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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική 

Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» εκπονήθηκε στα πλαίσια του μεταπτυχιακού 

προγράμματος «Στρατηγική Διοικητική Λογιστική και Χρηματοοικονομική 

Διοίκηση» του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 

Μακεδονίας. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αναπτύξει την σημασία και το 

περιεχόμενο του εσωτερικού ελέγχου και της λογιστικής τυποποίησης, ενώ 

παράλληλα, να εξετάσει την δυνατότητα εφαρμογής τους στα νοσηλευτικά ιδρύματα 

της χώρας. Στα πλαίσια της υλοποίησης της, διεξήχθη έρευνα με την διανομή 

ερωτηματολογίου σε δείγμα 87 διοικητικών υπαλλήλων που απασχολούνται στην 

οικονομική και διοικητική υποδιεύθυνση των δημόσιων Μονάδων Υγείας της 

Αττικής και της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Το ερωτηματολόγιο που 

χρησιμοποιήθηκε εξέταζε α) τα κοινωνικά – δημογραφικά χαρακτηριστικά των 

συμμετεχόντων, β) την ύπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού κατά την διενέργεια 

προμηθειών και γ) την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος. 

Από την επεξεργασία των αποτελεσμάτων με τη χρήση του λογισμικού πακέτου 

S.P.S.S. προέκυψε στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,015) μεταξύ των μεταβλητών  

«εκπαίδευση» (μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων) και «επιλογή προμηθευτών». Έτσι 

φάνηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η 

επιλογή προμηθευτών. Αξιοσημείωτη είναι και η στατιστικά σημαντική διαφορά που 

προέκυψε μετά από σύγκριση της μεταβλητής «έτη» (χρόνια εργασίας) με τις 

ακόλουθες α) «κωδικοποίηση - ταξιθέτηση των λογαριασμών» (p =0,012), β) 

«καθημερινός έλεγχος συμφωνίας του ταμείου» (p =0,02) και γ) «τρόπος δημιουργίας 

απολογισμού» (p =0,06), καθώς αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι με πολυετή 

εμπειρία δεν γνωρίζουν τον τρόπο εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος. Τέλος, 

στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,001) παρουσιάστηκε ανάμεσα στον τρόπο 

κατάρτισης του προϋπολογισμού (δημόσιο λογιστικό σύστημα) και του απολογισμού 

(διπλογραφικό λογιστικό σύστημα) γεγονός που αποδεικνύει ότι το διπλογραφικό 

σύστημα δεν εφαρμόζεται πλήρως στα νοσοκομεία που συμμετείχαν στην έρευνα. 

Η γενίκευση των παραπάνω συμπερασμάτων δεν είναι δυνατή, λόγω του 

μικρού μεγέθους του δείγματος που μελετήθηκε. Ωστόσο, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει 

να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να γίνουν περαιτέρω έρευνες στην προσπάθεια 

βελτίωσης της οικονομικής κατάστασης των δημόσιων Μονάδων Υγείας. 
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ABSTRACT 
 

The present thesis, entitled “Internal Audit and Account Standardization of 

Health Facilities”, is submitted in partial fulfillment of the requirements for the 

Master degree in “Strategic Administrative Accounting and Financial Administration” 

in the Department of Accounting and Finance of the University of Macedonia. 

 The aim of the present thesis is to a) define both the Internal Audit and 

Account Standardization, b) describe their use and importance, and c) evaluate their 

possible application in Greek Public Hospitals. As part of this thesis a survey was 

conducted. A questionnaire was distributed to a sample of 87 administrative 

employees occupied in the financial and administrative subdivisions of Public Health 

Facilities of Attica and Central and Western Macedonia. The questionnaire examined: 

a) the demographic characteristics of participants, b) the existence of an audit 

mechanism in ordering supplies and c) the application of the double entry 

bookkeeping system. 

 Acquired data were processed with the S.P.S.S. software package and 

statistical significance of specific variables were analyzed. The variables studied 

include: the education level (“education”) and the years of experience (“years”) of 

administrative employees, the coding and sorting of accounts (“account sorting”), the 

daily agreement of cash and books (“daily agreement”) and the method of financial 

assessment is made (“method”). A statistical significance (p=0.015) between 

“education” and “choice of suppliers” was found. This suggests that the education 

level of administrative employees affects the procedure followed for supplier 

selection. The significant differences between the following pairs a) “years” and 

“account sorting” (p=0.012), b) “years” and “daily agreement” (p=0.02), c) “years” 

and “method” (p=0.006) are also remarkable. These results suggest that employees 

with many years of experience are not familiar with the double entry bookkeeping 

system and how it is applied in the Public Health Facilities. Finally, statistical 

significance (p=0.001) was found between the way hospitals make their budgets 

(single entry bookkeeping) and their financial reports (double entry bookkeeping). 

This shows that the double entry bookkeeping system is not fully implemented. 

 The small sample size used in this study does not allow the generalization of 

these results. However, the present findings should be taken into serious consideration 

and further research should be conducted towards the improvement of the financial 

system of Greek Public Hospitals. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Ο τομέας της «Υγείας» αποτελεί παγκοσμίως τον δείκτη ανάπτυξης του 

κοινωνικού, οικονομικού και πολιτισμικού γίγνεσθαι των λαών. Παράλληλα, η 

διάκριση αυτού σε δημόσιο και ιδιωτικό είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα της οργάνωσης και της λειτουργίας των συστημάτων υγείας. 

Πιο συγκεκριμένα, ο τομέας της δημόσιας υγείας είναι αυτός που απασχόλησε 

και απασχολεί τις κυβερνήσεις όλων των κρατών ανάλογα με τα συστήματα που 

αυτές επιλέγουν να εφαρμόσουν. Η υγεία λοιπόν, προϋποθέτει ένα σύστημα 

αποτελεσματικότητας, καθώς και ένα συγκερασμό οικονομικών, διοικητικών και 

επιστημονικών πράξεων. 

Όλες οι αναπτυγμένες χώρες του Ο.Ο.Σ.Α. στην προσπάθεια τους να επιτύχουν 

τους στόχους τους στο τομέα της υγείας συναντούν δυσκολίες, οι οποίες ποικίλουν 

από χώρα σε χώρα ως προς το εύρος τους. Ωστόσο, μια από τις μεγαλύτερες 

δυσκολίες αποτελεί, αναμφισβήτητα για όλα τα κράτη, η αύξηση της δαπάνης (το 

κόστος στην παροχή υπηρεσιών) σε συνδυασμό με την υψηλή επιστημονική 

κατάρτιση του προσωπικού και την βελτίωση του τεχνολογικού εξοπλισμού. 

Στην Ελλάδα, οι υπηρεσίες υγείας απορροφούν σήμερα πάνω από το 9% του 

Α.Ε.Π. και απασχολούν το 4,5% του εργατικού δυναμικού. Επιπλέον, το ποσοστό 

των δαπανών υγείας που διατίθενται για νοσοκομειακή περίθαλψη είναι από τα 

υψηλότερα μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέρχεται περίπου στο 60%. 

Ενώ παράλληλα, η διόγκωση των δαπανών στο δημόσιο νοσοκομειακό τομέα 

αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα υγειονομικής πολιτικής. 

Ωστόσο, το ελληνικό κράτος και οι φορείς αυτού δεν κατάφεραν μέχρι σήμερα 

να εφαρμόσουν αποτελεσματικά, πολιτικές ελέγχου του κόστους. Με αποτέλεσμα, ο 

τομέας της υγείας να εξακολουθεί να επιβαρύνει την ελληνική κοινωνία και 

οικονομία υπέρμετρα σε σχέση με το παραγόμενο αποτέλεσμα. 

Η αύξηση των δαπανών υγείας, η χαμηλή χρηματοδότηση από την κοινωνική 

ασφάλιση, ιδιαίτερα στον νοσοκομειακό τομέα, η απουσία της διοίκησης, σε 

συνδυασμό με την απουσία μηχανισμού εσωτερικής αξιολόγησης και αυτοελέγχου 

είναι τα σημαντικότερα προβλήματα του υγειονομικού συστήματος της χώρας μας. Η 

εφαρμογή λοιπόν, ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου παράλληλα με τη χρήση 

ενός σύγχρονού, ολοκληρωμένου και δοκιμασμένου πληροφοριακού συστήματος, 

του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στην 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

1.1 Γενικά 

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τομέα της υγείας σε συνδυασμό με την 

κάλυψη των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού απαιτεί τον προσδιορισμό των 

οργάνων διοίκησης και των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και τον καθορισμό των 

ευθυνών τους. Χρήσιμο είναι λοιπόν, να γίνει μια σύντομη παρουσίαση της 

οργανωτικής διάρθρωσης και τμηματοποίησης των οικονομικών υπηρεσιών του 

δημόσιου τομέα υγείας. 

 

1.2 Γενική Οργάνωση Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης 

Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σύμφωνα με το Π.Δ. 

95/2000 ΦΕΚ 76 Α΄ διαιρείται σε πέντε (5) Γενικές Διευθύνσεις, οι οποίες με την 

σειρά τους διαιρούνται σε είκοσι (20) Διευθύνσεις με ανάλογα τμήματα και γραφεία. 

Πιο συγκεκριμένα οι Γενικές Διευθύνσεις είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Γενική Διεύθυνση Υγείας, η οποία υποδιαιρείται σε τέσσερις Διευθύνσεις: 

α) Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, β) Ανάπτυξης Μονάδων Υγείας, γ) 

Ψυχικής Υγείας, δ) Προσωπικού Νομικών Προσώπων, με δύο (2) έως πέντε 

(5) τμήματα η κάθε μία 

2. Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, η οποία περιλαμβάνει τέσσερις 

Διευθύνσεις: α) Δημόσιας Υγιεινής, β) Υγειονομικής Μηχανικής και Υγιεινής 

Περιβάλλοντος, γ) Φαρμάκων και Φαρμακείων, δ) Συντονισμού και 

Συνεργασίας με Περιφέρειες και Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, με τρία (3) 

έως έξι (6) τμήματα η κάθε μια 

3. Η Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών, η 

οποία διακρίνεται στις ακόλουθες Διευθύνσεις: α) Προσωπικού, β) 

Εκπαίδευσης και Έρευνας, γ) Οργάνωσης Απλούστευσης Διαδικασιών και 

Πληροφορικής, δ) Οικονομικού, ε) Προμηθειών, ζ) Διεθνών Σχέσεων, η) 

Τεχνικών Υπηρεσιών, θ) Ποιότητας και Αποδοτικότητας, με τρία (3) έως έξι 

(6) τμήματα η κάθε μία 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 4

4. Η Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών Υγείας, η οποία απαρτίζεται από τις 

Διευθύνσεις: α) Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, β) Αγωγής Υγείας και 

Πληροφόρησης, γ) Υγειονομικής Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου, 

με δύο (2) έως τρία (3) τμήματα η κάθε μία 

5. Η Γενική Διεύθυνση Πρόνοιας, η οποία διακρίνεται σε τέσσερις (4) 

Διευθύνσεις: α) Προστασίας Οικογένειας, β) Κοινωνικής Αντίληψης και 

Αλληλεγγύης, γ) Προστασίας Ατόμων με Αναπηρίες (με 3 τμήματα η κάθε 

μία) και σε ένα ανεξάρτητο Τμήμα, το Τμήμα Προσωπικού Φορέων του 

Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

Εκτός όμως, από τις Γενικές και τις επιμέρους Διευθύνσεις που 

προαναφέρθηκαν υπάρχουν και υπηρεσίες που υπάγονται απευθείας στις 

αρμοδιότητες του υπουργού ή μέσω αυτού στον γενικό γραμματέα μερικές από τις 

οποίες είναι το Σ.Ε.Υ.Υ.Π., το Ε.Σ.Υ.Δ.Υ., η Ε.Σ.Δ.Υ., το τμήμα Τύπου και 

Δημοσίων Σχέσεων, το γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών κ.α. 

 

1.3 Οικονομική Οργάνωση Μονάδων Υγείας στην Επικράτεια 

Η Διεύθυνση Οικονομικού που όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα 

ανήκει στην Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών 

αποτελείται από τα ακόλουθα τμήματα: 

1. Γενικού Προϋπολογισμού – Προγραμματισμού 

2. Δημόσιων Επενδύσεων 

3. Προϋπολογισμού – Ελέγχου Νοσοκομείων 

4. Αμοιβών Προσωπικού Νοσοκομείων 

Ακολούθως, η Διεύθυνση Προμηθειών που και αυτή υπάγεται στην Διεύθυνση 

Διοικητικής Υποστήριξης και Τεχνικών Υποδομών αποτελείται από τα τμήματα: 

1. Προγραμμάτων Προμηθειών 

2. Εκτέλεσης Προμηθειών 

3. Κοστολόγησης Προμηθειών 

4. Κεντρικής Αποθήκης Υλικού 

Σύμφωνα με τον Ν.2889/01 που αναφέρεται στην βελτίωση και τον 

εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η επικράτεια διαιρείται σε 

Υγειονομικές Περιφέρειες (17 στο σύνολο) και σε κάθε μια από αυτές ιδρύεται 

νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία «Περιφερειακό Σύστημα 

Υγείας» - (ΠΕ.ΣΥ.). Από το 2003 δημιουργούνται και οι Περιφερειακές Υπηρεσίες 
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Πρόνοιας (ΠΕ.ΣΥΠ.), οι οποίες το 2005 μετονομάζονται σε Διοικήσεις Υγειονομικής 

Περιφέρειας (Δ.Υ.ΠΕ.). Δυο χρόνια αργότερα με την θέσπιση του Ν. 3527/2007, οι 

Δ.Υ.ΠΕ. μειώνονται από 17 σε 7. Η οργάνωση της (Δ.Υ.ΠΕ.), έτσι όπως ορίζεται από 

τον Ν. 3329/05 περί συστάσεως και λειτουργίας των (Δ.Υ.ΠΕ.), αποτελείται από τις 

ακόλουθες τέσσερις (4) διευθύνσεις και τρία (3) γραφεία: 

A. Διεύθυνση Προγραμματισμού και Ανάπτυξης Πολιτικών Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης που περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τμήματα: 

a. Τμήμα Περιφερειακού Χάρτη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

b. Τμήμα Βελτίωσης Ελέγχου Ποιότητας 

c. Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης 

B. Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης που περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τμήματα: 

a. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

b. Τμήμα Προμηθειών 

C. Διεύθυνση Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μονάδων Παροχής 

Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή οποία περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα τμήματα: 

a. Τμήμα Διαχείρισης Ανθρωπίνων Πόρων 

b. Τμήμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διεθνών Συνεργασιών 

c. Τμήμα Υγιεινής και Ασφάλειας εργαζομένων 

D. Διεύθυνση Πληροφορικής η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα τμήματα: 

a. Τμήμα Συστημάτων Πληροφορικής 

b. Τμήμα Υποδομών Πληροφορικής 

E. Το Γραφείο Διοικητή 

F. Το Νομικό Γραφείο 

G. Το Γραφείο Τύπου και Επικοινωνίας 

 

1.4 Αρμοδιότητες και Τμηματοποίηση της Διεύθυνσης Οικονομικής 
Οργάνωσης 

Η Διεύθυνση Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης (Δ.Ο.Ο.Υ.) σύμφωνα 

με τον Ν. 3329/05 είναι αρμόδια για την υποστήριξη και τον έλεγχο της οικονομικής 

λειτουργίας της Δ.Υ.ΠΕ. και των εποπτευόμενων από αυτήν Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. (π.χ. 

νοσοκομεία). 
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1.4.1 Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης 

Το τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης αναπτύσσει αρμοδιότητες που σχετίζονται 

με την οικονομική λειτουργία όχι μόνο της Δ.Υ.ΠΕ. αλλά και των εποπτευόμενων 

από αυτήν μονάδων. Για την υποστήριξη της Δ.Υ.ΠΕ., το τμήμα της Οικονομικής 

Διαχείρισης έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες1: 

i. Είναι υπεύθυνο για την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας 

ii. Συντάσσει εγκαίρως και αναμορφώνει τον προϋπολογισμό έναρξης έτους 

της Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και  τις τροποποιήσεις αυτού 

iii. Παρακολουθεί τις επιχορηγήσεις από τον τακτικό προϋπολογισμό 

iv. Καταρτίζει τον απολογισμό του έτους, ενώ παράλληλα, αιτιολογεί την 

κίνηση των εσόδων-εξόδων (Κ.Α.Ε.) μέσω του δημόσιου λογιστικού, 

αλλά και των οικονομικών στοιχείων που έχει από την εφαρμογή του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

v. Εκδίδει εντάλματα προπληρωμής και πληρωμής 

vi. Εκδίδει εντάλματα και γραμμάτια παρακρατηθέντος φόρου και λοιπών 

κρατήσεων των προμηθευτών 

vii. Εκδίδει συγκεντρωτικές καταστάσεις χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής 

και τις αποστέλλει στον επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 

προληπτικό έλεγχο 

viii. Είναι αρμόδιο για τις πληρωμές, εισπράξεις και εκδίδει επιταγές 

ix. Αναλαμβάνει τον έλεγχο συμφωνίας του ταμειακού υπολοίπου με τα 

αντίγραφα κινήσεων των τραπεζικών λογαριασμών 

x. Συντάσσει τον ετήσιο προϋπολογισμό μισθοδοσίας των εργαζομένων 

xi. Αναλαμβάνει την προετοιμασία, την έκδοση και τον έλεγχο των 

καταστάσεων της μισθοδοσίας προσωπικού 

xii. Εκδίδει εντάλματα μισθοδοσίας προσωπικού ιδιωτικού και δημοσίου 

δικαίου 

Παράλληλα, για την υποστήριξη των εποπτευόμενων φορέων της οικείας 

υγειονομικής περιφέρειας, το τμήμα της Οικονομικής Διαχείρισης: 

i. Παρακολουθεί και παρεμβαίνει στην σύνταξη των προϋπολογισμών και 

των τροποποιήσεων αυτών, και μεριμνά για τον έλεγχο της εκτέλεσης των 

ανωτέρω προϋπολογισμών σε μηνιαία και ετήσια βάση 

ii. Ελέγχει τους απολογισμούς και ισολογισμούς 

                                                 
1 Πολύζος Μ., (2007) 
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iii. Αξιολογεί την διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων 

iv. Μεριμνά για την εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος 

και της αναλυτικής λογιστικής 

v. Συλλέγει και επεξεργάζεται τριμηνιαία και ετήσια οικονομικά στοιχεία 

που αφορούν τις απαιτήσεις και τις υποχρεώσεις των νοσοκομείων. Εν 

συνεχεία, μεταβιβάζει τα στοιχεία αυτά στο Υπουργείο Υγείας 

vi. Είναι υπεύθυνο για την ορθή και έγκαιρη επεξεργασία και αποστολή 

οικονομικών δεδομένων, όταν ζητούνται από εποπτευόμενους φορείς 

(π.χ. Υπουργείο Οικονομίας, Υπουργείο Εργασίας, Εθνική Στατιστική 

Υπηρεσία) 

vii. Αναλαμβάνει την σύνταξη ενιαίας φορολογικής δήλωσης της οικείας 

υγειονομικής περιφέρειας 

 

1.4.2 Τμήμα Προμηθειών 

Το τμήμα Προμηθειών είναι υπεύθυνο για την διενέργεια προμηθειών τόσο της 

Δ.Υ.ΠΕ. όσο και των εποπτευόμενων από αυτήν Φ.Π.Υ.Υ.Κ.Α. (π.χ. νοσοκομεία). 

Όσον αφορά της Δ.Υ.ΠΕ., το τμήμα προμηθειών: 

i. Διαμορφώνει το ενιαίο πρόγραμμα προμηθειών της Δ.Υ.ΠΕ. 

ii. Αναλαμβάνει τις προμήθειες, όλων των διευθύνσεων και γραφείων της 

Δ.Υ.ΠΕ., είτε αυτές γίνονται με πρόχειρο διαγωνισμό είτε αφορούν 

μικροπρομήθειες 

Όσον αφορά τους εποπτευόμενους φορείς, το τμήμα προμηθειών: 

i. Συγκεντρώνει τα ενιαία προγράμματα προμηθειών των φορέων καθώς και 

τις τυχόν τροποποιήσεις τους, και τα αξιολογεί, ελέγχει, εγκρίνει και 

ενοποιεί 

ii. Υποβάλλει τα Περιφερειακά Προγράμματα Προμηθειών στην Επιτροπή 

Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.) του Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης 

iii. Διενεργεί διαγωνισμούς για την προμήθεια υλικών των φορέων (π.χ. 

νοσοκομείων) 
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1.5 Οικονομική Διαχείριση Νοσοκομειακών Μονάδων 

1.5.1 Ο ρόλος της Οικονομικής Υπηρεσίας 

Σύμφωνα, με την κείμενη νομοθεσία Π.Δ. 87/86, Ν. 2889/01, Ν. 3329/05, το 

νοσοκομείο απαρτίζεται από τις εξής υπηρεσίες-διευθύνσεις: α) Ιατρική, β) 

Νοσηλευτική, γ) Διοικητική δ) Τεχνική-Ξενοδοχειακή. Η Διοικητική υπηρεσία σε 

νοσοκομεία κάτω των 400 κλινών περιλαμβάνει μια Υποδιεύθυνση Διοικητικού όπου 

σε αυτήν ανήκει και το οικονομικό τμήμα με τις αντίστοιχες λειτουργίες του. Σε 

νοσοκομεία άνω των 400 κλινών η Διοικητική υπηρεσία περιλαμβάνει εκτός από την 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού και μια δεύτερη Υποδιεύθυνση του Οικονομικού. 

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού ή το τμήμα Οικονομικού είναι αρμόδιο για την 

διαχείριση των οικονομικών πόρων και στοιχείων του νοσοκομείου. Εισηγείται για 

την έγκαιρη επεξεργασία και κατάρτιση του προϋπολογισμού, καθώς και για τις 

τροποποιήσεις αυτού. Ευθύνεται για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες όπως είναι η 

τήρηση λογιστικών βιβλίων και φορολογικής νομοθεσίας καθώς και η 

παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. Επίσης, η Υποδιεύθυνση Οικονομικού 

αναλαμβάνει την διαχείριση χρημάτων του νοσοκομείου και την έκδοση περιοδικών 

αναφορών ταμιακής ρευστότητας. Μεριμνά για την είσπραξη δεδουλευμένων εσόδων 

του νοσοκομείου ενώ παράλληλα, επιμελείται την μισθοδοσία του προσωπικού 

εκδίδοντας και ελέγχοντας τις μισθοδοτικές καταστάσεις. 

Ωστόσο, η διοικητική και ιδιαίτερα η οικονομική υπηρεσία των νοσοκομείων 

χαρακτηρίζονται από έντονα γραφειοκρατικά στοιχεία. Ο λόγος στον οποίο οφείλεται 

αυτό σχετίζεται με την όλη λειτουργία του τμήματος, που στηρίζεται αφενός σε 

νόμους και διατάξεις αναχρονιστικές και αφετέρου στην παντελή έλλειψη 

ουσιαστικού ελεγκτικού μηχανισμού.2 

 

1.5.2 Διάρθρωση της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 

Υπάρχει ένας βασικός κορμός διάρθρωσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 

των νοσοκομείων. Κάποιες φορές όμως, η διάρθρωση αυτή μπορεί να διαφέρει από 

νοσοκομείο σε νοσοκομείο και  αυτό εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος του  κάθε 

νοσοκομείου. 

Η Υποδιεύθυνση Οικονομικού οργανώνεται κατά κανόνα σε τρία επίπεδα 

διοίκησης. Το πρώτο επίπεδο περιλαμβάνει τα στελέχη της πρώτης γραμμής δηλαδή 

                                                 
2 Πολύζος Μ., (2007) 
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τους υπεύθυνους των επιμέρους γραφείων (π.χ. γραφείο Προϋπολογισμού, γραφείο 

προμηθειών, γραφείο μισθοδοσίας κ.α.). Το μεσαίο επίπεδο περιλαμβάνει τους 

προϊσταμένους των τμημάτων (π.χ. Τμήμα Οικονομικού, Τμήμα Πληροφορικής, 

Τμήμα Διατροφής) οι οποίοι εποπτεύουν έναν αριθμό στελεχών πρώτης γραμμής, με 

κριτήριο τη συνάφεια των ειδικοτήτων. Το ανώτερο επίπεδο διοίκησης ή το επίπεδο 

των υψηλόβαθμων στελεχών αφορά στο διευθυντή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού 

στον οποίο είναι υπόλογοι οι προϊστάμενοι των τμημάτων του μεσαίου επιπέδου. 

Πιο αναλυτικά, η Υποδιεύθυνση Οικονομικού αποτελείται, όπως φαίνεται και 

στο παράρτημα 1, από: 

1. Το Τμήμα Οικονομικού το οποίο περιλαμβάνει: 

1.1. Το γραφείο γενικού λογιστηρίου 

1.2. Το γραφείο προϋπολογισμού 

1.3. Το γραφείο χρηματικής διαχείρισης 

1.4. Το γραφείο διαχείρισης κινητής και ακίνητης περιουσίας 

1.5. Το γραφείο μισθοδοσίας 

1.6. Το ταμείο 

2. Το τμήμα Προμηθειών και Διαχείρισης Υλικού το οποίο περιλαμβάνει: 

2.1. Το γραφείο προμηθειών 

2.2. Το γραφείο διαχείρισης υλικού-αποθήκες 

3. Το τμήμα Λογιστηρίου Ασθενών το οποίο σε ορισμένα νοσοκομεία υπάγεται 

στο γραφείο κίνησης της Υποδιεύθυνσης Διοικητικού και περιλαμβάνει: 

3.1. Το γραφείο Είσπραξης Νοσηλίων Εσωτερικών Ασθενών 

3.2. Το γραφείο Είσπραξης Νοσηλίων Εξωτερικών Ασθενών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 

2.1 Γενικά 

Στο συνεχώς εξελισσόμενο οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον, η 

αναγκαιότητα του ελέγχου πηγάζει τόσο από τους κινδύνους που παρουσιάζονται 

καθημερινά στις επιχειρήσεις-οργανισμούς όσο και από τις αδυναμίες και τις ατέλειες 

της ανθρώπινης φύσης. Οι απάτες, οι δολιοφθορές, οι καταχρήσεις, η απόκρυψη 

στοιχείων και η παραποίηση οικονομικών καταστάσεων είναι ορισμένοι μόνο από 

τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι επιχειρήσεις και καλούνται να 

εξαλείψουν. Μοναδική λύση για την καταπολέμηση των κινδύνων αυτών αποτελεί ο 

έλεγχος. Στο παρόν κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ιστορική εξέλιξη του 

εσωτερικού ελέγχου, στην σημασία του και την αναγκαιότητα του. Επίσης, 

αναπτύσσεται ο σκοπός της υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου και το νομικό 

πλαίσιο αυτού. Παράλληλα, γίνεται παρουσίαση της Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και περιγράφονται οι αρμοδιότητες και η οργανωτική δομή της. 

 
2.2 Ιστορική Ανασκόπηση του Ελέγχου3 

Ο θεσμός του ελέγχου καθώς και η άσκηση αυτού υπήρχαν από αρχαιοτάτων 

χρόνων. Η ανάγκη του ελέγχου δημιουργήθηκε παράλληλα με την διείσδυση του 

χρήματος ως μέσο ανταλλαγής στις καθημερινές αγοροπωλησίες. Οι πρώτες γραπτές 

μαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων με στοιχεία ελεγκτικών μαρτυριών 

τις συναντάμε στους Νινευίτες της Βαβυλώνας το 3000 π.Χ. Στην Αρχαία Αίγυπτο, 

επί εποχής Φαραώ, καθιερώνεται ο θεσμός των «Επιστατών» ως ένα είδος ελεγκτών 

οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τον έλεγχο της συγκομιδής των σιτηρών. 

Αρκετά χρόνια αργότερα περίπου πριν από το 300 π.Χ. συναντάμε την έννοια 

του ελεγκτή και στην Αρχαία Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, στην αρχαία Αθήνα 

δημιουργείται το συνέδριο των «Λογιστών» ως θεσμός για την επίβλεψη των 

δημόσιων οικονομικών. Εκτός όμως, από τους Λογιστές συναντάμε και τους 

«Εύθυνους» οι οποίοι μαζί με τους «Λογιστές» είχαν ως αρμοδιότητα τον έλεγχο των 

«Λογαριασμών Διαχείρισης» των αρχόντων που αποχωρούσαν από τα δημόσια 

αξιώματα. Στην υπόλοιπη Ελλάδα ελεγκτικές υπηρεσίες είχαν την δυνατότητα να 

                                                 
3 Καζαντζής Χ., (2006), Τσακλάγκανος Α., (2003), Παπαστάθης Π., (2003), Καραμάνης Κ., (2008) 
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παρέχουν επιπλέον οι «Εξεταστές», οι «Συνήγοροι», οι «Δοκιμαστήριοι», οι 

«Αρχησκόποι», οι «Κάτοπτοι» και οι «Απόλογοι». 

Επιπρόσθετα, στην εποχή της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, συναντάμε τους 

«Ύπατους», «Κήνσορες», «Τιμητές», «Ταμίες» οι οποίοι όχι μόνο παρείχαν 

ελεγκτικές υπηρεσίες αλλά ήταν υποχρεωμένοι να υποβάλλουν εκθέσεις στην 

Σύγκλητο για τη διαχείριση του Δημόσιου Χρήματος. 

Στην εποχή του Βυζαντίου ο ελεγκτής αποκτά μεγαλύτερη δύναμη καθώς πλέον 

αρμοδιότητα του είναι ο έλεγχος της ακρίβειας και της ορθότητας των δημόσιων 

οικονομικών. Στα χρόνια του Μεσαίωνα, στη δυτική Ευρώπη, ο τομέας της 

ελεγκτικής παρουσιάζει μηδενική ανάπτυξη. Στις αρχές όμως του 16ου αιώνα, την 

περίοδο δηλαδή της Αναγέννησης ο θεσμός του ελέγχου αρχίζει να ενδυναμώνεται 

ξανά, λόγω της οικονομικής αλλά και εμπορικής ανάπτυξης που γνωρίζουν οι πόλεις 

της Ιταλίας. Πιο συγκεκριμένα, στην πόλη της Πίζας καθιερώνεται ο ελεγκτής ως 

αρμόδιος για τον έλεγχο των οικονομικών της στοιχείων ενώ το 1581 ιδρύεται στην 

Βενετία η «Ένωση Επαγγελματιών Ελεγκτών» με τίτλο «Collegio dei Raxonati». Τον 

17ο αιώνα παρουσιάζεται ο θεσμός του ελέγχου στην Γαλλία με την ίδρυση του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου και ανατίθεται στον μαθηματικό Bareme ο έλεγχος και η 

επαλήθευση των λογαριασμών. 

Στην Αγγλία, συναντάμε το 1285, για πρώτη φορά επίσημη αναφορά του 

θεσμού του ελεγκτή σε σχετικό διάταγμα του Εδουάρδου του Α΄. Το διάταγμα αυτό 

όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του δημόσιου χρήματος θα ελέγχονται από τους 

Auditors (ελεγκτές). Κατά την διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης η Ελεγκτική, 

αρχίζει πλέον να αναπτύσσεται  στην Μ.Βρετανία και να αποκτά πολλά από τα 

σημερινά χαρακτηριστικά της. Ωστόσο, το ελεγκτικό επάγγελμα όπως το γνωρίζουμε 

σήμερα, οργανώθηκε το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα στο Εδιμβούργο. Σύμφωνα με 

νόμο που θέσπισε η Αγγλική Κυβέρνηση αναγνωρίζεται η ανάγκη για έλεγχο και 

ορθή πληροφόρηση σχετικά με το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών 

καταστάσεων τόσο των μεγάλων όσο και των μικρών επιχειρήσεων. Από την 

Μ.Βρετανία η Ελεγκτική μεταλαμπαδεύτηκε στις Η.Π.Α. Στις μέρες μας, οι Η.Π.Α. 

αναδεικνύονται πλέον πρωτοπόροι τόσο στην χρήση όσο και στην εφαρμογή του 

ελέγχου ενώ αρκετές χώρες της Δυτικής Ευρώπης ακολουθούν τα βήματα αυτής. 
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2.3 Αντικείμενο και Είδη Ελέγχων4 

Αντικείμενο του ελέγχου είναι η διαχείριση ξένης περιουσίας, οποιουδήποτε 

δηλαδή φυσικού ή νομικού προσώπου από τους τρίτους που την διαχειρίζονται. Με 

το ορισμό αυτό, η διάσταση του ελέγχου περιορίζεται και επικεντρώνεται 

αποκλειστικά και μόνο στην εξέταση των οικονομικών καταστάσεων. Στην 

πραγματικότητα, το αντικείμενο των ελέγχων καθώς και οι αντικειμενικοί τους 

σκοποί ποικίλουν, με συνέπεια να είναι δυνατή ταυτόχρονα όμως και αναγκαία η 

ταξινόμηση τους σε κατηγορίες. Έτσι οι έλεγχοι, με βάση διάκρισης το αντικείμενο 

τους, μπορούν να ταξινομηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

a. Έλεγχοι Οικονομικών Καταστάσεων 

b. Έλεγχοι Συμμόρφωσης 

c. Λειτουργικοί Έλεγχοι 

d. Έλεγχοι Διοίκησης 

e. Έλεγχοι Κοινωνικής Ευθύνης 

f. Έλεγχοι Οικονομικού Εγκλήματος 

g. Ειδικοί Έλεγχοι 

Πέρα όμως, από την προαναφερθείσα ταξινόμηση, υπάρχει και διάκριση αυτών 

ανάλογα με το υποκείμενο που ασκεί τον έλεγχο. Έτσι ο έλεγχος διακρίνεται σε 

Εσωτερικό, δηλαδή στον έλεγχο που ασκείται από άτομα που ανήκουν στο 

υπαλληλικό προσωπικό της επιχείρησης, και στον Εξωτερικό, που ασκείται από 

άτομα ξένα και ανεξάρτητα από την εταιρία (του λεγόμενους Ορκωτούς Λογιστές), 

την οποία καλούνται να ελέγξουν. Τόσο ο Εσωτερικός όσο και ο Εξωτερικός Έλεγχος 

θεωρούνται ως οι κυριότερες κατηγορίες ελέγχων και αποτελούν το βασικό σημείο 

αναφοράς της ελεγκτικής διαδικασίας. 

 

2.4 Σημασία και Αναγκαιότητα της Ελεγκτικής και των Ελέγχων 

Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη οικονομία όπου οι επιχειρήσεις καλούνται να 

επιτύχουν όλο και μεγαλύτερα κέρδη μέσα από όσο το δυνατόν ορθολογικότερη 

χρήση των πόρων τους, ο έλεγχος ως μια από τις βασικές λειτουργίες της διοικητικής 

οργάνωσης κατέχει τη δική του εξέχουσα θέση. 

Πιο συγκεκριμένα, ο έλεγχος είναι απαραίτητο εργαλείο της διοίκησης μιας 

επιχείρησης και συντελεί στην βελτίωση της οικονομικής της διαχείρισης. 

Παράλληλα, αποτελεί είδος ασφάλισης κατά των λαθών, των δολιοφθορών, των 

                                                 
4 Καζαντζής Χ., (2006) 
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κλοπών και των απατών. Με την εφαρμογή του ελέγχου, επιτυγχάνεται επίσης, η 

αξιολόγηση των οικονομικών καταστάσεων των εταιριών γεγονός που συμβάλλει 

αποτελεσματικά στην εξέλιξη της πορείας της εταιρίας. 

Η Ελεγκτική αποτελεί έναν ανεξάρτητο επιστημονικό κλάδο των διοικητικών 

και οικονομικών επιστημών. Ασχολείται με την εφαρμογή γενικών κανόνων, όρων 

και προϋποθέσεων κατά την διενέργεια του ελέγχου από τις επιχειρήσεις. Στόχος της 

Ελεγκτικής είναι όχι μόνο η διαφύλαξη και σωστή διαχείριση των οικονομικών 

πόρων αλλά και η ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.5 Κύριο έργο 

της Ελεγκτικής είναι η παροχή βοήθειας και υποστήριξης στις επιχειρήσεις έτσι ώστε 

να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα των λογιστικών και οικονομικών τους 

συστημάτων. 

Παράλληλα, ο ρόλος της Ελεγκτικής στην διαδικασία λήψης οικονομικών 

αποφάσεων είναι πολύ σημαντικός, καθώς η ανάλυση και η συσχέτιση λογιστικών 

πληροφοριών αποτελεί μια από τις θεμελιώδεις λειτουργίες της. Οι ανακριβείς 

πληροφορίες σε μια επιχείρηση μπορεί να προκαλέσουν την αναποτελεσματική και 

μη αποδοτική κατανομή και χρησιμοποίηση των παραγωγικών της πόρων. Με την 

εφαρμογή της Ελεγκτικής, η οποία αποβλέπει στον εντοπισμό αδυναμιών και 

αποκάλυψη λαθών η παραβάσεων των οικονομικών μονάδων, επιτυγχάνεται η 

ορθολογικότερη λειτουργία τους και βελτίωση της οικονομικής τους θέσης. 

Τέλος, η Ελεγκτική ως επιστήμη δεν ενδιαφέρεται για την νομική μορφή των 

μονάδων που ελέγχει, ούτε για το κερδοσκοπικό ή μη χαρακτήρα τους. Είναι ένας 

κλάδος που μέσα από την συγκέντρωση, επαλήθευση, επικύρωση και πιστοποίηση 

λογιστικών πληροφοριών αποκτά έδαφος αποδοχής και εφαρμογής σε κάθε 

επιχειρηματική μονάδα. Στις μέρες μας, η Ελεγκτική αποτελεί έναν από τους ταχέως 

αναπτυσσόμενους κλάδους, ο οποίος συμβάλει αποτελεσματικά στην επίτευξη των 

σκοπών και στόχων της επιχείρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα την κοινωνική 

συνοχή της. 

 

2.5  Ορισμός του Εσωτερικού Ελέγχου 

Συγκρίνοντας τον Εσωτερικό Έλεγχο ως προς τον τρόπο που ασκείται σήμερα 

με αυτόν που υπήρχε πριν από δεκάδες χρόνια διαπιστώνουμε μεγάλες διαφορές. Πιο 

συγκεκριμένα, στο παρελθόν ο Εσωτερικός έλεγχος ασκούνταν από άτομα (ελεγκτές) 

τα οποία ήταν απλοί υπάλληλοι και αρμοδιότητα τους ήταν να εντοπίσουν τα λάθη 

                                                 
5 Παπαστάθης Π., (2003) 
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των λογιστών στα λογιστικά στοιχεία προτού αυτά ενσωματωθούν στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Η εσφαλμένη αντίληψη ότι ο έλεγχος ήταν μια 

μονότονη μηχανική διαδικασία που δεν απείχε και πολύ από την τήρηση των 

λογιστικών βιβλίων και του αναλυτικού καθολικού, ήρθε να αντικατασταθεί από την 

σημερινή έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου.6 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο των Εσωτερικών Ελεγκτών (Institute of Internal 

Auditor-I.A.A.), ο Εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μια ανεξάρτητη, αντικειμενική 

δραστηριότητα συμβουλευτικού χαρακτήρα που δημιουργήθηκε για να προσθέσει 

αξία και να βελτιώσει την εικόνα της εταιρίας. Έτσι, ως «σύμβουλος» της διοίκησης 

ο Εσωτερικός έλεγχος δεν περιορίζεται μόνο στον οικονομικό έλεγχο, δηλαδή τον 

έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων. Αντίθετα, συμβάλλει αποτελεσματικά ώστε η 

εταιρία να πραγματοποιήσει τους στόχους της, να εκτιμήσει και να μειώσει τους 

κινδύνους, ενώ παράλληλα συντελεί στην καλύτερη διοίκηση αυτής. 

Κατά καιρούς όμως, έχουν διατυπωθεί και άλλοι ορισμοί για την έννοια του 

Εσωτερικού Ελέγχου. Έτσι, σύμφωνα με την A.S.O.B.A.C. (Committee on Basic 

Auditing Concepts, 1973), ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι μια συστηματική διαδικασία 

αντικειμενικής αξιολόγησης στοιχείων για την εξακρίβωση του βαθμού συσχέτισης 

μεταξύ των ισχυρισμών και των πραγματικών στοιχείων της επιχείρησης. Επίσης, 

σύμφωνα με την A.P.C. (Auditing Practices Committee, 1980), ο Εσωτερικός 

Έλεγχος ορίζεται ως μια ανεξάρτητη εξέταση και γνωμοδότηση για τα οικονομικά 

στοιχεία της εταιρίας, η οποία πραγματοποιείται από έναν διορισμένο από αυτήν 

ελεγκτή. Ενώ σύμφωνα με τους Miller και Βailley (1989), ο Εσωτερικός Έλεγχος 

είναι μια συστηματική αναθεώρηση και αντικειμενική εξέταση ενός στοιχείου, και 

συμπεριλαμβάνει την επαλήθευση συγκεκριμένων πληροφοριών όπως αυτή 

καθορίζεται από τον ελεγκτή ή όπως καθιερώνεται από τη γενική πρακτική. 

Συμπληρωματικά, ο Εσωτερικός Έλεγχος θεωρείται ως ένα σχέδιο οργάνωσης 

που υιοθετείται από την εταιρία με σκοπό την διαφύλαξη και την προστασία των 

περιουσιακών της στοιχείων, την διασφάλιση της αξιοπιστίας των οικονομικών 

καταστάσεων και την προώθηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρίας με 

παράλληλη εξάλειψη τόσο των λαθών όσο και των δολιοφθορών. Τα μέτρα και οι 

βελτιώσεις που προτείνει ο Εσωτερικός Έλεγχος αποτελούν χρήσιμο εργαλείο για τα 

ανώτερα διοικητικά στελέχη μιας εταιρίας, οι οποίοι, με τα μέτρα αυτά, αφενός 

                                                 
6 Meigs B. Walter, (1982) 
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βελτιώνουν την διαφάνεια της λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα των 

μονάδων, και αφετέρου περιορίζουν τα επιχειρηματικά ρίσκα. 

 

2.6 Σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου 

Βασικός σκοπός του Εσωτερικού Ελέγχου είναι η προώθηση της 

αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των επιμέρους λειτουργικών μονάδων 

του οργανισμού. Ο Εσωτερικός Έλεγχος αποσκοπεί στο να διαβεβαιώσει τα στελέχη 

και τα τμήματα που εποπτεύουν, ότι οι διαδικασίες που ακολουθούν είναι σύμφωνες 

με τις αποφάσεις και τις εντολές της Διοίκησης. Επίσης, ο Εσωτερικός Έλεγχος 

βοηθάει το προσωπικό να συμμορφωθεί και να εναρμονιστεί με την εκάστοτε 

νομολογία και πολιτική που εφαρμόζει η διοίκηση της εταιρίας. Συμβάλλει στην 

προώθηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των διαδικασιών και μεθόδων 

διαχείρισης κινδύνου, ελέγχου και διακυβέρνησης. 

Κύριο μέλημα του Εσωτερικού Ελέγχου είναι να προάγει την διαφάνεια των 

οικονομικών καταστάσεων και να διαφυλάξει την περιουσία της εταιρίας. Βοηθάει, 

την ενδυνάμωση του χρηματοοικονομικού συστήματος της εταιρίας παρέχοντας τις 

υπηρεσίες του, ενώ παράλληλα συντελεί στην μείωση των ανθρώπινων λαθών, 

απατών και δολοπλοκιών. Επιπρόσθετα, ο Εσωτερικός Έλεγχος συμβάλει στην 

θωράκιση των συμφερόντων της επιχείρησης, των μετόχων αλλά και των 

εργαζομένων. 

Η διαπίστωση, του κατά πόσο τα επιμέρους τμήματα των επιχειρήσεων έχουν 

σαφή αντίληψη της αποστολής και των αρμοδιοτήτων που τους έχουν ανατεθεί, είναι 

ένα ακόμη θέμα με το οποίο ασχολείται ο Εσωτερικός Έλεγχος. Καθώς, με τον τρόπο 

αυτό ελέγχεται αν τηρείται ο εσωτερικού κανονισμός των εταιριών και εκτελούνται οι 

εντολές της ιεραρχίας. 

Τέλος, ο Εσωτερικός Έλεγχος εξετάζει και αξιολογεί τον τρόπο επικοινωνίας 

των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο τμήματος όσο και μεταξύ των τμημάτων. Ενώ 

ταυτόχρονα, εντοπίζει τις αδυναμίες και τα προβλήματα του προσωπικού που 

εμποδίζουν την πρόοδο και την ανάπτυξη της εταιρίας. 

 

2.7 Το Νομικό Πλαίσιο του Εσωτερικού Ελέγχου 

Στην Ελλάδα, το πρώτο εγχείρημα για την καθιέρωση του ελεγκτικού 

επαγγέλματος γίνεται με τον νόμο Ν. 2190/1920 ο οποίος υποχρέωνε την χρήση 

Ορκωτών Λογιστών για τον τακτικό έλεγχο ανωνύμων εταιριών των οποίων οι 
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μετοχές ήταν εισηγμένες στο χρηματιστήριο και εκείνων των οποίων το Μετοχικό 

Κεφάλαιο, είτε αρχικό είτε ύστερα από αύξηση καλύφθηκε με δημόσια εγγραφή. 

Συγκεκριμένα, το άρθρο 36 όριζε ότι ο ισολογισμός κάθε ανώνυμης εταιρίας πρέπει 

να ελέγχεται από τουλάχιστον δυο ελεγκτές, διορισμένους από την ετήσια γενική 

συνέλευση των μετόχων. 

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1931 ψηφίζεται ο Ν. 5076/1931 που προέβλεπε τη 

δημιουργία του Σώματος Ορκωτών Λογιστών. Ωστόσο, το 1932 με την αλλαγή της 

κυβέρνησης που επήλθε, ο θεσμός αυτός δεν μπόρεσε να θεμελιωθεί. Έτσι, καθώς ο 

διορισμός ελεγκτών από μέλη του Σώματος ήταν προαιρετικός, το σώμα αυτό δεν 

λειτούργησε ποτέ. 

Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ανυπαρξία ουσιαστικού ελέγχου για τις 

ανώνυμες εταιρίες εξακολούθησε να υπάρχει. Όμως, το 1955, ψηφίζεται από την 

Βουλή το νομοθετικό διάταγμα 3329/1955 με το οποίο ιδρύεται το «Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών». Σκοπός του Σ.Ο.Λ. ήταν η συστηματική ελεγκτική διαδικασία των 

οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιριών καθώς και η άσκηση πάσης 

φύσεως διαχειριστικού ελέγχου των οικονομικών οργανισμών της χώρας (άρθρο 1 

Ν.Δ. 3329/1955). 

Το Σώμα Ορκωτών Λογιστών έτσι όπως αρχικά θεσμοθετήθηκε παύει να 

λειτουργεί το 1992. Συγκεκριμένα το άρθρο 75 του Ν. 1969/1991, προέβλεπε την 

κατάργηση του Σ.Ο.Λ. και την ίδρυση μιας νέας επαγγελματικής οργάνωσης, του 

Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.). Ωστόσο όμως, η συμβολή του 

Σ.Ο.Λ. στην εξέλιξη της ελεγκτικής στην χώρα μας ήταν μεγάλη. 

Παράλληλα, με το Σώμα Ορκωτών Λογιστών το 1985 με απόφαση 1457/7-6-

1985 του Πρωτοδικείου Αθηνών, ιδρύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών (Ε.Ι.Ε.Ε.) που είναι το αρμόδιο συλλογικό όργανο το οποίο εκφράζει τον 

Εσωτερικό Έλεγχο στην Ελλάδα. Ενώ ταυτόχρονα, αποτελεί και τον μοναδικό 

διαπιστευμένο φορέα στην Ελλάδα του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών των 

Η.Π.Α.7 

Τέλος, το 2003 με την επιβολή του Ν. 3148/2003 η εποπτεία του ελληνικού 

ελεγκτικού επαγγέλματος ανατίθεται πλέον στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης 

και Ελέγχων. Η Ε.Λ.Τ.Ε. ιδρύθηκε με την μορφή Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος της Ε.Λ.Τ.Ε. (άρθρο 1 Ν. 

                                                 
7 Παπαστάθης Π., (2003) 
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3148/2003) ήταν η ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με 

παράλληλη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων.8 

 

2.8 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου και ο Σκοπός της 

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, 

διαβεβαιωτική και συμβουλευτική υπηρεσία η οποία είναι σχεδιασμένη να προσθέτει 

αξία στην εταιρία καθώς και να βελτιώνει τις λειτουργίες της. Αν και παραδοσιακά ο 

έλεγχος επικεντρωνόταν στη διεκπεραίωση της εργασίας και βασιζόταν πρωτίστως σε 

χρηματοοικονομικές εκθέσεις δεν είναι ικανός πλέον να αντιμετωπίσει σε βάθος τους 

κινδύνους που υπάρχουν σήμερα στους οργανισμούς. 

Μια προοδευτική μεθοδολογία ελέγχου βασίζεται στον συνδυασμό 

προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων, στη βελτίωση των διαδικασιών και στη 

συνεχή αποτίμηση των κινδύνων. Ο Εσωτερικός Έλεγχος σήμερα θα πρέπει να 

αντιμετωπίζεται ως μια αναγκαία λειτουργία της διοίκησης, ο οποίος παρέχει 

συμβουλές σε όλα τα ιεραρχικά επίπεδα αυτής. 

Αποστολή της υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου είναι η ενδυνάμωση των 

συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου και η βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης 

κινδύνων και διακυβέρνησης των οργανισμών δημόσιων και ιδιωτικών, με απώτερο 

στόχο τη διασφάλιση της οικονομικής, αποδοτικής και αποτελεσματικής διαχείρισης 

των πόρων τους. Οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται από την υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου δεν περιορίζονται στον παραδοσιακό οικονομικό έλεγχο, δηλαδή έλεγχο επί 

των οικονομικών καταστάσεων και μόνο, αντιθέτως κινούνται σε ένα ευρύτερο πεδίο 

εφαρμογής (π.χ. έλεγχοι παραγωγής, διοικητικοί και λειτουργικοί έλεγχοι) 

καλύπτοντας έτσι όλα τα τμήματα του οργανισμού. 

Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου χαρακτηρίζεται ως αποτελεσματική, όταν την 

διακρίνει η ανεξαρτησία, η ακεραιότητα και ο επαγγελματισμός. Πιο αναλυτικά, η 

ανεξαρτησία είναι πρωταρχικό στοιχείο κατά την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου. 

Τόσο η υπηρεσία όσο και το άτομο που ασκεί τον έλεγχο δεν πρέπει να βρίσκονται 

κάτω από την ίδια διεύθυνση με κανένα άλλο τμήμα του οργανισμού ή της εταιρίας. 

Με την ακεραιότητα επιτυγχάνεται η ανάπτυξη εμπιστοσύνης μεταξύ της υπηρεσίας 

ελέγχου και των ελεγχόμενων από αυτήν εταιριών. Τέλος, όσον αφορά, τον 

επαγγελματισμό, η υπηρεσία θα πρέπει να ακολουθεί τα επαγγελματικά πρότυπα και 

                                                 
8 Καραμάνης Κ., (2008) 
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να βοηθάει, με την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, την εταιρία να επιτύχει 

τους στόχους της. 

Παρόλο που η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου δεν πρέπει να βρίσκεται κάτω 

από την ίδια διεύθυνση με κανένα άλλο τμήμα του οργανισμού, πρέπει να αποτελεί 

αναπόσπαστο κομμάτι αυτού και να λειτουργεί σύμφωνα με την πολιτική που 

επιβάλλεται από την ανώτατη διοίκηση. Η υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, στα 

πλαίσια των αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων της, ελέγχει την πληρότητα και την 

αξιοπιστία των οικονομικών καταστάσεων των βιβλίων και των στοιχείων της 

επιχείρησης. Επίσης, παρακολουθεί, εκτιμάει, αξιολογεί και διαχειρίζεται τον 

επιχειρηματικό κίνδυνο, να αναζητάει τους λόγους εμφάνισης του και να προτείνει 

μεθόδους αποτελεσματικής αντιμετώπισης αυτού. Επιπρόσθετα, ελέγχεται από την 

υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αν και κατά πόσο τα επιμέρους τμήματα της εταιρίας 

είναι πλήρως στελεχωμένα και έχουν σαφή αντίληψη των αρμοδιοτήτων και της 

αποστολής τους. Η εκτίμηση της αποτελεσματικότητας καθώς και η μέτρηση των 

επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών εκτός της ανώτατης διοίκησης, αποτελεί 

ακόμη μια από τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας. Αλλά και η αξιολόγηση της 

αποδοτικότητας των μέσων παραγωγής καθώς και η επιμέλεια της συντήρησης του 

μηχανολογικού εξοπλισμού περιλαμβάνονται στις υπευθυνότητες της. Τέλος, η 

υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί τον τρόπο συνεργασίας και επικοινωνίας 

των εργαζομένων τόσο εντός των τμημάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης 

συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην βελτίωση της εικόνας της εταιρίας. 

 

2.9 Εσωτερικός Ελεγκτής 

2.9.1 Ορισμός 

Ο εσωτερικός ελεγκτής είναι το στέλεχος μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού 

που είναι αρμόδιο να παρέχει αντικειμενικές και ανεξάρτητες εκτιμήσεις για τις 

οικονομικές και λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρίας, συμπεριλαμβανομένης 

και της εταιρικής διακυβέρνησης αυτής. 

2.9.2 Γνώσεις και Δεξιότητες 

Ο εσωτερικός ελεγκτής διακρίνεται για το ήθος, το χαρακτήρα, την ικανότητα, 

το θάρρος της γνώμης και την ειλικρίνεια. Είναι το πρόσωπο που εμπιστεύεται η 

διοίκηση, καθώς με την πολύπλευρη γνώση, εμπειρία, και αντικειμενική κρίση που 

τον διακρίνει αποτελεί σύμβουλο αυτής. 
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Τα καθήκοντα του εσωτερικού ελεγκτή δύναται να διαφέρουν από επιχείρηση 

σε επιχείρηση και μάλιστα είναι πιθανό άλλοτε να εκτείνονται σε λειτουργικούς και 

διαχειριστικούς ελέγχους και άλλοτε να περιορίζονται σε ελέγχους τήρησης των 

εσωτερικών κανονισμών της εταιρίας. Για τον λόγο αυτό το άτομο που ασκεί τον 

Εσωτερικό Έλεγχο δεν αρκεί να είναι εξειδικευμένο μόνο στην άσκηση αυτής της 

μορφής του ελέγχου αλλά θα πρέπει να διαθέτει και γνώσεις στην λογιστική και στα 

χρηματοοικονομικά. 

Πέρα όμως από τις λογιστικές γνώσεις, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να 

ακολουθεί και να εφαρμόζει τα επαγγελματικά πρότυπα σύμφωνα με τις διαδικασίες 

και τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου. Παράλληλα, απαιτείται από τον ελεγκτή να 

διαθέτει ειδικές γνώσεις για την προσέγγιση και την εκτίμηση των προβλημάτων, 

καθώς και αυξημένη αντικειμενική κρίση, στοιχείο απαραίτητο για ένα σύγχρονο 

τρόπο διοίκησης. 

Επίσης, ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να διαθέτει επικοινωνιακή ευχέρεια 

τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο, έτσι ώστε να μπορεί να αποτυπώνει 

τα γεγονότα αποτελεσματικά στις εκθέσεις ελέγχου. Η κατανόηση της συμπεριφοράς 

των ελεγχόμενων και η επικοινωνία μαζί τους αποτελούν κύριες δεξιότητες του 

εσωτερικού ελεγκτή που θα πρέπει να τις διαθέτει κατά την διενέργεια του ελέγχου. 

Στις μέρες μας, το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή απαιτεί εφευρετικά και 

καινοτόμα άτομα. Άτομα ικανά να ανταποκριθούν στις προκλήσεις που τους 

παρουσιάζονται, όπως αυτές που είναι στενά συνυφασμένες με την εταιρική 

διακυβέρνηση και τους κινδύνους που διατρέχουν την εταιρία. Έργο του εσωτερικού 

ελεγκτή είναι να δώσει έμφαση στην αξιολόγηση του εσωτερικού ελέγχου και να 

μετρήσει το βαθμό στον οποίο ο Εσωτερικός Έλεγχος συμφωνεί με τις πολιτικές της 

εταιρίας. 

Για την αποτελεσματική διεξαγωγή του ελέγχου ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να εκπαιδεύεται συνεχώς. Η εκπαίδευση και η συνεχής κατάρτιση αποτελούν 

αποκλειστική και μόνο ευθύνη των ίδιων των ελεγκτών. Με την επαναλαμβανόμενη 

εκπαίδευση, ο εσωτερικός ελεγκτής μπορεί να γίνει περισσότερο αποτελεσματικός 

επιτυγχάνοντας παράλληλα την επαγγελματική του ανέλιξη. 

Τελευταίο αλλά εξίσου σημαντικό, είναι το γεγονός ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές 

θα πρέπει να επιδεικνύουν επαγγελματική επιμέλεια κατά την εκτέλεση του 

ελεγκτικού τους έργου. Ως επαγγελματική επιμέλεια, θεωρείται η ικανότητα του 

ελεγκτή να διαπιστώνει παρανομίες, λάθη εκ προθέσεως, σφάλματα και παραλείψεις 
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στα στοιχεία και βιβλία των ελεγχόμενων εταιριών. Η επαγγελματική επιμέλεια 

απαιτεί από τον ελεγκτή να διεξάγει εξετάσεις και επαληθεύσεις, χωρίς όμως να είναι 

αναγκαία η διενέργεια λεπτομερών έλεγχων σε όλες τις συναλλαγές. Ο εσωτερικός 

ελεγκτής θα πρέπει να παρακολουθεί αλλά και να ενημερώνει τα ανώτερα στελέχη 

στην περίπτωση που υποπτεύεται την ύπαρξη παραβατικής συμπεριφοράς από τους 

υπαλλήλους. Έτσι, προβάλλεται η επαγγελματική του επιμέλεια ενώ παράλληλα 

επιτυγχάνεται ο σκοπός του ελέγχου. 

 

2.10 Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) 

2.10.1 Ορισμός της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι η εθνική εποπτική αρχή του ελεγκτικολογιστικού 

επαγγέλματος. Ιδρύθηκε το 2003 σύμφωνα με τον νόμο 3148/2003 υπό την μορφή 

Ν.Π.Δ.Δ. και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Στόχος 

της ίδρυσης της Ε.Λ.Τ.Ε. (σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 3148/2003) είναι η 

ενίσχυση της διαφάνειας της λειτουργίας των επιχειρήσεων με την εφαρμογή 

λογιστικής τυποποίησης και τη διασφάλιση της ποιότητας των λογιστικών ελέγχων. 

Πιο συγκεκριμένα, η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι μια δημόσια αρχή με εποπτικές και κανονιστικές 

αρμοδιότητες σε λογιστικά και ελεγκτικά θέματα (Καραμάνης, 2008). Η ίδρυση της 

Ε.Λ.Τ.Ε. ήταν μια κυβερνητική πρωτοβουλία που σκοπό είχε να ενισχύσει την 

υπευθυνότητα των ορκωτών ελεγκτών και να βελτιώσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών (Καζαντζής, 2006). 

 
2.10.2 Αρμοδιότητες της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Σύμφωνα με τον νόμο 3148/2003 οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων είναι οι ακόλουθες: 

i. Εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών θέματα 

λογιστικής τυποποίησης και ελέγχων, διεθνών ελεγκτικών προτύπων, 

γενικού λογιστικού σχεδίου, κλαδικών λογιστικών σχεδίων και διεθνών 

λογιστικών προτύπων, καθώς και την εναρμόνιση με το δίκαιο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και διεθνή πρότυπα 

ii. Μεριμνά για τον έλεγχο της ποιότητας των υποχρεωτικών λογιστικών 

ελέγχων 

iii. Γνωμοδοτεί προς τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών επί θεμάτων 

λογιστικής τυποποίησης, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι 
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λογαριασμοί του δημόσιου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης 

πρώτου και δεύτερου βαθμού και των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως 

οριοθετείται από το νόμο 1256/1682 (ΦΕΚ 65Α΄) 

iv. Ασκεί εποπτεία στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), 

σχετικά με την τήρηση κανόνων που διέπουν την άσκηση του 

λειτουργήματος των μελών του 

v. Αξιολογεί τα πορίσματα του ελέγχου της διαχείρισης του Σ.Ο.Ε.Λ. 

vi. Θεσπίζει ύστερα από εισήγηση του Σ.Ο.Ε.Λ. κανόνες δεοντολογίας για 

την άσκηση του έργου των ορκωτών ελεγκτών και των ελεγκτικών 

εταιριών και ελέγχει την τήρηση των κανόνων αυτών 

vii. Συνεργάζεται με την επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 7 του Ν. 

2331/1995 (ΦΕΚ 173 Α΄) για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων 

από εγκληματικές ενέργειες από τις ελεγκτικές εταιρίες και τους 

ορκωτούς ελεγκτές-λογιστές 

 

2.10.3 Οργανωτική Δομή της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Η Ε.Λ.Τ.Ε. διοικείται από το επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο 

αποτελείται από τον Πρόεδρο, δυο αντιπροέδρους και τέσσερα μέλη. Ο πρόεδρος 

επιλέγεται από πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους και ευρύτερης αποδοχής με 

αποδεδειγμένη πείρα και επιστημονική κατάρτιση και ορίζεται σύμφωνα με την 

διαδικασία του άρθρου 49 Α΄ του κανονισμού της Βουλής των Ελλήνων. Ως 

αντιπρόεδροι επιλέγονται τα πρόσωπα που διαθέτουν ευρεία επιστημονική κατάρτιση 

στην λογιστική ή στην ελεγκτική πρακτική. Ενώ τα λοιπά μέλη του Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 

υποδεικνύονται από την Τράπεζα της Ελλάδος, την επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, το 

Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών και το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος 

(ένα μέλος από κάθε φορέα). Όλα τα μέλη της Ε.Λ.Τ.Ε. διορίζονται με τριετή θητεία. 

Επιπρόσθετα, στα πλαίσια της Ε.Λ.Τ.Ε. λειτουργούν τα εξής όργανα: 

a) Το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (Σ.Λ.Ο.Τ.) 

b) Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) 

c) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.) 

d) Η Εκτελεστική Επιτροπή (Ε.Ε.) 

Πιο αναλυτικά, το Σ.Λ.Ο.Τ. είναι ένα πενταμελές όργανο και αποτελείται από 

έναν αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως πρόεδρο και τέσσερις ειδικούς επιστήμονες ως 
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μέλη των οποίων η θητεία είναι τριετής. Αποστολή του Σ.Λ.Ο.Τ. είναι να γνωμοδοτεί 

για λογιστικά θέμα που παραπέμπονται σε αυτό από το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Για την επίτευξη της αποστολής του, το Σ.Λ.Ο.Τ.: 

i. Καταρτίζει, αναθεωρεί ή τροποποιεί το Γενικό και το Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό και την βελτίωση αυτών 

ii. Εποπτεύει την αποτελεσματικότητα εφαρμογής των υφιστάμενων 

λογιστικών προτύπων από τις οικονομικές μονάδες ή από τμήματα αυτών. 

iii. Εκδίδει οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή του Γενικού και των Κλαδικών 

Λογιστικών Σχεδίων και των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων 

iv. Μεριμνά για την ενεργό συμμετοχή της Ε.Λ.Τ.Ε. στα αρμόδια Ευρωπαϊκά 

όργανα ή σε άλλους διεθνής οργανισμούς 

v. Απαντά σε ερωτήματα λογιστικής φύσης επιμέρους ενδιαφερομένων, τα 

οποία τίθενται είτε απευθείας στο Σ.Λ.Ο.Τ. είτε μέσω των άλλων 

οργάνων της Ε.Λ.Τ.Ε. 

Το Συμβούλιο Ποιοτικού Ελέγχου (Σ.Π.Ε.) είναι επταμελές και αποτελείται από 

ένα αντιπρόεδρο της Ε.Λ.Τ.Ε. ως πρόεδρο, ένα δικαστικό λειτουργό σε σύνταξη ή 

ένα εν ενεργεία ή σε σύνταξη μέλος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους ή ένα 

ενεργεία ή σε σύνταξη δικηγόρο, ένα Διευθυντή του Υπουργείου Ανάπτυξης, ένα 

μέλος του Σ.Λ.Ο.Τ., ένα εκπρόσωπο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ένα εκπρόσωπο 

της Τράπεζας της Ελλάδος και ένα Διευθυντή του Υπουργείο Οικονομίας και 

Οικονομικών. Σύμφωνα με τον νόμο Ν. 3148/2003, το Σ.Π.Ε. ήταν το αρμόδιο 

όργανο για τον ποιοτικό έλεγχο επί των ελέγχων που διενεργούν οι ορκωτοί ελεγκτές. 

Ωστόσο, όλες οι ουσιαστικές αρμοδιότητες του Σ.Π.Ε. συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο 

του 2007 στο Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. με σχετική τροποποίηση του άρθρου 5του 

Ν.3148/2003. Έτσι, το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. είναι πλέον αρμόδιο να αποφασίζει για το 

περιεχόμενο και τον τρόπο άσκησης των ποιοτικών ελέγχων, για το ποιες ελεγκτικές 

εργασίες θα υπόκεινται σε ποιοτικό έλεγχο, πως θα δημοσιοποιούνται τα πορίσματα 

του ποιοτικού ελέγχου και για κάθε άλλο συναφές θέμα. Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Τ.Ε. έχει 

επίσης την αρμοδιότητα να επικυρώνει τις ποινές που επιβάλλονται από το 

Πειθαρχικό Συμβούλιο σε ορκωτούς ελεγκτές ή σε ελεγκτικές εταιρείες. Με τον 

τρόπο αυτό, το Σ.Π.Ε. έχει πλέον ως μόνη αρμοδιότητα την διοικητική μέριμνα 

θεμάτων ποιοτικού ελέγχου.9 

                                                 
9 Καραμάνης Κ., (2008) 
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Το Πειθαρχικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα τον Νοέμβριο του 2006. Πιο 

συγκεκριμένα, δημιουργήθηκε ένα νέο τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο, με τριετή 

θητεία, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Λ.Τ.Ε. αλλά λειτουργικά είναι 

ανεξάρτητο από αυτή. Αποτελείται, σύμφωνα με τον νόμο 3148/2003 έναν εν 

ενεργεία Σύμβουλο επικρατείας ως Πρόεδρο του Πειθαρχικού, ένα μέλος Διδακτικού 

Ερευνητικού Προσωπικού Α.Ε.Ι. στο γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής ή 

εμπειρογνώμονα στο ίδιο αντικείμενο, και έναν υπάλληλο του Υπουργείου 

Οικονομίας και Οικονομικών. Έπειτα από τροποποιήσεις που επήλθαν στον νόμο 

3148/2003, η παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. 

της Ε.Λ.Τ.Ε. η του εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ. Η πειθαρχική διαδικασία 

διεξάγεται σύμφωνα με το σχετικό Παράρτημα του Π.Δ. 226/1992. Οι ποινές που 

επιβάλει το Πειθαρχικό συμβούλιο, που λειτουργεί στα πλαίσια της Ε.Λ.Τ.Ε είναι α) 

σύσταση, β) επίπληξη, γ) πρόστιμο έως 50.000 ευρώ δ) προσωρινή αναστολή 

άσκησης του επαγγέλματος έως ένα έτος ε) οριστική διαγραφή από τα μητρώα του 

Σ.Ο.Ε.Λ. 

Τέλος, η Εκτελεστική Επιτροπή αποτελείται από τον πρόεδρο και τους δύο 

αντιπροέδρους της Ε.Λ.Τ.Ε. Η αρμοδιότητα της Εκτελεστικής Επιτροπής είναι η 

λήψη μέτρων που απαιτούνται για την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. της 

Ε.Λ.Τ.Ε., το οποίο με απόφαση του μπορεί να τις αναθέτει και άλλα ειδικά 

καθήκοντα (Ν. 3148/2003). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

3.1 Γενικά 

Το υγειονομικό σύστημα της χώρας μας σήμερα, βρίσκεται σε πολύ δυσχερή 

θέση. Δεκάδες είναι τα νοσοκομεία σε όλη την επικράτεια που αντιμετωπίζουν 

προβλήματα όπως ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό, σε υγειονομικό 

φαρμακευτικό υλικό. Ενώ η χρήση ξεπερασμένου τεχνολογικά εξοπλισμού σε 

συνδυασμό με την έλλειψη χώρου δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. 

Παρά τις προσπάθειες που έγιναν την τρέχουσα δεκαετία για αναβάθμιση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας, τα νοσοκομεία συνεχίζουν να παρουσιάζουν πολλά 

προβλήματα τόσο ως προς την λειτουργία, όσο και ως προς την διοίκηση τους. Οι 

υπερτιμολογήσεις, οι αλόγιστες δαπάνες, οι σπατάλες, η ανυπαρξία προϋπολογισμού 

και η παντελής απουσία ελέγχου είναι ορισμένα μόνο από τα στοιχεία που συνθέτουν 

σήμερα την εικόνα του Ε.Σ.Υ. 

Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι για την αποτελεσματική βελτίωση των μονάδων 

παροχής υγείας, δεν αρκεί μόνο η ύπαρξη ενός καλοσχεδιασμένου προγραμματισμού. 

Απαιτείται η αντικατάσταση του σημερινού σύνθετου μοντέλου διοίκησης από ένα 

πιο σύγχρονο, ευέλικτο και αποδοτικό, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από τα 

μειονεκτήματα του παρελθόντος και του παρόντος και θα ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις του μέλλοντος. Παράλληλα, η εφαρμογή ενός αποτελεσματικού 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα συμβάλλει στην βελτίωση και εξυγίανση του 

Εθνικού Συστήματος Υγείας. 

 

3.2 Η Έννοια και η Διάκριση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

Η ύπαρξη ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες Παροχής 

Υγείας κρίνεται αναγκαία, ιδιαίτερα στις μέρες μας όπου διαπιστώνονται 

υπερτιμολογήσεις σε προμήθειες υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού, πλαστές 

συνταγογραφήσεις, δαπάνες για κάλυψη πλαστών αμοιβών εργαζομένων κ.α. Όμως, 

πως ορίζεται ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου; 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο κ. Παπαστάθη, ως Σύστημα Εσωτερικού 

Ελέγχου νοείται ένα οργανωμένο και σωστά δομημένο πλέγμα λειτουργιών και 
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διαδικασιών που καθιερώνει το νοσοκομείο, με σκοπό την εφαρμογή και την τήρηση 

αρχών και πολιτικών προκειμένου να διασφαλισθούν τα συμφέροντα του.10 Ενώ κατά 

τους Cook & Wincle (1976), το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου μοιάζει με το 

ανθρώπινο νευρικό σύστημα. Το εν λόγω σύστημα ρυθμίζει και ελέγχει τις 

δραστηριότητες ενός οργανισμού μεταφέροντας εντολές και αντιδράσεις από και 

προς τη διοίκηση, όπως το νευρικό σύστημα ρυθμίζει και ελέγχει την λειτουργία των 

οργάνων του ανθρώπινου σώματος. Τέλος, σύμφωνα με τον Chambers (1987) το 

Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου δεν διαφέρει πολύ από τον έλεγχο της διοίκησης 

καθώς βασικά χαρακτηριστικά και των δυο συνιστούν τον σχεδιασμό, την οργάνωση 

και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού ενός νοσοκομείου. 

Με βάσει λοιπόν, τα όσα προαναφέρθηκαν, θα μπορούσαμε να δεχθούμε ότι το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου των Μονάδων Υγείας αποτελείται από τους 

ακόλουθους τομείς ελέγχου α) τον διοικητικό, β) τον λογιστικό-διαχειριστικό, γ) τον 

λειτουργικό, δ) τον έλεγχο προμηθειών, και ε) τον έλεγχο δαπανών. 

Με τον διοικητικό έλεγχο επιδιώκεται η παρακολούθηση των δραστηριοτήτων 

της διοίκησης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας της και η πιστή τήρηση των κανόνων 

που την διέπει. Παράλληλα, εξετάζεται αν τα διάφορα τμήματα και το νοσοκομείο ως 

σύνολο χρησιμοποιούν τους πόρους τους (υλικά, μηχανήματα, χρήματα, 

πληροφορίες) με αποτελεσματικότητα και επάρκεια έτσι ώστε να πετύχουν τους 

αντικειμενικούς σκοπούς τους. 

Με τον λογιστικό-διαχειριστικό έλεγχο επιδιώκεται η ορθολογική λογιστική 

οργάνωση τόσο από άποψη δημόσιου λογιστικού, όσο και από άποψη διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Συγχρόνως, ο εν λόγω 

έλεγχος στοχεύει στην επαλήθευση της ακρίβειας, της ειλικρίνειας και της 

αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και στοιχείων προκειμένου να 

εξακριβωθεί η νομιμότητα τους και να εξασφαλιστεί η σωστή απεικόνισης τους. 

Ο λειτουργικός έλεγχος αποβλέπει στην προαγωγή και την προώθηση της 

αποτελεσματικής λειτουργίας ενός νοσοκομείου. Σύμφωνα με τον Wolper (1979) με 

την εφαρμογή του λειτουργικού ελέγχου κάθε Μονάδα Παροχής Υγείας όχι μόνο 

επιδιώκει να μετρήσει την αποδοτικότητα των επιμέρους τμημάτων της μονάδας, 

αλλά και να εντοπίσει τα τμήματα που χρειάζονται μεγαλύτερη βελτίωση. Με τον 

λειτουργικό έλεγχο εξετάζεται εάν εφαρμόζεται το οργανόγραμμα, αν τηρείται η 

νομοθεσία, αν υπάρχει έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν την διενέργεια 

                                                 
10 Παπαστάθης Π., (2003) 
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συναλλαγών, καθώς και αν τα επιμέρους τμήματα του νοσοκομείου λειτουργούν 

μεταξύ τους αρμονικά και αποδοτικά. 

Ο έλεγχος προμηθειών επιτηρεί την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων 

διαδικασιών των προμηθειών. Αξιολογεί αν και κατά πόσο είναι αναγκαία η 

προμήθεια υλικών και προβαίνει στον ενδελεχή έλεγχο του κόστους αυτών. 

Επιπλέον, ο έλεγχος προμηθειών εξετάζει αν και κατά πόσο διενεργούνται διαφανείς 

διαγωνισμοί καθώς και αν συνάπτονται νόμιμες συμβάσεις με τους προμηθευτές για 

την προμήθεια των απαραίτητων υλικών. 

Τέλος, ο έλεγχος δαπανών των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του Ε.Σ.Υ. 

διενεργείται από το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε.Σ.) του κράτους, και διακρίνεται σε δυο 

κατηγορίες: α) τον προληπτικό (a priori) και β) τον κατασταλτικό (a posteriori). Ο 

προληπτικός προηγείται του κατασταλτικού και εξετάζει την νομιμότητα των 

συμβάσεων για προμήθειες αγαθών, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των οποίων 

υπερβαίνει ένα συγκεκριμένο ποσό όπως αυτό ορίζεται από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Ο κατασταλτικός αφορά τον έλεγχο της οικονομικής διαχείρισης της μονάδας για 

διάστημα ενός έτους. Πιο συγκεκριμένα, γίνεται εξέταση σωστής διάθεσης των 

πιστώσεων του προϋπολογισμού και έλεγχος συμφωνίας του ταμειακού υπολοίπου 

στο τέλος κάθε οικονομικής χρήσης. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, επιτυγχάνεται 

και το κλείσιμο της διαχειριστικής χρήσης απαλλάσσοντας παράλληλα, την διοίκηση 

και το λογιστήριο από κάθε ευθύνη διαχείρισης του αναφερόμενου έτους. 

 

3.3  Σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο σκοπός του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου είναι να αποτελεί εργαλείο της 

διοίκησης για την επίτευξη των επιχειρησιακών της στόχων. Παράλληλα, δίνει την 

δυνατότητα στην διοίκηση όχι μόνο να εκτιμήσει, να μετρήσει αλλά και να συγκρίνει 

τα αποτελέσματα αυτού με τους αρχικούς στόχους που αυτή έχει θέσει. 

Το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου βοηθάει στο να γίνεται κατάτμηση των 

αρμοδιοτήτων και των υποχρεώσεων, μέσα στον οργανισμό-νοσοκομείο, κατά τον 

πιο αποτελεσματικό τρόπο. Έτσι, ρυθμίζονται οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων 

καθώς επίσης, ενισχύεται η συνεργασία τους, βελτιώνοντας παράλληλα την ποιότητα 

των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. 

Επιπροσθέτως, με το Σύστημα του Εσωτερικού Ελέγχου ορίζονται κανόνες και 

συμπεριφορές. Με τον τρόπο αυτό, ενθαρρύνεται η ανάληψη πρωτοβουλιών από τους 
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εργαζόμενους και διευκολύνεται το έργο τους χωρίς να τίθενται περιορισμοί που 

παρακωλύουν την λειτουργία του νοσοκομείου. 

Τέλος, επιτυγχάνεται η αξιοποίηση και η σωστή διαχείριση των οικονομικών 

πόρων ενός νοσοκομείου. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου κινείται και δρα σε 

οργανωτικό και επιχειρησιακό πνεύμα και στοχεύει στην κάλυψη ζωτικών αναγκών. 

Επιπλέον, όντας ευέλικτο και αποτελεσματικό συμβάλει στην διασφάλιση της 

βιωσιμότητας και της σωστής λειτουργίας αυτού. 

  

3.4 Βασικές Αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Οι βασικές αρχές του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου βοηθούν τους ελεγκτές 

να αναπτύξουν δεξιότητες και να αποκτήσουν ικανότητες και γνώσεις, εφόδια 

απαραίτητα για την άσκηση του ελεγκτικού τους έργου. 

Ξεκινώντας λοιπόν, την περιγραφή των αρχών του Συστήματος Εσωτερικού 

Ελέγχου, είναι: 

1) Η σωστή στελέχωση από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. Ο 

αριθμός των εργαζομένων που θα υπάρχουν σε κάθε τμήμα, το επίπεδο των 

γνώσεων που αυτοί θα διαθέτουν καθώς και το είδος της εμπειρίας τους, 

είναι στοιχεία που χρήζουν ιδιαίτερης σημασίας και θα πρέπει να ληφθούν 

σοβαρά υπόψη για την στελέχωση του κάθε τμήματος. 

2) Η αποκέντρωση της διοίκησης. Ανάλογα με το βαθμό της οργάνωσης και 

το μέγεθος κάθε νοσοκομείου θα πρέπει τόσο η διοίκηση όσο και κάθε 

τμήμα ξεχωριστά να μεριμνούνε ώστε να γίνεται κατανομή των 

αρμοδιοτήτων. Επίσης, θα πρέπει να δίνεται η δυνατότητα σε κάθε τμήμα 

να ασκεί περισσότερες εξουσίες και να αναλαμβάνει περισσότερες ευθύνες. 

Κάθε τμήμα θα πρέπει να λειτουργεί αυτόνομα και να είναι υπεύθυνο για 

τα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων του τόσο σε επίπεδο συνόλου όσο 

και σε ατομικό επίπεδο (εργαζόμενοι). Μια ακόμη ευθύνη της διοίκησης 

αλλά και των επιμέρους τμημάτων θα πρέπει να είναι η αξιολόγηση των 

ενεργειών και η μέτρηση της αποτελεσματικότητας τόσο των διοικητικών 

όσο και των υπόλοιπων στελεχών καθώς και η λήψη ανάλογων μέτρων για 

την βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων, από αυτούς, υπηρεσιών. 

3) Η διασφάλιση των συναλλαγών. Σύμφωνα λοιπόν, με την αρχή αυτή, για 

κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται κρίνεται αναγκαίο να 

ακολουθούνται οι θεσμοθετημένοι κανόνες και οι οδηγίες που παρέχοντα 
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από την διοίκηση. Παράλληλα, ο προληπτικός έλεγχος επιβάλλεται να 

προηγείται των συναλλαγών. Ενώ με την διενέργεια αυτού υποβοηθείται η 

σωστή καταχώρηση και απεικόνιση κάθε λογιστικής πράξεως. Επιπλέον, οι 

συναλλαγές θα πρέπει να αποτυπώνονται σε ειδικά σχεδιασμένα έντυπα 

παρέχοντας έτσι διαρκή και σωστή πληροφόρηση, ελαχιστοποιώντας με 

τον τρόπο αυτό την πιθανότητα λάθους. Περισσότερο όμως σημαντικό 

είναι το γεγονός ότι διευκολύνονται οι αναλυτές των οικονομικών 

καταστάσεων αλλά και η διοίκηση καθώς τους δίνεται η δυνατότητα να 

λάβουν ορθολογικότερες αποφάσεις. 

4) Η συστηματική επιτήρηση και επισκόπηση της εργασίας. Τόσο με την 

επιτήρηση όσο και με την επιθεώρηση της εργασίας επιτυγχάνεται η άμεση 

διορθωτική παρέμβαση, όπου αυτή κρίνεται αναγκαία, εξασφαλίζοντας 

έτσι την πιστή τήρηση των κανόνων και των διαδικασιών. 

5) Η έγκαιρη και τακτική ενημέρωση. Η διοίκηση καθώς και όλα τα 

επίπεδα αυτής θα πρέπει να λαμβάνουν έγκαιρα και πραγματικά στοιχεία 

αλλά και πληροφορίες που προέρχονται τόσο από το εσωτερικό όσο και 

από το εξωτερικό περιβάλλον του νοσοκομείου και σκοπό έχουν την 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

6) Η δημιουργία ενός ανεξάρτητου τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Το 

τμήμα αυτό, όντας ανεξάρτητο από τα υπόλοιπα τμήματα του νοσοκομείου, 

αλλά και ταυτόχρονα εποπτευόμενο από την διοίκηση όχι μόνο θα πρέπει 

να επιβλέπει, να εκτιμά, να αξιολογεί τις ενέργειες των επιμέρους 

τμημάτων, αλλά και να ελέγχει τον βαθμό υλοποίησης των στόχων που η 

διοίκηση έχει θέσει. Θα πρέπει δηλαδή να υπάρχει μια σχέση αμοιβαίας 

υποστήριξης και συνεργασίας μεταξύ του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

και της διοίκησης. Καθώς μόνο με την αμοιβαία συνεργασία υλοποιείται το 

έργο του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου με ανεξαρτησία και 

αντικειμενικότητα. Παράλληλα, παρέχεται στην διοίκηση η πληροφόρηση 

που χρειάζεται για να διαχειρισθεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο και να 

επιτύχει τους στόχους της. 

7) Η παροχή εξουσιοδοτήσεων. Για την πραγματοποίηση ορισμένων 

συναλλαγών και ιδιαιτέρως οικονομικών θα πρέπει να δίνεται, όπου 

χρειάζεται, έγκριση από τα ανώτερα στελέχη ή το Διοικητικό Συμβούλιο. 

Οι συναλλαγές αυτές που απαιτούν έγκριση είναι επιβεβλημένες λόγω του 
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ύψους των κονδυλίων που προκύπτουν και διαφέρουν από εκείνες που 

μπορούν να ρυθμιστούν με τους ήδη υπάρχοντες λειτουργικούς κανόνες 

ενός νοσοκομείου. Επιπλέον, η έγκριση συμβάλλει στην ενίσχυση του 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς περισσότερα άτομα αποφασίζουν 

για την πραγματοποίηση η όχι μιας συναλλαγής συμβάλλοντας έτσι στην 

πάταξη της κατάχρησης του δημόσιου χρήματος και της απάτης. 

 

3.5 Η Δομή ενός Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

Η δομή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου δεν είναι ίδια για όλα τα 

νοσοκομεία. Αντίθετα διαμορφώνεται ανάλογα με το μέγεθος αυτού και τις ανάγκες 

που υπάρχουν. Ένα λοιπόν, Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 

περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

a. Εγκεκριμένο και πλήρως αναπτυγμένο οργανόγραμμα στο οποίο θα 

διαχωρίζεται με σαφήνεια και θα καθορίζεται ο χώρος ευθύνης κάθε 

τμήματος 

b. Αξιόπιστο και εκπαιδευμένο προσωπικό που να γνωρίζει καλά τον 

οργανισμό-νοσοκομείο καθώς και το έργο που θα επιτελέσει 

c. Οργανωτικό πλαίσιο περιγραφής καθηκόντων και διαδικασιών τόσο για 

τα επιμέρους τμήματα όσο και για το σύνολο του νοσοκομείου 

d. Οργανωμένο σύστημα εξουσιοδοτήσεων αρμοδιοτήτων και ευθυνών 

e. Σύστημα εκχώρησης αρμοδιοτήτων σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας που θα 

συμβάλλει στην βελτίωση της λειτουργίας του οργανισμού 

f. Αξιόπιστο και καλά δομημένο μηχανογραφικό σύστημα με το οποίο θα 

εξασφαλίζεται η ακριβής και συνεχής ενημέρωση των στελεχών 

g. Πληρέστατο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας όπου θα περιγράφονται με 

ακρίβεια το αντικείμενο εργασίας και οι στόχοι του κάθε τμήματος 

h. Μια Επιτροπή Ελέγχου (audit committee) ως μέρος του Συστήματος, η 

οποία θα βοηθήσει την αποτελεσματική εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου 

i. Κανόνες ασφαλείας τόσο για το προσωπικό όσο και για τα περιουσιακά 

στοιχεία του οργανισμού-νοσοκομείου που θα εξασφαλίζουν την 

προστασία τους 

j. Συστήματα I.S.O. δηλαδή συστήματα που να διασφαλίζουν την ποιότητα 

των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

4.1 Γενικά 

Στα κεφάλαια που προηγήθηκαν έγινε μια περιγραφή της ιδεατής εικόνας που 

πρέπει να παρουσιάζουν οι οικονομικές και διοικητικές υπηρεσίες και τα τμήματα 

των Μονάδων Υγείας και κυρίως τα νοσοκομεία. Παρόλο που σε πολλές χώρες με 

ανεπτυγμένα συστήματα υγείας εκτελούνται με επιτυχία τα όσα προαναφέρθηκαν, 

στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στις Μονάδες Υγείας του Ε.Σ.Υ. δεν 

εφαρμόζονται ή εφαρμόζονται πλημμελώς, ενώ δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι η 

ύπαρξη τόσο του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου όσο και η εφαρμογή του 

ελεγκτικού μηχανισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια 

αναφορά αλλά και περιγραφή του λογιστικού συστήματος που εφαρμόζουν οι 

δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

 

4.2 Βασικές Έννοιες του Λογιστικού Συστήματος  

Η οικονομική διαχείριση των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας μας, ως 

Ν.Π.Δ.Δ., στηρίζεται στην εφαρμογή Δημόσιου Λογιστικού Συστήματος (Ν.Δ. 

496/74) και στο Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ. όπως αυτό διαμορφώθηκε 

από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους του Υπουργείου Οικονομίας και 

Οικονομικών (1982 έως και 2001). Για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου 

λειτουργίας της οικονομικής διαχείρισης απαιτείται να αναλυθούν βασικές έννοιες 

που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας του δημόσιου λογιστικού συστήματος και οι 

οποίες για πολλούς (που βρίσκονται εκτός του δημόσιου χώρου) είναι άγνωστες. Πιο 

αναλυτικά: 

Οικονομικό έτος (Ν.Δ. 496/74, άρθρο 2) είναι η χρονική περίοδος που 

περιλαμβάνει τις διοικητικές πράξεις και τα γεγονότα που σχετίζονται με την 

διαχείριση του χρήματος και την περιουσία του Ν.Π.Δ.Δ. Το οικονομικό έτος 

ξεκινάει την 1η Ιανουαρίου και λήγει της 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού 

έτους. Ωστόσο, παλαιότερα ήταν εφικτή η αλλαγή της ημερομηνίας έναρξης και 

λήξης του οικονομικού έτους, με θέσπιση προεδρικού διατάγματος το οποίο 

εκδιδόταν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Στις μέρες μας η δυνατότητα αυτή δεν 
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υφίσταται καθώς από το 2000 και έπειτα υποχρεωτικά το οικονομικό έτος ταυτίζεται 

με το ημερολογιακό. 

Προϋπολογισμός (Ν.Δ. 496/74, άρθρο 3) είναι η διοικητική πράξη με την 

οποία προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζοντα τα όρια των εξόδων πιστώσεων του 

Ν.Π.Δ.Δ. για κάθε οικονομικό έτος. Πιο αναλυτικά, στον προϋπολογισμό 

περιλαμβάνονται τα προβλεπόμενα έσοδα και έξοδα και τα αναμενόμενα οικονομικά 

οφέλη (ή ζημίες) του επόμενου έτους ή επόμενων ετών. 

Έσοδα (Ν.Δ. 496/74 άρθρο 5) του προϋπολογισμού νοούνται τα βεβαιωμένα 

και εισπραγμένα ποσά μέχρι την ημερομηνία λήξης του ημερολογιακού έτους, 

ασχέτως την οικονομική περίοδο από την οποία προέρχονται. Κατά συνέπεια, στα 

έσοδα περιλαμβάνονται και εισπραχθέντα ποσά που αφορούν προηγούμενες 

οικονομικές χρήσεις. 

Τα έσοδα των νοσηλευτικών ιδρυμάτων προέρχονται από την παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών σε διάφορες κατηγορίες πολιτών, ιδιωτών-ανασφάλιστων 

και ασφαλισμένων. Έσοδα επίσης, έχουν τα νοσοκομεία από την εκμετάλλευση 

κινητής και ακίνητης περιουσίας, από εκποίηση πάγιων και υλικών, από δωρεές και 

κληροδοτήματα, από επιβολή προστίμων σε υπαλλήλους. Αλλά και οι επιχορηγήσεις 

που προέρχονται είτε από τον Κρατικό Τακτικό Προϋπολογισμό είτε από τον 

προϋπολογισμό των δημόσιων επενδύσεων θεωρούνται έσοδα των δημόσιων 

Μονάδων Παροχής Υγείας. 

Έξοδα (Ν.Δ. 496/74, άρθρο 7) του προϋπολογισμού είναι όλες οι 

πραγματοποιούμενες, κατά την διάρκεια ενός έτους, πληρωμές, ασχέτως του χρόνου 

στον οποίο δημιουργήθηκαν οι αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ενώ χρόνος 

πραγματοποίησης της πληρωμής θεωρείται ο χρόνος εξόφλησης της δαπάνης. 

Τα έξοδα των νοσοκομειακών μονάδων αφορούν κυρίως την προμήθεια 

αντιδραστηρίων, υγειονομικών και φαρμακευτικών υλικών, πάγιου εξοπλισμού και 

μηχανημάτων. Ενώ υπάρχουν και έξοδα που δημιουργούνται από την κάλυψη πάγιων 

αναγκών όπως είναι η μισθοδοσία του επικουρικού ιατρικού προσωπικού. 

Η λογιστική απεικόνιση τόσο των εσόδων όσο και των εξόδων γίνεται μέσω 

της χρήσης λογιστικών κωδικών, όπως αυτοί ορίζονται στον «Κώδικα Κατάταξης 

Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ.» (η ανάλυση αυτού θα γίνει στις 

ενότητες που ακολουθούν). Κάθε έσοδο αλλά και έξοδο αντιστοιχίζεται σε ένα 

συγκεκριμένο κωδικό αριθμό το λεγόμενο Κ.Α.Ε. 
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4.3 Βιβλία και Στοιχεία των Δημόσιων Μονάδων Υγείας 
 

Τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου συμπεριλαμβανομένων και των 

νοσοκομείων είναι υποχρεωμένα να τηρούν τα ακόλουθα λογιστικά βιβλία (Ν.Δ. 

496/74 άρθρο 24): α) το βιβλίο ταμείου, β) το ημερολόγιο εσόδων-εξόδων, γ) το 

γενικό καθολικό, δ) το βιβλίο απογραφής, ε) το βιβλίο ισολογισμού και απολογισμού. 

Πιο αναλυτικά: 

Στο βιβλίο ταμείου απεικονίζονται τα έσοδα και τα έξοδα με βάση των κωδικό 

αριθμό τους (Κ.Α.Ε.). Με τον τρόπο αυτό, εξασφαλίζεται η ημερήσια, μηνιαία, αλλά 

και ετήσια παρακολούθηση των ταμειακών κινήσεων και προσδιορίζεται το υπόλοιπο 

αυτού. 

Το ημερολόγιο εσόδων-εξόδων λειτουργεί ως αναλυτικό καθολικό του 

δημόσιου λογιστικού συστήματος. Σε αυτό καταχωρούνται τα έσοδα-έξοδα, ανά 

Κ.Α.Ε, που πραγματοποιούνται από την καθημερινή δραστηριότητα του 

νοσοκομείου. Το άθροισμα των ποσών που αναγράφονται στο εν λόγω ημερολόγιο 

θα πρέπει να συμφωνεί με αυτό που εμφανίζεται στο βιβλίο ταμείου. 

Το γενικό καθολικό αποτελεί ένα από τα βασικότερα λογιστικά βιβλία, διότι σε 

αυτό εμφανίζονται, συγκεντρωτικά, όλες οι λογιστικές κινήσεις των Μονάδων 

Υγείας. Επίσης, ταξινομούνται οι οικονομικές πράξεις με βάση τον τρόπο που 

καταχωρήθηκαν στο ημερολόγιο. 

Στο βιβλίο απογραφής παρουσιάζονται τα στοιχεία της περιουσίας των 

Μονάδων Υγείας έτσι όπως προέκυψαν από την εξωτερική, την εκτός λογιστικών 

βιβλίων, εξακρίβωση και καταγραφή τους. Στο ίδιο βιβλίο καταχωρείται και ο 

ετήσιος ισολογισμός ο οποίος αντικατοπτρίζει την οικονομική κατάσταση του 

νοσοκομείου σε μια δεδομένη χρονική στιγμή και περιλαμβάνει τις εισπράξεις και 

πληρωμές, εντός και εκτός προϋπολογισμού, του περασμένου έτους. 

Στο βιβλίο απολογισμού σύμφωνα με το νόμο (Ν. 2362/95) εμφανίζονται τόσο 

τα έσοδα, που έχουν προϋπολογισθεί, βεβαιωθεί, διαγραφεί, εισπραχθεί ή αναμένεται 

να εισπραχθούν, όσο και τα έξοδα, δηλαδή, οι πιστώσεις που έχουν προϋπολογισθεί, 

οι υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί, τα έξοδα που πληρώθηκαν, οι αδιάθετες 

πιστώσεις, καθώς και τυχόν υπερβάσεις που σημειώθηκαν. 

Εκτός όμως από τα βιβλία, οι Μονάδες Υγείας είναι υποχρεωμένες να 

χρησιμοποιούν, τόσο για την απεικόνιση όσο και την διαχείριση της οικονομικής τους 

δραστηριότητας, παραστατικά, τα λεγόμενα στοιχεία. 

Τα συνήθη χρησιμοποιούμενα στοιχεία είναι τα ακόλουθα: 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 34

Δελτίο Παραγγελίας Υλικού είναι το παραστατικό με το οποίο δίνονται οι 

παραγγελίες υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού. Στο εν λόγω δελτίο 

περιγράφεται το είδος του υλικό και ο κωδικός του. Επίσης, προσδιορίζεται, 

αριθμητικώς και ολογράφως,  η ακριβής ποσότητα του προϊόντος που απαιτείται. 

Πρωτόκολλο Παραλαβής και Πράξη Εισαγωγής Υλικού: αποτελεί το 

στοιχείο μέσω του οποίου παραλαμβάνονται από τις αποθήκες όλα τα υλικά που 

αγοράζει για τη λειτουργία του το νοσοκομείο. Η εγκυρότητα του προϋποθέτει την 

υπογραφή τριών ατόμων τα οποία συγκροτούν την επιτροπή παραλαβής (ο 

αποθηκάριος, ο/η προϊστάμενος οικονομικού, ο/η διοικητικός διευθυντής). Με τον 

τρόπο αυτό βεβαιώνεται η ορθή παραλαβή (σε ποσότητα και ποιότητα) των υλικών 

που αναγράφονται στο Δελτίο Αποστολής-Τιμολόγιο του προμηθευτή.11 

Αίτηση Χορήγησης Υλικού: το παραστατικό αυτό εκδίδεται από τις επιμέρους 

μονάδες του νοσοκομείου και απευθύνεται προς το γραφείο διαχείρισης υλικού. Σε 

αυτό αναγράφονται τα υλικά, αναλώσιμα ή μη, που αιτούνται τα τμήματα για την 

κάλυψη των αναγκών τους. 

Εντολή Διάθεσης Υλικού - Πράξη Εξαγωγής από Αποθήκη: είναι το έντυπο 

στο οποίο καταγράφονται οι ποσότητες και τα είδη που εξάγονται από την αποθήκη. 

Αποτελεί συνοδευτικό μεταφοράς των αναλώσιμων η μη υλικών που ζητούνται από 

τα επιμέρους τμήματα του νοσοκομείου. Ενώ μέσω αυτού, ενημερώνεται η αποθήκη 

για τις ποσότητες που απομένουν καθώς και για αυτές που διακινούνται προς 

ανάλωση στα επιμέρους τμήματα. 

Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής: αποτελεί το έγγραφο στο οποίο 

απεικονίζεται η κάθε είδους προμήθεια της δημόσιας Μονάδας Υγείας και μέσω του 

οποίου ζητείται η εξόφληση-πληρωμή της δαπάνης. Σε ένταλμα, εκτός από το ποσό 

της πληρωμής αναγράφονται επίσης, οι ακόλουθες πληροφορίες: α) ο δικαιούχος 

προμηθευτής, β) το είδος της προμήθειας, γ) οι κρατήσεις και δ) τα συνημμένα 

δικαιολογητικά που απαιτούνται για την τεκμηρίωση της νομιμότητας της δαπάνης 

και την θεώρηση της από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Δελτίο Παροχής Υπηρεσιών: είναι το στοιχείο στο οποίο καταχωρούνται οι 

εισπράξεις που πραγματοποιούνται, από το γραφείο κίνησης ασθενών ή από την 

γραμματεία εξωτερικών ιατρείων, για νοσήλια και εξετάσεις. Το εν λόγω δελτίο μαζί 

                                                 
11 Πολύζος Μ., (2007) 
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με τα χρήματα που εισπράχθηκαν, κατατίθενται στο Ταμείο, όπου και εκδίδεται το 

γραμμάτιο είσπραξης. 

 

4.4 Διαχείριση Κρατικών Προμηθειών 

4.4.1 Ορισμός 

Σύμφωνα με τον οδηγό κρατικών προμηθειών της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου, κρατικές προμήθειες είναι οι αγορές (αγαθών, έργων, υπηρεσιών) που 

πραγματοποιούν οι διάφοροι φορείς και υπηρεσίες του Δημοσίου (Υπουργεία, 

Νοσοκομεία, ΕΛ.ΑΣ., Γ.Ε.Σ., Πυροσβεστικό Σώμα κτλ.), οι τοπικές αυτοδιοικήσεις 

(Περιφέρειες, Νομαρχίες, Δήμοι, Κοινότητες) και οι Δ.Ε.Κ.Ο. (Ε.ΥΔ.ΑΠ., Ο.Σ.Ε., 

Ο.Α.Σ.Α.) για την κάλυψη των λειτουργικών τους αναγκών. 

Οι κρατικές προμήθειες ή διαφορετικά ονομαζόμενες οι προμήθειες του 

δημοσίου υλοποιούνται με την βοήθεια γραπτών συμβάσεων των «συμβάσεων του 

δημοσίου». Οι συμβάσεις είναι νομικά κατοχυρωμένες συμφωνίες, που καθορίζουν 

τους όρους και το περιεχόμενο του διακανονισμού, μεταξύ δυο συμβαλλόμενων 

μερών, της αναθέτουσας αρχής (νοσοκομείο) και των προμηθευτών (επιχειρήσεις ή 

ιδιώτες), για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών. 

 

4.4.2 Βασικές Αρχές των Κρατικών Προμηθειών 

Οι αρχές που διέπουν τις κρατικές προμήθειες είναι οι ακόλουθες τρεις: α) της 

δημοσιότητας, β) της διαφάνειας των διαδικασιών, γ) της ίσης μεταχείρισης των 

προμηθευτών. Πιο αναλυτικά: 

Η αρχή της δημοσιότητας, σύμφωνα με την αρχή αυτή, οι αγορές του 

δημοσίου πρέπει να γίνονται γνωστές στους ενδιαφερόμενους μέσω του εθνικού 

τύπου και της εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Για κάποιες όμως 

προμήθειες εξαιρετικά χαμηλής αξίας, οι οποίες ορίζονται από τον νόμο, η αρχή της 

δημοσιότητας δεν εφαρμόζεται. 

Η αρχή της διαφάνειας των διαδικασιών ορίζει ότι η όλη διαδικασία της 

διακήρυξης, επιλογής του προμηθευτή και ανάθεσης μια σύμβασης του δημοσίου 

πρέπει να βασίζεται σε κανόνες που είναι σαφείς και κατανοητοί εκ των προτέρων 

και ισχύουν συνολικά καθ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού. Επίσης, απαγορεύεται 

ρητά, η αλλαγή των όρων του διαγωνισμού μετά την προκήρυξη του εκτός εάν αυτό 

γίνει αποδεκτό κατόπιν ενστάσεων και προσφυγών των διαγωνιζόμενων. 
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Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των προμηθευτών η οποία αναφέρει ότι δεν 

είναι δυνατόν οι όροι του διαγωνισμού να αποκλείουν επιχειρήσεις άλλης χώρας ή 

κάποια κατηγορία επιχειρήσεων της ίδιας χώρας, εισάγοντας πολιτική διακρίσεων. 

 

4.4.3 Φορείς Προγραμματισμού των Διαγωνισμών των Κρατικών 
Προμηθειών 

Ο κύριος φορέας προγραμματισμού των κρατικών προμηθειών στην χώρα μας 

είναι το Υπουργείο Ανάπτυξης και ειδικότερα η Γενική Διεύθυνση Κρατικών 

Προμηθειών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, η οποία καταρτίζει το Ενιαίο 

Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.). 

Το Σεπτέμβριο, κάθε χρόνου η Γενική Διεύθυνση Κρατικών Προμηθειών 

αποστέλλει στους διάφορους φορείς του Δημοσίου (Νοσοκομεία, Ο.Τ.Α., ΕΛ.ΑΣ., 

Γ.Ε.Σ. κ.α.) εγκύκλιο με την οποία ζητά να της κοινοποιήσουν τις ανάγκες τους σε 

προμήθειες, προκειμένου να καταρτιστεί το Ε.Π.Π. του επόμενου έτους. Στην 

συνέχεια, με κοινή απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Οικονομικών εγκρίνεται 

το εν λόγω πρόγραμμα. 

Υπάρχουν όμως, και φορείς (π.χ. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, Ο.Τ.Α. και 

Δ.Ε.Η.), οι οποίοι κανονίζουν από μόνοι τους τις προμήθειες και διαθέτουν για το 

σκοπό αυτό ειδικό κανονισμό προμηθειών. Ενώ στο Υπουργείο Υγείας, οι 

προμήθειες των εποπτευόμενων από το εν λόγω υπουργείο φορέων, διενεργούνται 

μέσω της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας. Πέρα όμως από τις περιπτώσεις που 

αναφέρθηκαν, κάθε φορέας μπορεί, κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, να ζητήσει 

από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου εξουσιοδότηση, για την διενέργεια 

διαγωνισμού εύρεσης της πιο συμφέρουσας προσφοράς και την σύναψη σύμβασης. 

Επίσης, είναι δυνατό να ανατεθεί στον φορέα, χωρίς να είναι υπεύθυνος για την 

διενέργεια του διαγωνισμού και την σύναψη σύμβασης, η επίβλεψη καλής εκτέλεσης 

αυτής. 

 

4.4.4 Προγραμματισμός Προμηθειών των Μονάδων Υγείας 

Κάθε αποκεντρωμένη Μονάδα Παροχής Υπηρεσιών Υγείας της Δ.Υ.ΠΕ. είναι 

υποχρεωμένη μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους, να καταρτίσει και να υποβάλλει 

στο τμήμα προμηθειών της οικείας Δ.Υ.ΠΕ. τον προγραμματισμό των προμηθειών 

για το επόμενο έτος. 
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Το πρόγραμμα προμηθειών καταρτίζεται με βάση α) τις πραγματικές και 

αιτιολογημένες ανάγκες, και β) τον ετήσιο προϋπολογισμό των δαπανών της 

Μονάδας Υγείας, που ενέκρινε ο Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και 

περιέχει τουλάχιστον (Ν. 2995/2001, άρθρο 3, Ν. 3918/2011, άρθρο 5): 

a. Το είδος με αναφορά σε συγκεκριμένους κωδικούς 

b. Την ποσότητα 

c. Την αξία 

d. Την πηγή χρηματοδότησης 

e. Τα αποθέματα του εντασσόμενου είδους 

f. Τον χρόνο απορρόφησης της χρηματοδότησης 

g. Τον τρόπο διενέργειας της προμήθειας 

h. Τον τρόπο πληρωμής 

i. Τα κριτήρια αξιολόγησης 

Καθώς και κάθε άλλο στοιχείο απαραίτητο για την αιτιολόγηση της ένταξης του 

συγκεκριμένου είδους στο πρόγραμμα προμηθειών. 

Στη συνέχεια, το τμήμα προμηθειών της Δ.Υ.ΠΕ. ελέγχει, αξιολογεί και 

εγκρίνει την σκοπιμότητα των προτάσεων όλων των αποκεντρωμένων μονάδων του 

και καταρτίζει μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του ίδιου έτους, το Περιφερειακό 

Πρόγραμμα Προμηθειών και Υπηρεσιών, το οποίο εγκρίνεται και από το Δ.Σ. αυτής. 

Στο Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών καθορίζονται: 

a. Η αποδεκτή τιμή μονάδας 

b. Η μέγιστη ποσότητα ανά κωδικό προϊόντος ή υπηρεσίας 

c. Ο χρόνος και ο τρόπος παράδοσης των προϊόντων 

d. Ο χρόνος και ο τρόπος παροχής των υπηρεσιών 

e. Ο τρόπος πληρωμής 

f. Η διαδικασία πραγματοποίησης της προμήθειας του προϊόντος ή 

παροχής της υπηρεσίας 

Καθώς και ο προσδιορισμός κάθε άλλου στοιχείου που είναι απαραίτητο για την 

αποτελεσματική υλοποίηση του Προγράμματος. 

Η έγκριση του εν λόγω προγράμματος είναι αδύνατη σε περίπτωση υπέρβασης 

του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Δ.Υ.ΠΕ. Παράλληλα, η διαπίστωση 

παρεκκλίσεων από την αποδεκτή τιμή μονάδας των προϊόντων, τον χρόνο και τον 

τρόπο παράδοσης καθώς και όλων των άλλων προαναφερθέντων στοιχείων συνιστά 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 38

πειθαρχικό παράπτωμα του Διοικητή της Υγειονομικής Περιφέρειας και τιμωρείται 

με πρόστιμο. 

Το εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Περιφερειακό Πρόγραμμα Προμηθειών και 

Υπηρεσιών της Δ.Υ.ΠΕ. υποβάλλεται ακολούθως στην Συντονιστική Επιτροπή 

Προμηθειών μέχρι την 1η Απριλίου προκειμένου να καθοριστούν α) οι διαγωνισμοί 

προμηθειών προϊόντων και υπηρεσιών που θα διενεργηθούν σε επίπεδο Υγειονομικής 

Περιφέρειας ή περισσοτέρων Υγειονομικών Περιφερειών ή σε εθνικό επίπεδο, β) η 

αναθέτουσα αρχή η οποία θα αναλάβει τη διενέργεια διαγωνισμού, την σύναψη και 

τη μέριμνα εκτέλεσης της σύμβασης. Το τελικό υποβαλλόμενο πρόγραμμα αποτελεί 

το Συνολικό Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών. 

Ακολούθως, η Συντονιστική Επιτροπή Προμηθειών εγκρίνει το Συνολικό 

Πρόγραμμα Προμηθειών Προϊόντων και Υπηρεσιών και το κοινοποιεί μέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Απριλίου στο Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και 

Ανταγωνιστικότητας. Τέλος, το εν λόγω Υπουργείο οφείλει να το εντάξει εντός μηνός 

από την υποβολή του στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών (Ε.Π.Π.) σύμφωνα με τον 

νόμο 2286/1995. Προμήθειες ειδών ή υπηρεσιών των οποίων η προϋπολογισθείσα 

δαπάνη δεν ξεπερνάει ετησίως το ποσό των 60.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α. εξαιρούνται από την υποχρέωση ένταξης στο σχέδιο Προγράμματος 

Προμηθειών και κατ’ επέκταση στο Περιφερειακό και Συνολικό Πρόγραμμα 

Προμηθειών. 

 

4.4.5 Τρόπος Διενέργειας Προμηθειών  

Η υλοποίηση των προμηθειών των Ν.Π.Δ.Δ. (νοσοκομείων) πραγματοποιείται 

με τις ακόλουθες βασικές διαδικασίες α) ανοιχτό διαγωνισμό, β) κλειστό διαγωνισμό, 

γ) πρόχειρο διαγωνισμό, δ) διαπραγμάτευση. 

Με βάσει τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου, με την διαδικασία 

του ανοιχτού διαγωνισμού πραγματοποιούνται περίπου το 75% των κρατικών 

προμηθειών της χώρας μας. Παράλληλα, η διαδικασία αυτή εξασφαλίζει τη 

μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των υποψήφιων προμηθευτών, αφού προϋποθέτει την 

δημοσίευση της πλήρους διακήρυξης και επιτρέπει σε κάθε ενδιαφερόμενο να 

υποβάλλει προσφορά. Στις Μονάδες Υγείας, ο ανοιχτός διαγωνισμός εφαρμόζεται για 

την προμήθεια, σε ετήσια βάση, υλικών όπως είναι τα αντιδραστήρια, βηματοδότες, 

καθετήρες, χειρουργικά είδη, ουροσυλλέκτες, ακτινογραφικές πλάκες κ.α. 
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Στον κλειστό διαγωνισμό η διαδικασία που ακολουθείται είναι διαφορετική. 

Αρχικά, ο αναθέτων φορέας δημοσιεύει πρόσκληση ενδιαφέροντος, η οποία είναι μια 

γενική διακήρυξη. Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής μαζί με έναν 

φάκελο ικανότητας, ο οποίος περιγράφει το προφίλ της εταιρίας. Όσοι επιλεγούν με 

βάση τα στοιχεία ικανότητας, λαμβάνουν γνώση της πλήρους διακήρυξης και 

καλούνται να υποβάλλουν πλήρη προσφορά, δηλ. κατάθεση τιμών, τεχνικά 

χαρακτηριστικά. Επίσης, στο πλαίσιο υλοποίησης του εν λόγω διαγωνισμού, ο 

αναθέτων φορέας, μπορεί να ορίσει μέσα στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 

τον ανώτατο και τον κατώτατο αριθμό προμηθευτών που μπορούν να συμμετέχουν. Ο 

αριθμός αυτός δεν πρέπει να είναι μικρότερος από πέντε και μεγαλύτερος από είκοσι. 

Με την διαδικασία του κλειστού διαγωνισμού, τα νοσοκομεία διενεργούν σε ετήσια 

βάση προμήθειες που αφορούν χαρτοβάμβακα, υφάσματα, σεντόνια, γραφική ύλη, 

έντυπα, κ.α. 

Για τις προμήθειες χαμηλού ύψους μέχρι ενός ορίου, όπως αυτό καθορίζεται με 

Υπουργική Απόφαση, δεν δικαιολογείται η διενέργεια κανονικού διαγωνισμού, έτσι η 

επιλογή του προμηθευτή γίνεται με την διεξαγωγή πρόχειρου διαγωνισμού. Οι 

Μονάδες Υγείας διενεργούν τον εν λόγω διαγωνισμό για την ανάδειξη εργολάβου 

πλύσης ακάθαρτου ιματισμού, για την προμήθεια νωπών αλιευμάτων, για την 

αναγόμωση πυροσβεστήρων κ.α. Στον πρόχειρο διαγωνισμό δεν απαιτείται 

δημοσίευση. Υποβάλλονται έγραφες προσφορές οι οποίες στην συνέχεια εξετάζονται 

από τριμελή επιτροπή. Ο αριθμός των προμηθευτών που απαιτούνται είναι 

τουλάχιστον τρεις. 

 Τέλος, σε εξαιρετικές περιπτώσεις, κυρίως για μικροπρομήθειες, επιτρέπεται 

στον φορέα ανάθεσης η απευθείας διαπραγμάτευση με τους προμηθευτές της 

επιλογής του, με η χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης. Στις περιπτώσεις 

αυτές, οφείλουν να προσκληθούν τουλάχιστον τρεις προμηθευτές. Συνήθως, η 

διαδικασία αυτή εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων 

αναγκών (π.χ. υδραυλικά, ηλεκτρολογικά προβλήματα). Αλλά και στην περίπτωση 

που ένας διαγωνισμός αποτύχει ή όταν τιμές κριθούν ασύμφορες, η επιλογή 

προμηθευτή γίνεται με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
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4.4.6 Τα Αρμόδια Όργανα Διενέργειας Προμηθειών σε ένα 
Νοσοκομείο και οι Αρμοδιότητες τους. 

Τα αρμόδια όργανα για την διενέργεια προμηθειών σε ένα νοσοκομείο είναι τα 

ακόλουθα: 

a. Ο Διοικητής και το Διοικητικό Συμβούλιο 

b. Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών 

c. Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού 

d. Η Επιτροπή Ενστάσεων 

e. Το Τμήμα Προμηθειών 

f. Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού 

g. Το Λογιστήριο 

Πιο αναλυτικά: 

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει, χωρίς να χρειάζεται την έγκριση από 

άλλο όργανο, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, αναλωσίμων, 

φαρμακευτικού και υγειονομικού υλικού. Ενώ ο Διοικητής μεριμνά για την 

κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Σ. της Δ.Υ.ΠΕ. του προγράμματος προμηθειών του 

νοσοκομείου. Παράλληλα, ο Διοικητής αποφασίζει για τη σύσταση και συγκρότηση 

α) της επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών, β) της επιτροπής διενέργειας 

προμηθειών, γ) της επιτροπής παραλαβής αλλά και κάθε άλλης επιτροπής εργασίας ή 

ομάδας εκτέλεσης συγκεκριμένου έργου. Επίσης, ο Διοικητής μαζί με το Δ.Σ. 

αποφασίζει για την κατακύρωση ή τη ματαίωση της προμήθειας. 

Η Επιτροπή Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών είναι υπεύθυνη για τον 

καθορισμό ενιαίων προτύπων καθώς και για τον προσδιορισμό του λειτουργικού 

επιπέδου απόδοσης των προς προμήθεια ιατροτεχνολογικών υλικών. Οι τεχνικές 

προδιαγραφές είναι απαραίτητο στοιχείο σε κάθε διακήρυξη διαγωνισμού 

προμηθειών για τον λόγο αυτό, κάθε υποβαλλόμενη προσφορά θα πρέπει 

απαραιτήτως να συνοδεύεται από οδηγίες χρήσης και συντήρησης του προϊόντος. Οι 

εν λόγω οδηγίες θα πρέπει να είναι μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα και να 

φέρουν την έγκριση του κατασκευαστή (Ν. 2955/2001, άρθρο 2). Η μη συμμόρφωση 

του προμηθευτή με το νόμο αυτό σημαίνει και τον αποκλεισμό του από τον 

διαγωνισμό. 

H Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού είναι το αρμόδιο, για 

την αποσφράγιση και την αξιολόγηση των προσφορών, συλλογικό όργανο του 

νοσοκομείου, το οποίο συγκροτείται ειδικά για την διενέργεια διαγωνισμών. Έργο 
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της εν λόγω επιτροπής αποτελεί η επίβλεψη της πιστής εφαρμογής των όρων της 

διακήρυξης. Παράλληλα, εξετάζει τις υποβαλλόμενες προσφορές και επιλέγει την 

πλέον, από οικονομικής άποψης, συμφέρουσα. Τέλος, εισηγείται προς το Δ.Σ τον 

επιλεγέντα προμηθευτή διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό το έργου του. 

Η Επιτροπή Ενστάσεων αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο της Μονάδας Παροχής 

Υγείας, και είναι αρμόδια για την εξέταση των προσφυγών που έχουν κατατεθεί. 

Ενστάσεις υποβάλλονται κυρίως κατά: α) της διακήρυξης του διαγωνισμού, β) των 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής (νοσοκομείο) που αφορούν την 

συμμετοχή οποιουδήποτε προμηθευτή στο διαγωνισμό, γ) της διενέργειας του 

διαγωνισμού, δ) της κατακυρωτικής απόφασης όσον αφορά την νομιμότητα και 

πληρότητα των δικαιολογητικών (Π.Δ. 118/2007, άρθρο 15). 

Το Τμήμα Προμηθειών έχει την ευθύνη διενέργειας διαγωνισμών  

αναλωσίμων και μη υλικών που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του 

νοσοκομείου. Επίσης, αναλαμβάνει να συνάψει συμβάσεις με τους προμηθευτές και  

επιβλέπει την ορθή εκτέλεση αυτών. Παράλληλα, καταρτίζει και υποβάλλει στην 

αρμόδια Δ.Υ.ΠΕ., το ετήσιο πρόγραμμα προμηθειών του νοσοκομείου με βάσει τις 

ανάγκες που υπάρχουν στα επιμέρους τμήματα και κλινικές αυτού. Ενώ δεν πρέπει να 

παραληφθεί ότι είναι αρμόδιο και για την τήρηση του μητρώου προμηθευτών. 

Το Γραφείο Διαχείρισης Υλικού είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και 

λειτουργία των αποθηκών. Διεξάγει περιοδικές και ετήσιες απογραφές 

καταγράφοντας κάθε αναλώσιμο αλλά και πάγιο στοιχείο που βρίσκεται στην 

διάθεση του νοσοκομείου. Ελέγχει τον ρυθμό ανάλωσης των αποθεμάτων και 

ενημερώνει τα τμήματα όταν αυτά κοντεύουν να εξαντληθούν. Επιπλέον, 

αναλαμβάνει την διανομή των υλικών στις επιμέρους κλινικές και την αποστολή των 

τιμολογίων των προμηθευτών στο λογιστήριο. 

Το Λογιστήριο συγκεντρώνει τα τιμολόγια που αποστέλλονται από το Γραφείο 

Διαχείρισης Υλικού και αναλαμβάνει τον έλεγχο αυτών. Στην συνέχεια, ελέγχει την 

επάρκεια της αντίστοιχης πίστωσης του προϋπολογισμού του νοσοκομείου και 

εκδίδει χρηματικά εντάλματα πληρωμής προκειμένου να πληρωθούν οι προμηθευτές. 

 

4.5 Απλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Η οικονομική διαχείριση των κρατικών νοσοκομείων της χώρας μας, ως 

Ν.Π.Δ.Δ. στηριζόταν μέχρι πρότινος στο Ν.Δ. 496/74, το οποίο ορίζει την λειτουργία 
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της οικονομικής υπηρεσίας των Ν.Π.Δ.Δ. και αναλύει τον τρόπος της λογιστικής τους 

παρακολούθησης. 

Σύμφωνα λοιπόν, με το διάταγμα αυτό, η τήρηση των λογιστικών βιβλίων των 

Ν.Π.Δ.Δ. γίνεται με το απλογραφικό ή αλλιώς ονομαζόμενο δημόσιο λογιστικό 

σύστημα. Παράλληλα, η παρακολούθηση της κατάρτισης και εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού στηρίζεται στον «Κώδικα Κατάταξης Εσόδων – Εξόδων» όπως 

αυτός εκδόθηκε από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την εγκύκλιο 2, αρ. 

25614/26-2-1982, ανανεώθηκε με την εγκύκλιο 1 αρ. πρ. 2/47285/0094/2-8-2001 και 

συμπληρώνεται με νέους κωδικούς όταν παρουσιάζεται ιδιαίτερη ανάγκη. 

Ο Κώδικας Κατάταξης Εσόδων – Εξόδων ορίζει, για την απεικόνιση τόσο των 

εσόδων όσο και των εξόδων, κωδικούς οι οποίοι ομαδοποιούνται σε μεγάλες 

ομοειδής κατηγορίες. Κάθε μία από τις προαναφερόμενες κατηγορίες αναπτύσσεται 

σε επιμέρους ομάδες με μεγαλύτερη ανάλυση. Έτσι δημιουργούνται τα ακόλουθα 

επίπεδα λογαριασμών: α) το πρώτο επίπεδο (κατηγορία χιλιάδας - πρωτοβάθμιος 

λογαριασμός), β) το δεύτερο επίπεδο (κατηγορία εκατοντάδας - δευτεροβάθμιος 

λογαριασμός), γ) το τρίτο επίπεδο (κατηγορία δεκάδας - τριτοβάθμιος λογαριασμός), 

δ) το τέταρτο επίπεδο (κατηγορία μονάδας – τεταρτοβάθμιος λογαριασμός). 

Σκοπός του κώδικα αυτού είναι η περιγραφή όλων των πιθανών εσόδων και 

εξόδων που πραγματοποιούνται από τα Ν.Π.Δ.Δ. Συγχρόνως, ο εν λόγω κώδικας 

συμβάλλει στην ομοιόμορφη καταγραφή αυτών, μέσω της οποίας δίνεται η 

δυνατότητα συγκέντρωσης, ταξινόμησης και επεξεργασίας των λογιστικών εντύπων 

από τα περιφερειακά ή κεντρικά όργανα της δημόσιας διοίκησης. 

Με το δημόσιο λογιστικό τα «έσοδα» και τα «έξοδα» αποκτούν ως έννοιες 

διαφορετική σημασία από τις αντίστοιχες της λογιστικής επιστήμης. Έτσι «έσοδο» 

του προϋπολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ. (π.χ. νοσοκομείου) είναι κάθε χρηματικό ποσό 

που περιέρχεται νόμιμα στο Ν.Π.Δ.Δ. και αυξάνει το ταμειακό ενεργητικό του. Ενώ 

«έξοδο» θεωρείται κάθε δαπάνη που γίνεται νόμιμα από τα Ν.Π.Δ.Δ. Για τις 

Δημόσιες Μονάδες Παροχής Υγείας, έσοδα αποτελούν τα χρηματικά ποσά που αυτές 

εισπράττουν, εκδίδοντας γραμμάτια είσπραξης. Αντιθέτως, έξοδα λογίζονται τα 

χρηματικά ποσά που καταβάλλονται από αυτές για την εξόφληση χρηματικών 

ενταλμάτων. Συνεπώς, κατά το δημόσιο λογιστικό ότι χρηματικό ποσό εισπράττεται 

είναι έσοδο και ότι πληρώνεται είναι έξοδο. 

Κάθε φορά λοιπόν, που τα νοσοκομεία εισπράττουν έσοδα (π.χ. έσοδα 

νοσηλίων) εκδίδουν γραμμάτιο είσπραξης με το οποίο ενημερώνεται ένας κωδικός 
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αριθμός εσόδων του προϋπολογισμού τους. Αντίθετα, όταν καταβάλλουν χρηματικό 

ποσό για την εξόφληση αντίστοιχου εντάλματος (π.χ. εξόφληση προμηθευτή) 

ενημερώνεται ένας κωδικός αριθμός εξόδων του προϋπολογισμού τους.12 

Γίνεται συνεπώς αντιληπτό ότι το σύστημα του δημόσιου λογιστικού είναι 

μονογραφικό δηλαδή κάθε πράξη καταγράφεται σε ένα μόνο λογαριασμό είτε σαν 

έσοδο είτε σαν έξοδο. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, δεν συσχετίζονται τα έσοδα και τα 

έξοδα της χρήσης για την εξαγωγή οικονομικού αποτελέσματος, κέρδους ή ζημίας 

κάθε έτους. Παράλληλα, δεν μπορεί να εξασφαλιστεί η ισότητα σε ισοζύγια και 

οικονομικές καταστάσεις καθώς η μέθοδος αυτή δεν επιτρέπει την εφαρμογή ελέγχου 

και επαλήθευσης. 

 

4.6 Μετάβαση στο Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Στην προσπάθεια επίλυσης των προβλημάτων του απλογραφικού συστήματος 

και εκσυγχρονισμού της οικονομικής λειτουργίας των δημόσιων οργανισμών, 

προέκυψε η ανάγκη διαμόρφωσης και εφαρμογής Κλαδικών Λογιστικών Σχεδίων. 

Με τα Προεδρικά Διατάγματα (Π.Δ. 80/1997 για τους φορείς κοινωνικής 

ασφάλισης, Π.Δ. 205/1998 για τα Ν.Π.Δ.Δ. γενικά, Π.Δ. 315/1999 για τους Ο.Τ.Α. 

και Π.Δ. 146/2003 για τις δημόσιες Μονάδες Υγείας) επιχειρείται ο καθορισμός του 

περιεχομένου του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου καθώς και η καθιέρωση του 

Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος στους δημόσιους οργανισμούς. Ειδικά για 

τις Μονάδες Υγείας επιβάλλεται η υποχρεωτική τήρηση της γενικής λογιστικής από 

1/1/2004 και της αναλυτικής από 1/1/2005. Παράλληλα, ότι ίσχυε μέχρι τότε για τα 

δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα με το Π.Δ. 205/1998, παύει να εφαρμόζεται. Τι είναι 

όμως το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και πως λειτουργεί; 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο κ. Λάζαρη, το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 

είναι η μέθοδος η οποία καταγράφει τις μεταβολές που επιφέρουν τα λογιστικά 

γεγονότα στην περιουσία ενός δημόσιου οργανισμού ή ιδιωτικού, θέτοντας σε κίνηση 

δυο τουλάχιστον λογαριασμούς. Με την μέθοδο λοιπόν αυτή, όταν ένας λογαριασμός 

αυξάνεται με άλφα ποσό, ένας άλλος μειώνεται με το ίδιο ακριβώς ποσό και 

αντίστροφα. Κάθε οικονομική πράξη δηλαδή, εγγράφεται ταυτόχρονα με την ίδια 

αξία σε δύο λογαριασμούς, εκ των οποίων ένας χρεώνεται και ένας πιστώνεται. Από 

τη διπλή αυτή εγγραφή προκύπτει ένα είδος ισοζυγίου, μια λογιστική ισότητα, η 

οποία επιτρέπει τον αποτελεσματικό έλεγχο των εγγραφών. 

                                                 
12 Δαβαρίας Α., Λάζαρης Θ., Λιάππης Σ., (2001) 
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Παρόλο όμως που το διπλογραφικό είναι ένα σύστημα με απεριόριστες 

δυνατότητες, δεν απαλλάσσει τους δημόσιους φορείς (π.χ. Μονάδες Υγείας) από την 

υποχρέωση εφαρμογής και του δημόσιου λογιστικού (απλογραφικό σύστημα). Κατά 

συνέπεια, στα προαναφερόμενα Π.Δ., καθορίζεται όχι μόνο η διάρθρωση των 

λογαριασμών με βάση το Ε.Γ.Λ.Σ., αλλά και η αντιστοίχηση τους με το δημόσιο 

λογιστικό. 

Με την χρήση λοιπόν, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου δίνεται η δυνατότητα 

διάρθρωσης των λογαριασμών σε δέκα ομάδες (1-9) και (0). Πιο συγκεκριμένα, με τις 

ομάδες 1-8 καλύπτονται οι ανάγκες της γενικής λογιστικής. Η αναλυτική λογιστική 

προσδιορίζεται με την ομάδα 9. Ενώ η ομάδα 0 περιλαμβάνει τους λογαριασμούς 

τάξεως (βλέπε Παράρτημα ΙΙ). 

Παράλληλα, γίνεται η κωδικοποίηση και η ταξιθέτηση των λογαριασμών, 

σύμφωνα με το δεκαδικό και εκατονταδικό σύστημα. Έτσι σε κάθε ομάδα 

σχηματίζονται μέχρι δέκα πρωτοβάθμιοί λογαριασμοί οι οποίοι στην συνέχεια 

αναπτύσσονται σε δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και τεταρτοβάθμιους. Το 

Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Μονάδων Υγείας ακολουθεί, για όλες τις ομάδες 

καθώς και για τους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους λογαριασμούς που 

αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές, την ονοματολογία του Ε.Γ.Λ.Σ. Ενώ ο 

προσδιορισμός των τριτοβάθμιων και τεταρτοβάθμιων λογαριασμών γίνεται ανάλογα 

με τις ανάγκες του εκάστοτε νοσηλευτικού ιδρύματος. 

Τέλος, μέσω της εφαρμογής του εν λόγω σχεδίου και κατ’ επέκταση του 

διπλογραφικού συστήματος δίνεται η δυνατότητα εμφάνισης των εσόδων και εξόδων 

καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων από τη δραστηριότητα των νοσοκομείων. 

Παρουσιάζονται οι λογιστικές αρχές που πρέπει να τηρούνται για την απογραφή-

αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων (π.χ. πάγια, αποθέματα) και καθορίζεται η 

μορφή των λογιστικών καταστάσεων τέλους χρήσης (π.χ. ισολογισμός, αποτελέσματα 

χρήσης). 

 

4.7 Σύγκριση Απλογραφικού-Διπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήματος 

Συγκρίνοντας το απλογραφικό με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα 

προκύπτουν μια σειρά από διαφορές που αναλύονται εκτενέστερα στις παραγράφους 

που ακολουθούν. Πιο συγκεκριμένα: 
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Στο διπλογραφικό σύστημα, ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε πραγματικό ή 

πρότυπο κόστος, ανάλογα τον τρόπο που επιλέγει το εκάστοτε νοσοκομείο. Εν 

αντιθέσει, στο απλογραφικό, ο προϋπολογισμός έχει ως βάση το προϋπολογιστικό 

κόστος παρελθόντων ετών. 

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού, κατά την εφαρμογή της διπλογραφικής 

μεθόδου, επιτρέπει την ορθολογική διαχείριση και αξιοποίηση των πόρων της 

νοσηλευτικής μονάδας συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της. Με την χρήση 

της απλογραφικής μεθόδου δεν υπάρχει ανάλογη δυνατότητα, καθώς ο 

προϋπολογισμός περιορίζει την διάθεση των χρημάτων στο ύψος των εγκεκριμένων 

πιστώσεων. 

Αξιοσημείωτη επίσης, είναι η διαφορά που υπάρχει στα δυο συστήματα ως 

προς την καταχώρηση και ταξινόμηση των εσόδων - εξόδων. Στην γενική λογιστική, 

τα έσοδα - έξοδα ταξινομούνται με βάση του κωδικούς που ορίζει το Κλαδικό 

Λογιστικό Σχέδιο και καταχωρούνται ημερολογιακά κατά την πραγματοποίηση τους. 

Στο δημόσιο λογιστικό, η ταξινόμηση γίνεται με την χρήση του δεκαδικού κωδικού 

συστήματος και επιτρέπεται η καταχώρηση μόνο των βεβαιωμένων εσόδων - εξόδων 

στον προϋπολογισμό. Επιπρόσθετα, στην γενική λογιστική, έσοδο αποτελεί κάθε 

αύξηση ενώ έξοδο κάθε μείωση της καθαρής θέσης του νοσοκομείου που προέρχεται 

από την άσκηση της δραστηριότητας του. Στο απλογραφικό σύστημα λογιστικής, 

έσοδο, θεωρείται το βεβαιωμένο και εισπραγμένο ποσό μέσα στην χρήση. Αντίθετα 

έξοδο είναι κάθε πληρωμή χρηματικού εντάλματος. 

Στην διπλογραφία, η αυτονομία και η αυτοτέλεια των χρήσεων θεωρούνται από 

τις βασικές αρχές λογιστικής παρακολούθησης, των λογαριασμών. Ανάλογη 

δυνατότητα όμως δεν υπάρχει με την απλογραφική μέθοδο καθώς ο τρόπος με τον 

οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός δεν επιτρέπει την εφαρμογή των βασικών 

αυτών αρχών. 

Αλλά και ως προς την παρουσίαση του ισολογισμού και απολογισμού υπάρχουν 

διαφορές. Με την διπλογραφική μέθοδο, ο απολογισμός εμφανίζει τον βαθμό 

υλοποίησης των αρχικών στόχων της διοίκησης. Παράλληλα, ο ισολογισμός 

παρουσιάζει την οικονομική κατάσταση του νοσοκομείου σε δεδομένη χρονική 

στιγμή. Απεναντίας, με την απλογραφική, ο απολογισμός προβάλλει τον βαθμό 

υλοποίησης του προϋπολογισμού και ο ισολογισμός απεικονίζει την ταμειακή κίνηση 

του ιδρύματος. 
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Συνοψίζοντας, γίνεται αντιληπτό ότι με την απλογραφική μέθοδο δεν υπάρχει η 

δυνατότητα πληροφόρησης για την πραγματική οικονομική κατάσταση των δημόσιων 

νοσοκομείων καθώς βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην παρακολούθηση των 

ταμειακών τους κινήσεων. Αντιθέτως, η διπλογραφική μέθοδος βοηθάει την διοίκηση 

να λάβει ορθολογικές αποφάσεις και να διαχειριστεί αποτελεσματικά τους πόρους 

των δημόσιων νοσηλευτικών μονάδων, συμβάλλοντας με τον τρόπο αυτό στην 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών τους. 

 

4.8 Προϋπολογισμός και Διάκριση Εσόδων-Εξόδων 

4.8.1 Η έννοια του Προϋπολογισμού 

Ο προϋπολογισμός είναι ένα σχέδιο δράσης στο οποίο εκφράζονται με 

ποσοτικούς όρους οι οικονομικοί στόχοι μιας επιχείρησης. Αποτελεί μια υποθετική 

εκτίμηση των εσόδων και των εξόδων του επόμενου έτους, με την βοήθεια του 

οποίου καθορίζονται τα όρια της οικονομικής δραστηριότητας ενός οργανισμού. 

Σύμφωνα με τους Garisson και Noreen (2005), ο προϋπολογισμός είναι ένα 

αναλυτικό σχέδιο για την απόκτηση και τη χρησιμοποίηση οικονομικών και άλλων 

πόρων μέσα σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο Τσακλάγκανος (2001) ορίζει ότι 

ο προϋπολογισμός αποτελεί μια ποσοτική έκφραση ενός προγράμματος δράσης. Είναι 

μια διαδικασία με την οποία η διοίκηση μιας επιχείρησης αποφασίζει πως θα 

χρησιμοποιηθούν οι πόροι της μέσα σε μια ορισμένη περίοδο και προβλέπει τα 

αποτελέσματα των αποφάσεων αυτών. Ο Κέφης (2005) αναφέρει ότι ο 

προϋπολογισμός είναι η αριθμητική έκφραση των σκοπών της επιχείρησης, ενώ ο 

Πολύζος (2007) προσδιορίζει εννοιολογικά τον προϋπολογισμό ως μια τυποποιημένη 

(συνήθως ετήσια) δήλωση των στόχων ενός οργανισμού, οι οποίοι εκφράζονται με 

οικονομικούς όρους. 

Για τα νοσοκομεία, η νομοθεσία ορίζει ότι ο προϋπολογισμός είναι ο ετήσιος 

νόμος, με τον οποίο προσδιορίζονται τα έσοδα και καθορίζονται τα όρια των εξόδων 

του επόμενου οικονομικού έτους. Τέλος, σύμφωνα με τους Δουμουλάκη, Πολύζο, 

Χρυσοχοϊδη (2000), ο προϋπολογισμός του νοσοκομείου αποτελεί το σύνολο των 

επιχειρησιακών σχεδίων και δραστηριοτήτων του, όπως αυτά κοστολογούνται και 

εκφράζονται σε νομισματικές μονάδες. 
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4.8.2 Οι Βασικές Αρχές Κατάρτισης του Προϋπολογισμού 

Οι προϋπολογισμοί των δημόσιων φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των 

νοσοκομείων, πρέπει να διέπονται από τις ακόλουθες αρχές (N. 3871/2010): 

a) Της ετήσιας διάρκειας: οι δημοσιονομικές πράξεις του προϋπολογισμού 

αναφέρονται σε ένα οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και 

λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου ημερολογιακού έτους 

b) Της ενότητας: όλα τα δημοσιονομικά έσοδα και έξοδα εγγράφονται σε 

έναν ενιαίο προϋπολογισμό και κανένα έσοδο, δαπάνη δεν μπορεί να 

πραγματοποιηθεί αν δεν αντιστοιχεί σε Κωδικό Αριθμό Εσόδων Εξόδων 

(Κ.Α.Ε.) του προϋπολογισμού 

c) Της καθολικότητας: όλα τα δημόσια έσοδα και έξοδα εμφανίζονται στον 

προϋπολογισμό και καμία δαπάνη δεν μπορεί να αποτελέσει το 

αντικείμενο ανάληψης ή εντολής πέραν των εγκεκριμένων πιστώσεων 

d) Της ειδίκευσης: τα δημόσια έσοδα και έξοδα του προϋπολογισμού 

προσδιορίζονται με ορισμένη εκ των προτέρων αναλυτική κωδική 

κατάταξη, όπως αυτή ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 

και επικαιροποιείται ανά τακτά χρονικά διαστήματα 

e) Της ειδικότητας των πιστώσεων: απαγορεύεται η χρήση πίστωσης για 

την ικανοποίηση διαφορετικής ανάγκης από αυτή που αναγράφεται στον 

προϋπολογισμό 

f) Της ειλικρίνειας και της ακρίβειας: κάθε πρόβλεψη εσόδων και εξόδων 

που περιέχεται στον προϋπολογισμό πρέπει να είναι ειλικρινής και 

ακριβής στο μέτρο του εφικτού και να μην υπερεκτιμά ή υποτιμά τα 

πραγματικά στοιχεία στα οποία βασίζονται οι προβλέψεις 

 

4.8.3 Διαδικασία Κατάρτισης του Προϋπολογισμού 

Το Υπουργείο Οικονομικών (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) αποστέλλει 

κάθε έτος στο Υπουργείο Υγείας εγκύκλιο με οδηγίες σχετικά με την κατάρτιση του 

νέου προϋπολογισμού. Στην συνέχεια, το Υπουργείο Υγείας ενημερώνει εγγράφως τα 

νοσοκομεία και τις Δ.Υ.ΠΕ., δίνοντας συμπληρωματικές οδηγίες και επεξηγήσεις. 

Το γραφείο προϋπολογισμού-λογιστήριο του νοσοκομείου οφείλει να συνταχθεί 

με τις υποδείξεις του Γ.Λ.Κ. και να προβεί στην κατάρτιση του προϋπολογισμού και 

των αναμορφώσεων αυτού καθώς και για την υποβολή του στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

Με υπηρεσιακό σημείωμα, ζητά την συνεργασία των επιμέρους τμημάτων και 
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κλινικών του νοσοκομείου για προσδιορισμό των οικονομικών αναγκών (εσόδων και 

εξόδων) του επόμενου έτους. 

Σε ότι αφορά τον προσδιορισμό των εσόδων, ο κάθε διευθυντής οφείλει να 

εκτιμήσει, εκ των προτέρων, το συνολικό έργο της κλινικής του για το επόμενο έτος. 

Δηλαδή, τις ημέρες των εφημεριών και της νοσηλείας, τον αριθμό των 

νοσηλευόμενων ασθενών, την ποσότητα των χειρουργικών επεμβάσεων και των 

επειγόντων περιστατικών, τον αριθμό των κλινών. Η πρόβλεψη της νοσηλευτικής 

κίνησης αποτιμάται σε χρήμα σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία που ορίζει, το 

κλειστό, ανοιχτό και ενοποιημένο νοσήλιο (για τα οποία θα γίνει ανάλυση σε επόμενο 

κεφάλαιο). 

Για τον καθορισμό των εξόδων, αποστέλλονται στα τμήματα και κλινικές 

καταστάσεις στις οποίες προσδιορίζονται η μέση ποσότητα ανάλωσης υλικών, ανά 

μήνα και έτος, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία, της προηγούμενης και της 

τρέχουσας περιόδου. Στην συνέχεια, τα τμήματα και οι κλινικές σε συνεργασία με το 

νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό και με την βοήθεια των αναλυτικών 

καταστάσεων που έχουν λάβει, εκτιμούν και καταγράφουν τις ανάγκες τους για το 

επόμενο έτος. Παράλληλα, είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν αιτιολόγηση για τυχόν 

μεταβολές σε ποσότητες και είδη που ενδεχομένως υπάρξουν. Αφού λοιπόν, γίνει ο 

προσδιορισμός των αναγκών, οι διευθυντές των τμημάτων και των κλινικών 

συλλέγουν τις προαναφερόμενες καταστάσεις τις οποίες ελέγχουν, εγκρίνουν και 

αποστέλλουν στο γραφείο προϋπολογισμού-λογιστήριο προκειμένου να καταρτιστεί ο 

προϋπολογισμός του νοσοκομείου. Η έγκριση δίνεται από τους διευθυντές των 

κλινικών και έχει δεσμευτικό χαρακτήρα· καθώς οφείλουν να παρακολουθούν αν οι 

αναλώσεις των υλικών κατά την διάρκεια του έτους είναι σύμφωνες με τις 

προβλέψεις που έχουν γίνει. 

Το γραφείο προϋπολογισμού-λογιστήριο σε συνεργασία με το τμήμα 

προμηθειών, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των επιμέρους τμημάτων και κλινικών 

και γνωρίζοντας τα πραγματικά αποθέματα των υλικών του νοσοκομείου (σπάνιο να 

συμβεί στην πράξη), καταρτίζει τον προϋπολογισμό. 

Ο προϋπολογισμός αποτυπώνεται σε πέντε στήλες, όπου αναγράφονται 

(Παράρτημα ΙΙΙ): 

 Στην πρώτη στήλη: ο κωδικός αριθμός του εσόδου ή εξόδου 

 Στην δεύτερη στήλη: η ονομασία του εσόδου ή εξόδου, σύμφωνα με τον 

κωδικό 
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 Στην τρίτη στήλη: οι προβλέψεις για την νέα χρήση 

 Στην τέταρτη στήλη: οι διαμορφωθείσες πιστώσεις των εσόδων-εξόδων 

της προηγούμενης χρήσης 

 Στην πέμπτη στήλη: τα απολογιστικά στοιχεία χρήσης του προηγούμενου 

έτους 

Σύμφωνα, με την βασική λογιστική αρχή της ισοσκέλισης του προϋπολογισμού, 

το σύνολο των εσόδων θα πρέπει να συμφωνεί με το σύνολο τον εξόδων. Για την 

επίτευξη του σκοπού αυτού, χρησιμοποιείται το ταμειακό υπόλοιπο της 

προηγούμενης χρήσης το οποίο εμφανίζεται ακριβώς κάτω από το σύνολο των 

εσόδων. Αν το ταμειακό υπόλοιπο δεν αρκεί για να καλύψει την διαφορά που 

δημιουργείται μεταξύ εσόδων και εξόδων, τότε απαιτείται αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού (μείωση δαπανών). 

Η κατάρτιση του προϋπολογισμού γίνεται με βάση το δημόσιο λογιστικό και τις 

οδηγίες που δίνονται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για τη σύνταξη αυτού. 

Ακολούθως, ο προϋπολογισμός προωθείται για έγκριση στο Δ.Σ. Αφού εγκριθεί, 

επιστρέφει στο γραφείο προϋπολογισμού-λογιστήριο και από εκεί αποστέλλεται στην 

οικεία Δ.Υ.ΠE. για έλεγχο και για τυχόν τροποποιήσεις. 

Με τις εγκριτικές αποφάσεις των Δ.Σ., Δ.Υ.ΠΕ. καθώς και την εισηγητική 

έκθεση (όπως αυτή συντάσσεται από το λογιστήριο του εκάστοτε νοσοκομείου), ο 

προϋπολογισμός υποβάλλεται στην Υ.Δ.Ε. της οικείας περιφέρειας για τελική 

έγκριση. Έχοντας λάβει και την έγκριση της Υ.Δ.Ε., ο προϋπολογισμός επιστρέφει 

στην Οικονομική Υπηρεσία και η εκτέλεση του είναι πλέον δυνατή. 

 

4.8.4 Ταξινόμηση Εσόδων-Εξόδων κατά το Δημόσιο Λογιστικό 

Τα έσοδα και τα έξοδα ταξινομούνται στον προϋπολογισμό κατ’ είδος, ομάδες 

και κατηγορίες, ανάλογα με την αιτία και τη φύση τους με βάση τον Κώδικα 

Κατάταξης (αρ. εγκ. 1, αρ. πρ. 2/47285/0094/2.8.01). Σύμφωνα με τον εν λόγω 

κώδικα, τόσο τα έσοδα όσο και τα έξοδα αναλύονται σε λογαριασμούς τεσσάρων 

επιπέδων. 
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Πιο αναλυτικά, οι κατηγορίες στις οποίες υποδιαιρούνται φαίνονται στον 

πίνακα 1: 

Πίνακας 1 : Ανάλυση Εσόδων-Εξόδων 
 Έσοδα 
Α. Κρατικές Επιχορηγήσεις 
0000 Επιχορηγήσεις 
       0100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 
             0110 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 
                   0111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες μισθοδοσίας προσωπικού 

Β. Φόροι 
1000 Φόροι-τέλη και δικαιώματα 
       1100 Φόροι 
             1110 Άμεσοι φόροι 
                    1111 Φόροι στο εισόδημα 

Γ. Εισφορές 
2000 Ασφαλιστικές εισφορές 
      2100 Εισφορές εργοδότη, ασφαλισμένου και κράτους 
             2110 Εισφορές εργοδότη 
                    2111 Τακτικές εισφορές εργοδότη 

Δ. Έσοδα από την Επιχειρηματική Δράση 
3000 Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ. 
       3100 Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών 
              3110 Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών  
                    3111 Νοσηλεία σε φάρμακα 

Ε. Πρόστιμα και Προσαυξήσεις 
4000 Προσαυξήσεις, πρόστιμα, χρηματικές ποινές και παράβολα 
      4100 Προσαυξήσεις 
            4110 Προσαυξήσεις φόρων 
                  4111 Προσαυξήσεις σε άμεσου φόρους 

Ζ. Λοιπά Έσοδα  
5000 Λοιπά έσοδα  
       5100 Απολήψεις εξόδων που έγιναν 
              5110 Έσοδα για δαπάνες που έγιναν 
                    5111  Απόληψη εξόδων που έγιναν 

ΣΤ. Έκτακτα Έσοδα 
6000 Έκτακτα έσοδα 
       6100 Επιχορηγήσεις 
             6110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 
                   6111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 

Η. Έσοδα από Δάνεια 
7000 Έσοδα από δάνεια 
       7100 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια 
             7110 Έσοδα προερχόμενα από συναφθέντα δάνεια εσωτερικού 
                    7111 Προϊόν έντοκων γραμμάτιων 

Θ. Έσοδα Παρελθόντων Ετών 
8000 Έσοδα από παρελθόντα οικονομικά έτη 
      8100 Επιχορηγήσεις 
             8110 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Κρατικό Προϋπολογισμό 
                    8111 Επιχορηγήσεις για δαπάνες διοίκησης και λειτουργίας 

Ι. Έσοδα από Επιχορηγήσεις για Επενδύσεις 
9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις κλπ. για επενδύσεις 
       9100 Επιχορηγήσεις από τον Τακτικό Προϋπολογισμό για επενδύσεις 
             9120 Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων  

                   9123 
Επιχορηγήσεις για αγορά, επισκευή και συντήρηση κτιρίων υγειονομικών 
ιδρυμάτων και κοινωνικών γενικά υπηρεσιών 
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 Έξοδα 
Α. Πληρωμές Υπηρεσιών 
0000 Πληρωμές για υπηρεσίες 
       0100 Αμοιβές υπαλλήλων, εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού 

Β. Πληρωμές για Προμήθειες 
1000 Προμήθεια καταναλωτικών αγαθών 
       1100 Προμήθεια σκευών μαγειρείου, κλινοστρωμάτων 

Γ. Πληρωμές για Μεταβίβαση Εισοδήματος 
2000 Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους 
      2100 Επιδοτήσεις 

Δ. Αντικριζόμενες Πληρωμές 
3000 Πληρωμές αντικριζόμενες από πραγματοποιούμενα έσοδα 
       3100 Επιστροφές όσων εισπράχθηκαν χωρίς να οφείλονται 

Ε. Έκτακτα Έξοδα 
4000 Διάφορες σύνθετου περιεχομένου δαπάνες 
      4100 Επιστημονική, εκπαιδευτική δραστηριότητα 

Ζ. Κινήσεις Κεφαλαίων 
6000 Κίνηση Κεφαλαίων 
      6100 Τόκοι Χρεολύσια 

Στ. Άλλες Δαπάνες 
7000 Κεφαλαιακές δαπάνες 
      7100 Προμήθεια αγαθών διαρκούς χρήσης 

Η. Άλλα Έκτακτα Έξοδα 
9000 Πληρωμές για επενδύσεις 
      9100 Επενδύσεις που εκτελούνται μέσω του Τακτικού Κρατικού Προϋπολογισμού 

 Αποθεματικά 
- Τακτικό 
- Έκτακτο 
- Ειδικό 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

ΥΓΕΙΑΣ 

5.1 Γενικά 

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών του προηγούμενο αιώνα, πολλές 

ήταν οι χώρες εκείνες που προέβησαν σε μεταρρυθμίσεις του τρόπου οικονομικής 

τους διαχείρισης στην προσπάθεια τους να υιοθετήσουν ένα ενιαίο δημοσιονομικό 

σύστημα λογιστικής. Η λογιστική πρακτική στην οποία βασιζόταν μέχρι τότε οι 

λογιστές για την απεικόνιση των οικονομικών πράξεων αποδείχτηκε ανεπαρκής στο 

να καλύψει τις σύγχρονες ανάγκες των δημόσιων και ιδιωτικών οργανισμών. Έτσι, 

κρίθηκε αναγκαία η θέσπιση κανόνων συμπεριφοράς, προκειμένου να επιτευχθεί, με 

τον πλέον αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, η λογιστική απεικόνιση και 

παρακολούθηση της όλης δράσεως μια οικονομικής μονάδας. 

Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι με τον τρόπο αυτό κατέστη δυνατή η 

συγκέντρωση και παρουσίαση ομοειδών οικονομικών στοιχείων δηλαδή, η λογιστική 

οργάνωση και τυποποίηση. Η καθολική αυτή τυποποίηση της λογιστικής καλείται 

Γενικό Λογιστικό Σχέδιο. Όταν όμως οι κανόνες της λογιστικής δεν αφορούν το 

σύνολο των επιχειρήσεων μιας χώρας αλλά ορισμένο κλάδο αυτών, τότε η τμηματική 

αυτή τυποποίηση καλείται Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. (Γρηγοράκος, 1996) 

 

5.2 Η Λογιστική Τυποποίηση στις Ελληνικές Μονάδες Υγείας 

Στην Ελλάδα η έννοια της Λογιστικής Τυποποίησης εισάγεται με την θέσπιση 

του Ν. 1041/80 (άρθρα 47, 48) με τον οποίο καθιερώνεται ο θεσμός του Γενικού 

Λογιστικού Σχεδίου. Η προαιρετική εφαρμογή του Γενικού Λογιστικού Σχεδίου 

(Π.Δ. 1123/80, άρθρο 2) ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου του 1982. Ενώ τα 

Προεδρικά Διατάγματα που θεσπίζονται τα έτη που ακολουθούν, επιβάλλουν την 

τμηματική κατά κλάδους επιχειρήσεων υποχρεωτική εφαρμογή του. 

Η πρώτη προσπάθεια εισαγωγής του Ε.Γ.Λ.Σ. στο δημόσιο τομέα γίνεται με την 

ψήφιση του Π.Δ. 80/1997 με το οποίο εγκρίνεται το πρώτο Κλαδικό Λογιστικό 

Σχέδιο που αφορά τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Ακολουθούν τα Π.Δ. 

205/1998 και 315/1999 που αφορούν την εφαρμογή Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου 

από τα Ν.Π.Δ.Δ. και τους δήμους-κοινότητες αντίστοιχα. Στις δημόσιες Μονάδες 
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Υγείας, η υιοθέτηση του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου γίνεται, αρκετά χρόνια 

αργότερα, με την νομοθέτηση του Π.Δ. 146/2003. 

Με την εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου, εξασφαλίζεται η ενιαία 

λειτουργία και συνδεσμολογία των λογαριασμών. Παράλληλα, με την χρήση 

καθορισμένης ονοματολογίας και κωδικοποίησης, επιτυγχάνεται η ομοιόμορφη και 

με απόλυτη ακρίβεια αποτύπωση του περιεχομένου κάθε λογαριασμού. 

Επιπρόσθετα, με την λογιστική τυποποίηση, υιοθετούνται, από τις Μονάδες 

Υγείας, ενιαίοι κανόνες αποτίμησης και κοστολόγησης οι οποίοι συντελούν στην 

ομοιόμορφη, πλήρης και αντικειμενική παρουσίαση των οικονομικών τους 

καταστάσεων (π.χ. ισολογισμός, Α/Χ.). Επίσης, βελτιώνεται η λογιστική και 

διαχειριστική οργάνωση των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων καθώς παρέχεται η 

δυνατότητα να τηρούν τα βιβλία τους και να εκδίδουν τα στοιχεία τους 

μηχανογραφικά. 

 Τέλος, διευκολύνεται ουσιαστικά το έργο του Ελεγκτικού Συνεδρίου με 

αποτέλεσμα την ποιοτική αναβάθμιση καθώς και την σημαντική μείωση του χρόνου 

διεξαγωγής των ελέγχων. Τα οφέλη αυτά προκύπτουν από το γεγονός ότι, η έκταση 

και ο τρόπος άσκησης του ελέγχου εξαρτώνται από το επίπεδο της οργάνωσης και 

λειτουργίας των Μονάδων Υγείας, αφού όσο περισσότερο οργανωμένο και σωστά 

διοικούμενο είναι ένα νοσοκομείο τόσο λιγότερος ο χρόνος που απαιτείται για τον 

ελέγχου του. (δυσεύρετο στις δημόσιες Μονάδες Υγείας) 

 

5.3 Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών Σύμφωνα με 
τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 

Η κωδικοποίηση και ανάπτυξη των λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού, 

όπως αναφέρθηκε και στο προηγούμενο κεφάλαιο, γίνεται βάσει του Κώδικα 

Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων του Προϋπολογισμού (αρ. εγκ. 1, αρ. πρ. 

2/47285/0094/2.8.01). Επιπροσθέτως, με το Π.Δ. 146/2003 (άρθρο 3.3.101, παρ. 6, 7) 

ορίζεται ότι κάθε είδος εσόδου ή εξόδου του προϋπολογισμού των Μονάδων Υγείας 

χαρακτηρίζεται από ένα τετραψήφιο-κωδικό αριθμό. Το πρώτο ψηφίο, κάθε αριθμού 

συμβολίζει την κατηγορία του εσόδου ή του εξόδου, το δεύτερο, την ομάδα στην 

οποία εντάσσεται το έσοδο ή το έξοδο, το τρίτο, το είδος του και το τέταρτο 

προσδιορίζει ακριβώς ποιο είναι το έσοδο ή το έξοδο. Πιο συγκεκριμένα ο κωδικός 

αριθμός 3111 ενός προϋπολογισμού εσόδων δημόσιας Μονάδας Υγείας αναλύεται ως 

εξής: 
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- 3: Έσοδα από την επιχειρηματική δραστηριότητα της Μονάδας  (κατηγορία 

εσόδου) 

- 1: Έσοδα από προσφορά υπηρεσιών (ομάδα εσόδου) 

- 1: Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από 

πληρωμές του κράτους (είδος εσόδου) 

- 1: Νοσηλεία σε φάρμακα 

Σύμφωνα λοιπόν, με όσα προαναφέρθηκαν συνάγεται ότι οι λογαριασμοί του 

δημόσιου λογιστικού αποτυπώνονται κατά το δεκαδικό σύστημα κωδικοποίησης. 

Δηλαδή, υπάρχουν δέκα ομάδες πρωτοβάθμιων λογαριασμών (π.χ. 0000, 1000, 2000, 

… 8000, 9000), κάθε μια από τις οποίες αναπτύσσεται σε δέκα, το πολύ, 

δευτεροβάθμιους λογαριασμούς (π.χ. 0100, 0200, 0300). Εν συνεχεία, κάθε 

δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναλύεται σε δέκα, το πολύ, τριτοβάθμιους (π.χ. 0110, 

0120, 0130) και αυτοί με την σειρά τους σε δέκα τεταρτοβάθμιους (π.χ. 0111, 0112, 

0113). 

 

5.4 Κωδικοποίηση και Ανάπτυξη των Λογαριασμών σύμφωνα με το 
Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα 

Η εφαρμογή της διπλογραφικής λογιστικής μεθόδου επιβάλλει, παράλληλα με 

το δημόσιο λογιστικό, την χρήση της γενικής λογιστικής. Οι λογαριασμοί όμως, της 

γενικής λογιστικής ακολουθούν το δεκαδικό σύστημα κωδικοποίησης μόνο για τους 

πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. Για τους δευτεροβάθμιους και τριτοβάθμιους 

εφαρμόζεται το εκατονταδικό σύστημα και για τους τεταρτοβάθμιους το χιλιαδικό ή 

δεκαχιλιαδικό σύστημα ανάλογα με τις ανάγκες κάθε οικονομικής μονάδας. 

Ο διαφορετικός τρόπος αποτύπωσης των λογαριασμών, μεταξύ δημόσιου και 

γενικού λογιστικού Σχεδίου, δεν διευκολύνει την παράλληλη εφαρμογή τους. 

Επιπρόσθετα, η κωδικοποίηση των εσόδων – εξόδων κατά των Κώδικά Κατάταξης 

του προϋπολογισμού Ν.Π.Δ.Δ., δεν επιτρέπει την αντιστοίχηση τους με τους 

λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, με αποτέλεσμα την αδυναμία εφαρμογής του 

διπλογραφικού συστήματος. 

Για να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, το Π.Δ. 146/2003 ορίζει, για τις Μονάδες 

Υγείας, την χρήση του ζεύγους των λογαριασμών τάξεως 02 (χρεωστικοί) και 06 

(πιστωτικοί) της γενικής λογιστικής. Με το εν λόγω ζεύγος διαφοροποιείται η 

κωδικοποίηση των λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού καθίσταται όμως δυνατή η 

χρήσης της διπλογραφικής μεθόδου. με την εφαρμογή της οποίας, διασφαλίζεται η 
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πάγια ισχύ του προϋπολογισμού, οι τροποποιήσεις και η εκτέλεση αυτού, καθώς και η 

απολογιστική εικόνα κάθε δημόσιας Μονάδας Υγείας. 

Σύμφωνα λοιπόν, με όσα προαναφέρθηκαν, ο νέος τρόπος αποτύπωσης, στο 

δημόσιο λογιστικό, του λογαριασμού 3111 είναι ο εξής: 

- 06: Πιστωτικοί λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού (α΄ βαθμός) 

- 06.00: Προϋπολογισμός εσόδων (β΄ βαθμός) 

- 06.00.00: Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών προερχόμενα από 

πληρωμές του κράτους (γ΄ βαθμός) 

- 06.00.00.3111: Νοσηλεία σε φάρμακα (δ΄ βαθμός) 

Επίσης, υπάρχει πιθανότητα δημιουργίας και πέμπτου βαθμού ανάλυσης ο 

οποίος μπορεί να αφορά περιφερειακό τμήμα της Κεντρικής Μονάδας Υγείας. 

- 06.00.00.3111.00: Νοσηλεία σε φάρμακα Κεντρικής Μονάδας Υγείας 

- 06.00.00.3111.01: Νοσηλεία σε φάρμακα περιφερειακού τμήματος 

Διαπιστώνεται επομένως, ότι κάθε κωδικός λογαριασμού του δημόσιου 

λογιστικού έχει την μορφή ΧΧ.ΥΥ.ΖΖ.ABCD όπου: 

- ΧΧ: παίρνει την τιμή 02 (χρεωστικοί λογαριασμοί) ή 06 (πιστωτικοί 

λογαριασμοί) 

- ΥΥ: δηλώνει τον λογαριασμό εσόδων ή εξόδων όπως καθορίζονται στο Π.Δ. 

146/2003 (02.00: «προϋπολογισμός εξόδων», 02.05: «πλεόνασμα 

προϋπολογισμού», 02.10: «εκτέλεση προϋπολογισμού», 02.20: 

«μεταβιβασθείσες πιστώσεις», 02.21: «αναληφθείσες υποχρεώσεις», 02.29: 

«προπληρωμές», 02.30: «ενταλματοποιηθείσες δαπάνες», 02.31: 

«απολογισμός εξόδων»,  06.00 «προϋπολογισμός εσόδων», 06.05: «έλλειμμα 

προϋπολογισμού», 06.10: «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων», 06.21: 

«βεβαιωθέντα έσοδα», 06.31: «απολογισμός εσόδων») 

- ΖΖ: λαμβάνει πάντα την τιμή 00 στο δημόσιο λογιστικό σύστημα και δηλώνει 

τον τρίτο βαθμό ανάλυσης των λογαριασμών αυτού. 

- ABCD: δηλώνει τον Κ.Α.Ε. όπως αυτός ορίζεται στον Κώδικα Κατάταξης 

Εσόδων και Εξόδων του προϋπολογισμού. Πιο συγκεκριμένα, το Α: εκφράζει 

την κατηγορία του εσόδου - εξόδου, το Β: την ομάδα του, το C: το είδος του 

και το D: προσδιορίζει με ακρίβεια το έσοδο – έξοδο. 
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5.5 Τρόπος Λειτουργίας και Συνδεσμολογίας των λογαριασμών του 
Δημόσιου Λογιστικού 

5.5.1 Λογαριασμοί Προϋπολογισμού Εσόδων-Εξόδων 

Το Π.Δ. 146/2003 ορίζει ότι ο λογαριασμός 02 «Χρεωστικοί Λογαριασμοί 

δημόσιου λογιστικού» συλλειτουργεί με τον λογαριασμό 06 «Πιστωτικοί 

Λογαριασμοί δημόσιου λογιστικού». Επομένως, στην έναρξη κάθε χρήσης 

διενεργείται λογιστική εγγραφή, με την οποία χρεώνεται ο λογαριασμός 02.00 

«προϋπολογισμός εξόδων» και πιστώνεται ο λογαριασμός 06.00 «προϋπολογισμός 

εσόδων» με τα ποσά του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της Μονάδας Υγείας. Με 

την εγγραφή αυτή και εφόσον ο προϋπολογισμός είναι ισοσκελισμένος (δηλ. έσοδα = 

έξοδα), ολοκληρώνεται το άνοιγμα των βιβλίων νέας χρήσης. 

 
 
 

 
Στην περίπτωση όμως που ο προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος, αλλά 

παρουσιάζει πλεόνασμα τότε αυτό καταχωρείται στην χρέωση του λογαριασμού 

02.05 «πλεόνασμα προϋπολογισμού». Ενώ αν παρουσιάζει έλλειμμα τότε πιστώνεται 

ο λογαριασμός 06.05 «έλλειμμα προϋπολογισμού». 

 

 

 
Οι λογαριασμοί λοιπόν, 02.00, 06.00, 02.05 και 06.05, κινούνται μόνο κατά την 

έναρξη της χρήσης και απεικονίζουν, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής και μέχρι το 

κλείσιμο της, τα δεδομένα του αρχικού προϋπολογισμού της Μονάδας Υγείας. Οι 

τυχόν αυξομειώσεις των κονδυλίων, λόγω μεταγενέστερων τροποποιήσεων, του 

αρχικού προϋπολογισμού δεν καταχωρούνται στους λογαριασμούς αυτούς αλλά 

παρουσιάζονται στους λογαριασμούς εκτέλεσης προϋπολογισμού. 

 

5.5.2 Λογαριασμοί Εκτέλεσης Προϋπολογισμού 

Μετά το άνοιγμα των βιβλίων της χρήσης με τις εγγραφές που 

προαναφέρθηκαν, δημιουργούνται οι ακόλουθοι λογαριασμοί: 02.10 και 06.10: 

«Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων και εσόδων» αντίστοιχα. 02.20: 

«Μεταβιβασθείσες πιστώσεις», 02.21: «Αναληφθείσες υποχρεώσεις», 02.29: 

«Προπληρωμές», 02.30: «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες», 02.31: «Απολογισμός 

02.00 
X  

06.00 
 Π 

02.05 
X  

06.05 
 Π 
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εξόδων», 06.21: «Βεβαιωθέντα έσοδα», 06.31: «Απολογισμός εσόδων». Η ανάπτυξη 

των εν λόγω λογαριασμών σε τρίτο και σε επόμενους βαθμούς είναι ταυτόσημη με 

αυτήν του λογαριασμού 06.00: «Προϋπολογισμός εξόδων», όπως παρουσιάστηκε 

στην προηγούμενη ενότητα. 

5.5.2.1 Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εξόδων 
 

Ο λογαριασμός 02.10 «Εκτέλεση Προϋπολογισμού Εξόδων» χρεώνεται: 

 Με τα έξοδα του εγκεκριμένου προϋπολογισμού και πιστώνεται ο 

λογαριασμός 06.10 με τα εγκεκριμένα έσοδα αυτού 

 Με τις αυξήσεις των πιστώσεων του προϋπολογισμού εξόδων, λόγω 

μεταγενέστερων τροποποιήσεων που γίνονται κατά την διάρκεια της 

χρήσης, με αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 06.10.98 «Έλλειμμα 

προϋπολογισμού» ή του λογαριασμού 06.10.99 «Πλεόνασμα 

προϋπολογισμού» 

 Στο τέλος της χρήσης, με πίστωση των λογαριασμών 02.20 

«Μεταβιβασθείσες πιστώσεις», 02.21 «Δεσμεύσεις πιστώσεων», και 

02.30 «Ενταλματοποιηθήσες δαπάνες», για την μεταφορά των 

χρεωστικών τους υπολοίπων στο λογαριασμό 02.10 

 

 

 

 

Αντίστοιχα πιστώνεται: 

 Με τις μειώσεις των κονδυλίων του προϋπολογισμού εξόδων, λόγω 

μεταγενέστερων τροποποιήσεων αυτού από το αρμόδιο όργανο, με 

χρέωση των λογαριασμών 06.10.98 «Έλλειμμα προϋπολογισμού» ή 

06.10.99 «Πλεόνασμα προϋπολογισμού» 

 Με κάθε μεταβίβαση πίστωσης σε δευτερεύοντα διατάκτη ή άλλη κατά 

νόμο περιφερειακή Μονάδα Υγείας, με ισόποση χρέωση του 

λογαριασμού 02.20 «Μεταβιβασθείς πιστώσεις» 

 Με κάθε ανάληψη υποχρέωσης για δαπάνη, με ισόποση χρέωση του 

λογαριασμού 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις πιστώσεων» 

02.10 
X  

06.10.(98 ή 99) 
 Π 

02.20 ή 21 ή 30 
 Π 

02.10 
X  
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 Στο τέλος της χρήσης, με χρέωση των λογαριασμών 06.10.98 «Έλλειμμα 

προϋπολογισμού» ή 06.10.99 «Πλεόνασμα προϋπολογισμού» για 

μεταφορά του χρεωστικού του υπολοίπου 

 

 

 

 
 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα του λογαριασμός 02.10 και των υπολογαριασμών 

αυτού, κατά την διάρκεια της χρήσης, δείχνουν τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 

εξόδων που δεν έχουν διατεθεί. Ενώ κατά το τέλος της χρήσης απεικονίζουν τα ποσά 

του προϋπολογισμού εξόδων που έχουν εγκριθεί αλλά δεν έχουν πληρωθεί. Τα 

χρεωστικά αυτά υπόλοιπα μεταφέρονται στην χρέωση του λογαριασμού 06.10 όπου 

και προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα. 

Ο λογαριασμός 02.20 «Μεταβιβασθείσες πιστώσεις» χρεώνεται: 

 Με κάθε μεταβίβαση πίστωσης σε δευτερεύοντα διατάκτη ή άλλη 

περιφερειακή Μονάδα Υγείας, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση του 

πρωτεύοντα διατάκτη και το σχετικό ένταλμα, με πίστωση του 

αντίστοιχου λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού» 

 
 

 

Και πιστώνεται 

 Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης από το όργανο στο οποίο έχει 

μεταβιβασθεί η πίστωση, με χρέωση του λογαριασμού 02.21 

«Αναληφθείσες υποχρεώσεις» 

 Στο τέλος της χρήσης, για την μεταφορά των χρεωστικών υπολοίπων των 

υπολογαριασμών του, με χρέωση του λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση 

προϋπολογισμού εξόδων» 

 

 
 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 02.20 απεικονίζουν τα ποσά 

από τις μεταβιβασθείσες πιστώσεις που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί. Επίσης, στην 

περίπτωση που οι δευτερεύοντες διατάκτες είναι περισσότεροι του ενός και η 

Κεντρική Μονάδα Υγείας επιθυμεί την παρακολούθηση των μεταβιβαζόμενων στο 

02.10 
(X) Π 

06.10.(98 ή 99) 
Χ  

02.20 ή 21 ή 30 
Χ  

02.10 
(X) Π 

02.10 
 Π 

02.20 
X  

02.21 
X  

02.20 
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καθένα πιστώσεων, μπορεί να παράλληλα με τον λογαριασμό 02.20 να τηρεί και το 

ζεύγος λογαριασμών 02.91 «Δευτερεύοντες διατάκτες» και 02.92 «Μεταβιβασθείσες 

πιστώσεις σε δευτερεύοντες διατάκτες». Οι εν λόγω λογαριασμοί λειτουργούν μόνο 

μεταξύ τους ως εξής: 

a. Κατά την μεταβίβαση των πιστώσεων χρεώνεται ο λογαριασμός 02.91 και 

οι υπολογαριασμοί του, με πίστωση του 02.92 και των υπολογαριασμών 

αυτού 

 

 

b. Κατά τη δέσμευση της πίστωσης χρεώνεται ο λογαριασμός 02.92 και οι 

υπολογαριασμοί του, με πίστωση του 02.91 και των υπολογαριασμών 

αυτού 

 
 
 

Ο λογαριασμός 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις» χρεώνεται 

 Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης (δέσμευση πίστωσης), με αντίστοιχη 

ισόποση πίστωση του λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού 

εξόδων» 

 Για κάθε ανάληψη υποχρέωσης από το όργανο στο οποίο έχει 

μεταβιβασθεί η πίστωση, με πίστωση του λογαριασμού 02.20 

«Μεταβιβασθείσες πιστώσεις». Η εγγραφή αυτή ενεργείται με βάση τα 

δικαιολογητικά που αποστέλλονται από τον δευτερεύοντα διατάκτη ή το 

αρμόδιο όργανο της περιφερειακής μονάδας στην διοίκηση της Κεντρικής 

Μονάδας Υγείας. 

Και πιστώνεται 

 Για δαπάνες για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντάλματα πληρωμής,, αλλά δεν 

έχουν ακόμη εξοφληθεί γιατί βρίσκονται στο στάδιο της θεώρησης τους, 

με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες 

δαπάνες» 

 Για κάθε εκδιδόμενο ένταλμα προπληρωμής, με χρέωση του λογαριασμού 

02.29 «Προπληρωμές» 

 Κατά το κλείσιμο της χρήσης, με χρέωση του λογαριασμού 02.10 

«Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» για την μεταφορά σε αυτόν και 

02.91 
X  

02.92 
 Π 

02.91 
 Π 

02.92 
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στους υπολογαριασμούς του, των μη ενταλματοποιηθέντων ποσών από 

τις δεσμευθείσες πιστώσεις. 

Στην περίπτωση που η αναληφθείσα υποχρέωση για πραγματοποίηση δαπάνης 

είναι μεγαλύτερη από αυτή που τελικά ενταλματοποιήθηκε, τότε το επιπλέον ποσό 

της δεσμευθείσας πίστωσης τακτοποιείται με αντίθετη (ακυρωτική) εγγραφή. 

 
 
 
 

Ο λογαριασμός 02.29 «Προπληρωμές» χρεώνεται 
 

 Με τα εντάλματα προπληρωμών που εκδίδονται στο όνομα του υπόλογου 

με απόδοση λογαριασμού, με πίστωση του λογαριασμού 02.21 

«Αναληφθείσες υποχρεώσεις» 

Και πιστώνεται: 

 Με τις αποδόσεις λογαριασμών που γίνονται κατά τη διάρκεια της χρήσης 

από τους υπόλογους, με αντίστοιχη χρέωση του λογαριασμού 02.31 

«Απολογισμός εξόδων» 

 Κατά το κλείσιμο της χρήσης, για την μεταφορά των χρεωστικών 

υπολοίπων και το κλείσιμο των λογαριασμών του 02.29 οι οποίοι 

μεταφέρονται στην χρέωση του λογαριασμού 02.31 «Απολογισμός 

εξόδων» 

 
 
 

Το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού 02.29 και των υπολογαριασμών 

αυτού, κατά την διάρκεια της χρήσης, τα ποσά των ενταλμάτων προπληρωμής για τα 

οποία δεν έχει γίνει απόδοση λογαριασμού από τους υπόλογους. 

Η παρακολούθηση του λογαριασμού από κάθε υπόλογο παρακολουθείται, στη 

γενική λογιστική, σε λογαριασμό αναλυτικού καθολικού του 35.10 «Υπόλογοι 

ενταλμάτων προπληρωμής». Δύναται όμως να γίνεται παράλληλη παρακολούθηση 

και στους λογαριασμούς δημόσιου λογιστικού με δημιουργία του ζεύγους 02.95 

«Υπόλογοι ενταλμάτων πληρωμής προς απόδοση», 02.96 «Εντάλματα πληρωμής 

προς απόδοση». Οι εν λόγω λογαριασμοί λειτουργούν μόνο μεταξύ τους με τον 

ακόλουθο τρόπο: 
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 Με την έκδοση του εντάλματος προπληρωμής χρεώνεται ο λογαριασμός 

02.95 και οι υπολογαριασμοί αυτού και πιστώνεται ο λογαριασμός 02.96 

και οι υπολογαριασμού του 

 Με την απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο ή επιστροφή, από αυτόν, 

περισσεύματος χρεώνεται ο λογαριασμός 02.96 και οι υπολογαρισμοί του 

και πιστώνεται ο λογαριαμος 02.95 και οι υπολογαριασμοί αυτού 

Ο λογαριασμός 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» χρεώνεται: 

 Με την έκδοση εντάλματος πληρωμής και την αποστολή του για 

προληπτικό έλεγχο, με πίστωση του λογαριασμού 02.21 «Αναληφθείσες 

υποχρεώσεις για δαπάνες» 

 

 
 
Και πιστώνεται: 
 

 Με κάθε ένταλμα που εξοφλείται με ισόποση χρέωση του λογαριασμού 

02.31 «Απολογισμός εξόδων» 

 Στο τέλος της χρήσης, με χρέωση του λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση 

προϋπολογισμού εξόδων» προκειμένου να γίνει η μεταφορά και το 

κλείσιμο των λογαριασμών του 

 

 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 02.30 απεικονίζουν τις 

δαπάνες, για τις οποίες έχουν εκδοθεί τα οικεία εντάλματα πληρωμής, αλλά ακόμη 

δεν έχουν εξοφληθεί. 

Ο λογαριασμός 02.31 «Απολογισμός Εξόδων» χρεώνεται: 

 Για τα εντάλματα που εξοφλούνται κάθε φορά, με πίστωση του 

λογαριασμού 02.30 «Ενταλματοποιηθήσες δαπάνες» 

 Κατά την απόδοση του λογαριασμού από τους υπολόγους, με πίστωση 

του λογαριασμού 02.30 και των υπολογαριασμών αυτού 

 Στο τέλος της χρήσης, για την μεταφορά των χρεωστικών υπολοίπων του 

λογαριασμού 02.29, στους οικείους υπολογαριασμούς του 

Και πιστώνεται: 

 Στο τέλος της χρήσης, για το κλείσιμο των λογαριασμών του δημόσιου 

λογιστικού. Παρέχεται όμως, η δυνατότητα αντί να πιστώνονται οι 
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02.31 
 Π 
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λογαριασμοί του 02.31 να πιστώνεται ο αντίθετος λογαριασμός 02.31.99 

«Αντίθετος λογαριασμός κλεισίματος χρήσης». 

 

 

5.5.2.2 Τρόπος Κίνησης Λογαριασμών Εσόδων 

Ο λογαριασμός 06.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» χρεώνεται: 

 Με τα βεβαιωμένα έσοδα, με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του 

λογαριασμού 06.21 «Βεβαιωθέντα έσοδα» 

 Με την είσπραξη εσόδων που δεν έχουν βεβαιωθεί, με πίστωση των 

λογαριασμών 06.31 «Απολογισμός εσόδων» 

 Με τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εξόδων (μειώσεις) που 

προκύπτουν μετά την έγκριση του, με αντίστοιχη πίστωση του 

λογαριασμού 06.10.98 «Έλλειμμα προϋπολογισμού» ή 06.10.99 

«Πλεόνασμα προϋπολογισμού» 

 Κατά το κλείσιμο της χρήσης, με πίστωση του λογαριασμού 02.10 

«Εκτέλεση προϋπολογισμού εξόδων» προκειμένου να μεταφερθούν, του 

εν λόγω λογαριασμού, χρεωστικά υπόλοιπα (δηλ: τα αχρησιμοποίητα από 

τις εγκεκριμένες πιστώσεις ποσά) στο λογαριασμό 06.10 

 

 

Και πιστώνεται: 

 Κατά την έναρξη της χρήσης με τα ποσά του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού εσόδων 

 Με τις τροποποιήσεις του προϋπολογισμού εξόδων (αυξήσεις) που 

προκύπτουν μετά την έγκριση του, με αντίστοιχη χρέωση του 

λογαριασμού 06.10.98 «Έλλειμμα προϋπολογισμού» ή 06.10.99 

«Πλεόνασμα προϋπολογισμού» 

 Κατά το κλείσιμο της χρήσης, με χρέωση του λογαριασμού 06.21 

«Βεβαιωθέντα έσοδα» και των υπολογαριασμών αυτού, για την μεταφορά 

των πιστωτικών υπολοίπων των λογαριασμών αυτών στους αντίστοιχους 

του 06.10 

 
 
 

02.31.(99) 
(Χ) Π 

06.10 
Χ  

06.21 ή 31, 06.10.98 ή 99 
 Π 

02.10 
 Π 

06.10 
Χ  

06.21, 06.10.98, 99 
Χ (Π) 
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Κατά την διάρκεια της χρήσης, ο λογαριασμός 06.10 και οι υπολογαριασμοί 

αυτού, με τα πιστωτικά τους υπόλοιπα, δείχνουν τα ποσά που έχουν βεβαιωθεί καθώς 

και αυτά που εισπραχθεί, χωρίς όμως να έχει προηγηθεί της είσπραξης βεβαίωση του 

εσόδου. Κατά το κλείσιμο της χρήσης, μετά την διενέργεια των παραπάνω εγγραφών, 

το υπόλοιπο του λογαριασμού 06.10 εάν είναι χρεωστικό απεικονίζει το πλεόνασμα 

του απολογισμού και μεταφέρεται στην χρέωση του λογαριασμού 02.10 «Πλεόνασμα 

προϋπολογισμού». Εάν είναι πιστωτικό, δείχνει το έλλειμμα του απολογισμού και 

μεταφέρεται στον λογαριασμό 06.40 «Έλλειμμα απολογισμού». Το πλεόνασμα ή το 

έλλειμμα του απολογισμού που δείχνει το υπόλοιπο του λογαριασμού 06.10 θα πρέπει 

να είναι ίσο με την διαφορά μεταξύ του τελικού υπολοίπου του λογαριασμού 02.31 

«Απολογισμός εξόδων» (πραγματοποιηθέντα έξοδα) και 06.31 «Απολογισμός 

εσόδων» (πραγματοποιηθέντα έσοδα). 

 

 
 
Ο λογαριασμός 06.21 «Βεβαιωθέντα έσοδα» χρεώνεται: 

 Με αντίστοιχη και ισόποση πίστωση του λογαριασμού 06.31 

«Απολογισμός εσόδων» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, για 

τα έσοδα που εισπράττονται αφού πρώτα έχουν βεβαιωθεί 

 Στο τέλος της χρήσης, για την μεταφορά των πιστωτικών υπολοίπων που 

παρουσιάζει ο ίδιος και οι υπολογαριασμοί αυτού, με αντίστοιχη πίστωση 

του λογαριασμού 06.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» 

 
 
 
Και πιστώνεται: 

 Με αντίστοιχη και ισόποση χρέωση του λογαριασμού 06.10 «Εκτέλεση 

προϋπολογισμού εσόδων» και των αντίστοιχων υπολογαριασμών αυτού, 

κάθε φορά που βεβαιώνονται τα έσοδα 

 
 
 

Ο λογαριασμός 06.31 «Απολογισμός εσόδων» χρεώνεται: 

 Στο τέλος της χρήσης, μετά την διενέργεια των εγγραφών κλεισίματος και 

του προσδιορισμού του αποτελέσματος (πλεόνασμα ή έλλειμμα), με 

αντίστοιχη πίστωση των λογαριασμών που παρουσιάζουν χρεωστικά 

υπόλοιπα 

06.40 
 Π 

02.40 
Χ  

06.21 
Χ  

06.31 
 Π 

06.21 
 Π 

06.10 
Χ  
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Και πιστώνεται: 

 Για τα έσοδα που εισπράττονται και για τα οποία έχει προηγηθεί 

βεβαίωση, με χρέωση αντίστοιχη και ισόποση του λογαριασμού 06.21 

«Βεβαιωθέντα έσοδα» και των υπολογαριασμών αυτού 

 Για τα έσοδα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό, εισπράττονται 

χωρίς όμως να έχουν βεβαιωθεί, με χρέωση του λογαριασμού 06.10 

«Εκτέλεση προϋπολογισμού» 

 Για τα έσοδα τα οποία δεν έχουν βεβαιωθεί αλλά ούτε περιλαμβάνονται 

στον προϋπολογισμό εσόδων, με χρέωση του λογαριασμού 06.10. Στην 

περίπτωση όμως αυτή, απαιτείται να έχουν προηγηθεί οι λογιστικές 

εγγραφές αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων. 

Τέλος, τα πιστωτικά υπόλοιπα των υπολογαριασμών του 06.31 απεικονίζουν τα 

εισπραχθέντα έσοδα. 

 

5.6 Σύνδεση Δημόσιου Λογιστικού με Γενική Λογιστική  

Η συλλειτουργία του δημόσιου λογιστικού με το γενικό λογιστικό σύστημα 

απαιτεί την εξασφάλιση συμφωνίας αλλά και την διενέργεια επαληθεύσεων μεταξύ 

των λογαριασμών των εν λόγω συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, η συμφωνία του 

συστήματος της γενικής λογιστικής (ομάδες 1-8) με το σύστημα των Λογαριασμών 

Τάξεως (ομάδα 10) του δημόσιου λογιστικού, εξασφαλίζει ότι τα οι λογαριασμοί της 

γενικής λογιστικής έχουν ενημερωθεί με τα στοιχεία των κινήσεων του δημόσιου 

λογιστικού. Για την επίτευξη του σκοπού αυτού ακολουθείται η εξής διαδικασία: 

 

5.6.1 Ενημέρωση Λογαριασμών Εξόδων 

Οι λογαριασμοί εξόδων του δημόσιου λογιστικού κινούνται στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

a. Όταν αγοράζονται υλικά αναλώσιμα ή μη 

b. Όταν αγοράζονται ή αναβαθμίζονται πάγια περιουσιακά στοιχεία (π.χ. 

μηχανολογικός εξοπλισμός) 

c. Όταν αναλαμβάνονται υποχρεώσεις που δεν αφορούν την αγορά παγίων, 

αναλώσιμων (π.χ. εξόφληση λογαριασμών ΕΥΔΑΠ, Δ.Ε.Η.) 

d. Όταν διενεργείται μεταβίβαση πίστωσης σε δευτερεύοντα διατάκτη 

e. Όταν πραγματοποιείται εξόφληση του προμηθευτή 
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5.6.1.1 Αγορά υλικών13 

A. Δημόσιο Λογιστικό 

Κάθε φορά που παραλαμβάνεται ένα υλικό εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής, 

ενημερώνεται η λογιστική αποθήκη καθώς και οι λογαριασμοί εξόδων του δημόσιου 

λογιστικού. Πιο αναλυτικά, χρεώνεται ο λογαριασμός 02.21 «Αναληφθείσες 

υποχρεώσεις» και πιστώνεται ο λογαριασμός 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού 

εξόδων». 

 
 
 
 

B. Γενική Λογιστική 

Με την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής του υλικού, ενημερώνονται 

παράλληλα οι λογαριασμοί της γενικής λογιστικής (2η ομάδα-αγορές υλικών και 5η 

ομάδα-προμηθευτές). Πιο συγκεκριμένα, χρεώνεται ο λογαριασμός 24.01 «Αγορές 

χρήσης Α΄& Β΄ υλών» και πιστώνεται ο λογαριασμός 50.00.01 «Προμηθευτές» (η 

ανάπτυξη των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, παρουσιάζεται στο επόμενο 

κεφάλαιο). 

 
 
 
 

5.6.1.2 Αγορά ή Αναβάθμιση Πάγιων Περιουσιακών Στοιχείων14 

A. Δημόσιο Λογιστικό 

Με την αγορά ενός παγίου εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής αυτού και 

συμπληρώνεται, στο πεδίο «Κωδικός είδους» του πρωτοκόλλου, ο κωδικός που 

προβλέπεται από τον Κώδικα Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων. Στη συνέχεια, 

ενημερώνεται το ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα και χρεώνεται ο λογαριασμός 02.21 

«Αναληφθείσες υποχρεώσεις» με πίστωση του λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση 

προϋπολογισμού εξόδων». 

 
 

 

                                                 
13 Πολύζος Μ., (2007) 
14 Πολύζος Μ., (2007) 

02.21 
Χ  

02.10 
 Π 

50.00.01 
 Π 

24.01 
Χ  

02.21 
Χ  

02.10 
 Π 
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Οι κωδικοί των λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού που αφορούν την αγορά 

ή αναβάθμιση πάγιων περιουσιακών στοιχείων συνδέονται με αντίστοιχους κωδικούς 

που περιέχονται στο μητρώο παγίων. 

B. Γενική Λογιστική 

Με την έκδοση του πρωτοκόλλου παραλαβής του παγίου το σύστημα 

δημιουργεί λογιστικό άρθρο αγορών, με το οποίο χρεώνεται ο λογαριασμός 12.00.01 

«Μηχανήματα» (1η ομάδα γενικής λογιστικής) και πιστώνεται ο λογαριασμός 

50.00.01 «Προμηθευτές» (5η ομάδα γενικής λογιστικής). 

 

 
 

Παράλληλα, ενημερώνεται το μητρώο παγίων, σύμφωνα με την αντιστοίχηση 

που, όπως προαναφέρθηκε, υπάρχει μεταξύ του Κ.Α.Ε. του δημόσιου λογιστικού και 

του κωδικού του παγίου. 

 

5.6.1.3 Ανάληψη Υποχρεώσεων που δεν Αφορά Παγία ή Αναλώσιμα15 

A. Δημόσιο Λογιστικό 

Οι αγορές που δεν αφορούν ούτε πάγια ούτε αναλώσιμα αλλά υπηρεσίες (π.χ. 

τηλεπικοινωνίες) απεικονίζονται λογιστικά με δελτίο συμψηφιστικών εγγράφων. Με 

το εν λόγω δελτίο πιστώνεται ο λογαριασμός 02.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού 

εξόδων» και χρεώνεται ο λογαριασμός 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις». 

 
 
 
 

Οι λογαριασμοί του δημόσιου λογιστικού και της γενικής λογιστικής 

συνδέονται μεταξύ τους. Για τον λόγο αυτό στο ηλεκτρονικό αρχείο καταχώρησης  

των λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού προβλέπεται πεδίο στο οποίο 

καταχωρείται ο αντίστοιχος λογαριασμός της γενικής λογιστικής. 

B. Γενική Λογιστική 

Σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν, ο λογαριασμός του δημόσιου λογιστικού 

02.10.0832 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» συνδέεται 

με τον αντίστοιχο 62.03.01 της γενικής λογιστικής. Η εν λόγω σύνδεση απεικονίζεται 

λογιστικά με την χρέωση του λογαριασμού 02.10.0832 και την αντίστοιχη πίστωση 

                                                 
15 Πολύζος Μ., (2007) 

12.00.01 
Χ  

50.00.01 
 Π 

02.10.0832 
 Π 

02.21.0832 
Χ  
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του 62.03.01 (περ. a). Παράλληλα, πιστώνεται ο λογαριασμός 50.03.00 «Ο.Τ.Ε.» με 

αντίστοιχη χρέωση του 62.03.01 (περ. b). 

a.  

 
 
 

b.  
 
 

 

5.6.1.4 Μεταβίβαση Πίστωσης σε Δευτερεύοντα Διατάκτη 

Η μεταβίβαση πίστωσης σε δευτερεύοντα διατάκτη γίνεται με έκδοση 

αντίστοιχου εντάλματος προπληρωμής. Για το εν λόγω ένταλμα, χρεώνεται ο 

λογαριασμός 02.20 «Μεταβιβασθείσες Πιστώσεις» με ισόποση πίστωση του 

λογαριασμού 02.10 «Εκτέλεση Προϋπολογισμού» (περ. a). Παράλληλα, 

ενημερώνεται και η γενική λογιστική με χρέωση του λογαριασμού 35 «Λογαριασμοί 

Διαχείρισης προκαταβολών και πιστώσεων» και πιστώνεται ο λογαριασμός 38 

«Χρηματικά διαθέσιμα» (περ. b). 

 
a.  

 
 
 

b.  
 
 

5.6.1.5 Εξόφληση Λογαριασμού Προμηθευτή 

Η εξόφληση προμηθευτή γίνεται με την έκδοση χρηματικού εντάλματος 

πληρωμής το οποίο αποστέλλεται στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση. Με τον τρόπο 

αυτό, ενημερώνεται το σύστημα το οποίο εν συνεχεία, μεταβάλλει την 

χαρακτηρισμένη κατάσταση της δαπάνης από καταχωρημένη στη διαχείριση, σε 

δαπάνη ενταλματοποιημένη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο. Παράλληλα, χρεώνεται ο 

λογαριασμός 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» και πιστώνεται ο λογαριασμός 

02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις» (που χρεώθηκε κατά την αγορά των υλικών) του 

δημόσιου λογιστικού (περ. a), ενώ στην γενική λογιστική δεν γίνεται καμία εγγραφή, 

στο στάδιο αυτό. Έχοντας λάβει την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το 

χρηματικό ένταλμα πληρωμής επιστρέφει στο λογιστήριο για εξόφληση. Ακολουθεί η 

χρέωση του λογαριασμού 02.31 «Απολογισμός εξόδων» με ισόποση πίστωση του 

02.21.0832 
(Χ) Π 

62.03.01 
 Π 

50.03.00 
 Π 

62.03.01 
Χ (Π) 

02.10 
Χ  

02.20 
Χ  

38.00 
 Π 

35.00 
Χ  
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λογαριασμού 02.30 (περ. b). Ενώ διενεργούνται και οι εγγραφές της γενικής 

λογιστικής με χρέωση του λογαριασμού 50.00 «προμηθευτές» και πίστωση του 38.00 

«Ταμείο» (περ. c). 

a.  

 
 

b.  
 
 
 

c.  
 
 

5.6.2 Ενημέρωση Λογαριασμού Εσόδων 

Οι κύριες πηγές των εσόδων των Μονάδων Υγείας είναι οι ακόλουθες: 

a. Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών (π.χ. νοσήλια) 

b. Έσοδα από επιχορηγήσεις 

c. Έσοδα από λοιπές ασχολίες και δωρεές, κληροδοτήματα 

Η λογιστική απεικόνιση αυτών τόσο στο δημόσιο λογιστικό όσο και στην 

γενική λογιστική παρουσιάζεται παρακάτω. 

 

5.6.2.1 Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 

Τα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών μπορεί να προέρχονται από 

πληρωμές: 

a. Του Κράτους 

b. Ν.Π.Δ.Δ. 

c. Κοινωνικής Ασφάλισης 

d. Ιδιωτών 

Ενώ με την καθιέρωση της γενικής λογιστικής στις Μονάδες Υγείας, δίνεται η 

δυνατότητα διαχωρισμού των εσόδων σε δυο υποκατηγορίες. Έτσι, έχουμε έσοδα από 

εξωτερικούς ασθενείς (επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία) και έσοδα από 

εσωτερικούς ασθενείς (εισαγωγές στο νοσοκομείο). 

Για κάθε έσοδο που πραγματοποιείται, στο τέλος κάθε ημέρας, χρεώνεται, στο 

δημόσιο λογιστικό, ο λογαριασμός 06.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού» και 

πιστώνεται οι αντίστοιχος λογαριασμός 06.21 «Βεβαιωθέντα έσοδα» ή ο 06.31 

«Απολογισμός εσόδων» όταν εισπράττεται το έσοδο. 

02.21 
(Χ) Π 

02.20 
Χ  

02.31 
(Χ)  

02.30 
(Χ) Π 

50.00 
Χ  

38.00 
 Π 
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Αντίστοιχα, στην γενική λογιστική πιστώνεται ο λογαριασμός 73 «Έσοδα από 

παροχή υγειονομικών υπηρεσιών» και χρεώνεται ο λογαριασμός 30 «Απαιτήσεις» 

(πληρωμή επί πιστώσει) 38 «Διαθέσιμα» (πληρωμή με μετρητά). 

 

 

Επιπρόσθετα, για την παρουσίαση της σύνδεσης των λογαριασμών του 

δημόσιου λογιστικού με τους αντίστοιχους της γενικής λογιστικής υπάρχουν στο 

ηλεκτρονικό σύστημα ανάλογοι πίνακες στους οποίους απαιτείται η συμπλήρωση του 

ποσού της εξέτασης που πραγματοποιείται κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα, όταν το 

νοσοκομείο εισπράττει έσοδα με έκδοση απόδειξης παροχής υπηρεσιών τότε 

συμπληρώνεται ο αντίστοιχος πίνακας. 
 

Πίνακας 2 : ΈΣΟΔΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΜΕ Α.Π.Υ., ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 

Μοντέλο σύνδεσης: π.χ. 1  Ποσό 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή  

73.01.09 Έσοδα από επισκέψεις 3149 
Λοιπά έσοδα από πληρωμές 

ιδιωτών 
 

Πηγή: Πολύζος (2007) 

 
Στην περίπτωση όμως που για την είσπραξη εσόδων εκδίδεται δελτίο παροχής 

υπηρεσιών, το σύστημα εμφανίζει τους ακόλουθους πίνακες ανάλογα με τον φορέα 

που πληρώνει. 

 
Πίνακας 3: ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ. 

Μοντέλο σύνδεσης: π.χ. 2 
Οικονομικά υπόλογος 

(ασφ.ταμείο) 
Ποσό 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
 

73.01.01 Έσοδα από φάρμακα (εξ. ασθενής) 
73.00.01 Έσοδα από φάρμακα (εσ. ασθενής) 

3111 
Νοσηλεία σε 
φάρμακα 

 

73.01.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εξ. ασθενής) 
73.00.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εσ. ασθενής) 

 

73.01.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εξ. ασθενής) 
73.00.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εσ. ασθενής) 

 

73.01.04 Έσοδα εργαστηρίων (εξ. ασθενής) 
73.00.04 Έσοδα εργαστηρίων (εσ. ασθενής) 

3113 
Νοσηλεία σε 
ιατρική 

περίθαλψη 
 

73.01.09 Λοιπά έσοδα (εξ. ασθενής) 
73.00.09 Λοιπά έσοδα (εσ. ασθενής) 

3119 Λοιπά έσοδα 
 

Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 
 

06.10.3100 
Χ  

06.21 ή 31 
 Π 

73 
 Π 

30 ή 38 
Χ  
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Πίνακας 4: ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ Ν.Π.Δ.Δ. ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ. 

Μοντέλο σύνδεσης: π.χ. 3 
Οικονομικά υπόλογος 

(ασφ.ταμείο) 
Ποσό 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
 

73.01.01 Έσοδα από φάρμακα (εξ. ασθενής) 
73.00.01 Έσοδα από φάρμακα (εσ. ασθενής) 

3121 
Νοσηλεία σε 
φάρμακα 

 

73.01.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εξ. ασθενής) 
73.00.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εσ. ασθενής) 

 

73.01.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εξ. ασθενής) 
73.00.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εσ. ασθενής) 

 

73.01.04 Έσοδα εργαστηρίων (εξ. ασθενής) 
73.00.04 Έσοδα εργαστηρίων (εσ. ασθενής) 

3123 
Νοσηλεία σε 
ιατρική 

περίθαλψη 
 

73.01.09 Λοιπά έσοδα (εξ. ασθενής) 
73.00.09 Λοιπά έσοδα (εσ. ασθενής) 

3129 Λοιπά έσοδα 
 

Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 
Πίνακας 5: ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ 

Δ.Π.Υ. 

Μοντέλο σύνδεσης: π.χ. 4 
Οικονομικά υπόλογος 

(ασφ.ταμείο) 
Ποσό 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
 

73.01.01 Έσοδα από φάρμακα (εξ. ασθενής) 
73.00.01 Έσοδα από φάρμακα (εσ. ασθενής) 

3131 
Νοσηλεία σε 
φάρμακα 

 

73.01.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εξ. ασθενής) 
73.00.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εσ. ασθενής) 

 

73.01.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εξ. ασθενής) 
73.00.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εσ. ασθενής) 

 

73.01.04 Έσοδα εργαστηρίων (εξ. ασθενής) 
73.00.04 Έσοδα εργαστηρίων (εσ. ασθενής) 

3133 
Νοσηλεία σε 
ιατρική 

περίθαλψη 
 

73.01.09 Λοιπά έσοδα (εξ. ασθενής) 
73.00.09 Λοιπά έσοδα (εσ. ασθενής) 

3139 Λοιπά έσοδα 
 

Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 

Πίνακας 6 : ΈΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΜΕ ΕΚΔΟΣΗ Δ.Π.Υ. 

Μοντέλο σύνδεσης: π.χ. 5 
Οικονομικά υπόλογος 

(ασφ.ταμείο) 
Ποσό 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή 
 

73.01.01 Έσοδα από φάρμακα (εξ. ασθενής) 
73.00.01 Έσοδα από φάρμακα (εσ. ασθενής) 

3141 
Νοσηλεία σε 
φάρμακα 

 

73.01.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εξ. ασθενής) 
73.00.02 Έσοδα από υγειονομικό υλικό (εσ. ασθενής) 

 

73.01.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εξ. ασθενής) 
73.00.03 Έσοδα από μικροεπεμβάσεις (εσ. ασθενής) 

 

73.01.04 Έσοδα εργαστηρίων (εξ. ασθενής) 
73.00.04 Έσοδα εργαστηρίων (εσ. ασθενής) 

3143 
Νοσηλεία σε 
ιατρική 

περίθαλψη 
 

73.01.09 Λοιπά έσοδα (εξ. ασθενής) 
73.00.09 Λοιπά έσοδα (εσ. ασθενής) 

3149 Λοιπά έσοδα 
 

Πηγή: Πολύζος (2007) 
 

Με βάση λοιπόν, τους πίνακες αυτούς, το ηλεκτρονικό λογιστικό σύστημα, στο 

τέλος κάθε ημέρες, επιτρέπει την δημιουργία των ακόλουθων συμψηφιστικών 
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(Πίνακας 7: πληρωμή επί πιστώσει) και ταμειακών (Πίνακας 8: πληρωμή με μετρητά) 

εγγραφών. 

 
Πίνακας 7: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΤΗΣ .../.../20.. (Ημερομηνία) 
Λογαριασμός που 

χρεώνεται 
Αιτιολογία Ποσό 

Λογαριασμός που 
πιστώνεται 

06.10.Χ.Χ.Χ.Χ 
Από παροχή 
υπηρεσιών της 

.../.../20.. 
265,00 06.21.Χ.Χ.Χ.Χ 

06.10.Ζ.Ζ.Ζ.Ζ 
Από παροχή 
υπηρεσιών της 

.../.../20.. 
185,60 06.21.Ζ.Ζ.Ζ.Ζ 

06.10.Υ.Υ.Υ.Υ 
Από παροχή 
υπηρεσιών της 

.../.../20.. 
350,80 06.21.Υ.Υ.Υ.Υ 

Σύνολο  701,40  
Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 
Πίνακας 8 : ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ 

ΤΗΣ .../.../20.. (Ημερομηνία) 
Λογαριασμός που 

χρεώνεται 
Αιτιολογία Ποσό 

Λογαριασμός που 
πιστώνεται 

06.21.Χ.Χ.Χ.Χ Εισπράξεις .../.../20.. 50,50 06.31.Χ.Χ.Χ.Χ 
06.21.Ζ.Ζ.Ζ.Ζ Εισπράξεις .../.../20.. 61,00 06.31.Ζ.Ζ.Ζ.Ζ 
06.21.Υ.Υ.Υ.Υ Εισπράξεις .../.../20.. 150,00 06.31.Υ.Υ.Υ.Υ 

Σύνολο  261,50  
Πηγή: Πολύζος (2007) 

 
Όταν η πληρωμή, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες, γίνεται με μετρητά τότε ο 

ταμίας εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης το οποίο όμως δεν λογιστικοποιείται. Για να 

ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, το σύστημα επιτρέπει στο χρήστη, στο τέλος κάθε 

ημέρας να δημιουργεί λογιστικά άρθρα με τα οποία χρεώνεται ο λογαριασμός 30 

«Απαιτήσεις» (για πληρωμή επί πιστώσει) ή ο λογαριασμός 38 «Χρηματικά 

διαθέσιμα» (για πληρωμή της μετρητοίς) και πιστώνεται ο λογαριασμός 73 «Έσοδα 

από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών». 

Το λογιστικό άρθρο θα έχει την ακόλουθη μορφή: 
 

Πίνακας 9: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕ 
ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ .../.../20.. (Ημερομηνία) 

Ποσά 
Κωδικός Λογ/σμου Περιγραφή 

Αιτία 
Κίνησης Χρέωση Πίστωση 

30.00.00 
Τιμολογημένες 

πωλήσεις Δημοσίου 

Κατάσταση 
παροχής 

υπηρεσιών με 
πίστωση Νο.. 
της.../.../... 

7.638  

30.02.00 
Τιμολογημένες 
πωλήσεις Ο.Γ.Α. 

-//- 8.953  

30.02.01 
Τιμολογημένες 
πωλήσεις Ι.Κ.Α. 

-//- 3.568  
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30.02.02 
Τιμολογημένες 

πωλήσεις Ο.Α.Ε.Ε. 
-//- 1.520  

30.06.00 
Τιμολογημένες 

πωλήσεις Τ.Σ.Α.Υ. 
-//- 7.560  

73.01.01 Έσοδα από φάρμακα -//-  7.930 

73.01.02 
Έσοδα από 

υγειονομικό υλικό 
-//-  1.600 

73.01.03 
Έσοδα 

μικροεπεμβάσεων 
-//-  733 

73.01.04 
Έσοδα από 
εργαστήρια 

-//-  15.265 

73.01.09 
Έσοδα από λοιπές 

υπηρεσίες 
-//-  3.711 

Σύνολο   29.239 29.239 
Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 

Πίνακας 10: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΤΡΗΤΟΙΣ ΤΗΣ .../.../20.. (Ημερομηνία) 

Ποσά 
Κωδικός Λογ/σμου Περιγραφή 

Αιτία 
Κίνησης Χρέωση Πίστωση 

38.00.00 Ταμείο 

Κατάσταση 
παροχής 

υπηρεσιών με 
πίστωση Νο.. 
της.../.../... 

8.620  

73.01.00 
Έσοδα από 
επισκέψεις 

-//-  1.250 

73.01.01 
Έσοδα από 

υγειονομικό υλικό 
-//-  1.560 

73.01.02 Έσοδα από φάρμακα -//-  1.750 

73.01.03 
Έσοδα 

μικροεπεμβάσεων 
-//-  790 

73.01.04 
Έσοδα από 
εργαστήρια 

-//-  3.270 

Σύνολο   8.620 8.620 
Πηγή: Πολύζος (2007) 
 
 
5.6.2.2 Λοιπά Έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα απεικονίζονται στο δημόσιο λογιστικό με την σύνταξη δελτίου 

συμψηφιστικών εγγραφών και ενίοτε με την έκδοση γραμμάτιων είσπραξης. Με το 

δελτίο συμψηφιστικών εγγραφών παρακολουθούνται τα έσοδα που έχουν βεβαιωθεί 

ανεξάρτητα από τον χρόνο είσπραξης του. Η παρουσίαση των εσόδων στο εν λόγω 

δελτίο, γίνεται με χρέωση του λογαριασμού, του δημόσιου λογιστικού, 06.10 

«Εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» και αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 

06.21 «Βεβαιωθέντα έσοδα». Όταν όμως, τα έσοδα εισπράττονται, χωρίς να έχουν 

βεβαιωθεί, τότε χρεώνεται ο λογαριασμός 06.10 «Εκτέλεση προϋπολογισμού 

εσόδων» και πιστώνεται ο λογαριασμός 06.31 «Απολογισμός εσόδων». 
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Η σύνδεση των προαναφερόμενων λογαριασμών με τους αντίστοιχους της 

γενικής λογιστικής γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο: Για κάθε χρέωση του 

λογαριασμού 06.10, για έσοδα που έχουν βεβαιωθεί αλλά δεν εισπράχθηκαν, 

πραγματοποιείται αντίστοιχη πίστωση του λογαριασμού 73.07 «Έσοδα λοιπά-

διάφορα» της γενικής λογιστικής. Στην περίπτωση όμως, που τα έσοδα έχουν 

εισπραχθεί, χωρίς προηγουμένως να έχουν βεβαιωθεί, τότε αντί για τον 73.07 

χρεώνεται ο λογαριασμός 30 «Απαιτήσεις» (για πληρωμή επί πιστώσει) ή 38 

«Χρηματικά Διαθέσιμα» (για πληρωμή της μετρητοίς) και πιστώνεται αντίστοιχα ο 

λογαριασμός 06.10. 

 

 

 

 

 

Τέλος, όταν ένας λογαριασμός του δημόσιου λογιστικού παρακολουθείται από 

περισσότερους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής τότε η αντιστοίχιση μεταξύ τους 

γίνεται με την δημιουργία του μοντέλου σύνδεσης, σύμφωνα με τον τρόπο που 

παρουσιάστηκε στην προηγούμενη ενότητα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

ΓΕΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

6.1 Γενικά 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι δημόσιες Μονάδες Υγείας είναι υποχρεωμένες βάσει 

Π.Δ. 146/2003 να εφαρμόζουν το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο. Το εν λόγω σχέδιο 

ακολουθεί τις αρχές του Ε.Γ.Λ.Σ. όπως αυτές ορίζονται στο Π.Δ. 1123/80. Ωστόσο, 

παρατηρούνται διαφοροποιήσεις ως προς το μέγεθος ανάπτυξης των λογαριασμών 

των δύο σχεδίων. Κύρια αιτία των διαφοροποιήσεων είναι η προσπάθεια σύνδεσης 

των λογαριασμών του Κ.Λ.Σ.Μ.Υ. με τους αντίστοιχους του δημόσιου λογιστικού. 

Στο προηγούμενο κεφάλαιο έγινε μια αναφορά στην γενική λογιστική καθώς επίσης 

αναφέρθηκε και ο τρόπος σύνδεσης της με το δημόσιο λογιστικό. Στο παρόν 

κεφάλαιο επιχειρείται μια εις βάθος ανάλυση του γενικού λογιστικού συστήματος 

όπως αυτό καθιερώθηκε και εφαρμόζεται από τις δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

 

6.2 Βασικές Έννοιες Γενικής Λογιστικής 

Οι βασικές έννοιες της γενικής λογιστικής θεωρούνται ότι είναι το Ενεργητικό, 

το Παθητικό και η Καθαρή Θέση. Πιο αναλυτικά: 

Ενεργητικό είναι το σύνολο των υλικών ή άυλων οικονομικών αγαθών που 

ανήκουν στην κυριότητα της Μονάδας Υγείας και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη 

των αντικειμενικών της σκοπών. Για χαρακτηρισθεί ένα αγαθό ως στοιχείο 

Ενεργητικού θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας, και να της 

παρέχει μελλοντικά οικονομικά οφέλη. 

Παθητικό είναι το σύνολο των υποχρεώσεων (βραχυχρόνιες και 

μακροχρόνιες) των Μονάδων Υγείας οι οποίες πρέπει να εξοφληθούν θυσιάζοντας 

διάφορα περιουσιακά στοιχεία ή δημιουργώντας νέες υποχρεώσεις. Το F.A.S.B. 

ορίζει το παθητικό ως σημερινή υποχρέωση μιας οικονομικής μονάδας που προέκυψε 

από πράξεις ή γεγονότα του παρελθόντος και της οποίας η τακτοποίηση απαιτεί 

εκροή μετρητών, αγαθών ή υπηρεσιών, με συνέπεια την απώλεια μελλοντικών 

οικονομικών ωφελειών. 

Καθαρή Θέση της Μονάδας Υγείας είναι η διαφορά που προκύπτει, όταν από 

το σύνολο των στοιχείων του Ενεργητικού αφαιρεθούν οι υποχρεώσεις προς τρίτους. 

Η Καθαρή Θέση δείχνει το ποσό των περιουσιακών στοιχείων που δημιουργήθηκαν 

στη Μονάδα Υγείας ως αποτέλεσμα της αποδοτικής λειτουργίας της και τα οποία δεν 
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αποδόθηκαν στους φορείς της (π.χ. Δημόσιο), αλλά κρατήθηκαν για να 

εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της. 

 

6.3 Αρχές Τήρησης των Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

Λογαριασμός ονομάζεται το μέσο με το οποίο παρακολουθείται συστηματικά 

και με χρονολογική σειρά, η αρχική θέση και όλες οι μεταβολές της αξίας των 

στοιχείων του ενεργητικού, παθητικού και της καθαρής θέσης των λογιστικών 

μονάδων. 

Σύμφωνα με την αρχή της αυτονομίας, το σχέδιο των λογαριασμών 

κατανέμεται σε τρία μέρη καθένα από τα οποία αποτελεί ιδιαίτερο και ανεξάρτητο 

λογιστικό κύκλωμα. Οι λογαριασμοί του καθενός από τα μέρη αυτά συνδέονται και 

συλλειτουργούν μεταξύ τους χωρίς να επηρεάζουν λογιστικά τους λογαριασμούς των 

άλλων δυο μερών. 

Πιο αναλυτικά, το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τους λογαριασμούς της ουσίας 

της γενικής λογιστικής, που αναπτύσσονται στις ομάδες 1-8. Στο δεύτερο μέρος 

ανήκει η ομάδα 9 της αναλυτικής λογιστικής και στο τρίτο μέρος αναπτύσσεται η 

ομάδα 10, λογαριασμοί τάξεως. (βλέπε Παράρτημα ΙΙΙ) 

Επιπλέον, η αρχή της κατ’ είδος συγκέντρωσης των αποθεμάτων, εσόδων 

εξόδων ορίζει ότι τα κονδύλια που αφορούν αποθέματα και έσοδα-έξοδα, 

καταχωρούνται σε λογαριασμούς των ανάλογων ομάδων, δηλαδή ομάδα 2 

(αποθέματα), ομάδα 6 (έξοδα), ομάδα 7 (έσοδα) και ομάδα 8 (έκτακτα και ανόργανα 

αποτελέσματα). Οι λογαριασμοί αυτοί ανοίγονται και λειτουργούν με κριτήριο το 

είδος και όχι τον προορισμό για τον οποίο πραγματοποιούνται οι αντίστοιχες αγορές 

αποθεμάτων και τα αντίστοιχα έσοδα και έξοδα. 

Με βάση λοιπόν, την αρχή αυτή, οι λογαριασμοί των αποθεμάτων και των 

εξόδων δέχονται μόνο χρεώσεις, ενώ των εσόδων μόνο πιστώσεις καθώς και 

αντίστοιχους αντιλογισμούς, χωρίς να επιτρέπονται μεταφορές κονδυλίων τους κατά 

την διάρκεια της χρήσης τους. Τα υπόλοιπα τους, στο τέλος κάθε χρήσης, 

μεταφέρονται στο λογαριασμό της Γενικής Εκμετάλλευσης ή στα Α/Χ. 

Τέλος, η αρχή της κατάρτισης του λογαριασμού Γενικής Εκμετάλλευσης 

ορίζει ότι ο εν λόγω λογαριασμός καταρτίζεται έπειτα από μεταφορά σε αυτόν της 

αξίας των αποθεμάτων, των οργανικών εσόδων και εξόδων, έτσι ώστε από την 

ανάλυση του να προκύπτει η συνολική κίνηση των λογαριασμών εκμεταλλεύσεως της 

Μονάδας Υγείας. 
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Για την ενημέρωση των λογαριασμών ισχύει η βασική αρχή ύπαρξης 

παραστατικού (Π.Δ. 1123/1980), δηλαδή αποδεικτικού πραγματοποιήσεως του 

εξόδου, του εσόδου, της είσπραξης ή της πληρωμής (π.χ. τιμολόγιο πώλησης, 

απόδειξη παροχής υπηρεσιών) Με βάση τα δικαιολογητικά αυτά λογιστικοποιούνται 

τα έξοδα και τα έσοδα. Απόκλιση από τη βασική αρχή ύπαρξής παραστατικού 

αποτελούν οι ακόλουθες περιπτώσεις: 

a. Όταν το παραστατικό εκδίδεται με χρονική καθυστέρηση, όπως 

συμβαίνει με τους λογαριασμού του Ο.Τ.Ε., της Δ.Ε.Η., της Ε.Υ.Δ.Α.Π. 

b. Όταν παρόλο που η έκδοση του παραστατικού γίνεται κανονικά, 

καθυστερεί να φθάσει στην Μονάδα Υγείας για διάφορους λόγους, π.χ. 

καθυστέρησης αποστολής του τιμολογίου από τον προμηθευτή, η 

απώλεια του παραστατικού κατά την αποστολή του 

c. Όταν το κόστος δεν είναι κατά προσέγγιση γνωστό, αλλ’ απλώς 

πιθανολογείται όπως συμβαίνει με τις προβλέψεις δώρων εορτών και 

επιδομάτων αδείας του προσωπικού 

Κάθε έγγραφή στα λογιστικά βιβλία της Μονάδας Υγείας που γίνεται σε 

λογαριασμό, της τελευταίας βαθμίδας, της γενικής λογιστικής και των λογαριασμών 

τάξεως καταχωρούνται και τα εξής τουλάχιστον στοιχεία: 

a. Ο αύξων αριθμός του παραστατικού, με το οποίο γίνεται η 

λογιστικοποιήση και καταχώρηση στο λογαριασμό αυτό του σχετικού 

ποσού 

b. Σύντομη αιτιολογία για κάθε εγγραφή, δηλαδή για κάθε ποσό που 

καταχωρείται στη χρέωση ή την πίστωση του λογαριασμού 

c. Το ποσό της χρέωσης ή της πίστωσης του λογαριασμού 

d. Η ημερομηνία της εγγραφής 

 

6.4 Ανάπτυξη Λογιστικών Εργασιών Μονάδων Υγείας 

Από την αρχή της διαχειριστικής περιόδου (1/1) έως (31/12), οι λογιστικές 

εργασίες που απαιτούνται στα πλαίσια εφαρμογής του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος είναι οι ακόλουθες: 

1. Εργασίες πριν και κατά την έναρξη της χρήσης: 

 Σύνταξή φυσικής απογραφής 

 Κατάρτιση Ισολογισμού Έναρξης 
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 Καταχώρηση-Απογραφής στο Ημερολόγιο και άνοιγμα 

λογαριασμών γενικού και αναλυτικού καθολικού 

 Διενέργεια λογιστικών εγγραφών ανοίγματος της χρήσης 

2. Εργασίες κατά την διάρκεια της χρήσης: 

 Έκδοση ή λήψη ανάλογου παραστατικού στοιχείου ανάλογα με 

τα οικονομικά γεγονότα που συμβαίνουν 

  Καταχώρηση του οικονομικού γεγονότος, σύμφωνα με το 

παραστατικό του, στο ημερολόγιο 

 Ενημέρωση λογαριασμών γενικού και αναλυτικού καθολικού 

 Περιοδική σύνταξη ισοζυγίων και έλεγχος της ορθής 

καταχώρησης στο Ημερολόγιο και τα Καθολικά 

3. Εργασίες στο τέλος της χρήσης 

 Σύνταξη Α΄ προσωρινού ισοζυγίου 

 Διενέργεια εξωτερικής (φυσικής) απογραφής 

 Εγγραφές προσαρμογής 

 Λογισμός ετήσιων αποσβέσεων 

 Διενέργεια εγγραφών προσδιορισμού του αποτελέσματος 

 Σύνταξη οριστικού Ισοζυγίου 

 Κατάρτιση Οικονομικών Καταστάσεων 

 Κλείσιμο λογιστικών βιβλίων 

 Σύνταξη οικονομικών καταστάσεων με βάση τα Διεθνή 

Λογιστικά Πρότυπα για τα νοσοκομεία που έχουν κλείσει μέχρι 

και δύο λογιστικές χρήσεις με βάση το Π.Δ. 146/2003 

Οι εργασίες κατά την διάρκεια της χρήσης χωρίζονται σε α) ημερήσιας-

εβδομαδιαίας και β) μηνιαίας βάσης. Στις καθημερινές εβδομαδιαίες εργασίες 

περιλαμβάνονται: 

 Ο έλεγχος και η συμφωνία των τριών λογιστικών κυκλωμάτων 

(γενικής, αναλυτικής λογιστικής και δημόσιου λογιστικού) για τις 

εγγραφές που γίνονται μέσω των διαχειρίσεων του νοσοκομείου 

 Η λογιστικοποίηση των παραστατικών που αφορούν τιμολόγια 

παροχής υπηρεσιών, δαπανών και λοιπών εξόδων (λογαριασμοί 

Ο.Τ.Ε., Δ.Ε.Η., ασφάλιστρα κ.λ.π.) 

 Οι εγγραφές μισθοδοσίας μόνο στα κυκλώματα γενικής και 

αναλυτικής λογιστικής 
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 Η παρακολούθηση ταμειακών εγγραφών (μεταφορά μετρητών 

από το ταμείο στο λογαριασμό όψεως, εξόφληση επιταγών, 

παρακολούθηση extrait, κ.λ.π.) 

 Η καθημερινή συμφωνία του ταμείου 

 Η λογιστική παρακολούθηση των επιχορηγήσεων για επενδύσεις, 

των υπόλοιπων απαιτήσεων, των προμηθευτών, των χρηματικών 

ενταλμάτων πληρωμής και των υπόλογων πάγιας προκαταβολής 

 

6.5 Λογιστικοποιήση Εσόδων-Εξόδων 

a. Λογιστικοποίηση Εσόδων 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 (παρ. 1.106) τα έσοδα της Μονάδας Υγείας 

παρακολουθούνται αναλυτικά στους υπολογαριασμούς της ομάδας 7. Τα έσοδα 

λογιστικοποιούνται μόλις καταστούν βέβαια και εκκαθαρισμένα, ανεξάρτητα από το 

χρόνο είσπραξης τους. Η βεβαίωση των εσόδων γίνεται με την έκδοση αντίστοιχου 

Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου (π.χ. 

λογιστήριο ασθενών). Με βάση το έγγραφο αυτό δημιουργείται η απαίτηση εκ 

μέρους νοσοκομείου για την είσπραξη του συγκεκριμένου εσόδου από τον οφειλέτη. 

Η απαίτηση πρέπει να απεικονισθεί λογιστικά και αυτό γίνεται με τη διενέργεια 

συμψηφιστικής εγγραφής με την οποία χρεώνεται ο οφειλέτης και πιστώνεται το 

έσοδο. Αν συγχρόνως, με την βεβαίωση γίνεται η εξόφληση της απαίτησης τότε, στην 

περίπτωση αυτή θα διενεργείται και δεύτερη εγγραφή πίστωσης του οφειλέτη με 

χρέωση των διαθέσιμων. 

b. Λογιστικοποιήση αγορών και δαπανών 

Οι Μονάδες Υγείας είναι υποχρεωμένες αμέσως μετά την δημιουργία (π.χ. 

κατάρτιση μισθοδοτικής κατάστασης) ή τη λήψη των σχετικών νόμιμων 

δικαιολογητικών (π.χ. τιμολόγια, λογαριασμοί κ.λ.π.) να εκδίδουν Δελτία 

Συμψηφιστικής Εγγραφής (Π.Δ. 146/2003, παρ. 1.105) Με τα εν λόγω δελτία θα 

χρεώνονται οι λογαριασμοί των ομάδων 1 έως 6 ή οι λογαριασμοί 81 και 82 και θα 

πιστώνονται οι λογαριασμοί της ομάδας 5 ή του πρωτοβάθμιου 45. Η έκδοση του 

Δελτίου Συμψηφιστικής Εγγραφής είναι υποχρεωτική για όλες ανεξαιρέτως τις 

περιπτώσεις, δηλαδή και για εκείνες που η έκδοση του εντάλματος πληρωμής γίνεται 

αμέσως μετά την δημιουργία ή λήψη των σχετικών νόμιμων δικαιολογητικών. 

Συνεπώς με κάθε καταχώρηση παραστατικών εκδίδεται από το μηχανογραφικό 

σύστημα της Μονάδας Υγείας Δελτίο Συμψηφιστικής Εγγραφής. Το Δ.Σ.Ε. εκδίδεται 
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σε δύο αντίγραφα, εκ των οποίων το ένα αρχειοθετείται στο λογιστήριο κατά αύξοντα 

αριθμό, το δεύτερο συνοδεύει το παραστατικό κατά την ενταλματοποιήση του. Όταν 

πληρωθεί το ένταλμα, το συμψηφιστικό δελτίο αρχειοθετείται μαζί με αυτό. 

Παράλληλα, αναγράφονται στο δελτίο ο αριθμός και η ημερομηνία του εντάλματος 

πληρωμής που βρίσκεται αρχειοθετημένο στο λογιστήριο. Για παράδειγμα, στις 

18/1/2011 εκδίδεται συμψηφιστικό δελτίο αρ. 5 που αφορά το τιμολόγιο 90752/18-1-

2011 και η ενταλματοποιήση του τιμολογίου γίνεται στις 30/4/2011 με το υπ’ αριθμό 

250 χρηματικό ένταλμα. Στην περίπτωση αυτή, ο αρμόδιος υπάλληλος του 

λογιστηρίου θα πρέπει να βρει το συμψηφιστικό δελτίο με τον αριθμό 5 και να 

γράψει σε αυτό χειρόγραφα τον αριθμό του χρηματικού εντάλματος, δηλαδή 250. 

Στο χρηματικό ένταλμα επιβάλλεται με το Π.Δ. 146/2003 παρ. 1.105, η 

αναγραφή και η αντίστοιχη κωδικοαρίθμηση της γενικής λογιστικής καθώς και ο 

αριθμός του Δ.Σ.Ε. Με την έκδοση του Χ.Ε. δεν διενεργείται άλλη εγγραφή στη 

γενική λογιστική στις ομάδες 1 έως 8, αλλά στο στάδιο αυτό θα κινούνται μόνο οι 

λογαριασμοί του δημόσιου λογιστικού, που τηρούνται με το ζεύγος των λογαριασμών 

τάξεως 02 και 06 (βλέπε κεφάλαιο 5). Με την εξόφληση του εντάλματος χρεώνονται 

οι λογαριασμοί της ομάδας 5 που έχουν πιστωθεί με την έκδοση του Δ.Σ.Ε. και 

πιστώνεται ο λογαριασμός 38 «Χρηματικά διαθέσιμα». 

 

6.6 Κωδικοποίηση Λογαριασμών Γενικής Λογιστικής 

Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών της γενικής λογιστικής, 

όπως προαναφέρθηκε, γίνεται κατά το δεκαδικό και το εκατονταδικό σύστημα (Π.Δ. 

146/2003) και διέπεται από τις εξής βασικές αρχές: 

a. Οι λογαριασμοί κάθε ομάδας έχουν ως πρώτο αραβικό ψηφίο, το ψηφίο 

της ομάδας, όπως π.χ. οι λογαριασμοί της πρώτης ομάδας έχουν το 

ψηφίο 1, οι λογαριασμοί της δεύτερης ομάδας έχουν το ψηφίο 2. κ.ο.κ. 

b. Σε κάθε ομάδα είναι δυνατό να σχηματίζονται μέχρι δέκα πρωτοβάθμιοί 

λογαριασμοί με την προσθήκη, στο αραβικό ψηφίο της ομάδας, των 

ψηφίων 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

c. Κάθε πρωτοβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε δευτεροβάθμιους 

κατά το εκατονταδικό σύστημα. Έτσι κάθε πρωτοβάθμιος αναπτύσσεται 

σε εκατό το πολύ δευτεροβάθμιους. 

d. Κάθε δευτεροβάθμιος λογαριασμός αναπτύσσεται σε τριτοβάθμους, 

τεταρτοβάθμιους και αναλυτικότερης βαθμίδας λογαριασμούς σύμφωνα 
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με το εκατονταδικό, χιλιαδικό ή αναλυτικότερα, δεκαχιλιαδικό 

σύστημα. 

Κάθε Μονάδα Υγείας για να καλύψει περιπτώσεις που δεν αντιμετωπίζονται 

από τους υφιστάμενους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, έχει την δυνατότητα να 

δημιουργεί και άλλους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, εκτός από εκείνους που 

εμφανίζονται στο σχέδιο λογαριασμών και να τους εντάσσει στους κωδικούς 

αριθμούς που τελειώνουν σε 90 - 99, με την προϋπόθεση ότι οι κωδικοί αυτοί αριθμοί 

δεν έχουν καταληφθεί από δευτεροβάθμιους λογαριασμούς του Λογιστικού Σχεδίου. 

Από τον περιορισμό αυτό, εξαιρούνται οι δευτεροβάθμιοι των ομάδων 2, 7 και 9 

καθώς και οι πρωτοβάθμιοι 30 και 52. 

Κάθε λογαριασμός της γενικής λογιστικής στην τελευταία του ανάλυση, 

παριστάνεται με την μορφή ΧΧ.ΖΖ.ΥΥ.WW ή WWW ή WWWW όπου: 

- ΧΧ: συμβολίζει τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό. Πιο συγκεκριμένα το πρώτο 

ψηφίο δείχνει την ομάδα λογαριασμών, το δεύτερο τον αύξοντα αριθμό του 

λογαριασμού μέσα στην ομάδα. Άρα κάθε ομάδα λογαριασμών μπορεί να έχει 

μέχρι δέκα πρωτοβάθμιους λογαριασμούς. 

- ΖΖ: δείχνει τον αύξοντα αριθμό του δευτεροβάθμιου λογαριασμού μέσα στον 

πρωτοβάθμιο. Οι τιμές που μπορεί να πάρει είναι από 01 έως 99, αφού κάθε 

πρωτοβάθμιος μπορεί να αναλυθεί έως 100 δευτεροβάθμιους λογαριασμούς. 

- ΥΥ: απεικονίζει τον αύξοντα αριθμό του τριτοβάθμιου λογαριασμού μέσα 

στον δευτεροβάθμιο. Ο τριτοβάθμιος όπως και ο δευτεροβάθμιος παίρνει 

τιμές από 01 έως 99, καθώς κάθε δευτεροβάθμιος αναλύεται το πολύ σε 100 

τριτοβάθμιους. 

- WW ή WWW ή WWWW: καθορίζει τον αύξοντα αριθμό του 

τεταρτοβάθμιου λογαριασμού μέσα στον τριτοβάθμιο. Οι τιμές που μπορεί να 

πάρει εξαρτάται από τον βαθμό ανάλυσης του τριτοβάθμιου, δηλαδή μπορεί 

να περιλαμβάνει μέχρι 100 (WW), 1000 (WWW) ή 10.000 (WWWW) 

τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς ανάλογα με την περίπτωση. 

Οι λογαριασμοί με υπογράμμιση είναι υποχρεωτικοί, ενώ χωρίς υπογράμμιση 

είναι προαιρετικοί. Εξαίρεση αποτελούν οι δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χωρίς 

υπογράμμιση που ο τίτλος τους αρχίζει από την λέξη «Λοιπά», π.χ. 11.02 «Λοιπά 

τεχνικά έργα» 12.06 «Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός» οι οποίοι τηρούνται 

υποχρεωτικά. 
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Κάθε Μονάδα Υγείας για κάθε πράξη που χρειάζεται λογιστική 

παρακολούθηση, είναι υποχρεωμένη να χρησιμοποιεί τον πρωτοβάθμιο λογαριασμό 

που προβλέπεται από το Σχέδιο Λογαριασμών, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να 

δημιουργεί οποιονδήποτε άλλο, έστω και αν υπάρχουν κενοί κωδικοί αριθμοί 

(ασυμπλήρωτοι). 

 Οι προαιρετικοί δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί χρησιμοποιούνται κατά την 

κρίση της Μονάδας Υγείας, είτε όπως παρουσιάζονται μέσα στο Σχέδιο των 

Λογαριασμών, είτε επιτρέπεται σε αυτή να δημιουργήσει νέους δευτεροβάθμιους 

λογαριασμούς που δεν υπάρχουν μέσα στο Λογιστικό Σχέδιο. Στην δεύτερη 

περίπτωση η Μονάδα Υγείας θα εντάξει τους δευτεροβάθμιους λογαριασμούς στους 

κενούς κωδικούς που τα δύο τελευταία τους ψηφία περνούν τιμές από 90 έως 99. 

Επίσης, επιτρέπεται στην Μονάδα Υγείας να δημιουργήσει νέους τριτοβάθμιους 

λογαριασμούς με την προϋπόθεση ότι θα καλύπτουν περιπτώσεις που δεν 

καλύπτονται από τους υπάρχοντες τριτοβάθμιους και ότι δεν μεταβάλλεται η σειρά 

των υποχρεωτικών τριτοβάθμιων. Η ανάπτυξη των λογαριασμών φαίνεται 

αναλυτικότερα στον πίνακα που ακολουθεί: 

 
Πίνακας 11: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΟΜΑΔΕΣ 

Α΄ Βαθμού Β΄ Βαθμού Γ΄ Βαθμού Δ΄ Βαθμού 

1 10-19 10.00-19.99 10.00.00-19.99.99 10.00.00.00-19.99.99.99 

2 20-29 20.00-29.99 20.00.00-29.99.99 20.00.00.00-29.99.99.99 

3 30-39 30.00-39.99 30.00.00-39.99.99 30.00.00.00-39.99.99.99 

4 40-49 40.00-49.99 40.00.00-49.99.99 40.00.00.00-49.99.99.99 

5 50-59 50.00-59.99 50.00.00-59.99.99 50.00.00.00-59.99.99.99 

... …… ...……….. ………………. ………………. 

7 70-79 70.00-79.99 70.00.00-79.99.99 70.00.00.00-79.99.99.99 

8 80-89 80.00-89.99 80.00.00-89.99.99 80.00.00.00-89.99.99.99 

Πηγή: Πολύζος (2007) 

  
Υπάρχει όμως, η δυνατότητα, στην περίπτωση που Μονάδες Υγείας ή Κέντρα 

Υγείας ή εξωτερικά ιατρεία στεγάζονται και λειτουργούν σε άλλες περιοχές ή σε 

άλλες πόλεις και δεν έχουν λογιστική αυτοτέλεια, να παρακολουθούν την λογιστική 

τους δραστηριότητα α) μέσω των λογαριασμών της Κεντρικής Μονάδας Υγείας, (π.χ. 

62.05 «ασφάλιστρα», 62.05.01 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων», 62.05.01.00 και 

62.05.01.01 «ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων Κεντρικής Μονάδας Υγείας και 

υποκαταστήματος αντίστοιχα»), β) μέσω του ομίλου των λογαριασμών 19, 29, 39, 49, 

59, 69, 79, 99 και 09. Η διάρθρωση των πρωτοβάθμιων λογαριασμών, στην δεύτερη 
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περίπτωση, υποχρεωτικά (Π.Δ. 146/2003) είναι όμοια με την διάρθρωση των 

πρωτοβάθμιων λογαριασμών της ομάδας που ανήκουν, δηλαδή της 1ης, 2ης , 3ης 4ης .... 

9ης και 10ης ομάδας αντίστοιχα (Πίνακας 12). 

 

Ο τρόπος ανάπτυξης κάθε πρωτοβάθμιου λογαριασμού (190 έως 198) αφήνεται 

στην κρίση κάθε Μονάδας Υγείας με τον περιορισμό ότι στους δευτεροβάθμιους 

λογαριασμούς στους οποίους θα αναπτύσσονται θα περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικοί 

δευτεροβάθμιοι και τριτοβάθμιοι του Λογιστικού Σχεδίου (δηλ. 190.00 «Γήπεδα 

οικόπεδα» 190.04 «Αγροί» κ.ο.κ.). Εναλλακτικά, οι Μονάδες Υγείας μπορούν 

αναπτύσσουν τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς (190 έως 198) (Πίνακας 13) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Πινάκας 12: ΟΜΙΛΟΣ 19 «ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ Η ΚΛΑΔΩΝ» 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού 

190 Εδαφικές εκτάσεις 

191 Κτίρια-εγκαταστάσεις κτιρίων- τεχνικά έργα 

192 Μηχανήματα -Τεχνικές εγκαταστάσεις-Λοιπός μηχανολογικός εξοπλισμός 

193 Μεταφορικά μέσα 

194 Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 

195 Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση και προκαταβολές κτήσεως πάγιων στοιχείων 

196 Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης 

197 .......................................... 

198 Τίτλοι πάγιας επένδυσης και μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 

199 Πάγιο ενεργητικό άλλων κέντρων ή κλάδων 

Πηγή: Π.Δ.146/2003 

Πίνακας 13: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΛΛΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 

Κέντρο Υγείας Α΄ Λογαριασμός 190 Κέντρου Υγείας Β΄ 

Κωδικός Περιγραφή Λογαριασμού Κωδικός 

190.01.00 Γήπεδα Οικόπεδα 190.02.00 

190.01.01  190.02.01 

190.01.02  190.02.02 

190.01.03  190.02.03 

190.01.04 Αγροί 190.02.04 

190.01.05 Φυτείες 190.02.05 

190.01.06 Δάση 190.02.06 

190.01.07 ..................................... 190.02.07 

……. ………………………. ……. 

190.01.99 
Αποσβεσμένες Εδαφικές 

Εκτάσεις 
190.02.99 

Πηγή: Π.Δ.146/2003 
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6.7 Περιεχόμενο και Τρόπος Λειτουργίας Λογαριασμών16 

Με τους λογαριασμούς της 1ης ομάδας παρακολουθούνται τα πάγια 

περιουσιακά στοιχεία (υλικά η άυλα αγαθά, αξίες και δικαιώματα) που αποκτά η 

Μονάδα Υγείας με σκοπό τη διαρκή και μόνιμη χρησιμοποίηση τους, δηλαδή για 

περισσότερες από μια χρήσεις. Για την διαχειριστική παρακολούθηση κάθε παγίου 

καθώς και για τις αποσβέσεις αυτών, τηρείται μητρώο παγίων στοιχείων. Στο εν λόγω 

μητρώο, υποχρεωτικά (Π.Δ. 146/2003) καταγράφονται τα ακόλουθα: 

a. Τα στοιχεία που εξατομικεύουν το είδος του παγίου (ονοματολογία και 

διακριτικά στοιχεία) 

b. Τα στοιχεία της λογιστικής του ένταξης (τίτλοι και κωδικοί αριθμοί του 

πρωτοβάθμιου και του λογαριασμού της τελευταίας βαθμίδας) 

c. Η αιτιολογία και τα σχετικά στοιχεία κτήσεως, η αρχική αξία κτήσεως 

και οι μεταβολές αυτής (προσθήκες, βελτιώσεις, αναπροσαρμογές της 

αξίας, μειώσεις) 

d. Ο τόπος εγκατάστασης 

e. Η ημερομηνία κατά την οποία άρχισε η χρησιμοποίηση του παγίου ή 

λειτουργία του, καθώς και η ημερομήνια που τυχόν τέθηκε σε αδράνεια 

f. Η τυχόν κτήση του με ευεργετική φορολογική διάταξη 

g. Η τυχόν ύπαρξη βαρών πάνω σε αυτό (π.χ. είδος βάρους, αιτία, ποσό) 

h. Ο κωδικός αριθμός της τελευταίας βαθμίδας του λογαριασμού των 

αποσβέσεων 

i. Οι λογισμένες και αντιλογισμένες αποσβέσεις 

j. Τα στοιχεία και η αιτία του τερματισμού της παραγωγικής ζωής του 

(π.χ. εκποίηση, διάλυση ή καταστροφή) 

Στην 2η ομάδα εμφανίζονται τα αποθέματα της Μονάδας Υγείας που 

προέρχονται από απογραφή, ή από αγορά, ή από ιδιοπαραγωγή, ή από ανταλλαγή, ή 

από εισφορά σε είδος ή από δωρεά. Αποθέματα είναι τα υλικά αγαθά που ανήκουν 

στην Μονάδα Υγείας και τα οποία: 

a. Προσδιορίζονται να πωληθούν κατά τη συνήθη πορεία των 

δραστηριοτήτων της 

b. Προορίζονται να αναλωθούν για την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών ή 

την καλή λειτουργία, συντήρηση ή επισκευή 

                                                 
16 Π.Δ. 146/2003 
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c. Προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία άλλων προϊόντων 

αναγκαίων για την παροχή των υγειονομικών υπηρεσιών ή την 

γενικότερη δραστηριότητα της 

Στην επόμενη ομάδα (3η), περιέχονται οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις, τα 

αξιόγραφα, τα διαθέσιμα περιουσιακά στοιχεία της Μονάδα Υγείας. Βραχυπρόθεσμες 

θεωρούνται οι απαιτήσεις εκείνες που, κατά το κλείσιμο του Ισολογισμού, είναι 

εισπρακτέες μέσα στην επόμενη του κλεισίματος χρήση. Σύμφωνα με την έννοια 

αυτή, κάθε απαίτηση της Μονάδας Υγείας, που αναμένεται να εισπραχθεί μέσα στην 

επόμενη χρήση, καταχωρείται στον οικείο λογαριασμό της ομάδας 3. Οι απαιτήσεις, 

με κριτήριο την φερεγγυότητα των τρίτων, διακρίνονται σε: 

 Ασφαλούς είσπραξης: είναι εκείνες για τις οποίες υπάρχει βεβαιότητα 

ότι θα εισπραχθούν, στο σύνολο τους, εντός της προβλεπόμενης 

χρονικής περιόδου 

 Επισφαλείς: είναι οι απαιτήσεις αβέβαιης είσπραξης εξαιτίας 

διαπιστωμένης αδυναμίας του οφειλέτη να ανταποκριθεί στην 

υποχρέωση του 

 Επίδικες: χαρακτηρίζονται οι απαιτήσεις των οποίων η είσπραξη 

επιδιώκεται δικαστικώς 

Επίσης, στην 3η ομάδα παρακολουθούνται και οι μεταβατικοί λογαριασμοί 

ενεργητικού. Οι λογαριασμοί αυτοί καθώς και οι αντίστοιχοι του παθητικού 

δημιουργούνται στο τέλος κάθε χρήσης με σκοπό την χρονική τακτοποίηση των 

εξόδων και εσόδων, έτσι ώστε στα αποτελέσματα της να περιλαμβάνονται μόνο τα 

έσοδα και έξοδα που αφορούν την συγκεκριμένη και μόνο χρήση. Ειδικότερα στους 

εν λόγω λογαριασμούς καταχωρούνται τα έξοδα που πληρώνονται μεν στην χρήση 

αλλά ανήκουν στην επόμενη (π.χ. πληρωμές αποδοχών Ιανουαρίου), καθώς και έσοδα 

που ανήκουν στην τρέχουσα χρήση αλλά αναμένεται να εισπραχθούν στην επόμενη 

(π.χ. είσπραξη νοσηλίων από το δημόσιο). 

Στην 4η ομάδα περικλείονται η καθαρή θέση της Μονάδας Υγείας και οι 

μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία θεωρείται 

εκείνη που αποτελείται από το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως 

αποθεματικά και από το αποτέλεσμα εις νέο είτε αυτό είναι πλεόνασμα είτε είναι 

έλλειμμα. 

Στους λογαριασμούς της 5ης ομάδας περιλαμβάνονται οι βραχυπρόθεσμες 

υποχρεώσεις της Μονάδας Υγείας. Βραχυπρόθεσμες θεωρούνται οι υποχρεώσεις των 
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οποίων η προθεσμία εξόφλησης τους λήγει μέχρι το τέλος της επόμενης χρήσης. 

Επιπρόσθετα, στην ομάδα αυτή παρακολουθούνται οι μεταβατικοί λογαριασμοί του 

παθητικού στους οποίους καταχωρούνται τα έσοδα της επόμενης χρήσης που 

προεισπράττονται. 

Στην 6η ομάδα παρουσιάζονται κατ’ είδος τα έξοδα που αναφέρονται στην 

ομαλή δραστηριότητα της χρήσεως, καθώς επίσης και οι ετήσιες επιβαρύνσεις για τη 

διενέργεια αποσβέσεων και προβλέψεων που ενσωματώνονται στο λειτουργικό 

κόστος. Ενώ στην 7η ομάδα καταχωρούνται κατ’ είδος τα έσοδα της Μονάδας 

Υγείας. 

Τέλος, στην 8η ομάδα ανήκουν οι λογαριασμοί προσδιορισμού των 

αποτελεσμάτων εκμετάλλευσης, μικτών και καθαρών, καθώς και οι λογαριασμοί 

συγκέντρωσης των μη προσδιοριστικών μικτών αποτελεσμάτων, εξόδων και εσόδων 

εκμετάλλευσης. Στην ίδια ομάδα εμπεριέχονται και οι λογαριασμοί συγκεντρώσεως 

των έκτακτων και ανόργανων αποτελεσμάτων, των εξόδων και εσόδων 

προηγούμενων χρήσεων, καθώς και λογαριασμοί προσδιορισμού και διάθεσης των 

αποτελεσμάτων χρήσεως. 

 

6.8 Παραδείγματα Λογιστικών Συμφωνιών17 

Η συμφωνία του κυκλώματος της γενικής λογιστικής (ομάδες 1-8) με το 

κύκλωμα των λογαριασμών τάξεως (ομάδα 10) του δημόσιου λογιστικού, 

εξασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία των κινήσεων των λογαριασμών της γενικής 

λογιστικής έχουν ενημερώσει τους Κ.Α.Ε. του δημόσιου λογιστικού (π.χ. δεν είναι 

δυνατόν το ταμείο να είναι διαφορετικό στα δύο κυκλώματα. Για το σκοπό αυτό θα 

πρέπει να ελέγχεται η ύπαρξη των παρακάτω συμφωνιών: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Πολύζος Μ., (2007) 

Πίνακας 14: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 
Γενική Λογιστική  Δημόσιο Λογιστικό 

Η χρέωση των λογαριασμών 30-33 = 
Με την πίστωση του 06.21 

(βεβαιωθέντα έσοδα) μείον της 
βεβαιωθείσες κρατήσεις 

Η πίστωση των λογαριασμών 30-33 = 
Με την πίστωση του 06.31 

(εισπραχθέντα έσοδα) μείον 
της εισπραχθείσες κρατήσεις 

Το υπόλοιπο των λογαριασμών 30-33 = 
Με το εκάστοτε πιστωτικό 

υπόλοιπο του 06.21 μείον της 
μη εισπραχθείσες κρατήσεις 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 
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Πίνακας 15: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
Γενική Λογιστική  Δημόσιο Λογιστικό 

Η χρέωση των λογαριασμών 50-55 = Με τη χρέωση του 02.31 
Η πίστωση των λογαριασμών 50-53 = Με τη χρέωση του 02.21 

Η πίστωση των λογαριασμών 54 & 55 = 
Με την πίστωση του 06.31 
μείον τα εισπραχθέντα έσοδα 

Το υπόλοιπο των λογαριασμών 50 & 53 = Με το υπόλοιπο του 02.21 
Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμφωνίες εντός του κυκλώματος της γενικής λογιστικής 
 

Πίνακας 18: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ - ΕΣΟΔΩΝ & 
ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

Γενική Λογιστική 

Χρέωση των λογαριασμών 30-33 = 
Με την πίστωση των 
λογαριασμών 70-76 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

 
Πίνακας 19: ΈΛΕΓΧΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 ΜΕ ΙΣΟΖΥΓΙΟ 

ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΓΙΩΝ 
Γενική Λογιστική 

Τα χρεωστικά υπόλοιπα των 
πρωτοβάθμιων 10, 11, 12, 13, 14 & 16 

= 
Σύνολα ισοζυγίου μητρώου 
παγίων ανά λογαριασμό 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

   
Πίνακας 20 : ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ 35 «ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΕΩΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΩΝ & ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» 
Γενική Λογιστική 

Τα υπόλοιπα των δευτεροβάθμιων 
35.03 & 35.10 πάγιας προκαταβολής 

και ενταλμάτων προπληρωμής 
αντίστοιχα 

= 
Με το ποσό που έχουν οι 
υπόλογοι στα χέρια τους 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

 
 

Πίνακας 16: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΣΟΔΩΝ 
Γενική Λογιστική  Δημόσιο Λογιστικό 

Η πίστωση των λογαριασμών 70-76 = 
Με την πίστωση του 06.21 

(βεβαιωθέντα έσοδα) μείον της 
βεβαιωθείσες κρατήσεις) 

Η πίστωση των λογαριασμών 30-33 = 
Με την πίστωση του 06.31 

(εισπραχθέντα έσοδα) μείον τις 
εισπραχθείσες κρατήσεις 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

Πίνακας 17: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΟΔΩΝ 
Γενική Λογιστική  Δημόσιο Λογιστικό 

Χρέωση λογαριασμών ομάδας 1 και 2 
Χρέωση λογαριασμών 60-65 

Χρέωση λογαριασμών 81.00 & 82.00 
= 

Με το άθροισμα των 
χρεωστικών υπολοίπων των 

02.21, 02.30, 02.31 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 
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Πίνακας 21: ΈΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΟΨΕΩΣ 
Γενική Λογιστική 

Η χρέωση του λογαριασμού 38.03 = 
Με τις καταθέσεις που έχουν 

γίνει 

Η πίστωση του λογαριασμού 38.03 = 
Με τις αναλήψεις που έχουν 

γίνει 

Έλεγχος καταχώρισης βάσει τους extrait, εξόφλησης επιταγών πληρωτέων 

Πηγή: http://et.diavgeia.gov.gr 

 

6.9 Παραδείγματα Λογιστικών Εγγραφών 

Παράδειγμα 1: Έστω ότι μια δημόσια Μονάδα Υγείας έχει να εισπράττει νοσήλια 

που αφορούν το μήνα Δεκέμβριο, τα οποία συνήθως εκκαθαρίζονται έως το τέλος 

Ιανουαρίου του επόμενου έτους και εισπράττονται μέχρι το κλείσιμο του 

Ισολογισμού (30/4). Οι λογιστικές έγγραφες που θα γίνουν 31/12 είναι οι ακόλουθες: 

 
Στην επόμενη χρήση έστω 28/2 εκδίδεται η Α.Π.Υ. προς το ασφαλιστικό ταμείο 

οπότε θα γίνουν οι ακόλουθες εγγραφές: 

 
Τα έσοδα λοιπόν αυτά, που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν εισπράχθηκαν μέσα στη 

χρήση ονομάζονται δεδουλευμένα ή εισπρακτέα και επειδή δεν είναι απαιτητά την εν 

λόγω χρήση αλλά την επόμενη, τακτοποιούνται με την βοήθεια των μεταβατικών 

λογαριασμών. Οι λογιστικές εγγραφές που μόλις αναφέρθηκαν γίνονται στην 

περίπτωση που η ημερομηνία έκδοσης της Α.Π.Υ. είναι μέχρι 30/4 (ημερομηνία 

κλεισίματος ισολογισμού). Διαφορετικά, αν η έκδοση της Α.Π.Υ. έπεται της 

Πίνακας 22: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 31/12/ΧΧ 

Κωδικός Περιγραφή Αιτία Κίνησης Χρέωση Πίστωση 
36 Μεταβατικοί λογ/σμοι Ενεργητικού   
36.01 Έσοδα Χρήσεως Εισπρακτέα   
36.01.01 Έσοδα Παροχής Υπηρεσιών προερχόμενα από κοινωνική ασφάλιση 500.000  

73 Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών   
73.01 Έσοδα προερχόμενα από πληρωμές ασφαλιστικών ταμείων 

εκκαθάριση 
εσόδων 

 500.000 
Πηγή: Πολύζος (2007) 

Πίνακας 23: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΣ 28/2/ΧΧ 
Κωδικός Περιγραφή Αιτία Κίνησης Χρέωση Πίστωση 
30 Απαιτήσεις από πώληση αγαθών και υπηρεσιών   
30.00 Απαιτήσεις κατά του ασφαλιστικού ταμείου ΙΚΑ   

36 Μεταβατικοί λογαριασμοί ενεργητικού 500.000  
36.01 Έσοδα χρήσεως εισπρακτέα   

36.01.01 Έσοδα παροχής υπηρεσιών προερχόμενα από το ΙΚΑ 

τακτοποίηση εσόδων 
προηγούμενης χρήσης 

 500.000 
Πηγή: Πολύζος (2007) 
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ημερομηνίας αυτής τότε τα έσοδα καταχωρούνται στον λογαριασμό 82 «Έσοδα και 

έξοδα προηγούμενων χρήσεων». 

 
Παράδειγμα 2: Το νοσοκομείο του Πολυγύρου αποστέλλει 30.000 στο Κέντρο 

Υγείας του Αγ. Νικολάου Χαλκιδικής. Οι εγγραφές που απαιτούνται για την πράξη 

αυτή είναι οι ακόλουθες: 

 
Πίνακας 24: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡ.ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή Αιτία Κίνησης Χρέωση Πίστωση 

48 

Λογ/σμοι συνδέσμου με 
Νοσοκομειακές μονάδες -Κέντρα 
Υγείας ή άλλα Κέντρα   

48.00 Κέντρο υγείας Αγ. Νικολάου 30.000  
48.00.38 Ταμείο Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου 

Μεταφορά 
χρηματικών 

διαθεσίμων στο 
Κέντρο Υγείας Αγ. 

Νικολάου 
 30.000 

Εγγραφή στα Βιβλία του Νοσοκομείου Πολυγύρου 

38 Χρηματικά διαθέσιμα   
38.00 Ταμείο  30.000  

48 Λογ/σμοι συνδέσμου με Κεντρικό   

48.38 Ταμείο Κεντρικού 

Μεταφορά 
χρηματικών 

διαθεσίμων από το 
Κέντρο Υγείας Αγ. 

Νικολάου  30.000 
Εγγραφή στα Βιβλία του Κέντρου Υγείας Αγ. Νικολάου 

Πηγή: Πολύζος (2007) 

 
 

Παράδειγμα 3: Στις 20/1/2010 η Μονάδα Υγείας λαμβάνει λογαριασμό της Ο.Τ.Ε. 

που αφορά χρονικό διάστημα 10/11/2009 έως 10/1/2010, αξίας 25.000 και τον οποίο 

εξοφλεί στις 15/2/2010. Οι εγγραφές που θα γίνουν είναι οι ακόλουθες: 

 
Πίνακας 25: ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΥ Δ.Ε.Η. 

Κωδικός 
Λογ/σμου 

Περιγραφή Αιτία Κίνησης Χρέωση Πίστωση 

-31/12/2009- 
62 Παροχές τρίτων   
62.03 Τηλεπικοινωνίες 20.833,33  

56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   
56.01 Έξοδα χρήσης δουλευμένα    

56.01.03 Ο.Τ.Ε. 10/11/2009-31/12/2009  20.833,33 
(25.0000* 50/60=20.833,33) 

Εκκαθάριση εξόδων 

  
-15/2/2010- 

62 Παροχές τρίτων   

62.03 Τηλεπικοινωνίες 4.166,67  

56 Μεταβατικοί λογαριασμοί παθητικού   

56.01.03 Ο.Τ.Ε. 10/11/2009-31/12/2009 20.833,33  
38 Χρηματικά διαθέσιμα   

38.00 Ταμείο 

Πληρωμή λογ/σμου 
Ο.Τ.Ε. 

 25.000,00 
Πηγή: Πολύζος (2007) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 

ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 
7.1 Γενικά 

Χαρακτηριστικό γνώρισμα των τελευταίων δεκαετιών, παγκοσμίως, αποτελεί η 

διαρκής και αυξανόμενη προσπάθεια μείωσης του κόστους παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Στην Ελλάδα, η επιτακτική ανάγκη περιορισμού των ιατροφαρμακευτικών 

δαπανών περίθαλψης των δημόσιων Μονάδων Υγείας, σήμερα, ενόψει των επιταγών 

του μνημονίου, είναι πλέον γεγονός. Όμως, πόσο αποδοτική και παραγωγική μπορεί 

να είναι μια Μονάδα Υγείας όταν μειώνουν τις δαπάνες τόσο των υπηρεσιών όσο και 

των φαρμάκων της; Μήπως τελικά, η μεγιστοποίηση της ωφέλειας με την 

ελαχιστοποίηση του κόστους δεν μπορεί να εφαρμοστεί απόλυτα στους ευαίσθητους 

τομείς, όπως είναι η υγεία; Η απάντηση των εν λόγω ερωτημάτων μπορεί να δοθεί 

μόνο με την χρονική εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Στις ενότητες που ακολουθούν, 

γίνεται η παρουσίαση των βασικών εννοιών της κοστολόγησης και αναπτύσσεται ο 

τρόπος λειτουργίας της αναλυτικής λογιστικής, η εφαρμογή της οποίας θα συμβάλλει 

στην πάταξη της υπερτιμολόγησης και στην αποδοτική λειτουργία των δημόσιων 

Μονάδων Παροχής Υγείας. 
  
7.2 Βασικές Έννοιες της Κοστολόγησης 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003 (άρθρο 5.2.100), κόστος είναι η διάθεση ή 

επένδυση αγοραστικής δύναμης για την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και 

υπηρεσιών, με σκοπό τη χρησιμοποίηση τους για τη πραγματοποίηση εσόδων από 

πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Ανάλογα το σκοπό για τον οποίο 

πραγματοποιείται ή το ρυθμό κυκλοφορίας του στην οικονομική μονάδα, διακρίνεται 

σε: 

 Τρέχουσας μορφής, δηλαδή το κόστος που δημιουργείται όταν τα αγαθά 

ή οι υπηρεσίες που αποκτώνται προορίζονται να μεταπωληθούν, 

αυτούσια ή έπειτα από κατεργασία μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα 

(π.χ. πρώτες και βοηθητικές ύλες, αναλώσιμα υλικά, αμοιβές 

προσωπικού, λειτουργικά έξοδα) 
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 Πάγιας μορφής, αφορά το κόστος που σχηματίζεται στις περιπτώσεις 

κατά τις οποίες τα αγαθά ή οι υπηρεσίες που αποκτώνται πρόκειται να 

χρησιμοποιηθούν από την οικονομική μονάδα, άμεσα ή έμμεσα, για 

μακρό χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα μηνών (π.χ. κόστος 

κτήσεως μηχανημάτων, κτιρίων, γηπέδων, επίπλων) 

 Η διαδικασία που ακολουθείται για τον προσδιορισμό και την εκτίμηση του 

κόστους ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας λέγεται κοστολόγηση και αναφέρεται σε 

 Σε αγαθά και υπηρεσίες που αγοράζονται 

 Σε αγαθά και υπηρεσίες που παράγονται 

 Σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται από την οικονομική μονάδα 

Το κόστος που βαρύνει τα έσοδα της χρήσης ονομάζεται έξοδο ή αλλιώς 

εξαφανιζόμενο κόστος. Αποτελεί, δηλαδή το κόστος που εκπνέει όταν πωληθεί το 

αγαθό στο οποίο εμπεριέχεται ή παρασχεθεί η υπηρεσία στην παραγωγή της οποίας 

έχει ενσωματωθεί. 

Δαπάνη είναι η διαδικασία πραγματοποίησης του κόστους ή του εξόδου που 

είναι αναγκαία για την υλοποίηση μιας επένδυσης σε υλικά αγαθά και υπηρεσίες (π.χ. 

αγορά μηχανήματος, πρώτης ύλης, κτηρίου, χρησιμοποίηση υπηρεσιών τρίτων). 

Έσοδο είναι η χρηματική έκφραση της αγοραστικής δύναμης που αποκτάται, 

άμεσα ή έμμεσα, από την δραστηριότητα της οικονομικής μονάδας και ειδικότερα 

από την πώληση ή την εκμετάλλευση αγαθών, υπηρεσιών και δικαιωμάτων. Στην 

έννοια του εσόδου συμπεριλαμβάνονται και τυχόν επιχορηγήσεις και άλλα παρόμοιας 

φύσης κονδύλια, που καταβάλλονται στην οικονομική μονάδα για την υποβοήθηση 

επίτευξης των σκοπών της. 

 
7.3 Έννοια, Σκοπός και Παρουσίαση της Αναλυτικής Λογιστικής 

Η λογιστική παρακολούθηση των οικονομικών στοιχείων και η εκτίμηση του 

κόστους των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών καθιερώθηκε να λέγεται 

Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως. Η αναλυτική λογιστική αποτελεί το τρίτο και 

τελευταίο μέρος του λογιστικού σχεδίου και σκοπό έχει να καλύψει τις εσωτερικές 

ανάγκες της επιχείρησης (προσδιορισμός του κόστους παραγωγής και αναλυτικών 

αποτελεσμάτων) και να βοηθήσει αυτή, μέσα από τις πληροφορίες που συγκεντρώνει, 

να λάβει ορθές επιχειρηματικές αποφάσεις. 

Η αναλυτική λογιστική λειτουργεί ανεξάρτητα από την γενική λογιστική σε 

λογαριασμούς που αναπτύσσονται στην ομάδα 9. Οι λογαριασμοί αυτοί συνδέονται 
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και συλλειτουργούν (χρεοπιστώνονται) μόνο μεταξύ τους στο ανεξάρτητο λογιστικό 

κύκλωμα της ομάδας αυτής (Π.Δ. 146/2003 παρ. 5.3.101). Ωστόσο, όμως, η 

κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής είναι 

ανάλογη με την αντίστοιχη της γενικής λογιστικής. 

Στην αναλυτική λογιστική καταχωρούνται (μεταφέρονται) τα δεδομένα των 

ομάδων 2, 6, 7 και 8 της γενικής λογιστικής καθώς και όλες οι αναλώσεις και 

εσωτερικές διακινήσεις των αποθεμάτων. Οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί (90-99) 

δύναται, σύμφωνα με το Π.Δ. 146/2003, να ενημερώνονται συγκεντρωτικά από τα 

δεδομένα των ισοζυγίων των αναλυτικών λογαριασμών τους, με την προϋπόθεση ότι 

η ενημέρωση αυτή θα γίνεται τουλάχιστον κάθε μήνα. Με τον τρόπο αυτό, οι 

δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί των 90-99 καθίσταται εφικτό να λειτουργούν ως 

πρωτοβάθμιοι και έτσι ελαττώνονται κατά μια οι βαθμίδες των λογαριασμών που θα 

ενημερώνονται μηχανογραφικά. Παράλληλα, διευκολύνεται η τήρηση των 

αναλυτικών υπολογαριασμών και εξασφαλίζεται μεγαλύτερη πληροφόρηση. 

Από τους πρωτοβάθμιους λογαριασμούς της ομάδας 9 υποχρεωτικοί είναι μόνο 

οι 90, 91, 92, 93, 94, 96 και 98. Ενώ από τους δευτεροβάθμιούς, τριτοβάθμιους και 

μεγαλύτερης ανάπτυξης λογαριασμούς υποχρεωτικοί είναι μόνο οι δευτεροβάθμιοι 

που προκύπτουν από τους πρωτοβάθμιους 92 «Κέντρα θέσεις κόστους» και 94 

«Αποθέματα». Οι δευτεροβάθμιοι, τριτοβάθμιοι και λοιποί λογαριασμοί που δεν 

φέρουν υπογράμμιση δύναται να τροποποιούνται και να αναλύονται σύμφωνα με τις 

ανάγκες κάθε νοσοκομείου. Τέλος, οι πρωτοβάθμιοι λογαριασμοί 95 και 97 

καθίστανται υποχρεωτικοί εφόσον το νοσοκομείο ακολουθεί τις διαδικασίες εκείνες 

που προβλέπονται και παρακολουθούνται από τους εν λόγω λογαριασμούς. 

 

7.4 Τρόπος Λειτουργίας των Αντικριζόμενων Λογαριασμών 90-9118 

Για την μεταφορά στην αναλυτική λογιστική των δεδομένων των ομάδων 2, 6, 

7, 8 της γενικής λογιστικής, χρησιμοποιούνται οι υπολογαριασμοί του 

πρωτοβάθμιου 90. Οι υπολογαριασμοί αυτοί ονομάζονται «διάμεσοι αντικριζόμενοι 

λογαριασμοί» και είναι οι ακόλουθοι: 

- 90.01 Αρχικά αποθέματα λογισμένα 

- 90.02 Αγορές λογισμένες 

- 90.06 Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα 

- 90.07 Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα 

                                                 
18 Π.Δ. 146/2003 
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- 90.08 Αποτελέσματα λογισμένα 

Οι λογαριασμοί αυτοί χαρακτηρίζονται ως «διάμεσοι» γιατί παρεμβάλλονται 

μεταξύ των λογαριασμών των δυο τομέων της λογιστικής (γενικής και αναλυτικής) 

και έτσι επιτυγχάνεται η μεταφορά των δεδομένων από την μια στην άλλη. Επίσης, 

καλούνται και «αντικριζόμενοι», γιατί αντικρίζουν απόλυτα τους λογαριασμούς 2, 6, 

7 και 8 (λογαριασμούς 81-85). 

Μετά από κάθε μεταφορά και στο τέλος κάθε μήνα ή χρήσης, το υπόλοιπο 

καθενός υπολογαριασμού του πρωτοβάθμιου 90 είναι ίσο και αντίθετο με το 

υπόλοιπο του αντίστοιχου υπολογαριασμού της γενικής λογιστικής, το οποίο 

αντικρίζει ή παρακολουθεί. Αυτό σημαίνει ότι αν το υπόλοιπο του υπολογαριασμού 

της γενικής λογιστικής είναι χρεωστικό, το αντίστοιχο της αναλυτικής λογιστικής θα 

είναι πιστωτικό. Πιο αναλυτικά: 

Ο λογαριασμός 90.01 «Αρχικά αποθέματα λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί 

του πιστώνονται στην αρχή της χρήσης, με την αξία των αποθεμάτων έναρξης όπως 

αυτά εμφανίζονται στους λογαριασμούς της ομάδας 2, με αντίστοιχη χρέωση των 

οικείων υπολογαριασμών του 94 «Αποθέματα». 

Ο λογαριασμός 90.02 «Αγορές λογισμένες» και οι υπολογαριασμοί αυτού 

πιστώνονται με αντίστοιχη χρέωση των υπολογαριασμών του 94, για την μεταφορά 

της αξίας των αγορών αποθεμάτων, όπως αυτή διαμορφώνεται και καταχωρείται 

στους οικείους λογαριασμούς της ομάδας 2. Ενώ στην περίπτωση που υπάρχουν 

επιστροφές ή εκπτώσεις, οι υπολογαριασμοί του 90.02 χρεώνονται και πιστώνονται οι 

αντίστοιχοι του 94. 

Ο λογαριασμός 90.06 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος λογισμένα» και οι 

υπολογαριασμοί αυτού πιστώνονται με χρέωση: 

a. Των υπολογαριασμών του 92 «Κέντρα κόστους» για την μεταφορά στην 

αναλυτική λογιστική των εξόδων της ομάδας 6 της γενικής λογιστικής και 

την διαμόρφωση, στους υπολογαριασμούς του 92, του λειτουργικού 

κόστους. 

b. Του ενδιάμεσου λογαριασμού 91.05 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς 

μερισμό», με τα έξοδα της ομάδας 6 για τα οποία δεν είναι καθορισμένη, 

κατά την στιγμή της μεταφοράς τους, το κέντρο ή τα κέντρα του 

λογαριασμού 92 που πρέπει να επιβαρύνουν. 

c. Του πρωτοβάθμιου 91 «Ανακατάταξη εξόδων – ενδιάμεσα κέντρα 

λειτουργικού κόστους», για την μεταφορά των εξόδων της ομάδας 6 και 
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την διαμόρφωση του λειτουργικού κόστους το οποίο, στην συνέχεια, θα 

μεταφερθεί με φύλλα μερισμού στις αρμόδιες θέσεις κόστους του 92. 

Όταν, όμως υπάρχουν επιστροφές ή εκπτώσεις, ο λογαριασμός 90.06 χρεώνεται με 

αντίστοιχη πίστωση των υπολογαριασμών του 92 για την μεταφορά των εξόδων της 

ομάδας 6. 

Ο λογαριασμός 90.07 «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος λογισμένα» και οι 

υπολογαριασμοί του: 

a. Χρεώνονται, με πίστωση των υπολογαριασμών του 96 «Έσοδα – μικτά 

αναλυτικά αποτελέσματα» για τη μεταφορά σε αυτούς των εσόδων της 

ομάδας 7, της γενικής λογιστικής. 

b. Πιστώνονται, με χρέωση των υπολογαριασμών του 96, με τις μειώσεις 

κονδυλίων εσόδων από εκπτώσεις ή από διορθωτικές εγγραφές, που 

καταχωρήθηκαν στους λογαριασμούς της ομάδας 7 και αφορούν 

κονδύλια που έχουν ήδη μεταφερθεί στην αναλυτική λογιστική. 

Ο λογαριασμός 90.08 «Αποτελέσματα λογισμένα» και οι υπολογαριασμοί του: 

a. Χρεώνονται, με πίστωση του λογαριασμού 98.99 «Αποτελέσματα 

χρήσης», για την μεταφορά σε αυτόν των εκτάκτων και ανόργανων 

εσόδων, εκτάκτων κερδών, εσόδων προηγούμενων χρήσεων, των 

λογαριασμών 81-85 της γενικής λογιστικής. 

b. Πιστώνονται, με χρέωση του λογαριασμού 98.99 για την μεταφορά σε 

αυτόν των εκτάκτων και ανόργανων εξόδων, εκτάκτων ζημιών, εξόδων 

προηγούμενων χρήσεων των λογαριασμών 81-85 της γενικής λογιστικής. 

Ο λογαριασμός 91 «Ανακατάταξη εξόδων – ενδιάμεσες βοηθητικές θέσεις 

λειτουργικού κόστους» λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του λογαριασμού 90 και 

των λοιπών λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής. Στο τέλος κάθε χρήσης, πριν 

ολοκληρωθεί ο προσδιορισμός των ολικών αναλυτικών αποτελεσμάτων, ο 

λογαριασμός 91 πρέπει να είναι εξισωμένος. 

Η ανάπτυξη και το περιεχόμενο των υπολογαριασμών του 91 γίνεται σύμφωνα 

με τις ανάγκες κάθε μονάδας υγείας, όπως αυτές προκύπτουν από την κοστολογική 

οργάνωση της διοίκησης. Οι βασικοί σκοποί που εξυπηρετεί ο εν λόγω λογαριασμός 

είναι οι ακόλουθοι: 

a. Κατατάσσει τα έσοδα και τα έξοδα, κατά τρόπο διαφορετικό από εκείνον 

του λογαριασμού 92 και 93. Με την ανακατάταξη αυτή εξυπηρετούνται 

ειδικές ανάγκες, όπως η δημιουργία (μέσω του λογαριασμού 91.01 ή 
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άλλων κενών δευτεροβάθμιων) ενδιάμεσων κέντρων λειτουργικού  

κόστους στα οποία συγκεντρώνονται και ομαδοποιούνται ορισμένα έξοδα 

της ομάδας 6, διευκολύνοντας έτσι, την σωστή κατανομή και την 

επίρριψη τους στα κέντρα λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92 

b. Διευκολύνει την ταυτόχρονη ενημέρωση των λογαριασμών της ομάδας 6 

και των υπολογαριασμών του λειτουργικού κόστους του λογαριασμού 92 

μέσω της χρέωσης του διάμεσου λογαριασμού 91.05 

c. Εξασφαλίζει την λειτουργία του συστήματος προσδιορισμού κόστους 

παραγωγής και των αναλυτικών κατ’ είδος αποτελεσμάτων που 

προκύπτουν μηναία μέσα από την χρεωπίστωση των λογαριασμών 91.02, 

91.06, 91.07 και 91.08 

Ο λογαριασμός 91.01 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα» 

χρεώνεται, με πίστωση του λογαριασμού 90.06, με σκοπό (όπως ήδη αναφέρθηκε) 

την συγκέντρωση και ομαδοποίηση των εξόδων της ομάδας 6 και εν συνεχεία την 

σωστή κατανομή και επίρριψη τους στις θέσεις του λειτουργικού κόστους του 92. 

Ο λογαριασμός 91.05 «Οργανικά έξοδα κατ’ είδος προς μερισμό» χρεώνεται, 

με πίστωση του λογαριασμού 90.06, προκειμένου να καταχωρηθούν στον πρώτο όσα 

έξοδα δεν είναι δυνατόν να ενταχθούν απευθείας στις θέσεις κόστους του 92. Όταν 

καθοριστούν οι θέσεις κόστους που πρέπει να επιβαρυνθούν με τα έξοδα αυτά, 

γίνεται η μεταφορά τους, από τον λογαριασμό 91.05 στη χρέωση των 

υπολογαριασμών του 92. 

Ο λογαριασμός 91.09 «Οργανικά έσοδα κατ’ είδος προομαδοποιημένα» 

πιστώνεται, με τα έσοδα της ομάδας 7, με αντίστοιχη χρέωση του 90.07. Τα εν λόγω  

έσοδα κατατάσσονται με τρόπο διαφορετικό από εκείνον που κατατάσσονται στους 

λογαριασμούς της ομάδας 7 της γενικής λογιστικής και στους υπολογαριασμούς του 

96 της αναλυτικής λογιστικής. Η κατάταξη αυτή γίνεται αποκλειστικά για την 

εξασφάλιση χρήσιμων πληροφοριών και την συγκέντρωση συγκριτικών στατιστικών 

στοιχείων. 

 Οι λογαριασμοί 91.02, 91.06, 91.07 και 91.08 εξυπηρετούν αποκλειστικά τις 

ανάγκες της λογιστικής των βραχύχρονων αποτελεσμάτων (π.χ. υπηρεσίες Δ.Ε.Η., 

Ο.Τ.Ε., δώρα εορτών) γιατί με την χρησιμοποίηση τους αντιμετωπίζεται 

αποτελεσματικά ο ετεροχρονισμός ανάμεσα στην περίοδο πραγματοποίησης των 

εξόδων, εσόδων, αποτελεσμάτων και αγορών των ομάδων 2, 6, 7, και 8 της γενικής 

λογιστικής και στην περίοδο λογιστικοποιήσης τους. 
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Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών των δημόσιων Μονάδων Υγείας, 

δημιουργούνται (κάτω από τον λογαριασμό 91) τα ενδιάμεσα βοηθητικά κέντρα 

λειτουργικού κόστους που ορίζονται ως εξής: 

- 91.20 Έξοδα επιβατικών αυτοκινήτων ΙΧ 

- 91.25 Έξοδα αυτοκινήτων λεωφορείων (μεταφοράς προσωπικού) 

- 91.30 Έξοδα ασθενοφόρων αυτοκινήτων 

Στους λογαριασμούς αυτούς καθώς και στους αντίστοιχους υπολογαριασμούς 

τους συγκεντρώνονται όλα τα έξοδα (συντήρησης, επισκευής, κίνησης, αποσβέσεις, 

τέλη κυκλοφορίας, αποδοχές οδηγών κ.λ.π.) που βρίσκονται στην ομάδα 6 και για τα 

οποία δεν είναι εφικτή η απευθείας κατανομή στις θέσεις λειτουργικού κόστους του 

λογαριασμού 92. 

 

7.5 Παρουσίαση του Λογαριασμού 92 στο Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας. 

Όλες οι οικονομικές μονάδες, ανεξάρτητα από το αντικείμενο της 

δραστηριότητας τους, υποχρεούνται, με τα λειτουργικά έξοδα της ομάδας 6, να 

διαμορφώνουν εσωλογιστικά το λειτουργικό κόστος όσων από τις ακόλουθες πέντε 

βασικές λειτουργίες δραστηριοποιούνται σε αυτή: 

- 92.00 Έξοδα λειτουργίας παραγωγής 

- 92.01 Έξοδα διοικητικής λειτουργίας 

- 92.02 Έξοδα λειτουργίας ερευνών και αναπτύξεως 

- 92.03 Έξοδα λειτουργίας δημοσίων σχέσεων 

- 92.04 Έξοδα χρηματοοικονομικής λειτουργίας 

Για τις δημόσιες Μονάδες Υγείας, η λειτουργία που παρακολουθεί το κόστος 

που προέρχεται από την παροχή υγειονομικών υπηρεσιών τους, αντιστοιχεί στο 

λογαριασμό 92.00 «έξοδα λειτουργίας παραγωγής». 

Ο λογαριασμός αυτός χρεώνεται: 

 Με τα έξοδα των λογαριασμών της ομάδας 6 που αναλώθηκαν για την 

λειτουργία της κάθε υπηρεσίας του παραγωγικού κυκλώματος, με 

πίστωση του λογαριασμού 90.06 

 Με τις αναλώσεις των υλικών που χρησιμοποιούνται για την παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών ή για επισκευές, συντηρήσεις πάγιων 

εγκαταστάσεων, με πίστωση των υπολογαρισμών 94 «Αποθέματα» 
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Και πιστώνεται, με χρέωση των υπολογαριασμών του 93 για την επίρριψη των 

εξόδων λειτουργίας παραγωγής σε αυτούς. 

Στον λογαριασμό 92.01 συγκεντρώνεται το κόστος λειτουργίας των 

διοικητικών – οικονομικών υπηρεσιών των νοσοκομείων κατά Διεύθυνση ή Τμήμα, 

οι οποίες υποστηρίζουν την δραστηριότητα της παραγωγικής λειτουργίας. Ενώ η 

«Λειτουργία ερευνών και ανάπτυξης» (λογαριασμός 92.02) δημιουργείται μόνο εάν 

υπάρχουν οργανωμένες υπηρεσίες, οι οποίες ασχολούνται συστηματικά και 

αποκλειστικά με επιστημονικές, τεχνολογικές έρευνες. 

Τα έξοδα προβολής και ενημέρωσης των πολιτών για το έργο και τις υπηρεσίες 

των Δ.Μ.Υ. περιέχονται στον λογαριασμό 92.03 «Λειτουργία δημοσίων σχέσεων». 

Τέλος, η χρηματοοικονομική λειτουργία των νοσοκομείων, δηλαδή οι τόκοι και τα 

συναφή έξοδα του λογαριασμού 65, παρακολουθούνται μέσω του λογαριασμού 

92.04. Στο κλείσιμο κάθε χρήσης, τα υπόλοιπα των λογαριασμών 92.01, 02, 03 και 04 

μεταφέρονται στο λογαριασμό 98.99 «Αποτελέσματα χρήσης» και προσδιορίζουν το 

καθαρό αποτέλεσμα (κέρδος η ζημία) αυτής. 

  

7.6  Ανάπτυξη του Λογαριασμού 9319 

Σύμφωνα με το Κ.Λ.Σ., στο λογαριασμό 93 «Κόστος παραγωγής» 

συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το ολικό κόστος των παραγόμενων προϊόντων 

(εφόσον παράγονται προϊόντα) και υπηρεσιών των Υγειονομικών Περιφερειών 

(Υ.ΠΕ.) και των δημόσιων Μονάδων Υγείας. Πιο αναλυτικά, το κόστος των 

παραγόμενων προϊόντων συγκεντρώνεται στο λογαριασμό 93.21 ο οποίος 

αναπτύσσεται σε τόσους υπολογαριασμούς, όσα είναι και τα είδη των προϊόντων που 

παράγονται. Το κόστος παραγωγής αναλύεται τουλάχιστον σε τρία στοιχεία α) τα 

άμεσα υλικά, β) την άμεση εργασία, γ) τις έμμεσες δαπάνες (ή τα Γ.Β.Ε.). 

Ο λογαριασμός 93.21 και οι υπολογαριασμοί αυτού χρεώνονται: 

 Με το κόστος των αναλωμένων άμεσων υλικών, με πίστωση του 

λογαριασμού 94 και των αναλυτικών του 

 Με το κόστος της άμεσης εργασίας παραγωγής, με πίστωση του 

λογαριασμού 92 και του αναλυτικού του 92.99.00 «Κόστος λειτουργίας 

παραγωγής καταλογισμένο» 

  Με το κόστος της αρχικής απογραφής της παραγωγής σε εξέλιξη, με 

πίστωση του λογαριασμού 94.23 

                                                 
19 Π.Δ. 146/2003 
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Πιστώνονται: 

 Κατά την μεταφορά του κόστους των παραχθέντων έτοιμων προϊόντων 

στην αποθήκη, με χρέωση του λογαριασμού 94.21 

 Κατά την μεταφορά του τυχόν χρεωστικού υπολοίπου στο τέλος της 

χρήσης, με χρέωση του λογαριασμού 94.23 

Στο λογαριασμό 93.73 «Κόστος παραγωγής υπηρεσιών» συγκεντρώνεται το 

κόστος των παραγόμενων και παρεχόμενων υπηρεσιών από τις Μονάδες Υγείας. Ο 

λογαριασμός αυτός λειτουργεί μόνο όταν για την παραγωγή των υπηρεσιών 

αναλώνονται σημαντικής αξία υλικά, διαφορετικά το κόστος των παραγόμενων 

υπηρεσιών παρακολουθείται στους υπολογαριασμούς του 92.00. 

Όταν τηρείται ο λογαριασμός 93.73 και οι υπολογαριασμοί του, τότε χρεώνονται: 

 Με το κόστος των άμεσων υλικών που αναλώνονται στην παραγωγή της 

υπηρεσίας, με πίστωση του λογαριασμού 94 και των υπολογαριασμών 

αυτού 

 Με το κόστος της άμεσης εργασίας που πραγματοποιείται για την 

παραγωγή της υπηρεσίας, με πίστωση του λογαριασμού 94 και των 

αναλυτικών του 

 Με την αναλογία του έμμεσου κόστους που επιβαρύνει τη συγκεκριμένη 

τη συγκεκριμένη υπηρεσία, με πίστωση του λογαριασμού 92 και του 

υπολογαριασμού 92.99.00 

Και πιστώνονται με το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας του λογαριασμού 96 

«Έσοδα – μικτά αναλυτικά αποτελέσματα» και του υπολογαριασμού του, 96.73 

«Έσοδα – μικτά αναλυτικά αποτελέσματα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών». 

Στο λογαριασμό 93.96 «Κόστος ιδιοπαραγόμενων ασώματων πάγιων 

στοιχείων» συγκεντρώνεται το κόστος των ερευνητικών προγραμμάτων που 

αναλαμβάνονται από τις Μονάδες Υγείας, όταν για την πραγματοποίηση τους 

αναλώνονται σημαντικής αξίας υλικά. Όταν, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο τότε το 

κόστος έρευνας παρακολουθείται στο λογαριασμό 92.02. 

Ο εν λόγω λογαριασμός χρεώνεται: 

 Με το κόστος των υλικών που αναλώθηκαν στα ερευνητικά 

προγράμματα, με πίστωση των υπολογαριασμών του 94 

 Με τις αμοιβές και τα έξοδα του προσωπικού που απασχολείται άμεσα 

στα προγράμματα αυτά, με πίστωση του λογαριασμού 92 και του 

τριτοβάθμιου 92.99.02 
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 Με το κόστος του ερευνητικού προγράμματος που βρίσκεται σε εξέλιξη 

στην αρχή της χρήσης, με πίστωση του λογαριασμού 94.23 

Πιστώνεται: 

 Με το κόστος του ερευνητικού προγράμματος που οδήγησε σε παραγωγή 

ευρεσιτεχνίας με χρέωση του υπολογαριασμού 96.78 «Ιδιοπαραγωγή 

πάγιων – τεκμαρτά έσοδα» 

 Με το χρεωστικό του υπόλοιπο στο τέλος της χρήσης, όταν το ερευνητικό 

πρόγραμμα συνεχίζεται και υπάρχουν βασικές προοπτικές ότι θα 

οδηγήσει σε παραγωγή ευρεσιτεχνίας, με χρέωση επίσης του 

λογαριασμού 96.78 

 Με το υπόλοιπο του λογαριασμού 92.02 «Έξοδα λειτουργίας ερευνών – 

ανάπτυξης» όταν το ερευνητικό πρόγραμμα έχει περατωθεί και δεν 

οδήγησε σε παραγωγή νέας ευρεσιτεχνίας 

Το κόστος από εκμετάλλευση, αξιοποίηση ή λειτουργία κινητής ή ακίνητης 

περιουσίας καθώς και το αντικείμενο κληρονομιών, κληροδοτημάτων ή δωρεών 

παρακολουθείται στον λογαριασμό 93.97. Ο λογαριασμός αυτός λειτουργεί μόνο 

στην περίπτωση που αναπτύσσεται ανάλογη δραστηριότητα, από τις Δ.Μ.Υ., και 

στην οποία αναλώνονται αποθέματα σημαντικής αξίας. Σε διαφορετική περίπτωση, 

το κόστος της εν λόγω δραστηριότητας παρακολουθείται από το λογαριασμό 92.00. 

Όταν ο λογαριασμός 93.97 λειτουργεί, χρεώνεται: 

 Με το κόστος των αποθεμάτων που αναλώθηκαν, με πίστωση του 

λογαριασμού 94 και των αναλυτικών του 

 Με το κόστος της άμεσης εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τις 

προαναφερόμενες δραστηριότητες της Δ.Μ.Υ., με πίστωση του 

λογαριασμού 92 και του υπολογαριασμού 92.99.00 

 Με το κόστος των έμμεσων δαπανών που αναλογεί στις εν λόγω 

δραστηριότητες, με πίστωση του υπολογαριασμού 92.99.00 

Πιστώνεται με το κόστος κάθε ανάλογης δραστηριότητας, προκειμένου να γίνει 

η μεταφορά του στην χρέωση των υπολογαριασμών 96.75 «Έσοδα και μικτά 

αναλυτικά αποτελέσματα από παρεπόμενες ασχολίες – δωρεές». 

Τέλος, στο 93.98 «Κόστος ιδιοπαραγωγής ενσώματων πάγιων στοιχείων» 

συγκεντρώνεται και παρακολουθείται το κόστος των ιδιοπαραγόμενων ενσώματων 

παγίων. Για την μεταφορά του κόστους αυτού στην πίστωση του λογαριασμού 96.78, 

ο 93.98 χρεώνεται, με αντίστοιχη πίστωση του αντίθετου 93.99. 
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7.7 Λειτουργία των Λογαριασμών 94, 96, 97 και 9820 

Στους υπολογαριασμούς του 94 παρακολουθούνται κάθε είδους, μορφής και 

κατηγορίας αποθέματα των Μονάδων Υγείας. Πιο αναλυτικά, ο λογαριασμός 94 

αναπτύσσεται σε υποχρεωτικούς δευτεροβάθμιους λογαριασμούς, αντίστοιχους και 

ομότιτλους των πρωτοβάθμιων της ομάδας 2 της γενικής λογιστικής. Οι 

δευτεροβάθμιοι λογαριασμοί του 94 αναλύονται υποχρεωτικά κατά αποθήκη και κατ’ 

είδος αποθέματος. Η διακίνηση κάθε είδους παρακολουθείται κατά ποσότητα και 

αξία. Δηλαδή, στην τελευταία βαθμίδα των λογαριασμών του 94 εντάσσονται 

υποχρεωτικά, κατά αποθήκη, οι μερίδες αποθήκης, στις οποίες παρακολουθούνται τα 

αποθέματα κατ’ είδος, ποσότητα και αξία και οι οποίες αποτελούν αναλυτικό 

καθολικό της τελευταίας βαθμίδας λογαριασμών του 94 (Γρηγοράκος, 2008). Ο 

αριθμός των μερίδων αποθήκης που πρέπει να τηρηθούν για κάθε τριτοβάθμιο 

λογαριασμό του πρωτοβάθμιου 94, καθώς και ο τρόπος τηρήσεως τους, καθορίζεται 

από τις εκάστοτε διαχειριστικές και πληροφοριακές ανάγκες των Μονάδων Υγείας. 

Οι υπολογαριασμοί του 94 χρεώνονται, με αντίστοιχη πίστωση του 90.01 για τα 

αρχικά αποθέματα και του 90.02 για τις αγορές. Ενώ πιστώνονται, με χρέωση των 

υπολογαριασμών του 92 για τις αναλώσεις. 

Τα κατ’ είδος αναλυτικά αποτελέσματα προσδιορίζονται στο λογαριασμό 96 

και στους υπολογαριασμούς του. Οι υπολογαριασμοί του 96 είναι αντίστοιχοι των 

τριτοβάθμιων λογαριασμών των 70 – 78 της γενικής λογιστικής και υπάρχει απόλυτη 

μεταξύ τους συσχέτιση και κωδικοαρίθμηση. Στην χρέωση των υπολογαριασμών 96 

μεταφέρεται, με πίστωση των υπολογαριασμών του 93, το κόστος παραγωγής. Ενώ 

στην πίστωση του, μεταφέρονται, με χρέωση του λογαριασμού 90.07, τα ποσά των 

εσόδων που έχουν καταχωρηθεί στους αντίστοιχους τριτοβάθμιους λογαριασμούς 

των 70-78. Το υπόλοιπο που προκύπτει στους υπολογαριασμούς του 96, απεικονίζει 

το μικτό αποτέλεσμα (κέρδος ή ζημία) και μεταφέρεται στο λογαριασμό 98.99. 

Τα ελλείμματα ή τα πλεονάσματα που διαπιστώνονται κατά τις απογραφές 

αποθεμάτων που διενεργούνται είτε στο τέλος είτε κατά τη διάρκεια της χρήσεως, 

τακτοποιούνται με λογιστικές εγγραφές που διενεργούνται μόνο στην αναλυτική 

λογιστική, με τις οποίες χρεώνονται ή πιστώνονται οι υπολογαριασμοί του 97 και 

πιστώνονται ή χρεώνονται οι αντίστοιχοι υπολογαριασμοί του 94 καθώς και οι 

τηρούμενες μερίδες αποθήκης του. Το υπόλοιπο του 97 μεταφέρεται στο λογαριασμό 

98.99 «Αποτελέσματα χρήσης». 

                                                 
20 Π.Δ. 146/2003 
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Στους υπολογαριασμούς του 98 συγκεντρώνονται τα υπόλοιπα όλων των 

αποτελεσματικών λογαριασμών, στους οποίους απεικονίζονται τα οργανικά και 

ανόργανα αποτελέσματα του νοσοκομείου (π.χ. 98.73 «Αποτελέσματα από παροχή 

υγειονομικών υπηρεσιών», 98.75 «Αποτελέσματα από εκμισθώσεις» κ.λ.π.). Στους 

υπολογαριασμούς 98.99 προσδιορίζεται το τελικό αποτέλεσμα της χρήσης της 

γενικής λογιστικής. 

 Πιο συγκεκριμένα, στον υπολογαριασμό 98.99 μεταφέρονται: 

a. Τα μικτά οργανικά αποτελέσματα, από τους υπολογαριασμούς μικτών 

αποτελεσμάτων του 96 

b. Το κόστος λειτουργιών: διοικητικής, ερευνών – ανάπτυξης, δημοσίων 

σχέσεων και χρηματοοικονομικής 

c. Οι διαφορές απογραφών και καταλογισμού από τους υπολογαριασμούς 

του πρωτοβάθμιου 97 

d. Τα έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα των λογαριασμών 81-85 της 

γενικής λογιστικής, τα οποία μεταφέρονται στον λογαριασμό 98.99 μέσω 

του λογαριασμού 90.08 «Αποτελέσματα λογισμένα» 

Το υπόλοιπο του λογαριασμού 98.99 απεικονίζει τα καθαρά αποτελέσματα της 

χρήσης (κέρδη ή ζημίες) και πρέπει να συμφωνεί απόλυτα με το αντίστοιχο του 

λογαριασμού 86 «Αποτελέσματα χρήσης» της γενικής λογιστικής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 

Η ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

8.1 Γενικά 

Είναι ευρέως αποδεκτό ότι η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών των 

ιδιωτικών (κυρίως) Μονάδων Υγείας είναι άμεσα συνδεδεμένη με την τιμολογιακή 

πολιτική που αυτές εφαρμόζουν. Η διαμόρφωση καλύτερης τιμής, παράλληλα με την 

βελτιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών επιφέρει αναμφισβήτητα 

αύξηση της κερδοφορίας των ιδιωτικών Μονάδων Υγείας. Στις δημόσιες Μονάδες 

Υγείας όμως, η έννοια του κέρδους δεν υφίσταται. Ωστόσο, τα νοσοκομεία είναι 

υποχρεωμένα να τιμολογούν τις ιατρικές πράξεις, δηλαδή τις υπηρεσίες που αυτά 

προσφέρουν διασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση του πελάτη (ασθενή). 

 

8.2 Η Έννοια και ο Σκοπός της Τιμολόγησης  

Με την γενική έννοια του όρου τιμολόγηση εννοούμε την διαδικασία κατά την 

οποία προσδιορίζεται η τιμή πώλησης ενός αγαθού ή μιας υπηρεσίας. Πιο 

συγκεκριμένα, η τιμή (P) ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας ισούται με το πηλίκο του 

συνολικού εσόδου (TR) (χρηματικού ποσού) που καταβάλλει ο αγοραστής προς την 

συνολική ποσότητα (Q) των αγαθών ή υπηρεσιών που παρέχει ο πωλητής. 

P= TR / Q 

Σε μικροοικονομικό επίπεδο, η τιμή αποτελεί ένα από τα τέσσερα στοιχεία 

(προϊόν, τιμή, τόπος, προώθηση), του μίγματος μάρκετινγκ (marketing mix), το 

οποίο, σε συνδυασμό με τα άλλα τρία, συντελεί στην αύξηση της κερδοφορίας της 

οικονομικής μονάδας και την συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της. Ο 

Nymer21, αμερικανός επιχειρηματικός σύμβουλος, θεωρεί ότι η τιμή αποτελεί το 

μοναδικό στοιχείο του μίγματος μάρκετινγκ που συμβάλλει στην δημιουργία 

εισοδήματος εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα στοιχεία αυτού που το μόνο που παράγουν 

είναι κόστος.  

Για την μακροοικονομική θεωρία, σε συνθήκες τέλειου ανταγωνισμού, η τιμή 

είναι το μέσο με το οποίο  επιτυγχάνεται η εξισορρόπηση των δυνάμεων της ζήτησης 

και της προσφοράς, Παράλληλα, η τιμή επηρεάζει το βιοτικό επίπεδο των 

καταναλωτών καθορίζοντας σε μεγάλο βαθμό την αγοραστική τους δύναμη.22 

                                                 
21 Nymer D., (1970) 
22 Παπαβασιλείου Ν., Ήντουνας Κ., (2005) 
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Βασικός σκοπός της τιμολόγησης είναι η μεγιστοποίηση του κέρδους μιας 

εταιρίας. Δηλαδή, η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει, για το προϊόν η υπηρεσία, την 

τιμή εκείνη που θα επιφέρει ένα ικανοποιητικό ποσοστό κέρδους. Σύμφωνα λοιπόν, 

με όσα αναφέρθηκαν, ο προσδιορισμός της τιμής ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας 

αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τόσο για την οικονομική ευημερία μιας επιχείρησης 

όσο και για την διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς των πελατών. Ωστόσο, 

πολλοί οικονομολόγοι θεωρούν ότι εκτός από την τιμή υπάρχουν και άλλοι 

συντελεστές εξίσου σημαντικοί που επηρεάζουν οικονομικά τόσο τους καταναλωτές 

όσο και τις επιχειρήσεις, όπως είναι: η φήμη και η επωνυμία μιας εταιρίας, η 

ποιότητα των προϊόντων, ο βαθμός διαφοροποίησης του και η εξυπηρέτηση μετά την 

πώληση. 

 

8.3 Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών23 

Σύμφωνα με τον οικονομολόγο Sibson η τιμολόγηση των υπηρεσιών μπορεί να 

διακριθεί σε έξι κατηγορίες-μεθόδους που είναι οι εξής: 

a. Τιμολόγηση με βάση το κόστος 

b. Τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό 

c. Τιμολόγηση με βάση την πιθανότητα πληρωμής 

d. Τιμολόγηση με την χρήση του καρτέλ (σταθερή τιμή) 

e. Τιμολόγηση με βάση την σύμβαση 

f. Τιμολόγηση με βάση την αντιλαμβανόμενη αξία 

Πιο αναλυτικά, η τιμολόγηση με βάση το κόστος είναι η πιο απλή μέθοδος σε 

σύγκριση με τις υπόλοιπες. Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται κυρίως όταν υπάρχει η 

προοπτική του κέρδους. Ωστόσο, παρουσιάζει ένα σημαντικό μειονέκτημα δεν 

λαμβάνει υπόψη τις εκάστοτε συνθήκες που επικρατούν στην αγορά (π.χ. τον 

ανταγωνισμό). 

Η τιμολόγηση με βάση τον ανταγωνισμό αποτελεί παραλλαγή της 

τιμολόγησης του κόστους. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή, η τιμή καθορίζεται  με 

βάση το ανταγωνιστικό ή μέσο ποσοστό των τιμών του κλάδου της παραγωγικής 

δραστηριότητας, στον οποίο ανήκει η επιχείρηση. Ο Sibson θεωρεί ότι η μέθοδος 

αυτή μπορεί περισσότερο από τις υπόλοιπες να χρησιμοποιηθεί στις δημόσιες 

επιχειρήσεις. 

                                                 
23 Sibson R., (1968), 
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Η τιμολόγηση με βάση την πιθανότητα πληρωμής αναφέρεται στην 

διαδικασία εκείνη στην οποία η τιμή προσδιορίζεται ανάλογα τα ποσοστά του 

κέρδους που αντιστοιχούν στην επιχείρηση από την πώληση μιας υπηρεσίας. Η 

μέθοδος αυτή εφαρμόζεται κυρίως για την τιμολόγηση υπηρεσιών που προσφέρονται 

από τους μεσίτες - πράκτορες. Σύμφωνα με την μέθοδο αυτή η πληρωμή των μεσιτών 

(τιμολόγηση των υπηρεσιών τους) θα εξαρτηθεί από την πώληση της εκάστοτε 

περιουσίας και κατά συνέπεια του ποσού που αναμένεται να εισπραχθεί. Ωστόσο, η 

μέθοδος αυτή δεν έχει εφαρμογή στις μέρες μας, καθώς πλέον η αμοιβή των μεσιτών, 

για τις υπηρεσίες που παρέχουν, είναι καθορισμένη. 

Η μέθοδος τιμολόγησης με την χρήση του καρτέλ εφαρμόζεται σε 

επιχειρήσεις των οποίων τα κέρδη ελέγχονται από το κράτος (π.χ. 

γαλακτοβιομηχανίες). Στις εταιρίες αυτές οι τιμές των παρεχόμενων υπηρεσιών δεν 

παρουσιάζουν αυξομειώσεις καθώς καθορίζεται με βάση το καρτέλ. Σκοπός της 

μεθόδου αυτής είναι η προστασία του καταναλωτή από ενδεχόμενη μελλοντική 

αύξηση των τιμών και η αποφυγή του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων. 

Η τιμολόγηση με βάση την σύμβαση παρουσιάζεται από τον Simson ως 

παραλλαγή της μεθόδου των σταθερών τιμών. Σύμφωνα με την εν λόγω μέθοδο, η 

τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθορίζεται με σύμβαση που συνάπτεται 

μεταξύ των ανταγωνιστών. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει μια σταθερή τιμή στην 

αγορά (όπως προαναφέρθηκε) τότε δεν λαμβάνεται υπόψη η τιμή που καθορίζεται 

στην σύμβαση. 

Η τιμολόγηση με βάση την αντιλαμβανόμενη αξία θεωρείται μια από τις 

βασικότερες μεθόδους της τιμολόγησης. Η επιχείρηση που εφαρμόζει την μέθοδο 

αυτή πρέπει να εκτιμά την αξία που προσδίδουν οι πελάτες της, στις υπηρεσίες που 

αυτή προσφέρει. Ο υπολογισμός της αντιλαμβανόμενης αξίας είναι δύσκολος. 

Απαιτεί ενδελεχή έρευνα αγοράς, ενώ παράλληλα η επιχείρηση πρέπει να εξετάσει 

πόσο μπορούν να πληρώσουν οι καταναλωτές για την παρεχόμενη υπηρεσία. Πολλές 

επιχειρήσεις υπερτιμολογούν τις υπηρεσίες τους με αποτέλεσμα να μειώνονται οι 

πωλήσεις τους. Άλλες πάλι, στην προσπάθεια να επιτύχουν μεγαλύτερες πωλήσεις 

υποτιμολογούν τις υπηρεσίες τους κατά συνέπεια να μειώνονται τα έσοδα τους. 
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8.4 Βασικά Χαρακτηριστικά της Τιμολόγησης Υπηρεσιών24 

Τα βασικά χαρακτηριστικά της τιμολόγησης των υπηρεσιών, τα οποία την 

διαφοροποιούν από την μέθοδο καθορισμού της τιμής των προϊόντων, είναι τα 

ακόλουθα: 

 H αϋλότητα (intangibility) αποτελεί το χαρακτηριστικό που δυσκολεύει 

την σύγκριση των ανταγωνιστικών τιμών, διότι οι υπηρεσίες δε 

διατίθενται στα παραδοσιακά ράφια των καταστημάτων, αλλά 

προσφέρονται εφόσον ζητηθούν. Επιπρόσθετα, εμποδίζει την δημιουργία 

οικονομιών κλίμακας στον τομέα των υπηρεσιών, καθώς δεν υφίσταται 

απόλυτα η έννοια της παραγωγής. 

 H φθαρτότητα (perishability) αναφέρεται στο πρόβλημα που 

δημιουργείται στις υπηρεσίες (ιδιαίτερα με αυτές που πρέπει να 

παραχθούν άμεσα) καθώς καθίσταται αδύνατη η αποθήκευση τους (π.χ. 

αντιμετώπιση επείγοντος περιστατικού σε εφημερεύον νοσοκομείο). 

Προκείμενου να ξεπεραστεί το πρόβλημα αυτό, οι επιχειρήσεις 

χρησιμοποιούν την μέθοδο της διαφοροποίησης της τιμής. Ήτοι, με την 

μέθοδο αυτή ή τιμή αυξομειώνεται (διαφοροποιείται) ανάλογα με την 

εποχιακή ζήτηση (φαινόμενο σύνηθες για τις υπηρεσίες που παρέχονται 

σε τουριστικές περιοχές όχι όμως και για τις υπηρεσίες υγειονομικής 

περίθαλψης). 

 H ετερογένεια (heterogeneity) σύμφωνα με την οποία η ίδια υπηρεσία 

αξιολογείται με διαφορετικό τρόπο από διαφόρους πελάτες ή παρέχεται 

με άλλον τρόπο σε άλλους πελάτες. Για παράδειγμα, ένας ασθενής μπορεί 

να αξιολογήσει την εμπειρία που είχε από ένα νοσοκομείο με τελείως 

διαφορετικό τρόπο από έναν άλλον ασθενή του ίδιου νοσοκομείου. 

 Το αδιαχώριστο παραγωγής και κατανάλωσης (inseparability) 

δημιουργεί στον πελάτη την ανάγκη συμμετοχής του στην παραγωγή της 

υπηρεσίας. Η επίδραση αυτή συνίσταται στο ότι εκτός από το χρηματικό 

κόστος, η αγορά πολλών υπηρεσιών δημιουργεί και άλλα κόστη όπως 

αυτά της ενέργειας, του χρόνου, ή ψυχολογικό κόστος. Χαρακτηριστικό 

είναι επίσης, το γεγονός ότι στον τομέα της υγείας, πολλοί ασθενείς 

προτιμούν την καταβολή μια υψηλότερης τιμής προκειμένου να 

                                                 
24 Παπαβασιλείου Ν., ΄Ηντουνας Κ., (2005) 
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αποφύγουν ή να ελαχιστοποιήσουν ενδεχόμενο ψυχολογικό κόστος που 

μπορεί να προκύψει, για παράδειγμα, από λάθος διάγνωση. 

 

8.5 Η Τιμολόγηση των Υπηρεσιών στο Δημόσιο Νοσοκομείο 

Σύμφωνα με την οικονομολόγο κα Γούλα τιμολόγηση των δραστηριοτήτων – 

υπηρεσιών ενός νοσοκομείου σε κάθε στάδιο ή επίπεδο της παραγωγής, είναι ο 

μηχανισμός που οδηγεί στον καθορισμό των τιμών για τις υπηρεσίες που αυτό 

προσφέρει με σκοπό την επίτευξη κοινωνικών και υγειονομικών αναγκών. 

Το δημόσιο νοσοκομείο, όπως και οι περισσότερες ιδιωτικές κλινικές, 

χρησιμοποιεί για την τιμολόγηση το κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο. Το Υπουργείο 

Οικονομικών με την απόφαση (Κ.Υ.Α. Υ4α/οικ. 1320/98) ορίζει ότι στο κλειστό 

ημερήσιο ενοποιημένο νοσήλιο περιλαμβάνεται κάθε ιατρική και νοσηλευτική προς 

τον άρρωστο συνδρομή που παρέχεται από το νοσοκομείο καθώς και η σχετική 

δαπάνη που πραγματοποιείται για την παροχή στον άρρωστο των ανωτέρω  

υπηρεσιών. Εξαίρεση αποτελούν μια σειρά από εξετάσεις και φάρμακα (π.χ. αξονική, 

μαγνητική τομογραφία, λιθοτριψία, φάρμακα που δεν κυκλοφορούν στην Ελλάδα 

κ.α.) το κόστος των οποίων δεν περιλαμβάνεται στο εν λόγω νοσήλιο. 

Το τιμολόγιο του ημερήσιου ενοποιημένου νοσηλίου εξαρτάται από τους έξης 

παράγοντες:25 

a. Τη θέση της κλίνης ( Γ, Ββ, Βα, Α, Πολυτελείας) 

b. Το είδος της κλινικής και το τμήμα νοσηλείας (π.χ. παθολογικό, 

χειρουργικό, ψυχιατρικό, Μ.Ε.Θ., Μ.Α.Α.) 

c. Την ομάδα - κατηγορία ιατρικού περιστατικού (π.χ. καρδιοχειρουργικό) 

d. Το είδος κατανάλωσης φαρμάκων (π.χ. κυτταροστατικά, ιντερφερόνες, 

κ.α.) 

e. Το είδος των εργαστηρίων η παρακλινικών εξετάσεων 

f. Τον ασφαλιστικό φορέα  (π.χ. Ο.Π.Α.Δ., Ι.Κ.Α., Ο.Γ.Α. κ.α.) 

Στην χώρα μας, τα νοσοκομεία λειτουργούν ως δημόσιες επιχειρήσεις, με την 

έννοια ότι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε όλο τον πληθυσμό χωρίς διακρίσεις 

(ιδιαίτερα όσον αφορά τις τιμές). Όμως, πλήθος εξετάσεων και ιατρικών πράξεων 

που πραγματοποιούνται σε αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των 

τιμολογημένων πράξεων όπως αυτά ορίζονται στα ΦΕΚ που δημοσιεύονται κατά 

                                                 
25 Γούλα Α., (2007) 
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καιρούς. Συνεπώς, οι υπηρεσίες που παρέχονται από το νοσοκομείο δεν καθίστανται 

απαιτητές από κανένα ασφαλιστικό ταμείο. 

Οι κύριοι λόγοι δημιουργίας των προαναφερόμενων προβλημάτων είναι οι 

ακόλουθοι: 

a. Ελλιπής και όχι τακτική ενημέρωση του καταλόγου των τιμολογημένων, 

παρεχόμενων, ιατρικών υπηρεσιών 

b. Έλλειψη σωστού συγχρονισμού και ανακολουθία παλαιότερης και 

σημερινής τιμολόγησης ιατρικών εξετάσεων 

c. Αμφισβήτηση, από τα ασφαλιστικά ταμεία, της αναγκαιότητας εκτέλεσης 

των ιατρικών πράξεων 

 

8.6 Οι Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας και οι Μέθοδοι Τιμολόγησης που 
Εφαρμόζουν 

Ο Ιδιωτικές Μονάδες Υγείας μέχρι και πριν την δεκαετία του ’80 είχαν την 

μορφή ατομικής επιχείρησης των οποίων τα έσοδα προερχόταν από την κοινωνική 

ασφάλιση. Με την θεμελίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ν. 1397/83), ο 

κλάδος των ιδιωτικών θεραπευτριών περιορίστηκε αρκετά λόγω της ακολουθούμενης 

πολιτικής που σκοπό είχε την ενίσχυση του νεοσύστατου Ε.Σ.Υ. Έτσι, βάσει των 

διατάξεων του Ν. 1397/83 απαγορεύτηκε η έκδοση αδειών για ίδρυση νέων κλινικών 

ή επέκταση των ήδη υφιστάμενων. 

H ψήφιση του Π.Δ. 247/91 επέτρεψε και πάλι την ίδρυση, λειτουργία και 

μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών. Με τις διατάξεις αυτές, οι κλινικές εκτός από 

θεραπευτήρια μετατράπηκαν και σε μεγάλης κλίμακας ιατρικά κέντρα, τα οποία σε 

μικρό χρονικό διάστημα κάλυψαν σημαντικό μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. 

Επιπρόσθετα, οι κλινικές αγνόησαν την κοινωνική ασφάλιση ως πηγή εσόδου 

και στηρίχθηκαν στο αυξανόμενο διαθέσιμο εισόδημα των πελατών (ασθενών). Η εν 

λόγω αύξηση και η ραγδαία εξέλιξη των συμβολαίων ιδιωτικής ασφάλισης υγείας σε 

συνδυασμό με την ξενοδοχειακή ανεπάρκεια των Δημόσιων Μονάδων Υγείας 

ευνόησαν την ανάπτυξη τους. Παράλληλα, οι Ιδιωτικές Μονάδες, επωφελούμενες της 

αδιαφορίας του κράτους καθώς και της έλλειψης ρυθμιστικών μηχανισμών για τον 

καθορισμό του κόστους των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, διαμόρφωσαν την δική 

τους τιμολογιακή πολιτική. Χαρακτηριστικό γνώρισμα της πολιτικής αυτής ήταν η 

αποζημίωση κατά πράξη και περίπτωση (fee for service). 
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Σήμερα πλέον, η τιμολόγηση των ιδιωτικών Μονάδες Υγείας διακρίνεται σε 

δύο κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία αφορά την τιμολόγηση που γίνεται από κλινικές 

μονάδες οι οποίες συμβάλλονται με τα ασφαλιστικά ταμεία, αποδέχονται τις τιμές του 

νοσηλίου που ορίζεται από αυτά, αλλά τιμολογούν επιπρόσθετα α) τις ιατρικές 

εξετάσεις, β) τα αναλώσιμα και το υγειονομικό υλικό, ενώ δεν τιμολογούν τις 

υπηρεσίες που παρέχει το ιατρό-νοσηλευτικό προσωπικό, τις ξενοδοχειακές 

υπηρεσίες ή ακόμη και τα φάρμακα. 

Η τιμολόγηση της κάθε εξέτασης εξαρτάται από το ασφαλιστικό ταμείο και τη 

θέση που δικαιούται ο ασθενής. Για παράδειγμα, διαφορετικό είναι το κόστος μιας 

καρδιοχειρουργικής επέμβασης για τους ασφαλισμένους του Ι.Κ.Α. και άλλο είναι το 

κόστος για την ίδια επέμβαση, για τους ασφαλισμένους του Ο.Α.Ε.Ε. 

Η δεύτερη κατηγορία αναφέρεται στην τιμολόγηση που γίνεται με βάση το 

ανοιχτό νοσήλιο, το οποίο περιλαμβάνει την σταθερή αμοιβή της ξενοδοχειακής 

υποδομής συμπεριλαμβανομένης της αξίας των υπηρεσιών υγείας που προσφέρονται 

και οι οποίες κοστολογούνται κατά πράξη χωρίς να υπάρχει κάποια προκαθορισμένη 

τιμή. 

Η μέθοδος αυτή (της τιμολόγησης) εφαρμόζεται κυρίως από ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες που είναι συμβεβλημένες με Ιδιωτικές Μονάδες Παροχής 

Υγείας και οι οποίες καθορίζουν δικό τους τιμολόγιο (π.χ. Express Service, 

Interamerican). Αξιοσημείωτο είναι επίσης, το γεγονός ότι η τιμολόγηση του 

ανοιχτού νοσηλίου υπόκειται πλέον σε αυστηρό έλεγχο από τις εν λόγω εταιρίες, οι 

οποίες προκειμένου να εδραιωθούν και να αυξήσουν το μερίδιο τους στην αγορά, 

δημιουργούν την δική τους νοσοκομειακή υποδομή παρέχοντας ολοκληρωμένα 

προγράμματα παροχής υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 

ΕΡΕΥΝΑ – ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 

ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΥΓΕΙΑΣ 

9.1 Γενικά 

Στο κεφάλαιο αυτό θα γίνει αρχικά, η περιγραφή του ερωτηματολογίου καθώς 

και του σκοπού για τον οποίο διανεμήθηκε. Στη συνέχεια, θα αναπτυχθεί η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επεξεργασία των απαντήσεων. Τέλος, θα 

παρουσιασθούν τα αποτελέσματα των ερωτηματολογίων όπως αυτά προέκυψαν μετά 

από στατιστική ανάλυση τους. 

 

9.2 Περιγραφή Ερωτηματολογίου και Σκοπός της Έρευνας 

Με την παρούσα μελέτη, που διεξήχθη με τη χρήση ερωτηματολογίου, 

εξετάζεται η εφαρμογή του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και η τήρηση 

του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος από τις Μονάδες Υγείας. 

Στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε για τις ερωτήσεις η 

βαθμολογική κλίμακα του Likert (πενταβάθμια κλίμακα). Σύμφωνα με την εν λόγω 

κλίμακα, ο ερωτώμενος καλείται να απαντήσει μια από τις ακόλουθες επιλογές «Δε 

γνωρίζω», «Ποτέ», «Σχεδόν ποτέ», «Μερικές φορές», «Πάντα». 

Το ερωτηματολόγιο σχεδιάσθηκε με τρόπο που να διευκολύνει την ταχεία 

συμπλήρωση του, για το λόγο αυτό απαρτίζεται από τέσσερα μέρη. Πιο 

συγκεκριμένα: 

Το Α μέρος περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν το φύλο, την ηλικία καθώς 

και το επίπεδο της μόρφωσης του ερωτώμενου (γενικές ερωτήσεις). 

Το Β μέρος αναφέρεται στο εργασιακό προφίλ των συμμετεχόντων, καθώς με 

τις ερωτήσεις που τίθενται καλούνται να προσδιορίσουν την υποδιεύθυνση (τμήμα) 

στην οποία εργάζονται, το διάστημα απασχόλησης τους στην θέση αυτή και το είδος 

της εργασιακής τους σύμβασης. 

Το C μέρος αφορά τον εσωτερικό έλεγχο. Πιο συγκεκριμένα, οι ερωτήσεις 

τίθενται προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει έλεγχος κατά την διενέργεια των 

προμηθειών που πραγματοποιούνται από τις δημόσιες Μονάδες Υγείας. 
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Το D μέρος εξετάζει αν και σε ποιό βαθμό εφαρμόζεται το διπλογραφικό 

λογιστικό σύστημα στις δημόσιες Μονάδες Υγείας. Οι ερωτήσεις που καλούνται να 

απαντήσουν οι ερωτώμενοι αναφέρονται στον τρόπο σύνταξης του προϋπολογισμού, 

όπως και στο τρόπο απεικόνισης των εσόδων – εξόδων στα λογιστικά βιβλία των 

Μονάδων Υγείας. 

 

9.3 Μεθοδολογία Στατιστικής Ανάλυσης Ερωτηματολογίου 

Για τη στατιστική ανάλυση των απαντήσεων του ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό πακέτο S.P.S.S. (Statistical Package for Social 

Sciences), το οποίο αποτελεί ένα ολοκληρωμένο στατιστικό πακέτο λογισμικού. Για 

την απεικόνιση των αποτελεσμάτων που διεξήχθησαν από το παραπάνω στατιστικό 

πακέτο χρησιμοποιήθηκε και το Microsoft Office Excel 2007, με την βοήθεια του 

οποίου έγινε η επεξεργασία των αντίστοιχων γραφημάτων. 

Επιπρόσθετα, για την επεξεργασία των απαντήσεων χρησιμοποιήθηκαν 

ποιοτικές μεταβλητές δηλαδή μεταβλητές που παίρνουν «τιμές» χωρίς όμως να έχουν 

αριθμητικές ιδιότητες. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν και τα δυο είδη των 

ποιοτικών μεταβλητών που είναι τα ακόλουθα: α) μεταβλητές κατηγορίας (nominal) 

και β) μεταβλητές διάταξης (ordinal). Οι μεταβλητές κατηγορίας είναι εκείνες που το 

σύνολο των τιμών τους δεν έχει καμία ιδιότητα, π.χ. φύλο, υποδιεύθυνση, εργασιακό 

καθεστώς, σύμβαση απασχόλησης. Ενώ διάταξης είναι οι μεταβλητές που για το 

σύνολο των τιμών τους μπορούμε να ορίσουμε μια σειρά κατάταξης όπως είναι οι 

απαντήσεις που δίνονται στο δεύτερο και τρίτο μέρος του ερωτηματολογίου 

(Παράρτημα ΙV). 

Από την χρήση του S.P.S.S., προέκυψαν πίνακες κατανομής, ραβδογράμματα 

και πίτες με την βοήθεια των οποίων εξετάστηκε η συμπεριφορά των μεταβλητών. 

Για τον έλεγχο εξάρτησης των μεταβλητών κατηγορίας τόσο μεταξύ τους όσο και με 

τις μεταβλητές διάταξης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι ανεξαρτησίας (test of 

independence) με την βοήθεια του δείκτη Pearson Chi Square (X2). Τέλος, για τον 

έλεγχο μεταξύ των μεταβλητών διάταξης πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι συσχέτισης 

(correlation test) με την βοήθεια του δείκτη Pearson’s R. 
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9.4 Δείγμα και Τεχνική Δειγματοληψίας. 

Δείγμα είναι ένα αντιπροσωπευτικό μέρος του στατιστικού πληθυσμού που 

επιλέγεται με σκοπό τη συλλογή παρατηρήσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Στην παρούσα έρευνα το δείγμα μας αποτέλεσαν υπάλληλοι της οικονομικής και 

διοικητικής υποδιεύθυνσης δημόσιων Μονάδων Υγείας, της Αττικής και της 

Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Η επιλογή του δείγματος έγινε τυχαία και 

επιχειρήθηκε η διανομή ενός μεγάλου (σχετικά) αριθμού ερωτηματολογίων 

(διανεμήθηκαν 100 ερωτηματολόγια και απαντήθηκαν 87). Καθώς όσο πιο μεγάλο το 

δείγμα, τόσο πιο μεγάλη ακρίβεια εξασφαλίζεται στην εξαγωγή συμπερασμάτων. 

Η έρευνα διήρκεσε περίπου τρεις μήνες (β΄ τρίμηνο 2011). Τα ερωτηματολόγια 

που κλήθηκαν να συμπληρώσουν οι διοικητικοί υπάλληλοι των Μονάδων Υγείας δεν 

περιλάμβαναν ερωτήσεις προσβλητικού περιεχομένου ή μείωσης της αξιοπρέπειας 

τους. Επίσης δεν τους ζητήθηκε να αποκαλύψουν ονόματα προσώπων ή επιχειρήσεων 

για τα/τις οποία/ες εργάζονται Για τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν και 

χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά και μόνο για την ολοκλήρωση της παρούσας 

ερευνητικής εργασίας τηρήθηκε απόλυτη εχεμύθεια. 

Η δειγματοληψία μας ήταν βολική (convenience), δηλαδή τα ερωτηματολόγια 

διανεμήθηκαν σε νοσοκομεία που επιλέχθηκαν και υπήρχε η καλύτερη δυνατή 

πρόσβαση, όπως για παράδειγμα συγγενείς, γνωστοί και φίλοι που εργάζονται σε 

δημόσιες Μονάδες Υγείας26. Επιπλέον εστάλησαν ερωτηματολόγια με την χρήση του 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) αλλά και του τηλεομοιότυπου (φαξ). 

 
9.5 Αποτελέσματα Ερωτηματολογίου 

9.5.1 Γενικά Στοιχεία Ερωτηματολογίου (Α΄ Μέρος) 

Το Α΄ μέρος του ερωτηματολογίου όπως προαναφέρθηκε περιείχε γενικές 

ερωτήσεις. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ερώτηση εξετάζει πιο ποσοστό του δείγματος 

είναι άντρες και πιο γυναίκες. Στο «Διάγραμμα 1» που ακολουθεί το γράφημα με την 

μορφή της πίτας μας δίνει τις απαντήσεις των εργαζομένων και προκύπτει ότι το 77% 

(67 εργαζόμενοι) είναι γυναίκες, ενώ 23% (20 εργαζόμενοι) είναι άντρες. Οι 

απαντήσεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό εργαζόμενων 

στην διοικητική και οικονομική υπηρεσία των  δημόσιων Μονάδων Υγείας είναι 

γυναίκες. 

                                                 
26 Δήμου Α., (2010) 
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Στην δεύτερη ερώτηση, οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν σε ποια 

ηλικιακή κατηγορία ανήκουν. Οι κατηγορίες που δίνονται είναι οι εξής: α) 25-35, β) 

35-45, γ) 45-55, δ) 55 και άνω. Από το γράφημα που ακολουθεί (Διάγραμμα 2) 

διαπιστώνουμε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων ανήκουν στην β΄ 

κατηγορία. 

 
 

Στην συνέχεια, ζητείται από τους ερωτώμενους να προσδιορίσουν το επίπεδο 

της εκπαίδευσης τους. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι έχει 

πανεπιστημιακή εκπαίδευση, ένα μικρό ποσοστό είναι τεχνολογικής εκπαίδευσης, 

ενώ ακόμη πιο μικρό ποσοστό, της τάξης 10,3%, είναι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

υποχρεωτικής εκπαίδευσης είναι μόνο ένα άτομο. Ενώ κανένας από τους 

ερωτώμενους δεν απάντησε ότι έχει άλλη εκπαίδευση. Οι παρατηρήσεις αυτές 

φαίνονται και στο γράφημα που ακολουθεί (Διάγραμμα 3). 

 

 

 

Πίνακας 26: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΟΥ 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

1 20 23,0 23,0 23,0 

2 67 77,0 77,0 100,0 Valid 

Total 87 100,0 100,0  

Πίνακας 27: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΙΚΙΑΣ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 
1 32 36,8 36,8 36,8 

2 38 43,7 43,7 80,5 

3 14 16,1 16,1 96,8 

4 3 3,4 3,4 100,0 

Valid 

Total 87 100,0 100,0  
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9.5.2 Εργασιακό Προφίλ (Β΄ Μέρος) 

Στο δεύτερο μέρος οι ερωτώμενοι καλούνται να προσδιορίσουν το εργασιακό 

τους προφίλ. Πιο συγκεκριμένα, η πρώτη ερώτηση αφορά την υποδιεύθυνση στην 

οποία εργάζονται. Από την στατιστική ανάλυση που έγινε προέκυψε το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων 79,3% ανήκει στην οικονομική υπηρεσία, ενώ μόλις ένα 

20,7% ανήκει στην διοικητική υπηρεσία. 

 

Η δεύτερη ερώτηση αναφέρεται στο διάστημα εργασίας των ατόμων που 

συμμετείχαν στην έρευνα. Από τις απαντήσεις που έδωσαν προέκυψε ότι το 

μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων εργάζεται πάνω από πέντε έτη όπως φαίνεται 

και στο γράφημα (Διάγραμμα 5). 

 

 

 

Πίνακας 28: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

1 54 62,1 62,1 62,1 

2 23 26,4 26,4 88,5 

3 9 10,3 10,3 98,9 

4 1 1,1 1,2 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 29: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

1 69 79,3 79,3 79,3 

2 18 20,7 20,7 100 Valid 

Total 87 100 100  
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Στην τρίτη ερώτηση οι εργαζόμενοι καλούνται να απαντήσουν αν εργάζονται 

με καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν 

προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης. Ενώ μόλις ένα ποσοστό της τάξεως του 2,3% είναι με καθεστώς 

μερικής απασχόλησης (Διάγραμμα 6). 

 

Τέλος, στην ερώτηση: με τι είδους σύμβαση εργάζεστε οι περισσότεροι 

απάντησαν με σύμβαση αορίστου χρόνου, ένα μικρό ποσοστό απάντησε ότι είναι 

μαθητευόμενοι / ασκούμενοι με αμοιβή, ενώ οι εργαζόμενοι με σύμβαση ορισμένου 

χρόνου κατείχαν μόλις το 5,7%. 

 
 

Πίνακας 30: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΑ ΕΤΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

1 18 20,7 20,7 20,7 

2 15 17,2 17,2 37,9 

3 15 17,2 17,2 55,2 

4 39 44,8 44,8 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 31: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

1 85 97,7 97,7 97,7 

2 2 2,3 2,3 100 Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 32: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 
ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

1 76 87,4 87,4 87,4 

2 5 5,7 5,7 93,1 

3 6 6,9 6,9 100 
Valid 

Total 87 100 100  
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9.5.3 Εσωτερικός Έλεγχος (C Μέρος) 

Στην παρούσα ενότητα θα απεικονιστούν σε ραβδογράμματα αλλά και σε 

πίνακες κατανομής συχνοτήτων, οι απαντήσεις που έχουν δοθεί στις ερωτήσεις του 

τρίτου μέρους. Από την πρώτη ερώτηση διαπιστώνεται, όπως παρατηρείται και στο 

ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 8), ότι οι παραγγελίες για τις προμήθειες υγειονομικού και 

μη υλικού πραγματοποιούνται κατά πλειοψηφία (62,10%) από τα επιμέρους τμήματα 

των νοσοκομείων. Ενώ ένα σχετικά ασήμαντο ποσοστό καταλαμβάνουν οι άλλες 

επιλογές απαντήσεων. 

 

Στην δεύτερη ερώτηση, το ποσοστό των ερωτώμενων που απάντησε ότι 

τηρείται «Πάντα» συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών για την διενέργεια 

προμηθειών (34,5%) ήταν περίπου ίσο με τον αριθμό ερωτώμενων που απάντησε 

«Μερικές φορές» (33,3%). Αξιοσημείωτο είναι και το ποσοστό (13,8%) των ατόμων 

που απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. Το εν λόγω ποσοστό (13,8%) δημιουργεί 

προβληματισμό, καθώς στην προηγούμενη ενότητα παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο 

ποσοστό των ερωτώμενων ανήκει στην οικονομική υπηρεσία και εργάζεται πάνω από 

πέντε χρόνια. Βάσει λοιπόν, των προϋποθέσεων αυτών και εφόσον η οικονομική 

υπηρεσία είναι αυτή που παραλαμβάνει τα τιμολόγια για την πληρωμή των 

προμηθευτών θα έπρεπε να γνωρίζουν (από τα τιμολόγια και μόνο) αν υπάρχει 

συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών. Η παρατήρηση αυτή αποδεικνύει ότι α) 

υπάρχει έλλειψη επαγγελματικής ευσυνειδησίας των ερωτώμενων, όσον αφορά το 

αντικείμενο της εργασίας που εκτελούν ή β) η απάντηση είναι εσκεμμένη λόγω των 

δύσκολων συνθηκών που επικρατούν σήμερα με τις προμήθειες των νοσοκομείων, 

φοβούμενοι την ενοχοποίηση της απάντησης τους. 

 

Πίνακας 33: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1C 
(Οι παραγγελίες για τις προμήθειες υγειονομικού και μη υλικού πραγματοποιούνται 

από τα επιμέρους τμήματα του νοσοκομείου / κλινικής;) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

0 7 8,0 8,0 8,0 

1 6 6,9 6,9 14,9 

2 2 2,3 2,3 17,2 

3 18 20,7 20,7 37,9 

4 54 62,1 62,1 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Στην τρίτη ερώτηση, που αφορά την επιλογή των προμηθευτών κατά την 

διενέργεια διαγωνισμών. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων (67,8%) απάντησε ότι η 

επιλογή των προμηθευτών γίνεται πάντα λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις τεχνικές 

προδιαγραφές του προϊόντος όσο και την τιμή αυτού. Οι υπόλοιπες επιλογές 

απαντήσεων συγκεντρώνουν σχετικά μικρό ποσοστό σε σύγκριση με την επιλογή 

«Πάντα» όπως φαίνεται και στο ραβδόγραμμα (Διάγραμμα 10). Ενώ κανένας δεν έχει 

επιλέξει «Σχεδόν ποτέ». 

 

Στην επόμενη ερώτηση για το αν δίνεται η έγκριση του Δ.Σ. για την διενέργεια 

προμηθειών η πλειοψηφία απάντησε ότι «Πάντα» δίνεται η έγκριση, ενώ ένα 

ποσοστό της τάξεως του 25,3% απάντησε ότι «Μερικές φορές» δίνεται η έγκριση από 

το Δ.Σ. Γεγονός που ισχύει, καθώς στις μικροπρομήθειες, δηλαδή προμήθειες που 

αφορούν την αντιμετώπιση έκτακτων και απρόβλεπτων αναγκών αρκεί η έγκριση από 

το διοικητή του νοσοκομείου χωρίς να απαιτείται και από το Δ.Σ. να εγκρίνει την 

προμήθεια. 

 

Πίνακας 34: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2C 
(Υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών για διενέργεια προμηθειών;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 12 13,8 13,8 13,8 

1 11 12,6 12,6 26,4 

2 5 5,7 5,7 32,2 

3 29 33,3 33,3 65,5 

4 30 34,5 34,5 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 35: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3C 
(Κριτήριο για την επιλογή των προμηθευτών με προκήρυξη διαγωνισμών αποτελεί 
η οικονομικότερη προσφορά σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές των 

προϊόντων;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 6 6,9 6,9 6,9 

1 1 1,1 1,1 8,0 

3 21 24,1 24,1 32,2 

4 59 67,8 67,8 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Στην πέμπτη ερώτηση για το αν χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά έγγραφα, η 

πλειοψηφία απάντησε «Πάντα», ενώ ένα πολύ μικρό ποσοστό καταλαμβάνουν οι 

απαντήσεις «Δεν γνωρίζω» και «Μερικές φορές». Κανένας ερωτώμενος δεν 

απάντησε «Ποτέ» ή «Σχεδόν ποτέ», η παρατήρηση αυτή αποτελεί θετικό στοιχείο, 

καθώς φαίνεται ότι η πλειονότητα των νοσοκομείων ακολουθεί τις οδηγίες του 

Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και κάνει χρήση των 

προτυποποιημένων εντύπων που αυτό ορίζει. 

 

Στην έκτη ερώτηση, η πλειοψηφία απάντησε ότι υπάρχει αρμόδιο 

άτομο/επιτροπή για την παραλαβή και την διανομή των υλικών στα επιμέρους 

τμήματα-αποθήκες. Μικρό ήταν το ποσοστό των εργαζόμενων που απάντησε ότι δεν 

γνωρίζουν, ενώ ακόμη πιο λίγοι απάντησαν «Μερικές φορές». 

 

 

 

 

Πίνακας 36: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4C 
(Υπάρχει έγκριση από το Δ.Σ. πριν δοθούν οι παραγγελίες;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 8 9,2 9,2 9,2 

1 4 4,6 4,6 13,8 

2 3 3,4 3,4 17,2 

3 22 25,3 25,3 42,5 

4 50 57,5 57,5 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 37: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5C 
(Κατά την διενέργεια προμηθειών γίνεται χρήση εσωτερικών εγγράφων;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 1 1,1 1,1 1,1 

3 3 3,4 3,4 4,6 

4 83 95,4 95,4 100 
Valid 

Total 87 100 100  
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Στην έβδομη ερώτηση, το διάγραμμα είναι ανάλογο με τις δυο προηγούμενες 

ερωτήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε «Πάντα». Όμως εντύπωση προκαλεί 

το γεγονός ότι ένα 2,3% απάντησε «Σχεδόν ποτέ». Η παρατήρηση αυτή αποδεικνύει 

ότι έστω και σε μικρό ποσοστό υπάρχουν νοσοκομεία τα οποία δεν εφαρμόζουν τον 

έλεγχο κατά την παραλαβή των υλικών. 

 

Στην όγδοη ερώτηση, η επιλογή «Πάντα» συγκεντρώνει το μεγαλύτερο 

ποσοστό (89,7%) των απαντήσεων, με τις υπόλοιπες επιλογές να ακολουθούν 

συγκεντρώνοντας ένα πολύ μικρό ποσοστό όπως φαίνεται και στον «Πίνακα 40». 

 

Πίνακας 38: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6C 
(Υπάρχει ένα υπεύθυνο άτομο / επιτροπή για την παραλαβή και την διανομή των υλικών 

στα επιμέρους τμήματα-αποθήκες;) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

0 6 6,9 6,9 6,9 

3 3 3,4 3,4 10,3 

4 78 89,7 89,7 100 
Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 39: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7C 
(Γίνεται έλεγχος συμφωνίας ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που 
παραλαμβάνονται με βάση τα τιμολόγια αγοράς και την παραγγελία που έχει δοθεί;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 4 4,6 4,6 4,6 

2 2 2,3 2,3 6,9 

3 6 6,9 6,9 13,8 

4 75 86,2 86,2 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 40: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8C 
 (Κατά την παραλαβή των υλικών εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής-δελτίο 

εισαγωγής το οποίο υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή;) 

 
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

0 5 5,7 5,7 5,7 

1 2 2,3 2,3 8,0 

3 2 2,3 2,3 10,3 

4 78 89,7 89,7 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Στην ένατη ερώτηση, οι ερωτώμενοι απάντησαν κατά πλειοψηφία «Πάντα» 

όμως δεν ήταν λίγοι αυτοί που απάντησαν «Μερικές φορές». Επίσης, όπως φαίνεται 

και στον πίνακα που ακολουθεί (Πίνακας 41), υπήρχε ένας ερωτώμενος ο οποίος δεν 

επέλεξε καμία απάντηση, για το λόγο αυτό το πρόγραμμα χαρακτήρισε αυτή την 

μεταβλητή ως απούσα “Missing”. 

 

 

9.5.4 Εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος (D μέρος) 

Όπως και στην προηγουμένη ενότητα, έτσι και σε αυτήν θα απεικονιστούν σε 

ραβδογράμματα και πίνακες συχνοτήτων, οι απαντήσεις που δώσανε οι ερωτώμενοι. 

Πιο συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση του τέταρτου και τελευταίου μέρους του 

ερωτηματολογίου, οι μισοί περίπου ερωτώμενοι (51,7%) απάντησαν «Πάντα», ενώ 

δεν ήταν μικρό το ποσοστό (περίπου το ¼ των ερωτώμενων) που απάντησαν ότι δεν 

γνωρίζουν πως καταρτίζεται ο προϋπολογισμός. Το ποσοστό αυτό μπορεί να 

δικαιολογηθεί ως ένα βαθμό, καθώς η κατάρτιση του προϋπολογισμού αποτελεί ένα 

ιδιαίτερο κομμάτι εργασίας με το οποίο δεν ασχολούνται όλοι εργαζόμενοι έστω και 

αν αυτοί ανήκουν στην οικονομική υπηρεσία. Οι υπόλοιπες επιλογές απαντήσεων 

συγκεντρώνουν πολύ μικρότερο (ασήμαντο) ποσοστό σε σύγκριση με τις 

προαναφερθείσες. 

 

Πίνακας 41: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9C 
(Το γραφείο διαχείρισης υλικού / αποθήκη ενημερώνει έγκαιρα τα επιμέρους τμήματα 

όταν τα αποθέματα των υλικών-φαρμάκων κοντεύουν να εξαντληθούν;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 12 13,8 14,0 14,0 

1 1 1,1 1,2 15,1 

2 5 5,7 5,8 20,9 

3 22 25,3 25,6 46,5 

4 46 52,9 53,5 100 

Valid 

Total 86 98,9 100  

Missing System 1 1,1   

Total  87 100   

Πίνακας 42: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q1D 
(Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 22 25,3 25,3 25,3 

1 6 6,9 6,9 32,2 

2 3 3,4 3,4 35,6 

3 11 12,6 12,6 48,3 

4 45 51,7 51,7 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Στην δεύτερη ερώτηση, οι μισοί περίπου από τους ερωτώμενους απάντησαν 

«Πάντα». Το ένα τέταρτο εξ αυτών απάντησαν «Μερικές φορές» ενώ περίπου ίσο 

ήταν και το ποσοστό αυτών που απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν. Παράλληλα, ένας 

ερωτώμενος απάντησε «Σχεδόν ποτέ» ενώ ένας άλλος δεν απάντησε καθόλου, για τον 

λόγο αυτό εμφανίζεται, στον πίνακα που ακολουθεί, η ένδειξη “Missing”. Επίσης, θα 

πρέπει να σημειωθεί ότι τόσο η παρούσα ερώτηση όσο και η προηγούμενη τέθηκαν 

με σκοπό να διαπιστωθεί αν οι δημόσιες Μονάδες Υγείας εξακολουθούν να 

εφαρμόζουν το απλογραφικό σύστημα, καθώς στο εν λόγω σύστημα, ο 

προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης και 

στηρίζεται σε προϋπολογιστικό κόστος. Αντίθετα, στο διπλογραφικό σύστημα όπως 

αναφέρθηκε και στο «Κεφάλαιο 4» ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε πραγματικό ή 

πρότυπο κόστος και καταρτίζεται με σκοπό να επιτύχει του στόχους που η διοίκηση 

έχει θέσει. Επομένως λοιπόν, εγείρεται το εξής ερώτημα «μήπως τελικά η εφαρμογή 

του διπλογραφικού συστήματος παραμένει μόνο στα λόγια-νόμους και δεν 

εφαρμόζεται στην πράξη;» 

 

Συνεχίζοντας, στην τρίτη ερώτηση, η πλειοψηφία και πάλι απάντησε «Πάντα» 

ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Αξίζει να επισυμανθεί, ότι 

το πρακτικό απογραφής, στο οποίο αναφέρεται η παρούσα ερώτηση, πρέπει να 

συντάσσεται όταν εφαρμόζεται το διπλογραφικό σύστημα. Έπειτα, λοιπόν από την 

διευκρίνιση αυτή, γίνεται αντιληπτό ότι οι απαντήσεις που δόθηκαν στην εν λόγω 

ερώτηση, έρχονται σε αντίθεση με τις αντίστοιχες των προηγούμενων δύο 

ερωτήσεων. Η αντίθεση αυτή θα μπορούσε να δικαιολογηθεί από το ότι πολλοί από 

τους ερωτώμενους κατά την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου δεν δώσαν την 

απαιτούμενη προσοχή ή δεν κατανόησαν την παρούσα ερώτηση και για το λόγο αυτό 

συμπλήρωσαν ότι και στις προηγούμενες ερωτήσεις. Δηλαδή, θεώρησαν ότι η 

Πίνακας 43: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q2D 
(Ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε προϋπολογιστικό κόστος με σημείο αναφοράς το 

παρελθόν έτος;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 21 24,1 24,4 24,4 

2 1 1,1 1,2 25,6 

3 22 25,3 25,6 51,2 

4 42 48,3 48,8 100 

Valid 

Total 86 98,9 100  

Missing System 1 1,1   

Total  87 100   
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απάντηση που δηλώνει την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος είναι η επιλογή 

«Πάντα». Σύμφωνα λοιπόν, με όσα αναφέρθηκαν επιβεβαιώνεται η παρατήρηση που 

είχε γίνει στην προηγούμενη ενότητα ότι ίσως η απάντηση είναι εσκεμμένη. 

 

Η τέταρτη ερώτηση, για πολλούς ερωτώμενους θεωρήθηκε «αυτονόητη» και 

«ανούσια» καθώς σύμφωνα με τα λεγόμενα τους «ο ισολογισμός πάντα εμφανίζει την 

ταμειακή κίνηση του ιδρύματος». Έτσι, δικαιολογείται ότι η πλειοψηφία και πάλι 

απάντησε «Πάντα». Όμως, υπήρχαν και αρκετοί ερωτώμενοι (πάνω από το ¼) που 

απάντησαν ότι δεν γνωρίζουν αν ισχύει κάτι τέτοιο. Είναι λοιπόν, αξιοπρόσεκτο το 

γεγονός ότι παρόλο που η πλειοψηφία των ερωτώμενων ανήκει στην οικονομική 

υπηρεσία δεν γνώριζε να απαντήσει την ερώτηση αυτή. Επίσης, θα πρέπει να 

επισημανθεί ότι ο ετήσιος ισολογισμός, στο απλογραφικό σύστημα, εμφανίζει την 

ταμειακή κίνηση του ιδρύματος, στο διπλογραφικό, ο ισολογισμός εμφανίζει την 

οικονομική κατάσταση που υπάρχει κάθε στιγμή. 

 

Στην πέμπτη ερώτηση, οι μισοί περίπου από τους ερωτώμενους απάντησαν 

«Πάντα» και (σχεδόν) οι υπόλοιποι απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Στο σημείο αυτό θα 

πρέπει να αναφερθεί ότι πολλοί από τους ερωτώμενους δεν γνώριζαν ποια είναι  «η 

Πίνακας 44: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q3D 
(Συντάσσεται πρακτικό απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, 

απαιτήσεων, υποχρεώσεων και χρηματικών διαθέσιμων με τα δεδομένα του 
οποίου καταρτίζεται εν συνεχεία ο ισολογισμός;) 

  Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 25 28,7 28,7 28,7 

1 1 1,1 1,1 29,9 

3 10 11,5 11,5 41,4 

4 51 58,6 58,6 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 45: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q4D 
(Ο ισολογισμός του έτους εμφανίζει την ταμειακή κίνηση του ιδρύματος;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 28 32,2 32,2 32,2 

1 1 1,1 1,1 33,3 

2 2 2,3 2,3 35,6 

3 4 4,6 4,6 40,2 

Valid 

4 52 59,8 59,8 100 

 Total 87 100 100  
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κωδικοποίηση των λογαριασμών» για το λόγο αυτό επέλεξαν την αντίστοιχη 

απάντηση. 

  

Στην έκτη ερώτηση, όπως και προηγουμένως, μεγάλο ποσοστό των 

ερωτώμενων απάντησε «Πάντα», ενώ δεν ήταν λίγοι αυτοί που απάντησαν «Δεν 

γνωρίζω». Διαπιστώνεται λοιπόν, από τις απαντήσεις που δόθηκαν, ότι ή οι 

ερωτώμενοι απάντησαν χωρίς να δώσουν ιδιαίτερη σημασία στο ερωτηματολόγιο 

εξαιτίας της έλλειψης χρόνου και του υπερβολικού φόρτου εργασίας τους, ή δεν 

απάντησαν αντικειμενικά φοβούμενοι ότι μια απάντηση όπως το «Ποτέ» ή «Σχεδόν 

ποτέ» θα ερχόταν σε αντίθεση με την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και 

κατά συνέπεια με τον νόμο. 

  

Στην έβδομη ερώτηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των απαντήσεων το 

συγκέντρωσε και πάλι η επιλογή «Πάντα», ενώ ένα σχετικά μικρό (ασήμαντο) 

ποσοστό ερωτώμενων απάντησε «Δεν γνωρίζω». Οι υπόλοιπες εναλλακτικές 

απαντήσεις δεν επιλέχθηκαν, εκτός από την απάντηση «Μερικές φορές» που την 

επέλεξε ένας μόνο εργαζόμενος. 

Πίνακας 46: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q5D 
(Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών γίνεται κατά το δεκαδικό και 
εκατονταδικό σύστημα όπως δηλαδή ορίζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τις 

Μονάδες Υγείας;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 33 37,9 37,9 37,9 

1 2 2,3 2,3 40,2 

3 1 1,1 1,1 41,4 

4 51 58,6 58,6 100 

Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 47: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q6D 
(Τα έσοδα και τα έξοδα καταχωρούνται ημερολογιακά κατά την πραγματοποίηση 

τους άσχετα από τον χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 25 28,7 28,7 28,7 

1 1 1,1 1,1 29,9 

2 1 1,1 1,1 31,0 

3 3 3,4 3,4 34,5 

4 57 65,5 65,5 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Ανάλογη με την προηγούμενη είναι η εικόνα που παρουσιάζεται στην όγδοη 

ερώτηση. Η πλειοψηφία των ερωτώμενων απάντησε ότι «Πάντα» γίνεται έλεγχος για 

την νομιμότητα διενέργειας της δαπάνης. Ενώ ελάχιστο ποσοστό καταλαμβάνουν οι 

υπόλοιπες απαντήσεις. 

  

Στην ένατη ερώτηση, οι μισοί από τους ερωτώμενους απάντησαν «Πάντα» ενώ 

σχεδόν οι υπόλοιποι απάντησαν «Δεν γνωρίζω». Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να 

αναφερθεί ότι πολλοί από τους συμμετέχοντες στην έρευνα δυσκολεύτηκαν να 

κατανοήσουν την συγκεκριμένη ερώτηση καθώς κατά την συμπλήρωση του 

ερωτηματολογίου ζήτησαν διευκρίνιση της έννοιας «διοικητική πράξη». Ίσως βέβαια, 

η άγνοια να οφείλεται και στο γεγονός ότι αποκλειστικά και μόνο ο ταμίας γνωρίζει 

αν γίνεται έλεγχος συμφωνίας. Όμως, υπάρχει και το ενδεχόμενο, οι ερωτώμενοι να 

μην γνώριζαν την έννοια της «διοικητικής πράξης» καθώς δεν ακολουθείται ανάλογη 

διαδικασία στα νοσοκομεία τα οποία εργάζονται. 

 

 

 

Πίνακας 48: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q7D 
(Για κάθε λογιστική εγγραφή που γίνεται στα λογιστικά βιβλία υπάρχουν τα 

αντίστοιχα νόμιμα δικαιολογητικά / παραστατικά;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 13 14,9 14,9 14,9 

3 1 1,1 1,1 16,1 

4 73 83,9 83,9 100 
Valid 

Total 87 100 100  

Πίνακας 49: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q8D 
(Γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος για την νομιμότητα διενέργειας της δαπάνης πριν 

την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής των προμηθευτών) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 12 13,8 13,8 13,8 

1 1 1,1 1,1 14,9 

3 1 1,1 1,1 16,1 

4 73 83.9 83.9 100 

Valid 

Total 87 100 100  
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Στην δέκατη ερώτηση, και πάλι οι επιλογές που συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα 

ποσοστά είναι η πρώτη «Δεν γνωρίζω» και η πέμπτη «Πάντα». Παρόλο όμως, που 

ένας μεγάλος αριθμός εργαζόμενων απάντησε ότι πραγματοποιείται έλεγχος 

συμφωνίας κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου δεν μπορεί να γενικευτεί η 

απάντηση και να θεωρηθεί ότι σε όλα τις δημόσιες Μονάδες Υγείας 

πραγματοποιείται ετήσιος έλεγχος συμφωνίας, καθώς το ποσοστό αυτών που 

απάντησαν «Δεν γνωρίζω» είναι αρκετά σημαντικό (35,6%). Επίσης, και σε αυτήν 

την ερώτηση ένας από τους ερωτώμενος δεν επέλεξε καμία από τις απαντήσεις. 
 

 

Στην ενδέκατη ερώτηση, το ποσοστό των ερωτώμενων που απάντησαν «δεν 

γνωρίζω» είναι ίσο με το ποσοστό αυτών που απάντησαν «Πάντα». Αρκετοί όμως, 

ήταν και οι ερωτώμενοι που απάντησαν «Μερικές φορές». Πέντε από τους 

ερωτώμενους απάντησαν «Ποτέ», ενώ υπήρχαν και δυο που δεν απάντησαν καθόλου 

“Missing”. Οι απαντήσεις που δόθηκαν δεν επιτρέπουν την εξαγωγή συμπεράσματος 

για το αν τελικά στις δημόσιες Μονάδες Υγείας ο απολογισμός εμφανίζει τον βαθμό 

υλοποίησης των αρχικών στόχων της διοίκησης. 

Πίνακας 50: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q9D 
(Γίνεται καθημερινός έλεγχος συμφωνίας του ταμείου με τη συντασσόμενη «διοικητική 

πράξη» η οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο ταμία και τον προϊστάμενο της 
διοίκησης;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 33 37,9 38,4 38,4 

1 4 4,6 4,7 43,0 

2 2 2,3 2,3 45,3 

3 4 4,6 4,7 50 

4 43 49,4 50 100 

Valid 

Total 86 98,9 100  

Missing System 1 1,1   

Total  87 100   

Πίνακας 51: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q10D 
(Κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου 31/12 γίνεται έλεγχος συμφωνίας των 
λογαριασμών απαιτήσεων-υποχρεώσεων εσόδων-εξόδων της γενικής λογιστικής  

με τους λογαριασμούς του δημόσιου λογιστικού;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 31 35,6 36,0 36,0 

1 3 3,4 3,5 39,5 

3 2 2,3 2,3 41,9 

4 50 57,5 58,1 100 

Valid 

Total 86 98,9 100  

Missing System 1 1,1   

Total  87 100   
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Στην δωδέκατη ερώτηση, παραπάνω από τους μισούς ερωτώμενους απάντησαν 

ότι απολογιστικά στοιχεία «Πάντα» στέλνονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. 

Ωστόσο, ένα ποσοστό της τάξεως του 33,3% απάντησε «Δεν γνωρίζω». Οι υπόλοιπες 

επιλογές συγκεντρώνουν πολύ μικρό ποσοστό. Στην παρούσα ερώτηση, εντύπωση 

προκαλεί το ποσοστό των ερωτώμενων που δηλώνουν άγνοια, καθώς οι περισσότεροι 

εξ’ αυτών ανήκουν στην οικονομική υπηρεσία και εργάζονται πάνω από πενταετία 

στις δημόσιες Μονάδες Υγείας. 

 

 

9.6 Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Κατηγορίας με τις 
Μεταβλητές Διάταξης 

 
Στην προηγούμενη ενότητα έγινε παρουσίαση των αποτελεσμάτων των 

απαντήσεων όπως αυτά προέκυψαν με την χρήση του λογισμικού προγράμματος 

S.P.S.S. Στην παρούσα ενότητα θα αναπτυχθούν τα συμπεράσματα που προέκυψαν 

από την διενέργεια του ελέγχου εξάρτησης των μεταβλητών, θεωρώντας ότι υπάρχει 

εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών όταν ο συντελεστής Χ2<0,05. 

Πίνακας 52: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q11D 
(Ο απολογισμός εμφανίζει τον βαθμό υλοποίησης αρχικών στόχων της διοίκησης;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 30 34,5 35,3 35,3 

1 5 5,7 5,9 41,2 

3 20 23,0 23,5 64,7 

4 30 34,5 35,3 100 

Valid 

Total 85 97,7 100  

Missing System 2 2,3   

Total  87 100   

Πίνακας 53: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ Q12D 
(Αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απολογιστικά στοιχεία 
(τριμηνιαία και ετήσια) που αφορούν έσοδα, έξοδα, δαπάνες μισθοδοσίας;) 

 Frequency Percent 
Valid 

Percent 
Cumulative 

Percent 

0 29 33,3 33,7 33,7 

1 2 2,3 2,3 36,0 

3 2 2,3 2,3 38,4 

4 53 60,9 61,6 100 

Valid 

Total 86 98,9 100  

Missing System 1 1,1   

Total  87 100   
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Πιο συγκεκριμένα, από τον έλεγχο ανεξαρτησίας (Χ2) που πραγματοποιήθηκε 

μεταξύ των μεταβλητών κατηγορίας με τις μεταβλητές διάταξης προέκυψαν οι 

ακόλουθες εξαρτήσεις: 

a. Η μεταβλητή «φύλο» με την αντίστοιχη «Q7» του τρίτου μέρους 

(εσωτερικός έλεγχος) του ερωτηματολογίου. Όπου: 

H0: οι δύο μεταβλητές είναι ανεξάρτητες δηλαδή, ο έλεγχος συμφωνίας 

ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που 

παραλαμβάνονται με βάση τα τιμολόγια αγοράς δεν εξαρτάται από το αν 

αυτός που κάνει τον έλεγχο είναι άντρας ή γυναίκα 

Η1: οι μεταβλητές είναι εξαρτημένες δηλαδή υπάρχει σχέση 

Με βάση λοιπόν, τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το S.P.S.S. όπως 

φαίνονται και στον πίνακα 55, ο έλεγχος συμφωνίας των τιμολογίων 

αγοράς εξαρτάται από το αν αυτός που κάνει τον έλεγχο είναι άντρας ή 

γυναίκα. Και εφόσον το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων ήταν 

γυναίκες προκύπτει ότι οι γυναίκες σε γενική πλειοψηφία είναι πιο 

σχολαστικές και διενεργούν πιο ενδελεχείς ελέγχους στα τιμολόγια. 

 
Πίνακας 54: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΦΥΛΟ-Q7C» 

Count 

Q7 
 

0 2 3 4 Total 

1 0 2 2 16 20 

2 4 0 4 59 67 ΦΥΛΟ 

Total 4 2 6 75 87 

 

b. Η μεταβλητή «Εκπαίδευση» με την αντίστοιχη «Q3» του τρίτου μέρους 

(εσωτερικός έλεγχος) του ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της μόρφωσης που έχει ο κάθε 

ερωτώμενος με το αν κριτήριο για την επιλογή των προμηθευτών με 

προκήρυξη διαγωνισμών αποτελεί η οικονομικότερη προσφορά 

Η1: υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Ο «Πίνακας 57» απεικονίζει τα αποτελέσματα του τεστ εξάρτησης. 

Σύμφωνα λοιπόν, με τα δεδομένα του πίνακα το μορφωτικό επίπεδο 

επηρεάζει τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η επιλογή των προμηθευτών. 

Δηλαδή, όσο πιο μορφωμένοι είναι οι εργαζόμενοι (π.χ. Π.Ε.) τόσο 

μεγαλύτερη προσοχή δίνουν, κατά την επιλογή των προμηθευτών, στις 

Πίνακας 55: CΗΙ-SQUARE TEST «ΦΥΛΟ-Q7C» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,373a 3 ,039 

Likelihood Ratio 8,421 3 ,038 

Linear-by-Linear 
Association 

,000 1 ,995 

N of Valid Cases 87   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 129

τιμές και στις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων που αυτοί 

προσφέρουν. 

 

 
c. Η μεταβλητή «Έτη» με τις αντίστοιχες «Q1», «Q5», «Q9», «Q11»,  του 

τέταρτου μέρους (εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος) του 

ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των ετών προϋπηρεσίας και του τρόπου 

που α) καταρτίζεται ο προϋπολογισμός (Q1), β) γίνεται η κωδικοποίηση 

και ταξιθέτηση των λογαριασμών (Q5), γ) δημιουργείται ο απολογισμός 

(Q9) και δ) γίνεται ο έλεγχος του ταμείου (Q11) 

Η1: υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Όπως προκύπτει, και από τα αποτελέσματα των πινάκων που 

ακολουθούν, όσο περισσότερα τα χρόνια προϋπηρεσίας των ερωτώμενων 

τόσο καλύτερα γνωρίζουν για το αν α) καταρτίζεται ο προϋπολογισμός με 

βάση την εγκριθείσα επιχορήγηση, β) η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση 

γίνεται με το δεκαδικό και εκατονταδικό σύστημα, γ) γίνεται καθημερινός 

έλεγχος συμφωνίας του ταμείου με την διοικητική πράξη, και δ) ο 

απολογισμός εμφανίζει τον βαθμό υλοποίησης των αρχικών στόχων της 

διοίκησης. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να παραλειφθεί ότι 15 από τους 

ερωτώμενους με πολυετή εμπειρία δήλωσαν άγνοια. Η εν λόγω 

παρατήρηση προκαλεί ιδιαίτερη εντύπωση καθώς το αντίθετο θα ήταν πιο 

λογικό να ισχύει, δηλαδή όσο περισσότερα τα έτη προϋπηρεσίας των 

εργαζόμενων τόσο καλύτερα να γνωρίζουν τι διαδικασίες που 

εφαρμόζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον (νοσοκομεία). Επομένως, 

γίνεται αντιληπτό, ότι αρκετοί από τους εργαζόμενους με πολυετή 

εμπειρία αντιμετωπίζουν δυσκολία ως προς την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος, καθώς εκτιμάται ότι αγνοούν τα στοιχειώδη 

Πίνακας 56: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Q3C» 

Count 

Q3 
 

0 1 3 4 Total 

1 1 1 13 39 54 

2 2 0 5 16 23 

3 2 0 3 4 9 

4 1 0 0 0 1 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Total 6 1 21 59 87 

Πίνακας 57: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ-Q3C» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 20,525a 9 ,015 

Likelihood Ratio 12,445 9 ,189 
Linear-by-Linear 
Association 

9,755 1 ,002 

N of Valid Cases 87   
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χαρακτηριστικά αυτού. Αντίθετα οι εργαζόμενοι με μικρότερη εμπειρία 

είναι περισσότερο γνώστες του αντικειμένου. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Πίνακας 58: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q1D» 

Count 

Q1 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 3 2 0 3 10 18 

2 2 0 0 2 11 15 

3 2 2 3 3 5 15 

4 15 2 0 3 19 39 

 
 
 

ΕΤΗ 
 
 
 Total 22 6 3 11 45 87 

Πίνακας 59: CΗΙ-SQUARE TESTS «ΕΤΗ-Q1D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 25,966a 12 ,011 

Likelihood Ratio 22,946 12 ,028 
Linear-by-Linear 
Association 

3,128 1 ,077 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 60: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q5D» 

Count 

Q5 
 

0 1 3 4 Total 

1 3 0 1 14 18 

2 5 0 0 10 15 

3 4 2 0 9 15 

4 21 0 0 18 39 

ΕΤΗ 

Total 33 2 1 51 87 

Πίνακας 61: CΗΙ-SQUARE TESTS «ΕΤΗ-Q5D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 21,100a 9 ,012 

Likelihood Ratio 18,153 9 ,033 
Linear-by-Linear 
Association 

6,958 1 ,008 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 62: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q9D» 

Count 

Q9 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 1 1 1 2 12 17 

2 4 1 0 0 10 15 

3 5 1 1 2 6 15 

4 23 1 0 0 15 39 

ΕΤΗ 

Total 33 4 2 4 43 86 

Πίνακας 63: CΗΙ-SQUARE TESTS «ΕΤΗ-Q9D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 24,109a 12 ,020 

Likelihood Ratio 27,786 12 ,006 

Linear-by-Linear 
Association 

11,758 1 ,001 

N of Valid Cases 86   

Πίνακας 64: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΤΗ-Q11D» 

Count 

Q11 

 0 1 3 4 Total 

1 1 0 9 6 16 

2 5 1 3 6 15 

3 4 3 3 5 15 

4 20 1 5 13 39 

ΕΤΗ 

Total 30 5 20 30 85 

Πίνακας 65: CΗΙ-SQUARE TESTS «ΕΤΗ-Q11D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 23,266a 9 ,006 

Likelihood Ratio 22,438 9 ,008 
Linear-by-Linear 
Association 

6,989 1 ,008 

N of Valid Cases 85    
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d. Η μεταβλητή «Υποδιεύθυνση» με την αντίστοιχη «Q4» του τρίτου 

μέρους του ερωτηματολογίου (εσωτερικός έλεγχος). Όπου: 
Η0: δεν υπάρχει εξάρτηση, δηλαδή η έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου πριν δοθούν οι παραγγελίες δεν εξαρτάται από την 

υποδιεύθυνση που ανήκουν οι εργαζόμενοι 

Η1: υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του «Πίνακα 67» υπάρχει εξάρτηση μεταξύ της 

υποδιεύθυνσης και της έγκρισης του διοικητικού συμβουλίου πριν δοθούν 

οι παραγγελίες. Δηλαδή, η έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου πριν 

δοθούν οι παραγγελίες εξαρτάται από την υποδιεύθυνση στην οποία 

ανήκει ο εργαζόμενος. Η εξάρτηση αυτή θεωρείται από την συγγραφέα 

ως αναμενόμενη καθώς η πλειονότητα των ερωτώμενων ανήκουν στην 

οικονομική υποδιεύθυνση, ωστόσο η ίδια δεν πιστεύει ότι η 

υποδιεύθυνση που ανήκει ο ερωτώμενος αποτελεί παράγοντα που 

επηρεάζει το Διοικητικό Συμβούλιο στο να δώσει την έγκριση του πριν 

δοθούν οι παραγγελίες. 

 

e. Η μεταβλητή «Εργασιακό καθεστώς» με τις αντίστοιχες «Q1», «Q2», 

«Q9», «Q10» του τέταρτου μέρους του ερωτηματολογίου (εφαρμογή 

του διπλογραφικού συστήματος). Όπου: 

Η0: δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του εργασιακού καθεστώτος και του 

τρόπου που α) καταρτίζεται ο προϋπολογισμός (Q1 και Q2), β) γίνεται ο 

έλεγχος του ταμείου (Q9), γ) γίνεται ο έλεγχος συμφωνίας των 

λογαριασμών γενικής λογιστικής με τους αντίστοιχους του δημόσιου 

λογιστικού (Q10) 

Η1: υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Όπως προκύπτει και από τα αποτελέσματα των πινάκων που 

ακολουθούν, οι ερωτώμενοι που εργάζονται με καθεστώς πλήρους 

απασχόλησης παρουσιάζονται να γνωρίζουν καλύτερα τον τρόπο με τον 

Πίνακας 67: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» 

  
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 11,099a 4 ,025 

Likelihood Ratio 13,940 4 ,007 

Linear-by-Linear 
Association 

2,714 1 ,099 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 66: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ-Q4C» 

Count 

Q4 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 8 2 3 21 35 69 

2 0 2 0 1 15 18 ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 

Total 8 4 3 22 50 87 
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οποίο καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, καταχωρούνται τα έσοδα – 

έξοδα και γίνεται ο έλεγχος του ταμείου και των λογαριασμών γενικής 

λογιστικής με τους αντίστοιχους του δημόσιου λογιστικού. Εκτιμάται 

δηλαδή, βασιζόμενοι πάντα στα αποτελέσματα του τεστ, ότι όσο 

περισσότερες οι ώρες απασχόλησης των ερωτώμενων τόσο καλύτερα 

γνωρίζουν τις διαδικασίες που ακολουθούνται κατά την εφαρμογή του 

διπλογραφικού συστήματος. 

 

 
 

   

Πίνακας 68: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» 

Count 

Q1 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 22 5 3 10 44 84 

2 0 0 0 1 1 2 

4 0 1 0 0 0 1 
ΕΡΓ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Total 22 6 3 11 45 87 

Πίνακας 69: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q1D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 16,604a 8 ,035 

Likelihood Ratio 8,219 8 ,412 
Linear-by-Linear 
Association 

,270 1 ,603 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 70: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q2D» 

Count 

Q2 
 

0 2 3 4 Total 

1 20 0 21 42 83 

2 1 0 1 0 2 

4 0 1 0 0 1 
ΕΡΓ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Total 21 1 22 42 86 

Πίνακας 71: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q2D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
 (2-sided) 

Pearson Chi-Square 88,026a 6 ,000 

Likelihood Ratio 13,671 6 ,034 

Linear-by-Linear 
Association 

,781 1 ,377 

N of Valid Cases 86   

Πίνακας 72: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» 

Count 

Q9 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 33 4 1 4 41 83 

2 0 0 1 0 1 2 

4 0 0 0 0 1 1 
ΕΡΓ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Total 33 4 2 4 43 86 

Πίνακας 73: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q9D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 22,006a 8 ,005 

Likelihood Ratio 8,125 8 ,421 

Linear-by-Linear 
Association 

1,207 1 ,272 

N of Valid Cases 86   

Πίνακας 74: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» 

Count 

Q10 
 

0 1 3 4 Total 

1 30 2 2 49 83 

2 1 0 0 1 2 

4 0 1 0 0 1 
ΕΡΓ.ΚΑΘΕΣΤΩΣ 

Total 31 3 2 50 86 

Πίνακας 75: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΡΓ. ΚΑΘΕΣΤΩΣ-Q10D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 28,205a 6 ,000 

Likelihood Ratio 7,389 6 ,286 
Linear-by-Linear 
Association 

,673 1 ,412 

N of Valid Cases 86   



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 133

f. Η μεταβλητή «Είδος σύμβασης» με τις αντίστοιχες «Q3» του τρίτου 

μέρους (εσωτερικός έλεγχος) και «Q2», «Q6», «Q10» του τέταρτου 

μέρους (εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος). Όπου: 

Η0: δεν υπάρχει εξάρτηση μεταξύ του είδους της σύμβασης και του 

τρόπου που α) γίνεται η επιλογή των προμηθευτών (Q3), β) 

καταρτίζεται ο προϋπολογισμός (Q2), γ) καταχωρούνται τα έσοδα – 

έξοδα, δ) γίνεται ο έλεγχος συμφωνίας των λογαριασμών γενικής 

λογιστικής με τους αντίστοιχους του δημόσιου λογιστικού (Q10) 

Η1: υπάρχει εξάρτηση μεταξύ των μεταβλητών 

Τα δεδομένα στους πίνακες που ακολουθούν αποκαλύπτουν ότι υπάρχει 

εξάρτηση μεταξύ των δύο μεταβλητών. Δηλαδή, τα άτομα που 

εργάζονται περισσότερα χρόνια γνωρίζουν καλύτερα τα κριτήρια με 

βάση τα οποία γίνεται η επιλογή των προμηθευτών, καταρτίζεται ο 

προϋπολογισμός, καταχωρούνται τα έσοδα – έξοδα και διενεργείται ο 

έλεγχος συμφωνίας των λογαριασμών της γενικής λογιστικής με το 

δημόσιο λογιστικό. Βάσει λοιπόν της εξάρτησης αυτής, εκτιμάται ότι οι 

εργαζόμενοι αορίστου χρόνου γνωρίζουν (αν ήδη εργάζονται πολλά έτη) 

ή είναι περισσότερο πρόθυμοι να μάθουν (αν εργάζονται λίγα έτη) πως 

εφαρμόζεται ο εσωτερικός έλεγχος και το διπλογραφικό σύστημα. 
 

 
 
 

 

Πίνακας 76: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q3C» 

Count 

Q3 
 

0 1 3 4 Total 

1 4 0 19 52 75 

2 1 0 0 4 5 

3 1 1 2 2 6 

4 0 0 0 1 1 

ΕΙΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Total 6 1 21 59 87 

Πίνακας 77: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-3C» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 18,953a 9 ,026 

Likelihood Ratio 11,873 9 ,221 

Linear-by-Linear 
Association 

3,111 1 ,078 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 79: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 91,188a 9 ,000 

Likelihood Ratio 17,315 9 ,044 
Linear-by-Linear 
Association 

,534 1 ,465 

N of Valid Cases 86   

Πίνακας 78: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ «ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q2D» 

Count 

Q2 
 

0 2 3 4 Total 

1 18 0 19 37 74 

2 1 0 0 4 5 

3 2 0 3 1 6 

4 0 1 0 0 1 

ΕΙΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Total 21 1 22 42 86 
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9.7 Έλεγχος Εξάρτησης Μεταβλητών Διάταξης 

Έπειτα από τον έλεγχο εξάρτησης των μεταβλητών κατηγορίας μεταξύ τους και 

με τις μεταβλητές διάταξης, πραγματοποιήθηκε έλεγχος συσχέτισης μεταξύ των 

μεταβλητών διάταξης. Όπως και στον έλεγχο των μεταβλητών κατηγορίας έτσι και 

στον έλεγχο των μεταβλητών διάταξης συσχέτιση υπάρχει όταν ο συντελεστής 

Pearson’s R<0,05. Επίσης, στον έλεγχο των μεταβλητών διάταξης εξετάζουμε και τον 

δείκτη «value» του Pearson R. Όταν ο εν λόγω δείκτης είναι θετικός υπάρχει θετική 

σχέση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή όταν αυξάνεται η μία αυξάνεται και η άλλη. 

Ενώ όταν είναι αρνητικός υπάρχει αρνητική σχέση μεταξύ των μεταβλητών, δηλαδή 

όταν αυξάνεται η μια μεταβλητή, η άλλη μειώνεται. 

Από τον έλεγχο συσχέτισης των μεταβλητών διάταξης προέκυψε ότι όλες 

σχεδόν οι μεταβλητές (ερωτήσεις) συσχετίζονται θετικά μεταξύ τους. Όμως αυτές 

που αξίζει να αναφερθούν είναι οι ακόλουθες. 

a. Η μεταβλητή «Q1» (πραγματοποίηση παραγγελιών από τα επιμέρους 

τμήματα) με την αντίστοιχη «Q4» (έγκριση από το Δ.Σ.) του τρίτου 

μέρους του ερωτηματολογίου. Όπου: 

Πίνακας 80: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» 

Count 

Q6 
 

0 1 2 3 4 Total 

1 24 1 0 1 49 75 

2 0 0 0 0 5 5 

3 1 0 1 2 2 6 

4 0 0 0 0 1 1 

ΕΙΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Total 25 1 1 3 57 87 

Πίνακας 81: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q6D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,724a 12 ,001 

Likelihood Ratio 18,991 12 ,089 

Linear-by-Linear 
Association 

,712 1 ,399 

N of Valid Cases 87   

Πίνακας 82: ΑΛΛΗΛΕΞΑΡΤΗΣΗ 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» 

Count 

Q10 
 

0 1 3 4 Total 

1 28 2 1 43 74 

2 1 0 0 4 5 

3 2 0 1 3 6 

4 0 1 0 0 1 

ΕΙΔ.ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Total 31 3 2 50 86 

Πίνακας 83: CΗΙ-SQUARE TESTS 
«ΕΙΔ. ΣΥΜΒΑΣΗΣ-Q10D» 

 
Value df 

Asymp. Sig. 
(2-sided) 

Pearson Chi-Square 34,820a 9 ,000 

Likelihood Ratio 11,371 9 ,251 
Linear-by-Linear 
Association 

,001 1 ,972 

N of Valid Cases 86   
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Η0: το γεγονός ότι οι παραγγελίες για της προμήθειες πραγματοποιούνται 

από τα επιμέρους τμήματα δεν συσχετίζεται με το ότι απαιτείται έγκριση 

από το Δ.Σ. για την διενέργεια προμηθειών 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ 

των δυο μεταβλητών. Δηλαδή, η συσχέτιση αυτή αποδεικνύει ότι παρόλο 

που οι παραγγελίες δίνονται μεμονωμένα από τα επιμέρους τμήματα και 

όχι συγκεντρωτικά από ένα ανεξάρτητο τμήμα (τμήμα προμηθειών), 

δίνεται η έγκριση του Δ.Σ. για την εκτέλεση τους. 

 

 

 

b. Η μεταβλητή «Q2» (συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών) με την 

αντίστοιχη «Q3» (επιλογή οικονομικότερης προσφοράς) του τρίτου 

μέρους του ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: η ύπαρξη συγκεκριμένου κατάλογου προμηθευτών δεν σχετίζεται με 

τα κριτήρια με τα οποία γίνεται η επιλογή αυτών 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Σύμφωνα με τα δεδομένα του πίνακα που ακολουθεί υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δυο μεταβλητών. Η συσχέτιση αυτή αποδεικνύει ότι η 

επιλογή των προμηθευτών γίνεται από συγκεκριμένο κατάλογο 

λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές και τις τιμές 

των προϊόντων που αυτοί προσφέρουν. 

 

 

 

 

Πίνακας 84: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1C-Q4C» 

Count 

Q4 
 

0 1 2 3 4 Total 

0 3 1 0 1 2 7 

1 0 0 0 2 4 6 

2 0 1 0 0 1 2 

3 3 0 2 3 10 18 

4 2 2 1 16 33 54 

Q1 

Total 8 4 3 22 50 87 

Πίνακας 85: SYMMETRIC MEASURES  
«Q1C-Q4C» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,279 ,127 2,682 ,009 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,186 ,113 1,746 ,084 

N of Valid Cases 87    
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c. Η μεταβλητή «Q6» (ύπαρξη επιτροπής για την παραλαβή υλικών) με την 

μεταβλητή «Q8» (έκδοση πρωτοκόλλου παραλαβής) του τρίτου μέρους 

του ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: η ύπαρξη ενός υπεύθυνου ατόμου / επιτροπής για την παραλαβή και 

διανομή των υλικών δεν συσχετίζεται με την έκδοση πρωτοκόλλου 

παραλαβής – δελτίου εισαγωγής 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

 Tα αποτελέσματα των πινάκων που ακολουθούν δείχνουν την ύπαρξη 

συσχέτισης μεταξύ των δυο μεταβλητών. Πιστεύεται δηλαδή, από την 

συσχέτιση που προκύπτει, ότι το αρμόδιο άτομο / επιτροπή όχι μόνο 

αναλαμβάνει να παραλάβει και να διανείμει τα υλικά στα επιμέρους 

τμήματα, αλλά εκδίδει και το πρωτόκολλο παραλαβής αυτών. 

 

d. H μεταβλητή «Q1» (τρόπος κατάρτισης προϋπολογισμού) και «Q2» 

(προϋπολογισμός με βάση το προϋπολογιστικό κόστος) με την αντίστοιχη 

«Q11» (δημιουργία απολογισμού) του τέταρτου μέρους του 

ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του τρόπου που καταρτίζεται ο 

προϋπολογισμός και ο απολογισμός 

Πίνακας 86: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2C-Q3C» 

Count 

Q3 
 

0 1 3 4 Total 

0 5 1 3 3 12 

1 0 0 1 10 11 

2 1 0 3 1 5 

3 0 0 7 22 29 

4 0 0 7 23 30 

Q2 

Total 6 1 21 59 87 

Πίνακας 87: SYMMETRIC MEASURES «Q2C-Q3C» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,469 ,094 4,895 ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,304 ,109 2,942 ,004 

N of Valid Cases 87    

Πίνακας 89: SYMMETRIC MEASURES «Q6C-Q8C» 

 Value 
Asymp. 

Std. 
Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,576  ,166 6,498 ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,515 ,153 5,543 ,000 

N of Valid Cases 87    

Πίνακας 88: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q6C-Q8C» 

Count 

Q8 
 

0 1 3 4 Total 

0 3 1 0 2 6 

3 0 0 1 2 3 

4 2 1 1 74 78 
Q6 

Total 5 2 2 78 87 



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 137

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Όπως φαίνεται και στους πίνακες που ακολουθούν η πλειονότητα των 

ερωτώμενων απάντησε ότι «Πάντα» ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με 

βάσει το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης, ανάλογες ήταν και οι 

απαντήσεις που δόθηκαν στις ερωτήσεις «Q2» και «Q11». Δηλαδή 

υπάρχει συσχέτιση. Όμως, πως είναι δυνατόν ο προϋπολογισμός να 

καταρτίζεται με βάση το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης, 

βασιζόμενος σε προϋπολογιστικό κόστος και όχι με βάση τους στόχους, 

ενώ ο απολογισμός που έπεται του προϋπολογισμού να εμφανίζει τον 

βαθμό υλοποίησης των στόχων που έχουν τεθεί από την διοίκηση;  

Διαπιστώνεται λοιπόν, αφενός ότι υπάρχει αντίθεση στις απαντήσεις που 

δόθηκαν, αφετέρου ότι τα νοσοκομεία αδυνατούν να συντάξουν 

αποτελεσματικούς προϋπολογισμούς οι οποίοι θα ανταποκρίνονται στις 

σύγχρονες απαιτήσεις της διοίκησης. Η εν λόγω αδυναμία πιστεύεται ότι 

οφείλεται στην δυσκολία συλλογής πληροφοριών που είναι απαραίτητες 

για τον καθορισμό των στόχων της διοίκησης. Η παράλληλη εφαρμογή 

του δημόσιου λογιστικού με το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα της 

γενικής και της αναλυτικής λογιστικής δεν περιλαμβάνει όλες τις 

σύγχρονες λογιστικές αρχές με βάση τις οποίες παρακολουθούνται οι 

οικονομικές συναλλαγές με αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται το έργο της 

διοίκησης. 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 90: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q1D-Q11D» 

Count 

Q11 
 

0 1 3 4 Total 

0 15 1 1 4 21 

1 2 0 0 4 6 

2 1 1 0 1 3 

3 1 0 6 3 10 

4 11 3 13 18 45 

Q1 
 

Total 30 5 20 30 85 

Πίνακας 91: SYMMETRIC MEASURES «Q1D-Q11D» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,348 ,106 3,383 ,001 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,280 ,109 2,659 ,009 

N of Valid Cases 85    
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e. H μεταβλητή «Q3» (σύνταξη πρακτικού απογραφής) με την μεταβλητή 

«Q10» (έλεγχος συμφωνίας λογαριασμών) του τέταρτου μέρους του 

ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν συσχετίζεται η σύνταξη του πρακτικού απογραφής με τον έλεγχο 

συμφωνίας των λογαριασμών δημόσιου με διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Τα αποτελέσματα του τεστ (Πίνακας 95) δείχνουν ότι υπάρχει συσχέτιση 

μεταξύ των δυο μεταβλητών. Αυτό σημαίνει ότι η πλειονότητα των 

νοσηλευτικών ιδρυμάτων συντάσσουν το πρακτικό απογραφής στο τέλος 

κάθε έτους και παράλληλα πραγματοποιούν ελέγχους συμφωνίας των 

λογαριασμών του δημόσιου λογιστικού με τους αντίστοιχους του 

διπλογραφικού λογιστικού συστήματος. Θα πρέπει όμως να αναφερθεί ότι 

περίπου το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων απάντησε ότι δεν γνωρίζει για 

το αν συντάσσεται πρακτικό απογραφής καθώς και αν γίνεται έλεγχος 

συμφωνίας των λογαριασμών δημόσιου με διπλογραφικό λογιστικό 

σύστημα. Το ποσοστό αυτό είναι σημαντικό αν ληφθεί υπόψη ότι οι 

περισσότεροι ερωτώμενοι ανήκουν στην οικονομική υπηρεσία. 

 

 

Πίνακας 92: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q2D-Q11D» 

Count 

Q11 
 

0 1 3 4 Total 

0 17 1 1 2 21 

2 0 0 0 1 1 

3 5 3 10 4 22 

4 8 1 9 23 41 

Q2 

Total 30 5 20 30 85 

Πίνακας 93: SYMMETRIC MEASURES «Q2D-Q11D» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval Pearson's R 

,536 ,090 5,778 ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,502 ,094 5,286 ,000 

N of Valid Cases 85    

Πίνακας 94: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q3D-Q10D» 

Count 

Q10 
 

0 1 3 4 Total 

0 20 0 0 5 25 

1 0 1 0 0 1 

3 2 0 2 6 10 

4 9 2 0 39 50 

Q3 

Total 31 3 2 50 86 

Πίνακας 95: SYMMETRIC MEASURES «Q3D-Q10D» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,555 ,092 6,120  ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,531 ,094 5,739  ,000 

N of Valid Cases 86    
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f. H μεταβλητή «Q5» (κωδικοποίηση λογαριασμών) με την μεταβλητή 

«Q6» (ημερολογιακή καταχώρηση εσόδων – εξόδων) του τέταρτου 

μέρους του ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν συσχετίζεται η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση λογαριασμών με 

τον τρόπο που καταχωρούνται τα έσοδα – έξοδα 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Τα αποτελέσματα του τεστ (Πίνακας 97) δείχνουν την ύπαρξη συσχέτισης 

μεταξύ των δυο μεταβλητών. Δηλαδή η πλειοψηφία των νοσοκομείων 

«Πάντα» καταχωρεί ημερολογιακά τα έσοδα – έξοδα κατά την 

πραγματοποίηση τους και παράλληλα χρησιμοποιεί το δεκαδικό, 

εκατονταδικό σύστημα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου για την 

καταχώρηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών. Εντύπωση προκαλεί 

όμως το γεγονός ότι το ένα τέταρτο των ερωτώμενων δεν γνώριζαν να 

απαντήσουν στις ερωτήσεις (μεταβλητές) αυτές, όταν η πλειονότητα τους 

ανήκει στην οικονομική υπηρεσία. Έτσι, η εν λόγω παρατήρηση 

αποδεικνύει ότι: ή α) η επιλογή της εν λόγω απάντησης έγινε συνειδητά 

από τους ερωτώμενους καθώς δυσκολεύτηκαν να κατανοήσουν τις 

συγκεκριμένες ερωτήσεις, ή β) η επιλογή ήταν εσκεμμένη προκειμένου να 

αποφύγουν οι ερωτώμενοι να επιλέξουν κάποια άλλη απάντηση που θα 

δήλωνε την μη εφαρμογή του προεδρικού διατάγματος (Π.Δ. 146/2003). 

Προσωπική εκτίμηση του συγγραφέα είναι ότι η επιλογή των 

ερωτώμενων ήταν εσκεμμένη προκειμένου να αποφύγουν να δείξουν, 

επιλέγοντας κάποια άλλη απάντηση, την μη εφαρμογή του διπλογραφικού 

συστήματος. 

 

 

Πίνακας 96: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q5D-Q6D» 

Count 

Q6 
 

0 1 2 3 4 Total 

0 20 1 0 1 11 33 

1 0 0 0 0 2 2 

3 1 0 0 0 0 1 

4 4 0 1 2 44 51 

Q5 

Total 25 1 1 3 57 87 

Πίνακας 97: SYMMETRIC MEASURES «Q5D-Q6D» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,553 ,089 6,123 ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,556 ,089 6,168 ,000 

N of Valid Cases 87    
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g. Η μεταβλητή «Q7» (ύπαρξη νόμιμων παραστατικών) με την αντίστοιχη 

«Q8» (έλεγχος νομιμότητας της δαπάνης) του τέταρτου μέρους του 

ερωτηματολογίου. Όπου: 

Η0: δεν συσχετίζεται η ύπαρξη νόμιμων παραστατικών για κάθε εγγραφή 

που γίνεται στα λογιστικά βιβλία με την νομιμότητα διενέργειας των 

δαπανών πριν την έκδοση Εντάλματος Πληρωμής 

Η1: υπάρχει συσχέτιση 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πινάκων που ακολουθούν, φαίνεται να 

υπάρχει συσχέτιση. Δηλαδή, εκτιμάται ότι ελέγχεται όχι μόνο η 

νομιμότητα των παραστατικών αλλά και ή νομιμότητα διενέργειας της 

δαπάνης πριν την έκδοση Εντάλματος Πληρωμής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 98: ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ «Q7D-Q8D» 

Count 

Q8 
 

0 1 3 4 Total 

0 8 0 0 5 13 

3 1 0 0 0 1 

4 3 1 1 68 73 
Q7 

Total 12 1 1 73 87 

Πίνακας 99: SYMMETRIC MEASURES «Q7D-Q8D» 

 
Value 

Asymp. 
Std. 

Error 

Approx. 
T 

Approx. 
Sig. 

Interval by 
Interval 

Pearson's R ,577 ,121 6,518 ,000 

Ordinal by 
Ordinal 

Spearman 
Correlation 

,585 ,120 6,655 ,000 

N of Valid Cases 87    
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

 
Η μεγάλη κοινωνική σημασία του τομέα της υγείας και η διαρκώς αυξανόμενη 

ζήτηση των υπηρεσιών του, επιβάλλουν την αναδιάρθρωση του συστήματος 

περίθαλψης προς την κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης και την 

ανάπτυξης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παράλληλα, η οργάνωση και 

διοίκηση των Μονάδων Υγείας και πιο συγκεκριμένα των δημόσιων νοσοκομείων, 

πρέπει να αντικατασταθεί από ένα ευέλικτο, σύγχρονο και αποδοτικό μοντέλο 

διοίκησης, το οποίο θα είναι απαλλαγμένο από τα μειονεκτήματα του παρελθόντος 

και θα ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του παρόντος και του μέλλοντος. 

Η εφαρμογή προγραμμάτων που έχουν ως κύριο στόχο τη μέγιστη βελτίωση 

του κλάδου της υγείας, όπως η διοίκηση ολικής ποιότητας (Δ.Ο.Π.) θα βοηθούσε 

αποτελεσματικά την λειτουργία των νοσοκομείων. Βασική όμως προϋπόθεση 

επιτυχίας της είναι η συνεργασία όλου του ανθρώπινου δυναμικού. Επιπλέον, 

απαιτείται ο καθορισμός πρότυπων απόδοσης με την βοήθεια των οποίων θα 

μετριέται ο βαθμός επίτευξης των στόχων του νοσοκομείου. Δηλαδή, θα 

προσδιορίζεται ο βαθμός επιτυχίας – αποτυχίας αυτού και θα συγκρίνεται η απόδοση 

του τόσο σε σχέση με τα προηγούμενα έτη όσο και με τα στατιστικά δεδομένα άλλων 

νοσοκομείων. 

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου θα συμβάλλει 

αποτελεσματικά στον διοικητικό εκσυγχρονισμό της λειτουργίας και διαχείρισης των 

νοσοκομειακών ιδρυμάτων. Όμως, προκειμένου το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου 

να αποδώσει τα προσδοκώμενα αποτελέσματα, θα πρέπει να υπάρξει ορθολογική 

λογιστική οργάνωση τόσο από άποψη δημόσιου λογιστικού όσο και από άποψη 

διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής. 

Η στελέχωση των νοσοκομείων με προσωπικό άρτια καταρτισμένο και 

εκπαιδευμένο σε συνδυασμό με την σαφή κατανομή και τον καθορισμό των 

αρμοδιοτήτων και υπευθυνοτήτων θα συμβάλλει στην ορθή λειτουργία του 

συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Αλλά και ο καθορισμός διαδικασιών, 

παραστατικών και δικαιολογητικών στοιχείων που συνοδεύουν αυτά θα βοηθήσουν 

την οργάνωση και κυρίως την εφαρμογή του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. 

Επίσης, είναι αναγκαίο, για την επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας των 

Μονάδων Υγείας, η εφαρμογή ενιαίου πρότυπου διενέργειας προμηθειών. Καθώς η 
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μέχρι τώρα διαδικασία προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων, αν και βασίζεται σε 

νομοθετήματα και κανόνες, δεν είναι αποδοτική εξ’ εξαιτίας προβλημάτων που 

υπάρχουν τόσο στο χώρο των νοσοκομείων, όπως π.χ. έλλειψη έγκαιρης και ορθής 

πληροφόρησης λόγω ανυπαρξίας πληροφοριακών συστημάτων, όσο και στο χώρο 

των προμηθευτών λόγω οικονομικών συμφερόντων. Η ενιαία μηχανοργάνωση των 

νοσοκομείων με την χρήση ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής θα βοηθήσει 

την αποτελεσματική διαχείριση και τον περιορισμό των δαπανών των Μονάδων 

Υγείας διασφαλίζοντας την ποιοτική τους αναβάθμιση. 

Επιπλέον, απαιτείται η διενέργεια ενδελεχούς ελέγχου προκειμένου να 

διαπιστωθεί ότι έχει ολοκληρωθεί η εισαγωγή του διπλογραφικού λογιστικού 

συστήματος και επιτυγχάνεται η υλοποίηση του από όλα τα νοσοκομεία. Καθώς όπως 

ήδη αναφέρθηκε, το εν λόγω σύστημα βελτιώνει την λογιστική και διαχειριστική 

οργάνωση των δημόσιων νοσηλευτικών ιδρυμάτων και συντελεί στην πλήρη και 

αντικειμενική παρουσίαση των οικονομικών τους καταστάσεων. 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος μέχρι σήμερα 

πάντως, κρίνεται μέτρια. Καθότι, διαπιστώνεται ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία 

δημοσίευσης αξιόπιστων και έγκυρων οικονομικών καταστάσεων από τις δημόσιες 

Μονάδες Υγείας. Η επιτυχία μιας πλήρους και αποτελεσματικής εφαρμογής του 

διπλογραφικού συστήματος σε ένα νοσοκομείο εξαρτάται πέρα από την εφαρμογή 

των γενικών διατάξεων του Π.Δ. 146/2003 και από την υιοθέτηση εξειδικευμένων 

διαδικασιών. 

Η εισαγωγή του Μητρώου Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων σε όλα τα 

νοσοκομεία, όπως αυτό αναπτύχθηκε από το Ε.Κ.Ε.Β.Υ.Λ. σύμφωνα με τις 

κανονιστικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα βοηθήσει την χρήση της 

ενιαίας ονοματολογίας G.M.D.N. (Global Medical Device Nomenclature). Στο 

Μητρώο αυτό καταγράφονται και ταξινομούνται όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν 

ή θα κυκλοφορήσουν στην ελληνική αγορά, τα χαρακτηριστικά αυτών, ο 

κατασκευαστής τους, και ο προμηθευτής που τα διακινεί. Έτσι θα μπορούν να 

ενημερώνονται όχι μονό οι Μονάδες Υγείας αλλά και κάθε άλλο φορέας που 

εμπλέκεται στην διαχείριση και τον έλεγχο των ιατροτεχνολογικών προϊόντων. 

Αναγκαία κρίνεται επίσης, για την ομαλή λειτουργία του διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος, η αντιστοίχηση των κωδικών (μετά την ολοκλήρωση της 

κωδικοποίησης των προϊόντων) με τους κωδικούς των Κ.Α.Ε. και των λογαριασμών 

της γενικής και αναλυτικής λογιστικής. Παράλληλα, η καθιέρωση ενιαίας μεθόδου 
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αποτίμησης για όλα τα νοσοκομεία θα βοηθήσει στην εκτίμηση της πραγματικής 

αξίας τόσο των αποθεμάτων τους, όσο και του κόστους παροχής υπηρεσιών που αυτά 

προσφέρουν. 

Τέλος, η υιοθέτηση ενός νέου τρόπου τιμολόγησης των υπηρεσιών Υγείας 

(όπως επιτάσσει και το μνημόνιο) θα βοηθήσει στην μείωση των δαπανών των 

δημόσιων νοσοκομείων. Η εφαρμογή του συστήματος νοσοκομειακών πληρωμών με 

βάση τις διαγνωστικές κατηγορίες, το γνωστό DRGs και η εγκατάλειψη του 

ημερήσιου νοσηλίου θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη του σκοπού 

αυτού. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 
 

ΚΑΕ ΕΣΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ 
2011 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ 
Π/Ϋ 2010 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ 2009 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
0000 Επιχορηγήσεις    

1000 
Φόροι-τέλη και δικαιώματα υπερ 
Ν.Π.Δ.Δ    

2000 Ασφαλιστικές εισφορές    

3000 
Έσοδα από την Επιχειρηματική 
δραστηριότητα του Ν.Π.Δ.Δ    

4000 
Προσαυξήσεις, πρόστιμα, 
χρηματικές ποινές και παράβολα    

5000 Λοιπά έσοδα    
6000 Έκτακτα έσοδα    
7000 Έσοδα από δάνεια    
8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη    

9000 
Έσοδα από επιχορηγήσεις για 
επενδύσεις    

 ΣΥΝΟΛΟ    

 Ταμειακό Υπόλοιπο  προηγ. έτους    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
ΚΑΕ ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΣΗΣ    
0000 Πληρωμές για υπηρεσίες    

0100/0200 
Αμοιβές προσωπικού (βασικός 
μισθός + επιδόματα)    

0400 Αμοιβές για ειδικές υπηρεσίες    

0500 
Κοινωνική Πρόνοια, Ασφάλιση 
κ.λ.π.    

0600 
Ασφαλιστικές παροχές (Συντάξεις -
Βοηθήματα)    

0700 
Πληρωμές για μετακίνηση 
προσωπικού    

0800 Λειτουργικές Δαπάνες    
0900 Φόροι, τέλη, κ.λ.π    

1000 
Πληρωμές για προμήθεια 
καταναλωτικών αγαθών    

2000 
Πληρωμές για μεταβίβαση 
εισοδημάτων σε τρίτους    

3000 
Πληρωμές αντικριζόμενες από 
πραγματοποιούμενα έσοδα    

4000 Δαπάνες σύνθετου περιεχομένου    
6000 Κίνηση Κεφαλαίων    
7000 Κεφαλαιακές δαπάνες    
9000 Πληρωμές για επενδύσεις    

 Αποθεματικό    
 ΣΥΝΟΛΟ    

 Ταμειακό Υπόλοιπο προηγ. έτους    
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 
 
 

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & 
Χρηματοοικονομική Διοίκηση 

 
«Έρευνα για την εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου καθώς και την τήρηση 
της Διπλογραφικής Μορφής του Δημόσιου λογιστικού Συστήματος από τις Μονάδες 

Υγείας» 
 
Θα θέλαμε να αφιερώσετε λίγο από τον χρόνο σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
προκειμένου να συμμετέχετε στην έρευνα μας.  

Η έρευνα αυτή διεξάγεται από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής, Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Στρατηγική Διοικητική 
Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση, στο πλαίσιο της συγγραφής της διπλωματικής 
εργασίας της μεταπτυχιακής φοιτήτριας, Κερέζογλου Αικατερίνης  

Υπεύθυνος καθηγητής για την επίβλεψη της έρευνας είναι ο Επίκουρος Καθηγητής του 
Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
Ταχυνάκης Παναγιώτης. 

Σχετικά με την συμπλήρωση του ερωτηματολογίου οφείλουμε να σας διαβεβαιώσουμε για τα 
ακόλουθα: 

Το ερωτηματολόγιο που καλείστε να συμπληρώσετε δεν περιλαμβάνει ερωτήσεις 
προσβλητικού περιεχομένου ή μείωσης της αξιοπρέπειας σας. 

Δεν θα σας ζητηθεί να αποκαλύψετε ονόματα προσώπων ή επιχειρήσεων. 

ΟΛΑ τα μέρη του ερωτηματολογίου είναι άκρως εμπιστευτικά και η διαχείριση των 
δεδομένων που θα συγκεντρωθούν θα είναι επίσης εμπιστευτική. (Ν.2472/97).  

Το όνομά σας δεν θα χρησιμοποιηθεί σε κανένα έγγραφο σχετικό με την έρευνα. 
Όλες οι απαντήσεις θα μεταφραστούν σε αριθμούς και θα δημοσιοποιηθούν ως μέρος της 
στατιστικής με αποτέλεσμα να είναι αδύνατον να εντοπιστούν ατομικές απαντήσεις. 

Παρακαλούμε συμπληρώστε όλα τα μέρη του ερωτηματολογίου με τη μεγαλύτερη 
δυνατή ειλικρίνεια και πληρότητα. 

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολουθήστε τις οδηγίες που δίδονται σε 
κάθε ενότητα.  

Μετά τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου παρακαλούμε θερμά όπως το επιστρέψετε 
στη Διεύθυνση του τμήματος σας. 

Στοιχεία επικοινωνίας: 
Κερέζογλου Αικατερίνη, Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια στη Στρατηγική & Διοικητική Λογιστική 
& Χρηματοοικονομική Διοίκηση του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Τμήμα Λογιστικής & 
Χρηματοοικονομικής. 
Τηλ: 6937406629, Ε-mail: k_kerez@yahoo.gr 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία και το χρόνο σας.



ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ «ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & 

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ» 

«Εσωτερικός Έλεγχος και Λογιστική Τυποποίηση Μονάδων Υγείας» 

 
 163

           ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Συμπληρώστε με          τα ακόλουθα κουτάκια  

Φύλο: άνδρας  γυναίκα 

Ηλικία:   25-35  35-45           45-55 55 και άνω 

Εκπαίδευση:  Π.Ε    Τ.Ε                 Δ.Ε      Y.E   άλλο  

B. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΡΟΦΙΛ 

Συμπληρώστε με           τα ακόλουθα κουτάκια  

1. Σε ποια Υποδιεύθυνση ανήκετε; 

α) Οικονομικής Υπηρεσίας   β) Διοικητικής Υπηρεσίας  

2. Πόσο διάστημα εργάζεστε στην θέση αυτή; 

 Έτη:  <1        1-3        3-5           >5 

3. Εργάζεστε υπό καθεστώς: α) πλήρους   β) μερικής απασχόλησης 

4. Με τι είδους σύμβαση απασχόλησης εργάζεστε; 

α) Αορίστου χρόνου  β) Ορισμένου χρόνου   

γ) Μαθητευόμενος/ασκούμενος με αμοιβή   

C. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ   

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας με    στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

 Σε ποιό βαθμό το νοσοκομείο / κλινική πληρεί τα παρακάτω κριτήρια; 

1. Οι παραγγελίες για τις προμήθειες υγειονομικού και μη υλικού πραγματοποιούνται από τα 

επιμέρους τμήματα αυτού / αυτής;    

 

 

 
2. Υπάρχει συγκεκριμένος κατάλογος προμηθευτών για διενέργεια προμηθειών; 

 

 

 

3. Κριτήριο για την επιλογή των προμηθευτών με προκήρυξη διαγωνισμών αποτελεί η 

οικονομικότερη προσφορά σε συνδυασμό με τις τεχνικές προδιαγραφές των προϊόντων; 

 

 

 

 
4. Υπάρχει η έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο πριν δοθούν οι παραγγελίες; 

 

 

Χ

Χ

Χ
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5. Κατά την διενέργεια προμηθειών γίνεται χρήση εσωτερικών εγγράφων (π.χ. αίτηση προμήθειας, 

εντολή προμήθειας, πρωτόκολλο παραλαβής κ.λπ.); 

 

 

6. Υπάρχει ένα υπεύθυνο άτομο/επιτροπή για την παραλαβή και την διανομή των υλικών στα 

επιμέρους τμήματα-αποθήκες; 

 

 

7. Γίνεται έλεγχος συμφωνίας ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των υλικών που 

παραλαμβάνονται με βάση τα τιμολόγια αγοράς και την παραγγελία που έχει δοθεί; 

 

 

8. Κατά την παραλαβή των υλικών εκδίδεται πρωτόκολλο παραλαβής-δελτίο εισαγωγής το οποίο 

υπογράφεται από την αρμόδια επιτροπή; 

 

 

9. Το γραφείο διαχείρισης υλικού/αποθήκη ενημερώνει έγκαιρα τα επιμέρους τμήματα  όταν τα 

αποθέματα των υλικών-φαρμάκων κοντεύουν να εξαντληθούν; 

 

 

D. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Αξιολογήστε τις ακόλουθες προτάσεις σημειώνοντας με στο αντίστοιχο τετραγωνάκι. 

 Σε ποιό βαθμό το νοσοκομείο / κλινική πληρεί τα παρακάτω κριτήρια; 

1. Ο προϋπολογισμός καταρτίζεται με βάση το ύψος της εγκριθείσας επιχορήγησης; 

 

 

2. Ο προϋπολογισμός στηρίζεται σε προϋπολογιστικό κόστος με σημείο αναφοράς το παρελθόν 

έτος; 

 

3. Συντάσσεται πρακτικό απογραφής και αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων, 

υποχρεώσεων και χρηματικών διαθέσιμων με τα δεδομένα του οποίου καταρτίζεται εν συνεχεία ο 

ισολογισμός; 

 

4. Ο ισολογισμός του έτους εμφανίζει την ταμειακή κίνηση του ιδρύματος; 

 

 

5. Η κωδικοποίηση και ταξιθέτηση των λογαριασμών γίνεται κατά το δεκαδικό και εκατονταδικό 

σύστημα όπως δηλαδή ορίζει το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο για τις μονάδες υγείας; 
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6. Τα έσοδα και τα έξοδα καταχωρούνται ημερολογιακά κατά την πραγματοποίηση τους άσχετα από 

τον χρόνο είσπραξης ή πληρωμής τους; 

 

 

7. Για κάθε λογιστική εγγραφή που γίνεται στα λογιστικά βιβλία υπάρχουν τα αντίστοιχα νόμιμα 

δικαιολογητικά/παραστατικά; 

 

 

8. Γίνεται ο απαιτούμενος έλεγχος για την νομιμότητα διενέργειας της δαπάνης πριν την έκδοση 

Χρηματικού Εντάλματος Πληρωμής των προμηθευτών; 

 

 

9. Γίνεται καθημερινός έλεγχος συμφωνίας του ταμείου με τη συντασσόμενη «διοικητική πράξη» η 

οποία υπογράφεται από τον αρμόδιο ταμία και τον προϊστάμενο της διοίκησης; 

 

 

10. Κατά το τέλος της διαχειριστικής περιόδου (31/12) γίνεται έλεγχος συμφωνίας των λογαριασμών 

απαιτήσεων-υποχρεώσεων, εσόδων-εξόδων της γενικής λογιστικής με τους λογαριασμούς του 

δημόσιου λογιστικού; 

 

11. Ο απολογισμός εμφανίζει τον βαθμό υλοποίησης αρχικών στόχων της διοίκησης; 

 

 

12. Αποστέλλονται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους απολογιστικά στοιχεία (τριμηνιαία και 

ετήσια) που αφορούν  έσοδα, έξοδα, δαπάνες μισθοδοσίας; 

 

 
 
 

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΣΑΣ 
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