικών 

προτύπων εκ μέρους των νοσοκομειακών μονάδων υποβοηθά την 

εφαρμογή διοίκησης ολικής ποιότητας; 

 πάρα πολύ         πολύ   αρκετά   λίγο   καθόλου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 
ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ 

 

1. 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Εκπαιδεύσεως  

2. Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων  

3. Γ. Γεννηματάς 

4. Γ. Παπανικολάου  

5. Ιπποκράτειο  

6. Άγιος Δημήτριος 

7. Άγιος Παύλος 

8. Θεαγένειο  

9. Λοιμωδών 

10. ΑΧΕΠΑ  

11. Η Παναγία 

12. Παπαγεωργίου  

13. Ψυχιατρικό Νοσοκομείο  

14. Νομαρχιακό Νοσοκομείο Κατερίνης  

15. Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς 

16. Γενικό Νοσοκομείο Γουμένισσας 

17. Γενικό Νοσοκομείο Σερρών  

18. Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας 

19. Γενικό Νοσοκομείο Νάουσας 

20. Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας  

21. Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης  

22. Στρατιωτικό Νοσοκομείο Ξάνθης 

23. Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

24. Σισμανόγλειο Νοσοκομείο Κομοτηνής 

25. Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

26. Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

27. Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου 

28. Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας 

29. Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης "Μαμάτσειο"  

30. Γενικό Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας "Μποδοσάκειο"  

31. Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς 

32. Γενικό Νοσοκομείο Γρεβενών 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕ ΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΠΟΥ 
ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ 

 

Άγιος Δημήτριος 

Άγιος Παύλος 

Αλεξανδρούπολη 

ΑΧΕΠΑ 

Βέροιας 

Γεννηματάς 

Γιαννιτσών 

Διαβαλκανικό 

Δράμας 

Θεαγένειο 

Ιπποκράτειο 

Έδεσσας 

Καβάλας 

Κατερίνης 

Κοζάνης 

Παπαγεωργίου 

Παπανικολάου 

Σέρρες 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 – ΣΧΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

 

 
 

Σχήμα Π1 Εφαρμογή Προεδρικού Διατάγματος 
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Σχήμα Π2 Εφαρμογή Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 
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Σχήμα Π3 Λόγοι Μη Εφαρμογής Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος 
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Σχήμα Π4 Εφαρμογή ΔΛΠ 
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Σχήμα Π5 Αίτια Μη Εφαρμογής ΔΛΠ 
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Σχήμα Π6 Βελτίωση Οργανωσιακής Λειτουργίας 
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Σχήμα Π7 Πρόσθετη Βελτίωση Λειτουργίας 
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Σχήμα Π8 Αποδοτικότερη Διαχείριση Νοσοκομείου 
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Σχήμα Π9 Βελτίωση Αποτελεσματικότητας 
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Σχήμα Π10 Αποτελεσματικότερη Διαχείριση και ΔΛΠ 
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Σχήμα Π11 Εταιρική Διακυβέρνηση και ΔΛΠ 
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Σχήμα Π12 Εφαρμογή Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Σχήμα Π13 Χρήση Διαδικτύου 
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Σχήμα Π14 Εφαρμογή Ηλεκτρονικών Προμηθειών 
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Σχήμα Π15 Εφαρμογή Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
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Σχήμα Π16 Πληροφοριακά Συστήματα και ΔΛΠ 
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Σχήμα Π17 Λόγοι μη Ταυτόχρονης Εφαρμογής 
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Σχήμα Π18 ΔΛΠ και Διοίκηση Ολικής Ποιότητας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5- ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΕΘΝΗ 
ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 

ΔΛΠ 1: Παρουσίαση Οικονομικών 

Καταστάσεων 

ΔΛΠ 2: Αποθέματα 

ΔΛΠ 7: Καταστάσεις Ταμειακών 

Ροών 

ΔΛΠ 8: Λογιστικές Πολιτικές, 

Αλλαγές στις Λογιστικές Εκτιμήσεις 

και Λάθη 

ΔΛΠ 10: Γεγονότα μετά την 

ημερομηνία του Ισολογισμού 

ΔΛΠ 11: Κατασκευαστικές 

Συμβάσεις 

ΔΛΠ 12: Φόροι Εισοδήματος 

ΔΛΠ 14: Οικονομικές Πληροφορίες 

Κατά Τομέα 

ΔΛΠ 16: Ενσώματα Πάγια 

ΔΛΠ 17: Μισθώσεις 

ΔΛΠ 18: Έσοδα 

ΔΛΠ 19: Παροχές σε 

Εργαζόμενους 

ΔΛΠ 20: Λογιστική των 

Επιχορηγήσεων και Γνωστοποίηση 

της Κρατικής Υποστήριξης 

ΔΛΠ 21: Οι Επιδράσεις των 

Μεταβολών στις Τιμές 

Συναλλάγματος 

ΔΛΠ 23: Κόστος Δανεισμού 

ΔΛΠ 24: Γνωστοποιήσεις 

Συνδεδεμένων Μερών Απαιτήσεις 

ΔΛΠ 38: Άυλα Στοιχεία του 

Ενεργητικού 

ΔΛΠ 26: Λογιστική και 

Πληροφόρηση Προγραμμάτων 

Παροχών Αποχώρησης από την 

Υπηρεσία 

ΔΛΠ 27: Ενοποιημένες και 

Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις 

ΔΛΠ 28: Επενδύσεις σε Συγγενείς 

Επιχειρήσεις 

ΔΛΠ 29: Παρουσίαση Οικονομικών 

Στοιχείων σε Υπερπληθωριστικές 

Οικονομίες 

ΔΛΠ 30: Γνωστοποιήσεις στις 

Οικονομικές Καταστάσεις 

Τραπεζών και Όμοιων 

Χρηματοοικονομικών Ιδρυμάτων 

ΔΛΠ 31: Επενδύσεις σε 

Κοινοπραξίες 

ΔΛΠ 32: Χρηματοοικονομικά Μέσα: 

Αναγνώριση και Αποτίμηση 

ΔΛΠ 33: Κέρδη ανά Μετοχή 

ΔΛΠ 34: Ενδιάμεσες Οικονομικές 

Καταστάσεις 

ΔΛΠ 36: Μείωση της Αξίας 

Στοιχείων του Ενεργητικού 

ΔΛΠ 37: Προβλέψεις, Ενδεχόμενες 

Υποχρεώσεις και Ενδιάμεσες  

ΔΛΠ 40: Επενδύσεις σε Ακίνητα 

ΔΛΠ 41: Γεωργία 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ 
ΕΡΩΤΗΘΕΝΤΩΝ 

 
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά των μελών του δείγματος παρουσιάζονται 

στους επόμενους πίνακες. Ο πίνακας 6.1(& σχήμα 6.1) παρέχει 

πληροφόρηση, για το γεγονός ότι οι άντρες διοικητικοί υπάλληλοι που 

απάντησαν στο ερωτηματολόγιο, υπερέχουν ελαφρώς έναντι των γυναικών 

(51,7% έναντι 48,3%). Αντίστοιχα στον πίνακα 6.2 (& σχήμα 6.2) 

παρουσιάζεται η ηλικιακή κατανομή των ερωτηθέντων. Το 25% εντάσσεται 

στην κατηγορία 25-34, το 45% μεταξύ 35-44 ετών, το 28,3% ανήκει ηλικιακά 

στην ομάδα των 45-64 ετών, και μόλις το 1,7% του δείγματος υπερβαίνει τα 

65 έτη. Άξιο αναφοράς αποτελεί επίσης το στοιχείο ότι το 70% του δείγματος, 

είναι μέχρι και 44 ετών, ενώ το 98,3% μέχρι 65 έτη. Τα ευρήματα αυτά 

μπορούν να συνδεθούν με το ότι η ηλικία της πλειονότητας του δείγματος, δεν 

είναι απαγορευτική με την καθημερινή χρήση των τεχνολογικών εφαρμογών 

πληροφορικής. 

 

Πίνακας 6.1.  Έμφυλη Κατανομή του Δείγματος 

 

Φύλο 

 Cumulative  
Frequency Percent Valid Percent 

Percent 
Γυναίκα 29 48,3 48,3 48,3 

Άνδρας 31 51,7 51,7 100,0 

Valid 

Total 
60 100,0 100,0 
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Πίνακας 6.2. Ηλικιακή Κατανομή του Δείγματος 

Ηλικία 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

25-34 15 25,0 25,0 25,0 

35-44 27 45,0 45,0 70,0 

45-64 17 28,3 28,3 98,3 

65+ 1 1,7 1,7 100,0 

Valid 

Total 60 100,0 100,0  

 

 

 

 
 

Σχήμα 6.1 Έμφυλη Κατανομή του Δείγματος 
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Σχήμα 6.2 Ηλικιακή Κατανομή του Δείγματος 

 

Συνακόλουθα ο πίνακας 6.3 (& σχήμα 6.3), παρέχει ενημέρωση για το 

εκπαιδευτικό επίπεδο των μελών του δείγματος. Σε κάθε περίπτωση είναι 

εντυπωσιακό, ότι Τρίτη κατηγορία των απαντήσεων, είναι οι κάτοχοι 

μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών (28,8%), δεύτερη η κατηγορία που εκφράζει 

τους κατόχους τίτλου σπουδών, από κάποιο ανώτατο ίδρυμα (27,1%), και 

πρώτη η κατηγορία που αναφέρεται  στους κατόχους τίτλων τεχνολογικής 

εκπαίδευσης(35,1%). Αντίστοιχα τελευταία στη σχετική κατάταξη έρχεται η 

ομάδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (8,5%). Σημειώνεται ότι, ένα μέλος 

του δείγματος, δεν απάντησε στη σχετική ερώτηση. Με βάση τα παραπάνω, 

μπορεί να προκύψει το συμπέρασμα, ότι σε κάθε περίπτωση, τα μέλη του 

δείγματος, είναι μορφωμένα, στοιχείο που επίσης τους επιτρέπει τη συνεχή 

χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. 
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Πίνακας 6.3.Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο του Δείγματος 

Εκπαίδευση 

  
Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

ΔΕ 5 8,3 8,5 8,5 

ΤΕ 21 35,0 35,6 44,1 

ΠΕ 16 26,7 27,1 71,2 

Μεταπτυχιακό 17 28,3 28,8 100,0 

Valid 

Total 59 98,3 100,0  

Missing System 1 1,7   

Total 60 100,0   

 

 Σχήμα 6.3 Το Εκπαιδευτικό Επίπεδο του Δείγματος 


