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ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ 
 

 Με ηελ νινθιήξωζε ηεο παξνύζαο δηπιωκαηηθήο εξγαζίαο ζα ήζεια λα επραξηζηήζω 

όινπο εθείλνπο πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ δηεθπεξαίωζε ηεο αλωηέξω. Εηδηθόηεξα, ηδηαίηεξεο 

επραξηζηίεο νθείιω ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ.Θενθάλε Καξαγηώξγν γηα ηελ 

ππνζηήξημε ηνπ θαη ηηο νπζηαζηηθέο ζπκβνπιέο ηνπ θαζ΄ όιε ηελ πνξεία ηεο εξγαζίαο κνπ. 

Επηπιένλ, ζα ήζεια λα επραξηζηήζω ην πξνζωπηθό ηεο Μνλάδαο Τερληθνύ Νεθξνύ ηνπ 

Γ.Ν.Παπαγεωξγίνπ. Ξερωξηζηέο επραξηζηίεο ζα ήζεια λα απεπζύλω ζηελ θα. Επγελία 

Κνηλνβηάξρνπ, ππεύζπλε ηεο κνλάδαο, γηα ηελ πνιύηηκε βνήζεηα θαη ρξόλν πνπ δηέζεζε 

ρωξίο ηελ νπνία δελ ζα ήηαλ εθηθηή ε νινθιήξωζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο. 

Τέινο, ζα ήζεια απεπζύλω έλα πνιύ κεγάιν επραξηζηώ ζηνλ ζύδπγό κνπ Σωηήξε γηα ηελ 

ακέξηζηε ζπκπαξάζηαζε ηνπ, ηελ ππνζηήξημε θαη θαηαλόεζε πνπ επέδεημε ζε όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο επίκνλεο πξνζπάζεηαο κνπ ηα δύν ηειεπηαία ρξόληα. 
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ΠΕΡΙΛΗΧΗ 
 

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλαζθφπεζε ηεο ειιεληθήο 

θαη δηεζλνχο βηβιηνγξαθίαο ζην πεδίν ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα (A.B.C.), 

πξνθεηκέλνπ λα παξνπζηαζηεί ε κεζνδνινγία εθαξκνγήο ηεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο.  

Βαζηθφο ζηφρνο είλαη ε απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο 

Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο θιαζηθήο 

αηκνθάζαξζεο θαη ε ζχγθξηζήο ηεο κε ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη ην λνζνθνκείν 

απφ ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζεο, κε εθαξκνγή ηεο κεζφδνπ A.B.C. 

πκπεξαζκαηηθά, αλαθέξεηαη φηη ην πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά αζζελή, αλά εκέξα, αλά 

αηκνθάζαξζε είλαη πςειφηεξν απφ ηελ απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη ην λνζνθνκείν απφ 

ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε βάζε ην θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ λνζήιην. 

Λέξειρ κλειδιά: θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα, θφζηνο, δαπάλε, άκεζα έμνδα, 

έκκεζα έμνδα, ππεξεζίεο πγείαο, Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ .  
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ABSTRACT 
 

The aim of this thesis is the review of Greek and International literature in the activity 

based costing (A.B.C.), in order to present the methodology of application in healthcare 

sector. 

 

The main objective is to assess the cost of healthcare services Unit Dialysis of 

G.H.Papageorgiou, namely classical dialysis and comparing with the compensation 

received from the hospital, come from social security funds, by using the 

implementation of A.B.C. method. 

   

In conclusion, it is stated that the actual cost per patient, per day, at dialysis is higher 

than the compensation received from the hospital, come from social security fund.   

Keywords: activity-based costing, cost, expenses, direct costs, indirect costs, healthcare 

services, Hospital Papageorgiou. 
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 ΕΙΑΓΨΓΗ 
 

Η νηθνλνκηθή θαη ηερλνινγηθή αλάπηπμε θαη ε αχμεζε ηεο έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ, 

νδήγεζε ηηο δηνηθήζεηο ησλ επηρεηξήζεσλ λα αλαδεηνχλ φζν ην δπλαηφ πεξηζζφηεξεο 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηελ επηρείξεζε. Έλαο απφ 

ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο είλαη ην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή πξντφλησλ θαη 

ππεξεζηψλ. Ο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο κε αθξίβεηα επηηξέπεη ηηο επηρεηξήζεηο λα 

πάξνπλ ηηο νξζέο  επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ηνπο επηηξέςνπλ λα δηαηεξήζνπλ 

θαη λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθφηεηά ηεο ζέζε ηεο επηρείξεζήο ηνπο.  Γηα πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δελ ήηαλ πιένλ επαξθή θαη ε 

εθαξκνγή ελφο πην αμηφπηζηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο απνηεινχζε χςηζηεο 

ζεκαζίαο γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, 

αλαπηχρζεθε ε θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο, ε νπνία πηνζεηεί κηα 

δηαθνξεηηθή πξνζέγγηζε  ζηελ αληίιεςε ηνπ θφζηνπο θαη ηα αίηηα δεκηνπξγίαο απηνχ. 

Βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη ε αηηία ηνπ θφζηνπο  δελ είλαη ην πξντφλ αιιά νη 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ παξαγσγή ηνπ, πνπ απνηειεί θαη ηελ 

ζεκαληηθφηεξε δηαθνξά κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο. 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο φπνπ ππάξρεη ζεκαληηθή κείσζε ηεο δεκφζηαο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη πιένλ δίλεηαη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο επηδφζεηο ησλ παξνρψλ 

πγείαο πνπ παξνπζηάδνπλ νινέλα θαη κεγαιχηεξε αχμεζε, ιφγσ ηεο εμέιημεο ηεο 

ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηεο ρξήζεο λέσλ ηερλνινγηψλ, ε εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο 

θαηά δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηηο δηνηθήζεηο 

πξνθεηκέλνπ λα βνεζήζεη ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ 

πεξηνξηζκέλσλ πφξσλ. 

ΚΟΠΟ 
 

θνπφο ηεο παξνχζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε κηαο κεζνδνινγηθά 

άξηηαο θαη ζεσξεηηθά νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ζρεηηθά κε ηελ πξνζπάζεηα 

ππνινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ Μνλάδα Δμσλεθξηθήο 

Κάζαξζεο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο 

κεζφδνπ θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα. Δηδηθφηεξα, γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θνζηνινγεζεί ε θιαζηθή αηκνθάζαξζε αλά αζζελή θαη αλά εκέξα.  
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 ΔΙΑΡΘΡΨΗ 

 

Η δνκή ηεο παξνχζαο εξγαζίαο δηακνξθψλεηαη σο εμήο: ζην πξψην θεθάιαην  

επηρεηξείηαη ε βηβιηνγξαθηθή επηζθφπεζε αλαθνξηθά κε ηηο βαζηθέο έλλνηεο ηνπ 

θφζηνπο, εμφδνπ, δαπάλεο θαζψο θαη ησλ θνξέσλ θφζηνπο θαη θαηεγνξηψλ θφζηνπο. 

Γίλεηαη αλαθνξά γηα ηελ έλλνηα ηεο θνζηνιφγεζεο, ηνλ ζθνπφ θαη ηελ ζεκαζία πνπ 

έρεη γηα ηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο, ηηο βαζηθέο αξρέο πνπ ηελ δηέπνπλ θαη ηηο ηερληθέο θαη 

κεζφδνπο θνζηνιφγεζεο πνπ εθαξκφδνληαη. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαπηχζζνληαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα (A.B.C.), ηα βήκαηα πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηελ αλάπηπμή ηεο θαη ηέινο  ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα 

ηεο. ηελ ζπλέρεηα, ζην ηξίην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζε κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη γηα 

ηελ εθαξκνγή ηεο A.B.C. ζηηο κνλάδεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ηφζν ζηελ Δπξψπε 

φζν θαη ζηηο Η.Π.Α. ην ηέηαξην θεθάιαην γίλεηαη αλαθνξά ζην εζληθφ ζχζηεκα πγείαο 

ηεο ρψξαο καο  θαη ην Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ. ην πέκπην θεθάιαην γίλεηαη εθαξκνγή ηεο 

θνζηνιφγεζεο A.B.C. ζηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ 

Θεζζαινλίθεο. Δηδηθφηεξα, επηρεηξείηαη λα θνζηνινγεζεί ε ηαηξηθή πξάμε ηεο θιαζηθήο 

αηκνθάζαξζεο αλά αζζελή θαη αλά εκέξα πνπ πξαγκαηνπνηείηαη απφ ηελ Μνλάδα 

Σερλεηνχ Νεθξνχ. Σέινο, ζην έθην θεθάιαην αλαθέξνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα θαη νη 

πξνηάζεηο. 

ηελ παξνχζα κειέηε επηδηψθεηαη ε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα λα απνηειέζεη 

έλα ρξήζηκν εξγαιείν κέηξεζεο ηνπ θφζηνπο κε ζθνπφ ηελ  εθαξκνγή ηνπ ζε 

πεξηζζφηεξεο ηαηξηθέο πξάμεηο ηνπ Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, κε ζηφρν ηελ δηακφξθσζε θαη 

πηνζέηεζε πνιηηηθψλ ζρεηηθά κε ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ, δηαηεξψληαο ηαπηφρξνλα ηελ παξνρή 

πνηνηηθψλ ππεξεζηψλ πξνο ηνπο αζζελείο. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1: ΒΑΙΚΕ ΕΝΝΟΙΕ 

    1.1. Κόςτοσ-Δαπάνη-Έξοδο 
 

Σν κόζηορ (cost) είλαη ίζσο ν κφλνο φξνο ηεο Λνγηζηηθήο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν 

ζπρλά θαζεκεξηλά ζηηο θαζεκεξηλέο ζπδεηήζεηο ησλ αλζξψπσλ. Αλαθεξφκαζηε πνιιέο 

θνξέο γηα ηηο απμήζεηο ηνπ θφζηνπο δσήο, φπσο ηνπ θφζηνπο ησλ ηξνθίκσλ, ηνπ 

θφζηνπο ησλ παξνρψλ ππεξεζηψλ (πρ. ΓΔΗ, Φπζηθφ Αέξην), ηνπ θφζηνπο αγνξάο ή 

ελνηθίαζεο θαηνηθίαο ή νπνηαδήπνηε άιιεο δξαζηεξηφηεηαο. Χζηφζν, ν φξνο θφζηνο 

κπνξεί λα έρεη δηαθνξεηηθή ζεκαζία γηα θάζε άλζξσπν θαη γηα άιινπο λα κεηαθξάδεηαη 

ζε ρξήκα, γηα άιινπο λα κεηξηέηαη κε ηνλ ρξφλν πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα νινθιεξσζεί έλα 

έξγν ή κε ηελ ελέξγεηα πνπ δαπαλάηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί έλα πξντφλ θαη γηα άιινπο 

κε ηηο ρακέλεο επθαηξίεο ιφγσ ηεο επηινγήο κηαο δξαζηεξηφηεηαο θαη φρη θάπνηαο άιιεο 

(Πάγγεηνο, 1993). 

χκθσλα κε ηνλ Πάγγεην (1993) θφζηνο είλαη ε δηάζεζε θάπνησλ πεγψλ πνπ ζα πξέπεη 

λα εθθξάδνληαη ζε ρξήκα, γηα ηελ αληαιιαγή ηνπο κε αγαζά θαη ππεξεζίεο. Οη πεγέο 

ζπλήζσο αλαθέξνληαη ζε κεηξεηά, αιιά αλ δελ ζπκβαίλεη απηφ ζα πξέπεη πάιη λα 

εθθξαζηνχλ ζε λφκηζκα.  

Ο θαζεγεηήο Σζηακάξαο (1949, ζει.11) νξίδεη σο θφζηνο «ην ζχλνιν ησλ πάζεο 

θχζεσο θαη κνξθήο νηθνλνκηθψλ ζπζηψλ, νη νπνίεο απαηηνχληαη θάησ απφ δεδνκέλεο 

ηερληθννηθνλνκηθέο ζπλζήθεο γηα λα παξαρζεί έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία θαη λα 

πξνζιάβεη νξηζκέλε κνξθή ή ηδηφηεηεο θαζψο θαη ζέζε ζην ρψξν θαη ζην ρξφλν».  

Λίγα ρξφληα αξγφηεξα, ν Υξπζνθέξεο (1963) νξίδεη σο θφζηνο ηελ θαλνληθή ή εηδηθά 

απνηηκεζείζα αλάισζε αγαζψλ ή ππεξεζηψλ γηα ηελ παξαγσγή ή ηελ δεκηνπξγία έξγνπ 

ηεο εθκεηάιιεπζεο πνπ αθνξά έλα νξηζκέλν αληηθείκελν ή ζχλνιν αληηθεηκέλσλ ζε 

νξηζκέλν ρξφλν, ζέζε θαη θάζε.  

Σελ ίδηα πεξίνδν, ζχκθσλα κε ηνλ  Παπαδεκεηξίνπ (1967) θφζηνο είλαη ην αξηζκεηηθφ 

κέγεζνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ηα πνζά πνπ επελδχζεθαλ γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή 

άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ηα νπνία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζφδσλ απφ ηηο πσιήζεηο. 

Πην πξφζθαηα, ν θαζεγεηήο Βεληέξεο (2008, ζει.33) αλαθέξεη φηη θφζηνο είλαη «ε αμία 

ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα απνθηεζνχλ αγαζά θαη 
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ππεξεζίεο, ηα νπνία έρνπλ άκεζν ή κειινληηθφ φθεινο γηα ηελ επηρείξεζε. Σν θφζηνο 

κεηξάηαη ζε λνκηζκαηηθέο κνλάδεο θαη ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κέζσλ 

εκθαλίδεηαη, είηε κε κείσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ είηε κε αχμεζε ησλ 

ζηνηρείσλ ηνπ Παζεηηθνχ». 

Δλψ ζχκθσλα κε ην Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην, ην θφζηνο νξίδεηαη σο  ε 

δηάζεζε ή ε επέλδπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε αγαζψλ ή άπισλ 

αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, ε ρξεζηκνπνίεζε ησλ νπνίσλ ζηνρεχεη ζηελ πξαγκαηνπνίεζε 

εζφδσλ απφ πσιήζεηο ή ηελ θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ. 

Απφ ηνπο πξναλαθεξφκελνπο νξηζκνχο ηνπ θφζηνπο κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε φηη ην 

θφζηνο έρεη ηα παξαθάησ ραξαθηεξηζηηθά (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009): 

1) Σν θφζηνο απνηειεί επέλδπζε ηεο αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε 

πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ ή γηα ηελ απφθηεζε ππεξεζηψλ. 

2) θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο θφζηνπο είλαη ρξεζηκνπνίεζε ηνπ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ. 

3) Σα πιηθά ή άπια αγαζά θαη ππεξεζίεο κέρξη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ απνηεινχλ πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο θαη εκθαλίδνληαη ζην Δλεξγεηηθφ Ιζνινγηζκνχ (πρ. θηίξηα, 

κεραλήκαηα, απνζέκαηα εκπνξεπκάησλ, εκηηειή πξντφληα, πξψηεο χιεο, 

ρξεφγξαθα θιπ). 

4) Σν θφζηνο ζπλήζσο αιιάδεη κνξθή εληφο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο  γηα 

παξάδεηγκα ην θφζηνο πξψησλ πιψλ κεηαηξέπεηαη ζε θφζηνο έηνηκσλ 

πξντφλησλ ρσξίο λα γίλεη επέλδπζε λέαο αγνξαζηηθήο δχλακεο. 

5) Σν θφζηνο παχεη λα πθίζηαηαη φηαλ ην αγαζφ ή ε ππεξεζία ζην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν  πνπιεζεί, απνιεζζεί, θαηαζηξαθεί ή δηαηεζεί ζε ηξίηνπο. 

6) Σν θφζηνο αλαθέξεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ή ζχλνιν αληηθεηκέλσλ, 

αγαζψλ ή ππεξεζηψλ. 

Όηαλ ην θφζηνο εθπλέεη ή εμαθαλίδεηαη, κεηαηξέπεηαη ζε έξοδο (expense). Σν έμνδν 

βαξχλεη ηα έζνδα ηεο ρξήζεο θαη απηφ γίλεηαη φηαλ πσιεζεί ην αγαζφ ζην νπνίν είλαη 

ελζσκαησκέλν ην θφζηνο (Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην). 
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Σα βαζηθφηεξα ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ εμφδνπ είλαη ηα εμήο (Βεληέξεο, 

2008) : 

1) Σν έμνδν είλαη ην θφζηνο πνπ εθπλέεη ή πνπ εμαθαλίδεηαη, δειαδή 

ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ δηάξθεηα κηαο ινγηζηηθήο πεξηφδνπ θαη αθαηξείηαη απφ ηα 

έζνδα ηεο πεξηφδνπ. 

2) Σν έμνδν έζησ θαη γηα κηα ζηηγκή έρεη πξνυπάξμεη ζαλ θφζηνο, ρσξίο φκσο λα 

ζπκβαίλεη ην αληίζεην. 

3) Σν έμνδν εθφζνλ θαη δεκηνπξγεζεί δηακνξθψλεη ηα απνηειέζκαηα ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο ρξήζεο επηβαξχλνληαο ηα έζνδα. 

4) Σν έμνδν νδεγεί απφ ηελ κία κεξηά ζε κείσζε ηεο θαζαξήο ζέζεο  θαη απφ ηελ 

άιιε ζε κείσζε ηνπ ελεξγεηηθνχ ή αχμεζε ησλ ππνρξεψζεσλ. 

Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε έλλνηα ηεο δαπάνηρ (expenditure) έρεη ζρέζε κε ηηο δηαδηθαζίεο 

ή ηηο ελέξγεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο ή ηνπ εμφδνπ 

(Διιεληθφ Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην). Δαπαλώ ζεκαίλεη φηη πξνβαίλσ ζηηο απαξαίηεηεο 

δηαδηθαζηηθέο ελέξγεηεο κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή άπισλ αγαζψλ θαη 

ππεξεζηψλ, ηελ κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο κηαο κνξθήο ζε θφζηνο θάπνηαο άιιεο κνξθήο 

ή ηελ κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο ζε έμνδν. 

Απφ φια ηα παξαπάλσ ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θφζηνπο, ηνπ εμφδνπ θαη ηεο 

δαπάλεο παξνπζηάδνληαη νη αθφινπζεο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο, απφ ηηο νπνίεο πξνθχπηνπλ 

νξηζκέλεο νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο (εηθφλα 1): 
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Δικόνα 1. Ομοιόηηηερ και Γιαθοπέρ Κόζηοςρ, Δξόδος, Γαπάνηρ 

 

 

   1.2. Υορείσ και Κέντρα Κόςτουσ  
 

Χο θοπείρ κόζηοςρ (cost object) ελλννχκε ηα ζπγθεθξηκέλα αληηθείκελα ή ζχλνιν 

αληηθεηκέλσλ σο πξνο ηα νπνία γίλεηαη ε ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο. Με άιια ιφγηα 

είλαη ηα πξντφληα ή νη ππεξεζίεο πνπ θνζηνινγνχληαη (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009). 

Οη θνξείο θφζηνπο δηαθξίλνληαη ζε ηειηθνχο θαη ελδηάκεζνπο (Διιεληθφ Γεληθφ 

Λνγηζηηθφ ρέδην). Χο ηειηθφ θνξέα θφζηνπο ελλννχκε ην πξντφλ ή ηελ ππεξεζία πνπ 

παξάγεηαη θαη πξννξίδεηαη λα δηαηεζεί ή δχλαηαη λα δηαηεζεί ζηελ κνξθή κε ηελ νπνία 

παξάγεηαη, φπσο γηα παξάδεηγκα ην χθαζκα, ην έηνηκν έλδπκα, ην αληαιιαθηηθφ 

κεραλήκαηνο, ην κεράλεκα θαη άιια. Αληίζεηα, σο ελδηάκεζν θνξέα θφζηνπο νξίδνπκε 

ην πξντφλ πνπ παξάγεηαη ζε δηάθνξεο θάζεηο ή ζηάδηα επεμεξγαζίαο ηεο παξαγσγηθήο 

δηαδηθαζίαο, αιιά ην νπνίν δελ είλαη δπλαηφ λα δηαηεζεί πξνο θαηαλάισζε κε ηε κνξθή 

απηή, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ηα κέξε ελφο ππφ θαηαζθεπή έηνηκνπ ελδχκαηνο πξηλ 

πάξνπλ ηελ ηειηθή κνξθή ηνπ ελδχκαηνο. 

 

Κφζηνο

Δίλαη ζηνηρείν ηνπ 
ελεξγεηηθνχ

Πξνυπάξρεη πάληα έζησ θαη 
γηα κηα ζηηγκή ηνπ εμφδνπ

Χο ζηνηρείν ηνπ ελεξγεηηθνχ 
κπνξεί λα κεηαθεξζεί απφ κηα 

ρξήζε ζε  άιιε

Μέζσ  ησλ εμφδσλ ησλ 
απνζβέζεσλ επηβαξχλεη ηα 

έζνδα ηεο ρξήζεο

Αιιάδεη  κνξθή  κέζα ζηελ 
νηθνλακηθή κνλάδα 

Ζξοδο

Απνηειεί  δηακνξθσηηθφ 
ζηνηρείν ησλ απνηειεζκάησλ 

ηεο  ρξήζεο  ζηελ νπνία  
δεκηνπξγείηαη

Γελ πξνυπάξρεη ηνπ    
θφζηνπο

Δπηβαξχλεη ηελ ρξήζε ή 
πεξίνδν ζηελ νπνία 
πξαγκαηνπνηείηαη

Δαπάνη

Δθθξάδεη ηελ δηαδηθαζία ή 
ηελ ελέξγεηα  ηνπ θφζηνπο 

θαη ηνπ εμφδνπ κε ηα      
νπνία ηαπηίδεηαη.                     

Γελ απνηειεί  κηα ηξίηε 
θαηεγνξία αιιά είλαη ε κία 
φςε δχν λνκηζκάησλ  ησλ 

νπνίσλ ε άιιε έηλαη ην 
θφζηνο θαη ην έμνδν
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χκθσλα κε ηνλ Βεληέξε (2008, ζει.35) «ηα ηκήκαηα σο πξνο ηα νπνία γίλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ηνπ θφζηνπο νλνκάδνληαη κένηπα κόζηοςρ (cost centers)». Χο ηέηνηα 

ηκήκαηα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ είηε έλα νιφθιεξν εξγνζηάζην φηαλ πξφθεηηαη γηα κηα 

επηρείξεζε πνπ έρεη πνιιά εξγνζηάζηα, είηε κηα θιηληθή φηαλ πξφθεηηαη γηα έλα 

λνζνθνκείν πνπ έρεη πνιιέο θιηληθέο, είηε κηα κεκνλσκέλε κεραλή ή έλαο 

κεκνλσκέλνο εξγάηεο. 

Σν θέληξν θφζηνπο επηβαξχλεηαη κε θφζηνο ή απνηειεί αηηία δεκηνπξγίαο θφζηνπο. 

Χζηφζν, ε επηβάξπλζε ηνπ θέληξνπ θφζηνπο ζα πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κε ηηο δαπάλεο 

νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε απηφ. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, αλ ζεσξήζνπκε φηη έλα 

ηαηξηθφ κεράλεκα (πρ. αμνληθφο ηνκνγξάθνο) είλαη απφ κφλν ηνπ έλα θέληξν θφζηνπο 

γηα έλα λνζνθνκείν, απηφ ζα πξέπεη λα επηβαξπλζεί κε ηελ απφζβεζε ηνπ, ηελ 

ζπληήξεζε ηνπ, ηελ εξγαζία ησλ αηφκσλ πνπ ην ρξεζηκνπνηνχλ θιπ., αιιά κε κφλν έλα 

κηθξφ κέξνο ηνπ ελνηθίνπ ή ηεο απφζβεζεο ηνπ λνζνθνκείνπ σο θηίξην, εθφζνλ ζην 

λνζνθνκείν ππάξρνπλ θαη άιια θέληξα θφζηνπο (Βεληέξεο, 2008). 

Σέινο, ζα πξέπεη λα επηζεκάλνπκε φηη ηα θέληξα θφζηνπο θαηέρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία 

γηα ηελ δηνίθεζε ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, γηαηί κέζα απφ ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο πνπ 

ζπγθεληξψλεηαη ζε απηά, γίλεηαη ε κέηξεζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο ησλ θέληξσλ 

θφζηνπο, ε αμηνιφγεζε ηνπο θαη ζπκβάινπλ ζηελ δηαδηθαζία ιήςεο ησλ δηαθφξσλ 

επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ.  

    1.3. Κατηγορίεσ Κόςτουσ 
 

Γηα βαζχηεξε έξεπλα θαη αλάιπζε ηνπ θφζηνπο κε ζθνπφ ηνλ απνηειεζκαηηθφηεξν 

έιεγρν ηνπ, ην θφζηνο κπνξεί λα θαηαηαρζεί ζε δηάθνξεο θαηεγνξίεο. Η θαηάηαμε απηή 

γίλεηαη κε βάζε νξηζκέλσλ θξηηεξίσλ, δειαδή κε βάζε νξηζκέλσλ ραξαθηεξηζηηθψλ 

γλσξηζκάησλ πνπ ιακβάλνληαη ππφςε γηα ηελ θαηάηαμε ηνπ θφζηνπο ζε κηα θαηεγνξία. 

α) Αλ ιάβνπκε ζαλ θξηηήξην ηελ μονάδα μέηπηζηρ, ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε ανά 

μονάδα (per unit) ή ζςνολικό (in total). Αλ ην ζπλνιηθφ θφζηνο δηαηξεζεί κε ηνλ αξηζκφ 

ησλ παξαγφκελσλ κνλάδσλ πξνθχπηεη ην αλά κνλάδα θφζηνο (Βεληέξεο,1986). 

β) Αλ ιάβνπκε σο θξηηήξην ηον ηπόπο ενζωμάηωζηρ ζηον εκάζηοηε θοπέα κόζηοςρ, 

ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε άμεζο (direct cost) θαη έμμεζο θφζηνο (indirect cost) ή κοινό 

θφζηνο (common cost). Άμεζο είλαη ην θφζηνο πνπ δεκηνπξγείηαη εμαηηίαο ηεο χπαξμεο 

ελφο ζπγθεθξηκέλνπ θνξέα θφζηνπο θαη ζρεηίδεηαη θαη ελζσκαηψλεηαη απνθιεηζηηθά 
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θαη εμ νινθιήξνπ ζε απηφλ. Άκεζν θφζηνο απνηειεί γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο 

αλάισζεο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ε άκεζε εξγαζία ζε κηα παξαγσγηθή κνλάδα. Απφ ηελ 

άιιε, έμμεζο θφζηνο είλαη ην θφζηνο πνπ αθνξά πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ θνξείο 

θφζηνπο, δειαδή δελ επηβαξχλεη κφλν έλαλ θνξέα θφζηνπο, αιιά επηκεξίδεηαη ζε δχν ή 

θαη πεξηζζφηεξνπο κε ηελ ρξήζε θαηάιιεισλ βάζεσλ κεξηζκνχ. Δλδεηθηηθά, σο 

έκκεζν θφζηνο ζεσξείηαη ν κηζζφο ηνπ δηνηθεηηθνχ δηεπζπληή ή ην ελνίθην ελφο 

εξγνζηαζίνπ (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009). 

γ) Λακβάλνληαο ππφςε σο θξηηήξην ηελ ζςμπεπιθοπά ηος ζηοισείος κόζηοςρ όηαν 

μεηαβάλλεηαι ηο επίπεδο ηηρ παπαγωγικήρ δπαζηηπιόηηηαρ, ην θφζηνο δηαθξίλεηαη 

ζε ζηαθεπό (fixed), μεηαβληηό (variable) θαη ημιμεηαβληηό ή μικηό (mixed) θφζηνο. 

ηαθεπό είλαη ην θφζηνο πνπ ζην ζχλνιφ ηνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ 

φγθνπ παξαγσγήο, αιιά αληίζεηα κεηαβάιιεηαη αλά κνλάδα πξντφληνο θαηά ηξφπν 

αληίζηξνθν απφ ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο. Γειαδή, φζν κεγαιχηεξνο είλαη ν 

φγθνο ηελ παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ηφζν κηθξφηεξν είλαη ην ζηαζεξφ θφζηνο αλά 

κνλάδα πξντφληνο. Μεηαβληηό είλαη ην θφζηνο πνπ κεηαβάιιεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ κε 

ηηο κεηαβνιέο ηνπ φγθνπ παξαγσγήο, αιιά παξακέλεη ακεηάβιεην, ζηαζεξφ, αλά 

κνλάδα πξντφληνο. Σέινο, ην ημιμεηαβληηό ή μικηό θφζηνο απνηειείηαη θαηά έλα 

κέξνο απφ ζηαζεξφ θαη θαηά έλα κέξνο απφ κεηαβιεηφ θφζηνο. Σν εκηκεηαβιεηφ 

θφζηνο κεηαβάιιεηαη  φηαλ κεηαβιεζεί ν φγθνο ηεο παξαγσγήο αιιά κε δηαθνξεηηθφ 

ξπζκφ (θζίλνληα, αχμνληα ή θιηκαθσηφ) απφ ηνλ ξπζκφ κεηαβνιήο ηνπ φγθνπ 

παξαγσγήο  (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009). 

δ) Αλ ιεθζεί ζαλ θξηηήξην ηο κόζηορ παπαγωγήρ, ηφηε νκαδνπνηψληαο ηα 

θνζηνινγηθά ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή κηαο κνλάδαο 

πξντφληνο, πξνθχπηνπλ νη δχν θαηεγνξίεο θφζηνπο, ην απσικό ή ππώηο θφζηνο θαη ην 

θφζηνο μεηαηποπήρ (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009).  

Σν απσικό ή ππώηο θφζηνο δηακνξθψλεηαη απφ ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο αλάισζεο 

ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηνπ θφζηνπο ηεο άκεζεο εξγαζίαο. Ππώηερ ύλερ (raw materials) 

είλαη φια ηα θχξηα πιηθά πνπ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. 

Άμεζη επγαζία είλαη ε ακνηβή ηεο εξγαζίαο εθείλσλ πνπ αζρνινχληαη άκεζα κε ηελ 

επεμεξγαζία ησλ πξψησλ πιψλ, είηε ρεηξνλαθηηθά είηε κε ηελ ρξήζε κεραλεκάησλ, γηα 

ηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο. Σν θφζηνο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ηεο άκεζεο εξγαζίαο 

απνηεινχλ ηκήκα ηνπ άκεζνπ θφζηνπο γηαηί επηβαξχλνπλ απεπζείαο ην παξαγφκελν 

πξντφλ (Βεληέξεο, 2008). 
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Σν κόζηορ μεηαηποπήο είλαη ην άζξνηζκα ηνπ θφζηνπο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ησλ 

γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ. Σα γενικά βιομησανικά έξοδα (Γ.Β.Δ.) είλαη φια 

εθείλα ηα έμνδα πνπ δελ γίλνληαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θνξέα θφζηνπο, αιιά ζπλνιηθά 

γηα φινπο ηνπο θνξείο θφζηνπο. Σα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα είλαη έκκεζα θφζηε, 

δεκηνπξγνχληαη ζηα πιαίζηα ηεο παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, θαη 

επνκέλσο ζα πξέπεη λα ελζσκαησζνχλ ζην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο. Δλδεηθηηθά ζηα Γ.Β.Δ πεξηιακβάλνληαη νη εμήο δαπάλεο (Βεληέξεο, 2008): 

 Η έκκεζε εξγαζία 

 Σα έκκεζα πιηθά 

 Οη απνζβέζεηο, ζπληεξήζεηο θαη επηζθεπέο θηηξίσλ, κεραλεκάησλ, 

επίπισλ θιπ 

 Οη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξνπλ ζηελ παξαγσγή ηα βνεζεηηθά ηκήκαηα ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο, φπσο ην γξαθείν θίλεζεο, ε δηεχζπλζε πνηνηηθνχ 

ειέγρνπ θιπ 

 Σα ελνίθηα θαη ηα αζθάιηζηξα  

 Η ακνηβή ηνπ δηεπζπληή ηεο επηρείξεζεο 

Η ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο κεηαηξνπήο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 2. 

Δικόνα 2. Απεικόνιζη απσικού κόζηοςρ και κόζηοςρ μεηαηποπήρ 

 

Πεγή: Καδαληδήο θαη Σώξξνο (2009) 

Αρχικό Κόςτοσ

Άμεςα 
Υλικά(πρώτεσ 

φλεσ)

Άμεςη Εργαςία

Κόςτοσ 
ΜετατροπήσΓενικά 

Βιομηχανικά 
Ζξοδα
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ε) Αλ ιεθζεί ζαλ θξηηήξην ηο ζςνολικό κόζηορ λειηοςπγίαρ ηηρ επισείπηζηρ, ηφηε 

πέξα απφ ην θφζηνο παξαγσγήο ζηελ ζπλνιηθή δηακφξθσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο 

ζπκκεηέρνπλ θαη ηα Γενικά Έξοδα Γιοίκηζηρ, ηα Γενικά Έξοδα Πωλήζεων ή 

Γιάθεζηρ θαη ηα Γενικά Έξοδα Υπημαηοδόηηζηρ (Βεληέξεο, Κνέλ θαη Κσιέηζε, 

2005).  

Γενικά Έξοδα Γιοίκηζηρ είλαη ηα έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

δηνίθεζεο ηεο επηρείξεζεο, φπσο είλαη γηα παξάδεηγκα ν θσηηζκφο, ην ελνίθην θαη ε 

ζέξκαλζε ησλ δηνηθεηηθψλ γξαθείσλ ή ε ακνηβή ησλ γξακκαηέσλ. 

Γενικά Έξοδα Πωλήζεων ή Γιάθεζηρ είλαη ηα έμνδα πνπ δεκηνπξγνχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ελεξγεηψλ πξνψζεζεο ησλ πσιήζεσλ θαη δηάζεζεο ησλ πξντφλησλ ζηνλ 

ηειηθφ θαηαλαισηή. 

Γενικά Έξοδα Υπημαηοδόηηζηρ είλαη ηα έμνδα ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηελ 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο επηρείξεζεο, δειαδή ηα θφζηε γηα ηελ ιήςε δαλείσλ θαη 

πηζηψζεσλ απφ ηξίηνπο (ηξάπεδεο, πξνκεζεπηέο, θιπ) ή κε ηελ πηζηνδφηεζε ησλ 

πειαηψλ ηεο επηρείξεζεο κέζσ ηεο πψιεζεο πξνο απηνχο πξντφλησλ (Βεληέξεο, Κνέλ 

θαη Κσιέηζε, 2005).   

Η ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

παξνπζηάδεηαη ζηελ παξαθάησ εηθφλα 3. 

Δικόνα 3. ςνολικό Κόζηορ Λειηοςπγίαρ 

 

 Πεγή: Βεληέξεο (1986) 

Συνολικό Κόςτοσ Λειτουργίασ

Κόςτοσ Παραγωγήσ

Άμεςο κόςτοσ 
Παραγωγήσ

Γενικά 
Βιομηχανικά 

Ζξοδα

Λοιπά Λειτουργικά Ζξοδα

Διοίκηςησ
Πωλήςεων 

ή      
Διάθεςησ

Χρηςματοδότηςησ
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ζη) Λακβάλνληαο ππφςε σο θξηηήξην ηην ζσέζη ηος κόζηοςρ με ηα ημήμαηα ηηρ 

παπαγωγικήρ διαδικαζίαρ ζηα νπνία δεκηνπξγείηαη, ε ιεηηνπξγία κηαο επηρείξεζεο 

πεξηιακβάλεη δχν θαηεγνξίεο θέληξσλ θφζηνπο ή ηκεκάησλ: ηα παπαγωγικά ηκήκαηα 

(production departments), ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ άκεζα ζηελ παξαγσγή ηνπ πξντφληνο 

κέζσ ησλ δηαδηθαζηψλ κεηαηξνπήο ησλ πξψησλ πιψλ ζε έηνηκα πξντφληα θαη ηα 

βοηθηηικά ηκήκαηα (service departments), ηα νπνία ζπκκεηέρνπλ έκκεζα ζηελ 

παξαγσγή ηνπ πξντφληνο, πξνζθέξνληαο ηηο ππεξεζίεο ηνπο είηε ζηα παξαγσγηθά 

ηκήκαηα είηε ζε άιια βνεζεηηθά ηκήκαηα (Βεληέξεο, 2008). 

δ)  Έρνληαο ππφςε σο θξηηήξην ζε ποιά σπονική πεπίοδο ηο κόζηορ θα μεηαηπαπεί ζε 

έξοδο θαη ζα αθαηξεζεί απφ ηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ απηήο, ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε 

κόζηορ πποϊόνηορ (product cost) θαη κόζηορ πεπιόδος (period cost). Κόζηορ 

πποϊόνηορ είλαη ην θφζηνο πνπ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην πξντφλ, δειαδή ην 

θφζηνο αλάισζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ηα γεληθά 

βηνκεραληθά έμνδα. Σα θφζηε απηά ελζσκαηψλνληαη ζην παξαγφκελν πξντφλ θαη φηαλ 

νινθιεξσζεί ε παξαγσγή ηνπ απνζεκαηνπνηνχληαη καδί ηνπ. Όηαλ πσιεζεί ην πξντφλ 

θαη δεκηνπξγεζεί έζνδν απφ ηελ πψιεζε ηνπ, ηα αλσηέξσ θφζηε κεηαηξέπνληαη ζε 

έμνδν, ην γλσζηφ θφζηνο πσιεζέλησλ, ην νπνίν αθαηξείηαη απφ ηα έζνδα ηεο πεξηφδνπ. 

Κόζηορ πεπιόδος είλαη ην θφζηνο πνπ δελ ζπλδέεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην 

παξαγφκελν πξντφλ, νχηε απνζεκαηνπνηείηαη. Αλ ην θφζηνο πεξηφδνπ πξαγκαηνπνηείηαη 

γηα λα βαξχλεη ηα έζνδα ή ην εηζφδεκα κηαο κφλν πεξηφδνπ, φπσο ε ακνηβή ηνπ 

δηεπζπληή ελφο εξγνζηαζίνπ, νλνκάδεηαη «δαπάλε εηζνδήκαηνο». Δλψ αλ ην θφζηνο 

πεξηφδνπ γίλεηαη γηα λα βαξχλεη ηα έζνδα ή ην εηζφδεκα πεξηζζφηεξσλ απφ κηαο 

πεξηφδνπ, νλνκάδεηαη «δαπάλε θεθαιαίνπ» θαη κεηαηξέπεηαη ζε έμνδν ηκεκαηηθά (πρ. 

νη εηήζηεο απνζβέζεηο απφ ηελ αγνξά θηηξίνπ) (Βεληέξεο, 1986): 

ε) Σέινο, αλ ιεθζεί ζαλ θξηηήξην ο σπόνορ, ην θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε ιζηοπικό ή 

πποϋπολογιζηικό θφζηνο. Σν ιζηοπικό κόζηορ νλνκάδεηαη επηπιένλ απνινγηζηηθφ ή 

πξαγκαηηθφ θφζηνο, δηφηη γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έμνδα πνπ έρνπλ 

ήδε πξαγκαηνπνηεζεί. Αληίζεηα, ην πποϋπολογιζηικό ή κειινληηθφ θφζηνο 

δηακνξθψλεηαη κε εθηηκήζεηο γηα ηα έμνδα πνπ ζα ζπκβνχλ ζην κέιινλ (Βεληέξεο, 

1986).  
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     1.4. Έννοια και ςκοπόσ τησ κοςτολόγηςησ 
 

χκθσλα κε ηνλ Βεληέξε (2008, ζει.60) «θνζηνιφγεζε είλαη ην ζχλνιν ησλ 

ζπζηεκαηηθψλ εξγαζηψλ πνπ απνβιέπνπλ ζην λα ζπγθεληξψλνπλ, λα θαηαηάμνπλ, λα 

θαηαγξάςνπλ θαη λα επηκεξίζνπλ θαηάιιεια ηηο δαπάλεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ην 

θφζηνο παξαγσγήο ελφο πξντφληνο, ην θφζηνο παξνρήο κηαο ππεξεζίεο ή ην θφζηνο 

αλάπηπμεο κηαο δξαζηεξηφηεηαο. Απνηειεί νπζηαζηηθά έλα ζχζηεκα ζπιινγήο 

θνζηνινγηθψλ πιεξνθνξηψλ (cost information accumulation system)  ζρεηηθά κε θάζε 

ζηνηρείν πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο. Δπνκέλσο, φζν πην 

εθηεηακέλν θαη ιεπηνκεξεηαθφ είλαη ην ζχζηεκα ζπιινγήο θνζηνινγηθψλ 

πιεξνθνξηψλ, ή αιιηψο θνζηνινγηθφ ζχζηεκα (costing system), ηφζν κεγαιχηεξε θαη 

θαιχηεξε ζα είλαη ε γλψζε γηα ηελ ζχζηαζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαζψο θαη ηνλ 

ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ.  

 

 Απφ ηελ άιιε κεξηά, ε δηνίθεζε κηαο επηρείξεζεο έρνληαο σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ λα 

δηνηθεί κε ηνλ πην απνδνηηθφ θαη απνηειεζκαηηθφ ηξφπν, ζα πξέπεη λα έρεη ζηελ 

δηάζεζή ηεο φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο  

πνπ επηδξνχλ πάλσ ζηελ επηρείξεζε, φπσο είλαη ε αγνξά θαη νη πξνηηκήζεηο ησλ 

θαηαλαισηψλ, ε αληαγσληζηηθφηεηα ηεο επηρείξεζεο, ην νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ, νη 

ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ην θφζηνο (Βεληέξεο, 2008). 

θνπφο ηεο θνζηνιφγεζεο είλαη λα δψζεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο ζηελ δηνίθεζε 

ζρεηηθά κε ηνλ ηειεπηαίν παξάγνληα πνπ είλαη ην θφζηνο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην 

θφζηνο εθείλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ζέκαηα πνπ ηελ ελδηαθέξνπλ θαη ηα νπνία ζέιεη λα 

παξαθνινπζήζεη, πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη λα ιάβεη 

ζσζηφηεξεο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο. Γελ έρεη λφεκα δειαδή έλα θνζηνινγηθφ 

ζχζηεκα πνπ φζν αλαιπηηθφ θαη αλ είλαη, ππνινγίδεη θφζηνο ην νπνίν δελ ελδηαθέξεη 

θαλέλαλ θαη δελ ιακβάλεη θαλείο ππφςε. 

Δπίζεο, ε θνζηνιφγεζε βνεζάεη θαη ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ πφζν ζα έπξεπε λα 

θνζηίζεη έλα πξντφλ ή κηα ππεξεζία. Τπνδεηθλχεη δειαδή ηπρφλ απψιεηεο πνπ 

ππάξρνπλ, έηζη ψζηε λα ιεθζνχλ ηα θαηάιιεια κέηξα πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη 

ζπγθεθξηκέλεο απψιεηεο, θαζηζηψληαο πην απνδνηηθή ηελ παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ηεο 

επηρείξεζεο ή ελφο ηκήκαηνο ηεο. 
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Γηα κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε έλα απνηειεζκαηηθφ ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο είλαη 

απαξαίηεην γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο πνξείαο ηεο, ηδηαίηεξα ζε 

πεξηφδνπο κε πςειφ αληαγσληζκφ ή νηθνλνκηθήο χθεζεο, φπσο επηθξαηεί ζηηο κέξεο 

καο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ επηρείξεζε λα κπνξεί λα ειέγρεη φιεο ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ηεο θαη λα είλαη ζε ζέζε λα ιεηηνπξγεί αθφκα ζηα κηθξφηεξα πεξηζψξηα 

θέξδνπο, πξαγκαηνπνηψληαο ηνλ επηζπκεηφ φγθν παξαγσγήο ζην ειάρηζην δπλαηφ 

θφζηνο (Βεληέξεο, 2008). 

     1.5. Γενικέσ Αρχέσ Κοςτολόγηςησ 
 

Καηά ηνλ ζρεδηαζκνχ ελφο θνζηνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ζα πξέπεη λα ηζρχνπλ νη 

παξαθάησ γεληθέο αξρέο (Βεληέξεο, 2008): 

α) ην θφζηνο ζα πξέπεη λα ζπζρεηίδεηαη φζν ην δπλαηφλ πεξηζζφηεξν κε ηηο 

αηηίεο πνπ ην δεκηνπξγνχλ. Σν θφζηνο δειαδή ζα πξέπεη λα βαξχλεη κφλν ηνπο θνξείο 

θφζηνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε απηφ θαη φρη νπνηνπζδήπνηε άιινπο θνξείο. 

β) ην θφζηνο δηακνξθψλεηαη κφλν απφ δαπάλεο πνπ έρνπλ ζπκβεί. 

γ) ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φια ηα είδε θφζηνπο πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη, φζν κηθξά θαη επνπζηψδε θαη αλ θαίλνληαη. Με απηφλ ηνλ ηξφπν 

ζα απνθεχγνληαη νη παξαιείςεηο θφζηνπο, θαζψο έλα θφζηνο κπνξεί ζήκεξα λα είλαη 

κηθξφ αιιά ζην κέιινλ λα κεγαιψζεη ζεκαληηθά. 

δ)  ην έθηαθην ή κε θαλνληθφ θφζηνο δελ ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ 

θνζηνιφγεζε, γηαηί δελ ζρεηίδεηαη κε ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο επηρείξεζεο, αιιά 

κε ηπραία γεγνλφηα πνπ δελ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ απφ απηήλ (πρ. ε δεκία ελφο 

κεραλήκαηνο ιφγσ έληνλσλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ). Αλ ζπκπεξηιεθζεί ζην θαλνληθφ 

θφζηνο ζα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αιινίσζε ηεο πιεξνθφξεζεο.  

ε) έλα παξειζνληηθφ θφζηνο δελ πξέπεη πνηέ λα επηβαξχλεη κηα κειινληηθή 

πεξίνδν, γηαηί ε επηρείξεζε δελ έρεη λα πεξηκέλεη θαλέλα φθεινο  απφ απηφ θαη ζα έρεη 

ζαλ απνηέιεζκα λα αιινησζεί ε απφδνζε ηεο. Αλ φκσο ην φθεινο απφ ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ηνπ θφζηνπο εκθαληζηεί ζε κειινληηθή πεξίνδν, ηφηε απηφ ην θφζηνο 

ζα πξέπεη λα θαηαινγηζηεί ζηελ πεξίνδν θαηά ηελ νπνία εκθαλίδεηαη ην φθεινο γηα ηελ 

επηρείξεζε. 
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      1.6. Μέθοδοι και Σεχνικέσ Κοςτολόγηςησ  
 

Σα πξσηνγελή ζηνηρεία ηεο θνζηνιφγεζεο, δειαδή νη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ην 

θφζηνο πνπ ζρεηίδεηαη κε ηηο πξψηεο χιεο, ηα άκεζα εξγαηηθά θαη ηα Γεληθά 

Βηνκεραληθά Έμνδα είλαη δπλαηφλ λα ηαμηλνκεζνχλ ζε δχν βαζηθέο θαηεγνξίεο, ηηο 

μεθόδοςρ κοζηολόγηζηρ θαη ηηο ηεσνικέρ κοζηολόγηζηρ, έηζη ψζηε κε ηα ίδηα 

ζηνηρεία λα επηηπγράλεηαη θάζε θνξά θαη έλαο δηαθνξεηηθφο αληηθεηκεληθφο ζθνπφο. 

(Βεληέξεο, 1986). 

Οη μέθοδοι κοζηολόγηζηρ εμαξηψληαη απφ ην είδνο ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, ηελ 

νπνία αθνινπζεί κία ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε. Καηά θχξην ιφγν ππάξρνπλ δχν βαζηθνί 

κέζνδνη (ζπζηήκαηα) θνζηνιφγεζεο: ε θνζηνιφγεζε ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο 

θαη ε θνζηνιφγεζε  ηεο ζπλερνχο παξαγσγήο. Η κοζηολόγηζη ηηρ εξαηομικεςμένηρ 

παπαγωγήρ πνπ νλνκάδεηαη θαη θνζηνιφγεζε θαηά παξαγγειία ή θαηά πξντφλ, 

εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα πξντφληα παξάγνληαη ζχκθσλα κε παξαγγειίεο 

ή παξηίδεο πνπ δίλνληαη απφ ηνπο πειάηεο ηεο επηρείξεζεο ή θαη εζσηεξηθά απφ άιια 

ηκήκαηα ηεο ίδηαο ηεο επηρείξεζεο. Δδψ νη θνξείο ηνπ θφζηνπο είλαη δηαθνξεηηθνί 

κεηαμχ ηνπο. ηελ κοζηολόγηζη ηηρ ζςνεσούρ παπαγωγήρ ή θνζηνιφγεζε θαηά θάζε 

ή θαηά δηαδηθαζία, εθαξκφδεηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε παξαγσγή αλαθέξεηαη ζε 

νκνεηδή πξντφληα πνπ παξάγνληαη ζπλερψο γηα κεγάιεο ρξνληθέο πεξηφδνπο θαη ζε 

κεγάιεο πνζφηεηεο (καδηθή παξαγσγή) κέζσ δηαδνρηθψλ ή θαη επαλαιακβαλφκελσλ 

δηαδηθαζηψλ. Δδψ νη θνξείο ηνπ θφζηνπο είλαη φινη φκνηνη κεηαμχ ηνπο (Καδαληδήο θαη 

ψξξνο, 2009). 

Οη ηεσνικέρ κοζηολόγηζηρ εμαξηψληαη απφ ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ε δηνίθεζε ηεο 

επηρείξεζεο ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ θνζηνινγηθή πιεξνθφξεζε. Δπεηδή ε 

δηνίθεζε ρξεηάδεηαη ηελ πιεξνθφξεζε γηα πνιινχο θαη δηάθνξνπο ιφγνπο, έρνπλ 

αλαπηπρζεί δηάθνξεο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο. Οη θπξηφηεξεο κεηαμχ απηψλ είλαη: ε 

ηερληθή ηνπ πιήξνπο θφζηνπο, ε ηερληθή ηνπ νξηαθνχ ή κεηαβιεηνχ θφζηνπο θαη ε 

ηερληθή ηνπ πξφηππνπ θφζηνπο (Βεληέξεο, 1986).  

Η ηεσνική ηος πλήποςρ (full) κόζηοςρ βαζίδεηαη ζηελ ηδέα φηη ην θφζηνο ησλ 

παξαγνκέλσλ πξντφλησλ απνηειείηαη απφ ην θφζηνο αλάισζεο ησλ πξψησλ πιψλ, ην 

θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο θαη ην ζχλνιν ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ, δειαδή 

ηφζν ησλ ζηαζεξψλ φζν θαη ησλ κεηαβιεηψλ. Η ηδέα απηή κνινλφηη είλαη ινγηθή έρεη 

ην κεηνλέθηεκα φηη αγλνεί ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ θφζηνπο θαη ηελ δηάθξηζε ηνπ ζε 
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ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ, κε απνηέιεζκα νη θνξείο ηνπ θφζηνπο λα επηβαξχλνληαη κε ην 

θφζηνο πνπ έρεη γίλεη εμαηηίαο ηνπο (άκεζν θφζηνο) θαη κε εθείλν ην νπνίν δελ 

νθείιεηαη ζ’ απηνχο.  

Η ηεσνική ηος οπιακού (marginal) ή μεηαβληηού (variable) κόζηοςρ εμνπδεηεξψλεη 

ην κεηνλέθηεκα ηεο πξνεγνχκελεο ηερληθήο, επηβαξχλνληαο ηνπο θνξείο ηνπ θφζηνπο 

κφλν κε ην ζχλνιν ηνπ κεηαβιεηνχ θφζηνπο, δειαδή κε ηηο πξψηεο χιεο, ηελ άκεζε 

εξγαζία θαη ηα κεηαβιεηά γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Σα ζηαζεξά γεληθά βηνκεραληθά 

έμνδα δελ επηβαξχλνπλ ηνπο θνξείο ηνπ θφζηνπο, αιιά εθπίπηνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο 

απφ ηα απνηειέζκαηα ηεο εθκεηάιιεπζεο ζαλ θφζηνο πεξηφδνπ. Απηφ δηθαηνινγείηαη 

απφ ην γεγνλφο φηη ηα ζηαζεξά Γ.Β.Δ. δεκηνπξγνχληαη εμαηηίαο ηνπ ρξφλνπ θαη δελ είλαη 

ην απνηέιεζκα ηεο παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο, εθφζνλ έηζη θαη αιιηψο ζα 

πξαγκαηνπνηεζνχλ αλεμαξηήησο ηνπ εάλ ππάξρεη παξαγσγή ή φρη. Χζηφζν, ζα πξέπεη 

λα ζεκεησζεί φηη δηαρξνληθά φια ηα ζηαζεξά έμνδα κεηαηξέπνληαη ζε κεηαβιεηά 

(Βεληέξεο, 1986). 

 Σέινο, ε ηεσνική ηηρ ππόηςπηρ κοζηολόγηζηρ (Standard Costing) βαζίδεηαη ζην  

πξφηππν θφζηνο θαη πξνυπνζέηεη ηνλ θαζνξηζκφ πξνηχπσλ δξαζηεξηφηεηαο θαη ηηκήο 

γηα ηηο ζπληζηψζεο ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο, δειαδή ηηο πξψηεο χιεο, ηελ άκεζε 

εξγαζία θαη ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα. Σν πξφηππν θφζηνο είλαη έλα 

πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο αιιά ζε θακηά πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηά ην πξαγκαηηθφ 

θφζηνο. Απνηειεί έλα θφζηνο "ζηφρν" γηα ηελ επηρείξεζε, έλαληη ηνπ νπνίνπ 

ζπγθξίλεηαη ην πξαγκαηηθφ απνινγηζηηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ πξντφλησλ ηεο. Σν 

απνηέιεζκα απηήο ηεο ζχγθξηζεο νδεγεί ζηνλ ππνινγηζκφ ησλ απνθιίζεσλ κεηαμχ ηνπ 

πξφηππνπ θαη ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο, νη νπνίεο αλαιχνληαη θαη εμάγνληαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ είλαη ρξήζηκα ζηε ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο επηρείξεζεο (Βεληέξεο, Κνέλ θαη Κσιέηζε, 2005).  

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηφ φηη ην θάζε ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο ζπλδπάδεη κηα 

κέζνδν παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο θαη κία ή πεξηζζφηεξεο ηερληθέο θνζηνιφγεζεο πνπ 

κπνξνχλ λα νκαδνπνηεζνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ δείρλεη ν παξαθάησ πίλαθαο 1. Γειαδή 

ην πιήξεο θφζηνο, ην νξηαθφ θφζηνο θαη ην πξφηππν θφζηνο κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ 

ηφζν ζηα πιαίζηα ηεο εμαηνκηθεπκέλεο παξαγσγήο φζν θαη ηεο ζπλερνχο παξαγσγήο. 

Δπηπιένλ, ην πξφηππν θφζηνο κπνξεί λα είλαη ή πιήξεο ή νξηαθφ. 
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Πίνακαρ 1.ςνδςαζμοί Μεθόδων Παπαγωγήρ και Σεσνικών Κοζηολόγηζηρ 

 Σεσνικέρ Κοζηολόγηζηρ 

Μέθοδοι                 

Παπαγωγήρ 

Πλήπερ 

Κόζηορ 

Οπιακό 

Κόζηορ 

Ππόηςπο Κόζηορ 

Πλήπερ Οπιακό 

Δμαηνκηθεπκέλε 

παξαγσγή 
    

πλερήο Παξαγσγήο 
    

Πεγή: Βεληέξεο (2008)                                       
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2:  ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΜΕ ΒΑΗ ΣΙ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ 

(ACTIVITY BASED COSTING-ABC) 

     2.1. Ιςτορική αναδρομή 
 

Σα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θάλνπλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ αξρή ηεο 

βηνκεραληθήο επαλάζηαζεο, φηαλ ε παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πεξηζζφηεξσλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ πεξηιάκβαλε έλαλ κηθξφ αξηζκφ πξντφλησλ, φπνπ ε άκεζε 

εξγαζία θαη νη πξψηεο χιεο απνηεινχζαλ ηνπο βαζηθνχο παξάγνληεο ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο, ελψ ην χςνο ησλ γεληθψλ βηνκεραληθψλ εμφδσλ ήηαλ ζρεηηθά κηθξφ. 

Σαπηφρξνλα, νη αιιαγέο ζηελ ηερλνινγία ήηαλ αξγέο κε ζπλέπεηα ηα πξντφληα λα 

παξνπζηάδνπλ κεγάιν θχθιν δσήο θαη κηθξέο αιιαγέο ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπο (Καδαληδήο 

θαη ψξξνο, 2009).  

Με ην πέξαζκα ηνπ ρξφλνπ, ε ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε αχμεζε ηεο 

έληαζεο ηνπ αληαγσληζκνχ ζε δηεζλέο επίπεδν, βειηίσζαλ ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, 

φπνπ άξρηζαλ λα παξάγνληαη πξντφληα θαη ππεξεζίεο πςειήο πνηφηεηαο θαη κε 

κηθξφηεξν θχθιν δσήο. Παξάιιεια, δηαθνξνπνηήζεθε ε ζχλζεζε ηνπ θφζηνπο κε 

κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ζηελ δηακφξθσζή ηνπ θαη 

ηαπηφρξνλα κε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ησλ γεληθψλ 

βηνκεραληθψλ εμφδσλ.  

Η κεηαηξνπή ηεο ζρέζεο άκεζνπ-έκκεζνπ θφζηνπο εηο βάξνο ηνπ πξψηνπ, είρε ζαλ 

απνηέιεζκα ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο λα δέρνληαη κεγάιε θξηηηθή 

πνπ βαζίδεηαη ζην επηρείξεκα φηη νδεγνχζαλ ζε ζπζηεκαηηθή αιινίσζε ηνπ 

πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ. Η αιινίσζε απηή πξνθχπηεη 

απφ ην γεγνλφο φηη νη δαπάλεο πνπ δηακνξθψλνπλ ηα γεληθά βηνκεραληθά έμνδα είλαη 

έκκεζεο σο πξνο ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο θαη ζπλεπψο 

ελζσκαηψλνληαη ζε απηφ κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε θξηηεξίσλ κεξηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηνλ φγθν παξαγσγήο, φπσο είλαη νη ψξεο άκεζεο εξγαζίαο, νη ψξεο ρξήζεο 

κεραλεκάησλ, ε αμία πξψησλ πιψλ θιπ. Έηζη νξηζκέλα πξντφληα ή ππεξεζίεο 

επηβαξχλνληαη πεξηζζφηεξν κε έκκεζεο δαπάλεο θαη νξηζκέλα ιηγφηεξν απφ εθείλεο κε 

ηηο νπνίεο ζα έπξεπε πξάγκαηη λα επηβαξπλζνχλ, νδεγψληαο ζε αλαθξηβέο θφζηνο. Απηφ 

ψζεζε ηηο επηρεηξήζεηο ζηελ αλαδήηεζε λέσλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ 

θνζηνιφγεζεο ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα πξνζδηνξίζνπλ ην θφζηνο ησλ παξαγφκελσλ 
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πξντφλησλ κε φζν ην δπλαηφ κεγαιχηεξε αθξίβεηα, πξνθεηκέλνπ νη δηνηθήζεηο ηνπο λα 

πάξνπλ ηηο νξζέο επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο πνπ ζα ηηο επηηξέςνπλ λα δηαηεξήζνπλ ή 

λα βειηηψζνπλ ηελ αληαγσληζηηθή ζέζε ηεο επηρείξεζεο (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 

2009). 

Έηζη απφ ην ηέινο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 θαη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 θάλεη 

ηελ εκθάληζε ηνπ έλα θαηλνχξην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα, εκπλεπζηέο ηνπ νπνίνπ είλαη νη 

θαζεγεηέο ηνπ “Harvard Business School” Robin Cooper θαη Robert Kaplan. Η 

θηινζνθία ηνπ έγθεηηαη ζηελ θνζηνιφγεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη απφ κία νηθνλνκηθή κνλάδα θαη νλνκάδεηαη «Κοζηολόγηζη καηά 

Γπαζηηπιόηηηα» ή φπσο είλαη δηεζλψο αλαγλσξηζκέλν Activity Based Costing 

(A.B.C.) (Κερξάο, 2009).  

      2.2. Φαρακτηριςτικά του A.B.C. 

Σν ζύζηημα Κοζηολόγηζηρ καηά Γπαζηηπιόηηηα(A.B.C.) βαζίδεηαη ζηελ ινγηθή φηη 

ε αηηία ηνπ θφζηνπο δελ είλαη ην πξντφλ αιιά νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζπκβάινπλ ζηελ 

παξαγσγή ηνπ. Απηφ απνηειεί θαη ηελ βαζηθφηεξε δηαθνξά κεηαμχ ησλ παξαδνζηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θνζηνιφγεζεο θαη ηνπ A.B.C. Αλαιπηηθφηεξα, ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα ζεσξνχλ φηη ηα πξντφληα δεκηνπξγνχλ ην θφζηνο, ελψ ην A.B.C. ζεσξεί φηη 

νη δξαζηεξηφηεηεο θαη δηεξγαζίεο πνπ παίξλνπλ κέξνο ζε κηα παξαγσγηθή δηαδηθαζία 

επζχλνληαη γηα ηελ θαηαλάισζε ησλ εμφδσλ, ηελ δεκηνπξγία δειαδή ηνπ θφζηνπο 

παξαγσγήο. Απηφ ην θφζηνο κεηαθέξεηαη ζηα πξντφληα θαη καδί κε ηα πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη δηακνξθψλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο (Καδαληδήο θαη 

ψξξνο, 2009). 

χκθσλα κε ηνλ Κερξά (2009, ζει.38) « ην A.B.C. είλαη έλα ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο 

ζην νπνίν νη δξαζηεξηφηεηεο είλαη νη θχξηνη θνξείο ηνπ θφζηνπο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ, 

αθνχ ππνινγηζηεί, θαηαλέκεηαη ζηνπο ηειηθνχο θνξείο ηνπ θφζηνπο, πνπ εθηφο ησλ 

έηνηκσλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ κπνξεί λα είλαη θαη νη πειάηεο ηεο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο». 

Σν ζχζηεκα Κνζηνιφγεζεο θαηά Γξαζηεξηφηεηα δελ αληαγσλίδεηαη νχηε αληηθαζηζηά 

ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, αιιά ιεηηνπξγεί ζπκπιεξσκαηηθά θαη 

ζπλεξγαηηθά γηα ηνλ ιφγν φηη αλαπηχρζεθε, εμειίρζεθε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα 

θαιχςεη ηηο αλάγθεο γηα ζπιινγή έγθπξσλ πιεξνθνξηψλ, απαξαίηεηεο γηα ηελ ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ απφ κία επηρείξεζε πνπ ιεηηνπξγεί ζε έλα πεξηβάιινλ φπνπ 
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επηθξαηεί έληνλνο θαη απμαλφκελνο αληαγσληζκφο ζε εζληθφ θαη δηεζλέο επίπεδν θαη φρη 

γηα λα θαιχςεη ηηο θνζηνινγηθέο αλάγθεο ηεο Υξεκαηννηθνλνκηθήο Λνγηζηηθήο 

(Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009). 

     2.3. Ανάπτυξη του ςυςτήματοσ A.B.C. 

Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα είλαη έλα 

θνζηνινγηθφ ζχζηεκα ην νπνίν αλαδεηθλχεη ηηο επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηεο κηαο 

επηρείξεζεο ζε θεληξηθνχο θνξείο θφζηνπο. χκθσλα κε ηνπο θαζεγεηέο Hilton, Maher 

θαη Selto ηα βαζηθά βήκαηα ζρεδηαζκνχ, αλάπηπμεο θαη ιεηηνπξγίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα είλαη ηα εμήο (Hilton, Maher θαη Selto, 2003): 

α) Καζνξηζκφο θαη επηινγή ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηα πξντφληα ηεο 

επηρείξεζεο. Πεξηιακβάλνληαη νη δξαζηεξηφηεηεο απφ φιν ην θάζκα ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηεο επηρείξεζεο (ζρεδηαζκφο παξαγσγήο, παξαγσγή, marketing, δηαλνκή θ.α.) 

β) Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνζδηνξίδνληαη ζην βήκα «α» 

γ) Καζνξηζκφο  ησλ νδεγψλ θφζηνπο ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο  

δ) Τπνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε θάζε θνξέα θφζηνπο 

Πξηλ φκσο απφ ηελ παξνπζίαζε ησλ παξαπάλσ βεκάησλ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα 

νξηνζεηήζνπκε ηελ έλλνηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ.  Μηα δξαζηεξηόηεηα πεξηγξάθεη ηνλ 

ηξφπν κε ηνλ νπνίν κηα επηρείξεζε ρξεζηκνπνηεί ηνλ ρξφλν θαη ηνπο πφξνπο γηα ηελ 

επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο. Καηαλαιψλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο (εηζξνέο) γηα λα 

παξάγνπλ ζπγθεθξηκέλεο εθξνέο. Η βαζηθή ηνπο ιεηηνπξγία είλαη λα κεηαηξέπνπλ ηνπο 

πφξνπο, δειαδή ηνπο ζπληειεζηέο παξαγσγήο (πξψηεο χιεο, εξγαζία, ηερλνινγία, 

θεθάιαην, πξνκεζεπηέο θιπ) ζε πξντφληα ή ππεξεζίεο. Ο ηξφπνο κε ηνλ νπνίν 

δηεθπεξαηψλεηαη κηα δξαζηεξηφηεηα νλνκάδεηαη δηαδηθαζία. Μηα δηαδηθαζία 

ζπκπεξηιακβάλεη φιεο ηηο ζπζηεκαηηθέο πξάμεηο θαη ιεηηνπξγίεο πνπ ζπκκεηέρνπλ γηα 

ηελ κεηαηξνπή ησλ εηζξνψλ ζε εθξνέο (Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009). 

Βήμα 1: Καθοπιζμόρ και επιλογή ηων δπαζηηπιοηήηων 

ην βήκα απηφ γίλεηαη αθξηβήο αλαγλψξηζε θαη θαζνξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο αγαζνχ ή ηελ παξνρή κηαο ππεξεζίαο. 

Καηαγξάθνληαη δειαδή φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαηαλαιψλνπλ θφζηε θαη 
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εληνπίδεηαη ην εχξνο ησλ εξγαζηψλ πνπ πεξηιακβάλεη ε θάζε δξαζηεξηφηεηα. Η 

ιεπηνκεξήο θαηαγξαθή ησλ δξαζηεξηνηήησλ γίλεηαη κε ηελ ρξήζε δηαγξακκαηηθήο 

ξνήο, επηηφπηα παξαηήξεζε, ή κε ζπλεληεχμεηο θαη ζπκπιήξσζε εξσηεκαηνινγίσλ απφ 

ηνπο ππεχζπλνπο. Όζν κεγαιχηεξνο είλαη ν αξηζκφο ησλ δξαζηεξηνηήησλ, ηφζν 

αθξηβέζηεξνο ζα είλαη θαη ν πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο. Χζηφζν, ζε κηα ηέηνηα 

πεξίπησζε, ην θφζηνο δηαρείξηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο  A.B.C. απφ κηα επηρείξεζε είλαη 

πνιχ κεγάιν. Γηα ην ιφγν απηφ ππάξρεη έλαο πξαθηηθφο θαη ρξήζηκνο ηξφπνο 

νκαδνπνίεζεο θαη ζχκπηπμεο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζε δεμακελέο θφζηνπο (pools cost) 

πνπ αλαιχεηαη ζε πέληε γεληθά επίπεδα (Γθίλνγινπ, ηαπξηαλίδεο, 2014): 

 Γπαζηηπιόηηηερ επιπέδος μονάδαρ ηος παπαγόμενος πποϊόνηορ: 

εθηεινχληαη θάζε θνξά πνπ παξάγεηαη κηα κνλάδα πξντφληνο θαη 

θαηαλαιψλνληαη ζε άκεζε αλαινγία κε ηνλ φγθν παξαγσγήο, δειαδή κε ηνλ 

αξηζκφ ησλ παξαγφκελσλ  κνλάδσλ.  

 Γπαζηηπιόηηηερ επιπέδος παπηίδαρ πποϊόνηων: πξαγκαηνπνηνχληαη θάζε 

θνξά πνπ παξάγεηαη κηα παξηίδα πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. Σν θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ απηψλ πνηθίιεη αλάινγα κε ην πιήζνο ησλ παξηίδσλ πνπ 

παξάγνληαη, ελψ δελ επεξεάδεηαη απφ ηνλ αξηζκφ ησλ κνλάδσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηελ παξηίδα. 

 Γπαζηηπιόηηηερ επιπέδος πποϊόνηορ: εθηεινχληαη γηα ηελ παξαγσγή ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πξντφληνο ή ππεξεζίαο, αλεμάξηεηα απφ ηνλ αξηζκφ ησλ 

κνλάδσλ ή ησλ παξηίδσλ παξαγσγήο ηνπ πξντφληνο ή ηεο ππεξεζίαο. 

 Γπαζηηπιόηηηερ επιπέδος πελάηη: πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε 

ηεο ζπλεξγαζίαο ηεο επηρείξεζεο κε έλαλ πειάηε ή ηεο εμππεξέηεζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ πειάηε. 

 Γπαζηηπιόηηηερ ςποζηηπικηικών ςπηπεζιών: πεξηιακβάλνληαη φιεο 

εθείλεο νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ δηνίθεζε, ηηο ινγηζηηθέο 

ππεξεζίεο, ηελ ζπληήξεζε ησλ θηηξίσλ, ηε θχιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, 

θιπ, θαη είλαη θνηλέο γηα φια ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο γηαηί αθνξνχλ ηελ 

επηρείξεζε ζην ζχλνιφ ηεο. 

       Βήμα 2:  Πποζδιοπιζμόρ ηος κόζηοςρ ηων δπαζηηπιοηήηων  

ην βήκα απηφ ππνινγίδεηαη ην θφζηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε 

δξαζηεξηφηεηα, δειαδή πνηα έμνδα θάλεη ε επηρείξεζε γηα λα εθηειεζηνχλ νη 

δξαζηεξηφηεηεο. Σα έμνδα είλαη νη αλαισζέληεο ζπληειεζηέο παξαγσγήο φπσο ε  
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εξγαζία, ε ηερλνινγία, ην θεθάιαην, νη πξψηεο χιεο, νη απνζβέζεηο ησλ παγίσλ θαη 

πνιιά άιια. Ο θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο γίλεηαη κε ηελ 

ρξήζε ζπληειεζηψλ θαηαινγηζκνχ ηνπ θφζηνπο (cost drivers). Σα άκεζα έμνδα 

θάζε δξαζηεξηφηεηαο απνδίδνληαη απεπζείαο ζε απηήλ, ελψ ηα έκκεζα έμνδα πνπ 

αθνξνχλ δχν ή πεξηζζφηεξεο δξαζηεξηφηεηεο θαηαινγίδνληαη αλαινγηθά κε βάζε 

ηνλ ζπληειεζηή θαηαλνκήο πνπ έρεη επηιερζεί (Γθίλνγινπ θαη ηαπξηαλίδεο, 2014).  

      Βήμα 3: Καθοπιζμόρ  ηων οδηγών κόζηοςρ ηηρ κάθε δπαζηηπιόηηηαρ  

Δπηιέγνληαη νη νδεγνί θφζηνπο (cost drivers) γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα. Σα θξηηήξηα 

επηινγήο πξέπεη λα είλαη απζηεξά πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζνχλ νη απζαίξεηεο ή 

ιαλζαζκέλεο θαηαλνκέο ηνπ θφζηνπο πξνο ηνπο θνξείο. Οη θπξηφηεξνη παξάγνληεο 

αμηνιφγεζεο ελφο νδεγνχ θφζηνπο είλαη: λα δηθαηνινγεί πιήξσο ηελ θαηαλνκήο ηνπ 

θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνο ηνπο θνξείο, λα είλαη κεηξήζηκνο θαη 

αλαγλσξίζηκνο θαη λα έρεη άκεζε ζρέζε κε ηνπο θνξείο πνπ δέρνληαη ην θφζηνο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ. Δλδεηθηηθά, νδεγνί θφζηνπο δξαζηεξηνηήησλ απνηεινχλ ν 

αξηζκφο παξαγγειηψλ αγνξάο πξψησλ πιψλ, νη εθζέζεηο ή νη ψξεο ειέγρνπ, νη 

πιεξσκέο, νη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ κεραλψλ θ.α (Κερξάο, 2009).   

Βήμα 4: Τπολογιζμόρ ηος κόζηοςρ ηων δπαζηηπιοηήηων ζε κάθε θοπέα  

κόζηοςρ 

Αθνχ έρεη εμαζθαιηζηεί ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο ηεο 

δξαζηεξηφηεηαο, ζην ηέηαξην θαη ηειεπηαίν βήκα πξαγκαηνπνηείηαη ν θαηαινγηζκφο 

ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ζηνπο θνξείο ηνπ θφζηνπο. αλ θνξείο θφζηνπο 

εθηφο απφ ηα παξαγφκελα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο, κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ 

θαη νη πειάηεο ηεο επηρείξεζεο (κεκνλσκέλνη ή νκαδνπνηεκέλνη ζε θαηεγνξίεο). Ο 

θαηαινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ζηνπο ηειηθνχο θνξείο πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ ρξήζε 

ησλ θαηάιιεισλ νδεγψλ θφζηνπο  πνπ έρνπλ ήδε επηιεγεί. 

     2.4. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του ςυςτήματοσ A.B.C 

Η θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα παξνπζηάδεη αξθεηά πιενλεθηήκαηα αιιά θαη 

θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Σα ζεκαληηθφηεξα απφ απηά αλαθέξνληαη παξαθάησ 

(Καδαληδήο θαη ψξξνο, 2009): 
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Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηνπ A.B.C. είλαη: 

1) Πξνζθέξεη κηα θαζαξφηεξε εηθφλα γηα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάζε ζηνηρείν 

ησλ πξντφλησλ, ησλ ππεξεζηψλ θαη ησλ δξαζηεξηνηήησλ κηαο νηθνλνκηθήο 

κνλάδαο ζπκβάιεη ζηα ζπλνιηθά ηεο θέξδε. 

2) πκβάιεη θαη ππνζηεξίδεη απνηειεζκαηηθά ηελ ιήςε επηρεηξεκαηηθψλ 

απνθάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηξεηο βαζηθνχο ηνκείο: 

 ηελ ηηκνιφγεζε πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ 

 ηελ δηαθνξνπνίεζε ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο επηρείξεζεο 

είηε κε ηελ παξνπζίαζε θαη πξνψζεζε λέσλ πξντφλησλ, είηε κε ηελ 

δηαθνπή παξαγσγήο κέξνπο απηψλ 

 ην ζρεδηαζκφ θαη αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ 

3) Αληί λα ρξεζηκνπνηεί αλνχζηεο κεζφδνπο επηκεξηζκνχ ησλ γεληθψλ εμφδσλ φπσο 

είλαη νη εξγαηνψξεο θαη νη κεραλνψξεο, ρξεζηκνπνηεί πνιιαπιά αίηηα θφζηνπο 

γηα λα δηαλείκεη ηα γεληθά έμνδα ζηηο δξαζηεξηφηεηεο θη απφ εθεί ζηνπο θνξείο 

θφζηνπο, ζχκθσλα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ απφ απηνχο. Έηζη 

επηηπγράλεηαη αθξηβέζηεξνο επηκεξηζκφο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο. 

4) Οη επηρεηξήζεηο κε πςειά γεληθά βηνκεραληθά έμνδα, κε κεγάιε πνηθηιία 

πξντφλησλ θαη κεγάιε κεηαβιεηφηεηα ζηνλ αξηζκφ ησλ παξηίδσλ πνπ 

παξάγνληαη, επσθεινχληαη  πεξηζζφηεξν απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα. 

5) πκβάιεη ζηελ βειηίσζε ησλ δηαδηθαζηψλ κέζσ ηεο παξνρήο ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

βνεζνχλ ζηελ αλαγλψξηζε εθείλσλ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνξξνθνχλ 

πεξηζζφηεξνπο πφξνπο.   

6) Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ επηηπγράλεηαη ε δηάθξηζε ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ζε απηέο πνπ πξνζζέηνπλ αμία (value added activities) θαη ζε 

απηέο πνπ δελ πξνζθέξνπλ αμία (non-value added activities) θαη άξα ζα πξέπεη 

λα εμαιεηθζνχλ. 

Παξφιν πνπ ε θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα πιενλεθηεί ζε αξθεηά ζεκεία ζε 

ζρέζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο, δελ πξέπεη λα παξαβιέςνπκε ην 

γεγνλφο φηη παξνπζηάδεη θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Η θπξηφηεξε θξηηηθή πνπ δέρεηαη 

είλαη φηη δελ έρεη απνδεηρζεί πιήξσο ε ζεηηθή επίπησζε ηεο ζηελ θεξδνθνξία ησλ 

επηρεηξήζεσλ. 
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Σα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηνπ A.B.C. είλαη : 

1) Γελ είλαη ζπκβαηφ κε ηηο γεληθά απνδεθηέο αξρέο ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

ινγηζηηθήο, αθνχ παξνηξχλεη ηνλ θαηαινγηζκφ εμφδσλ, φπσο είλαη ηα έμνδα 

έξεπλαο θαη αλάπηπμεο, ζην θφζηνο ησλ πξντφλησλ. Γηα ην ιφγν απηφ πνιιέο 

επηρεηξήζεηο ρξεζηκνπνηνχλ ην A.B.C. γηα εζσηεξηθή κφλν ρξήζε θαη ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο γηα ηελ δεκνζίεπζε ησλ 

ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ θαη ηελ πιεξνθφξεζε ησλ εμσηεξηθψλ 

ελδηαθεξνκέλσλ. 

2)  Σν ζχζηεκα A.B.C. ζε ζχγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά, ραξαθηεξίδεηαη απφ 

πνιππινθφηεηα κε απνηέιεζκα νη επηρεηξήζεηο λα αληηκεησπίδνπλ πνιιέο θνξέο 

δπζθνιία θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ αιιά θαη ηελ εθαξκνγή ηνπ. 

3) Σν θφζηνο γηα ηελ εθαξκνγή ελφο ζπζηήκαηνο A.B.C. είλαη πςειφ, θαζψο 

απαηηείηαη ε ζπιινγή πιήζνπο δεδνκέλσλ, ε θαηάιιειε ηερλνγλσζία, ε χπαξμε 

αλεπηπγκέλσλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ. 

Δπίζεο φζν απμάλεηαη ε πνιππινθφηεηα θαη ε πνηθηιία ησλ παξαγφκελσλ 

πξντφλησλ, ηφζν κεγαιψλεη ν φγθνο ησλ πξνο δηαρείξηζε ζηνηρείσλ. Απηφ 

νδεγεί ηηο επηρεηξήζεηο λα εθθξάδνπλ δπζπηζηία γηα ην θαηά πφζν 

αληηζηαζκίδεηαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. κε ηα νθέιε πνπ πξνζθέξεη. 
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 3: ΕΠΙΚΟΠΗΗ ΕΡΕΤΝΨΝ ΣΗ ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΣΟΤ 

A.B.C.  Ε ΜΟΝΑΔΕ ΤΓΕΙΑ 

Όπσο ζπκβαίλεη κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο έηζη θαη ε θνζηνιφγεζε 

κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο γελλήζεθε γηα λα εμππεξεηεί θαη λα βνεζάεη ηηο 

βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο.  Όκσο ην A.B.C. είλαη εμίζνπ αλαγθαίν γηα ηηο επηρεηξήζεηο 

παξνρήο ππεξεζηψλ, φπσο  ηξάπεδεο, λνζνθνκεία, μελνδνρεία, εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα 

θιπ. γηα ην ιφγν φηη ηα έκκεζα-γεληθά έμνδα απηψλ ησλ επηρεηξήζεσλ είλαη πνιχ 

πεξηζζφηεξα απφ ηα αληίζηνηρα ησλ βηνκεραληθψλ κνλάδσλ (Κερξάο, 2009). 

Δηδηθφηεξα, ζηνλ ρψξν ηεο πγείαο ε ζεκαληηθή κείσζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

θαη ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ δίλεηαη πιένλ ζηηο επηδφζεηο ησλ παξνρψλ πγείαο, νδήγεζε 

πνιινχο δηεπζπληέο λνζνθνκείσλ λα αλαδεηνχλ λέα εξγαιεία δηαρείξηζεο θαη ηερληθέο 

πνπ ζα βνεζήζνπλ ζηελ νξζνινγηθφηεξε θαη απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ. Η 

θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο απνηειεί κηα ηέηνηα ηερληθή θαη ε εθαξκνγή 

ηεο ζηα λνζνθνκεία παξνπζηάδεη φιν θαη κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ απφ ηνπο εξεπλεηέο 

θαη κειεηεηέο, ιφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ απηήλ. 

Μέρξη ζήκεξα, έρνπλ γίλεη πνιιέο έξεπλεο θαη κειέηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ A.B.C. 

ζηηο κνλάδεο παξνρήο πγείαο θαη ηα λνζειεπηηθά ηδξχκαηα θαη γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ ζε απηά. Δλδεηθηηθά, ζην άξζξν ηνπ Udpa (1996) 

πεξηγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηνπ A.B.C. ζηηο ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη ζηνπο 

εζσηεξηθνχο αζζελείο ησλ λνζνθνκείσλ. χκθσλα κε απηφ ηα παξαδνζηαθά 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο θαηαινγίδνπλ ηα γεληθά έμνδα ζηνπο αζζελείο κε ηνλ ίδην 

ηξφπν, ρσξίο λα ιακβάλνπλ ππφςε ην είδνο ηνπ αζζελνχο, ην επίπεδν ηεο πεξίζαιςεο 

θαη θξνληίδαο πνπ ρξεηάδεηαη, ηηο δηαδηθαζίεο πνπ εθηεινχληαη θαηά ηελ λνζειεία ηνπ 

θαζψο θαη ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην λνζνθνκείν. Χο εθ ηνχηνπ, απηφ κπνξεί λα 

νδεγήζεη ζε ιαλζαζκέλν ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά αζζελή. Η ηηκνιφγεζε πνπ 

ηζηνξηθά  δελ απνηεινχζε ζεκαληηθφο παξάγνληαο ζην marketing ησλ λνζνθνκείσλ, 

απνηειεί πιένλ ζεκαληηθφ θξηηήξην, ιφγσ ηνπ αληαγσληζκνχ πνπ ππάξρεη κεηαμχ ησλ 

λνζνθνκείσλ θαη ησλ κεγάισλ ηδησηηθψλ επηρεηξήζεσλ παξνρήο πγείαο. Ο 

αληαγσληζκφο απηφο ελίζρπζε ηελ ζεκαληηθφηεηα ηεο αθξηβήο πιεξνθφξεζεο ηνπ 

θφζηνπο, θαζηζηψληαο ηελ αλάγθε γηα έλα λέν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο επείγνπζα 

πξνηεξαηφηεηα απφ ηα πεξηζζφηεξα λνζνθνκεία. 
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ην άξζξν ηεο Chan (1993) παξνπζηάδεηαη πψο ε εθαξκνγή ηνπ A.B.C. ζηα 

λνζνθνκεία δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζηνπο δηαρεηξηζηέο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο λα 

πξνγξακκαηίδνπλ θαιχηεξα θαη λα ειέγρνπλ ην θφζηνο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ, 

πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξήζνπλ πγηήο ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ 

δηνηθνχλ. Παξνπζηάδνληαο σο παξάδεηγκα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. ζε 

ηέζζεξα είδε εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ ππνβάιινληαη νη αζζελείο θαη 

δηεθπεξαηψλνληαη ζε λνζνθνκείν θαη ζπγθξίλνληάο ην κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα 

θνζηνιφγεζεο, απνδεηθλχεηαη φηη ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ππεξθνζηνινγνχλ ηηο 

απιέο εμεηάζεηο, ελψ αληίζεηα ηηο ζχλζεηεο ηηο ππνθνζηνινγνχλ. Αληίζεηα, ε 

θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα ππνινγίδεη ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ κε πην αθξηβή 

ηξφπν. Έηζη νη δηεπζπληέο ζπγθξίλνληαο ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ κε ηα έζνδα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ απηέο, ηνπο επηηξέπεη λα πξνζδηνξίζνπλ ηηο κε απνδνηηθέο 

εμεηάζεηο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη κεγαιχηεξν απφ ηα θαζνξηζκέλα έζνδα πνπ 

απνθνκίδνπλ απφ απηέο θαη λα ιάβνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα είηε γηα λα κεηψζνπλ είηε 

γηα λα εμαιείςνπλ ηηο κε απαξαίηεηεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηελ πινπνίεζε ησλ εμεηάζεσλ.  Δλαιιαθηηθή ιχζε ζα ήηαλ ε αιιαγή ηνπ κείγκαηνο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξέρνπλ ζηνπο πνιίηεο, κεηψλνληαο ηηο δαπαλεξέο ππεξεζίεο φζν 

ην δπλαηφ πεξηζζφηεξν.    

ην άξζξν ησλ Waters, Abdallah θαη Santillian (2001) κειεηάηαη ε δπλαηφηεηα 

αλάπηπμεο ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. ζε αλαπηπζζφκελεο ρψξεο θαη ζπγθεθξηκέλα ε 

εθαξκνγή ηνπ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο αλά ππεξεζία παξνρήο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο ζην Πεξνχ. Δηδηθφηεξα, κειεηάηαη ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C.  ζε 

δχν θιηληθέο ηνπ ηλζηηηνχηνπ MaxSalud ζηηο θνηλφηεηεο Balta θαη Urrunaga ηνπ Πεξνχ. 

Σν MaxSalud είλαη ηδησηηθφ κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα ηλζηηηνχην πςειήο 

πνηφηεηαο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. Σν άξζξν θαηαιήγεη φηη ε εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο A.B.C. ζηηο αλαπηπζζφκελεο ρψξεο είλαη εθηθηή, απνδίδνληαο 

απνηειέζκαηα πνπ έρνπλ άκεζε εθαξκνγή ζηελ ηηκνιφγεζε θαη ζηελ δηαρείξηζε. Σν 

ζχζηεκα A.B.C. ππνινγίδεη ην θφζηνο ζηηο επηκέξνπο θιηληθέο ηνπ νξγαληζκνχ, γηα ηα 

ηκήκαηα θαη ππεξεζίεο αλάινγα κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ απαηηνχληαη, 

πξνζδηνξίδνληαο πσο ν νξγαληζκφο δαπαλά θαη θαηαλέκεη ηα ρξήκαηά ηνπ. Έρνληαο 

απηήλ ηελ πιεξνθνξία πξνζδηνξίδνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ επηθέξνπλ έζνδα θαη 

εθείλεο πνπ είλαη δεκηνγφλεο γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν νξγαληζκφ. Δπίζεο ην ζχζηεκα 

A.B.C. ππνγξακκίδεη ηα ζεκεία ζηηο δηαδηθαζίεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο πνπ 

επηδέρνληαη βειηίσζε  ηεο απνδνηηθφηεηάο ηνπο. 
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ην άξζξν ηνπο νη Shander, Hofmann et al (2010) αλαθέξνπλ ηελ αλάγθε γηα ηελ 

εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C., πξνθεηκέλνπ λα πξνζδηνξηζηεί ην θφζηνο 

κεηάγγηζεο αίκαηνο ζε αζζελείο, δεδνκέλνπ φηη εδψ θαη θαηξφ ππάξρεη ε ππνςία φηη ε 

αμηνπνίεζε ηνπ αίκαηνο θαηαλαιψλεη πεξηζζφηεξνπο πφξνπο ηεο πγεηνλνκηθήο 

πεξίζαιςεο απ΄ φηη έρνπλ αλαθέξεη πξνεγνχκελεο κειέηεο. Σν άξζξν αλαθέξεη ηελ 

εθαξκνγή ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ αθξηβή πξνζδηνξηζκφ ηνπ 

θφζηνπο κεηάγγηζεο αίκαηνο πνπ πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηέζζεξα λνζνθνκεία, δχν ζηηο 

ΗΠΑ θαη δχν ζηελ Δπξψπε. Σν ζπκπέξαζκα ήηαλ φηη ην ζχζηεκα A.B.C. επηβεβαίσζε 

ηελ ππνςία φηη ην θφζηνο κεηάγγηζεο αίκαηνο είρε ππνηηκεζεί κέρξη ζήκεξα. 

Παξαηεξήζεθε φηη ην θφζηνο δηαθνξνπνηείηαη απφ γεσγξαθηθή άπνςε θαη επηπιένλ 

πξνζδηνξίδνληαη νη επθαηξίεο γηα ηελ ζπγθξάηεζε ηνπ θφζηνπο, πηνζεηψληαο 

πξνγξάκκαηα γηα ηελ κείσζε θαη ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ηνπ αίκαηνο. Δπίζεο, 

επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα κειινληηθψλ κειεηψλ γηα ηελ δηαπίζησζε αλ ν 

απζηεξφηεξνο έιεγρνο ηεο ρξήζεο ηνπ αίκαηνο ζα βειηίσλε ηελ ρξεζηκφηεηα θαη 

πνηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θαη ζα κείσλε πεξεηαίξσ ην θφζηνο. 

ην άξζξν ηνπο νη West θαη West ην 1997 αλαθέξνπλ φηη ε εθαξκνγή ζηηο κνλάδεο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ελφο ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ κε βάζε ηηο νκνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (Diagnosis Related Groups, DRGs), ελίζρπζε ηελ αλάγθε γηα 

ηελ πηνζέηεζε ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα. χκθσλα κε ην ζχζηεκα απηφ 

ηα λνζνθνκεία ζα απνδεκησλφηαλ, δειαδή ζα είραλ έζνδα, κε βάζε ηελ δηαγλσζηηθή 

θαηεγνξία (DRG) πνπ αλήθεη ν αζζελήο θαη φρη κε βάζε ηηο ππεξεζίεο θαη ην θφζηνο 

ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξείραλ. Έηζη ε γλψζε ηνπ θφζηνπο ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο 

κείσζεο ησλ δαπαλψλ ήηαλ πνιχ ζεκαληηθή. Μφλν αλ ηα έζνδα ηνπ λνζνθνκείνπ κε 

βάζε ην DRG ππεξέβαηλαλ ην θφζηνο ησλ αληίζηνηρσλ ππεξεζηψλ, ηα λνζνθνκεία ζα 

κπνξνχζαλ λα έρνπλ θέξδνο. Έηζη απαηηνχληαλ λέεο θαη πην αθξηβείο κέζνδνη 

θνζηνιφγεζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή επηβίσζε ησλ λνζνθνκείσλ. Σν ζχζηεκα A.B.C. 

αληαλαθιά κηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο θφζηνπο. 

Αληίζηνηρα, ε κειέηε ησλ Capettini, Chow, θαη McNamee ην 1998 επηζεκαίλεη ηελ 

ζεκαληηθφηεηα ηεο εθαξκνγήο ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα απφ ηα 

λνζνθνκεία, ιφγσ ησλ ξαγδαίσλ  εμειίμεσλ ζηελ ηαηξηθή ηερλνινγία θαη ηελ εθαξκνγή 

ηνπ λένπ ζπζηήκαηνο πιεξσκψλ ησλ λνζνθνκείσλ κε βάζε ηηο νκνηνγελείο 

δηαγλσζηηθέο θαηεγνξίεο (Diagnosis Related Groups, DRGs), πξνθεηκέλνπ λα 

ζπλερηζηεί ε βησζηκφηεηα ησλ λνζνθνκείσλ. 
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Απφ ηελ άιιε κεξηά ππάξρνπλ θαη κειέηεο πνπ παξνπζηάδνπλ κηα δπζπηζηία ησλ 

νξγαληζκψλ παξνρήο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ζηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. 

ην άξζξν ηνπ Lawson ην 2005 αλαθέξνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο έξεπλαο πνπ 

δηεμάρζεθε ην 2004 γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. απφ ηνπο νξγαληζκνχο 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ζπγθξίλνληάο ηελ κε ηα απνηειέζκαηα αληίζηνηρεο έξεπλαο 

πνπ έγηλε κηα δεθαεηία πξηλ, ην 1994. Κάλνληαο απηήλ ηελ ζχγθξηζε δηαπηζηψζεθε φηη 

ελψ νη νξγαληζκνί παξνρήο πγείαο παξακέλνπλ δπζαξεζηεκέλνη θαηά κέζν φξν απφ ηα 

ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο πνπ δηαζέηνπλ, ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. απφ απηά 

κεηψζεθε ζε ζρέζε κε ην 1994 θαη φιν θαη ιηγφηεξνη νξγαληζκνί πηνζεηνχλ πιένλ απηή 

ηελ ηερληθή. Οη ιφγνη πνπ αλαθέξνληαη είλαη απφ ηελ κία ην πςειφ θφζηνο εθαξκνγήο 

ηνπ ζπζηήκαηνο A.B.C. θαη ε δπζθνιία ή αδπλακία πνιιέο θνξέο ζπιινγήο ησλ 

απαξαίηεησλ ζηνηρείσλ θαη πιεξνθνξηψλ γηα ην ζχζηεκα θαη απφ ηελ άιιε ε έιιεηςε 

εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ θαη ε έιιεηςε δέζκεπζε ηεο δηνίθεζεο. 

Δπίζεο, ζην άξζξν ησλ Arnaboldi θαη Lapsley (2005) εμεηάδεηαη ε πνξεία ηνπ   

ζπζηήκαηνο  A.B.C., απφ ηελ αξρηθή ηδέα θαη έγθξηζή ηνπ κέρξη ηνλ ζρεδηαζκφ, ηελ 

πινπνίεζε ηνπ θαη ηελ ρξήζε ησλ πιεξνθνξηψλ, ζε δηάζηεκα ελλέα εηψλ, ζε έλα 

θέληξν κεηάγγηζεο αίκαηνο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ. Η κειέηε απνθαιχπηεη φηη ηελ 

δπζθνιία θαη ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δηαδηθαζία εθαξκνγήο ηνπ A.B.C. ζηνπο 

νξγαληζκνχο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, ε νπνία επεξεάδεηαη απφ κηα ζεηξά 

παξάγνληεο: α) ηελ δέζκεπζε θαη ππνζηήξημε ηεο δηνίθεζεο, β) ηελ παξνπζία ελφο 

ζηειέρνπο ηεο επηρείξεζεο πνπ ζα ππνζηεξίδεη δηαξθψο ηα νθέιε ηνπ A.B.C., γ) ηελ 

χπαξμε ελφο έκπεηξνπ εμσηεξηθνχ ζπκβνχινπ κε ηελ απαηηνχκελε ηερληθή επάξθεηα 

γηα ηνλ πξνζδηνξηζκφ ησλ δξαζηεξηνηήησλ θαη ησλ νδεγψλ θφζηνπο, δ) ην κέγεζνο θαη 

ηελ εηεξνγέλεηα ηεο νκάδαο πνπ ζα αζρνιεζεί κε ηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ ζπζηήκαηνο, ε) 

ηελ ζπκκεηνρή ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή ηνπ A.B.C. κεηψλνληαο έηζη ηελ 

αληίζηαζή ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα πινπνίεζήο ηνπ, ζη) ηελ αιιειεπίδξαζε κε ηα 

ππάξρνληα ζπζηήκαηα θαη δ) ηελ χπαξμε ηνπ αληαγσληζηηθνχ πεξηβάιινληνο πνπ 

επεξεάδεη ηφζν ηελ εμέιημε ηνπ ίδηνπ ηνπ ζπζηήκαηνο φζν θαη ησλ πνηνηηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηφ.           
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 4: ΕΘΝΙΚΟ ΤΣΗΜΑ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ  Γ.Ν.ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ  

    4.1. Σο ύςτημα Τγείασ ςτην Ελλάδα 

Σν ζχζηεκα πγείαο ζηελ Διιάδα ρξεκαηνδνηείηαη κέζσ ελφο ζπλδπαζκνχ δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ πφξσλ. Η δεκφζηα ρξεκαηνδφηεζε πξνέξρεηαη απφ ηελ θνηλσληθή 

αζθάιηζε θαη ηε θνξνινγία. Βαζηθή πεγή εζφδσλ γηα ηα ηακεία θνηλσληθήο αζθάιηζε 

απνηεινχλ νη εηζθνξέο εξγνδνηψλ θαη εξγαδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλφκελσλ ησλ 

εηζθνξψλ ηνπ θξάηνπο γηα ηνπο δεκφζηνπο ππαιιήινπο.  

Ο θξαηηθφο πξνυπνινγηζκφο κέζσ ησλ άκεζσλ θαη έκκεζσλ θφξσλ, θαιχπηεη ηηο 

δηνηθεηηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο πγείαο, ηηο δαπάλεο γηα ηα θέληξα πγείαο, επηδνηεί 

ηα δεκφζηα λνζνθνκεία, ηα αγξνηηθά ηαηξεία θαη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, επελδχεη ζε 

θεθαιαηνπρηθά αγαζά (θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, βηνταηξηθφ εμνπιηζκφ θιπ) θαη 

ρξεκαηνδνηεί ηελ εθπαίδεπζε ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο (ΙΝΔ, Δπηζηεκνληθέο 

Δθζέζεηο, 2012). 

Δικόνα 4. Υπημαηοδοηικέρ ποέρ και ποέρ ςπηπεζιών ζηο ελληνικό ζύζηημα ςγείαρ 

 
Πεγή: Sissouras et al. (1994) cited in ΙΝΕ (2012) 
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      4.2. Προφίλ του Γ.Ν. Παπαγεωργίου Θεςςαλονίκησ 

Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ είλαη Ννκηθφ Πξφζσπν Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ, κε 

θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα, πξνζθέξεη ππεξεζίεο πξφιεςεο, δηάγλσζεο, ζεξαπείαο θαη 

απνθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1999 κε θιηληθέο Ιδησηηθνχ Γηθαίνπ θαη Δ..Τ. 

Δίλαη πιήξσο εληαγκέλν ζην Δ..Τ., επνπηεχεηαη απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο, 

εθεκεξεχεη ζηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο εθεκεξηψλ ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

Θεζζαινλίθεο θαη απνηειεί κηα λνζνθνκεηαθή κνλάδα κε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη πςειέο 

πξνδηαγξαθέο ζρεδηαζκνχ θαη ηερλνινγίαο. Η εγθαηάζηαζε Παλεπηζηεκηαθψλ 

Κιηληθψλ ην έηνο 2004, νινθιήξσζε κε ηνλ θαιχηεξν ηξφπν ηε ζηειέρσζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν πιένλ βξίζθεηαη ζε δηαξθή ζπλεξγαζία κε ηελ Ιαηξηθή ρνιή 

ηνπ Αξηζηνηειείνπ Παλεπηζηεκίνπ Θεζζαινλίθεο (http://www.papageorgiou-

hospital.gr/c1/index.php?lang=el). 

Σν Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, ην νπνίν ζεσξείηαη πξφηππν Ννζνθνκείν,  δξαζηεξηνπνηείηαη 

κε επηηπρία εδψ θαη 16 ρξφληα, εμππεξεηψληαο αζζελείο απφ φιε ηε Βφξεηα Διιάδα, 

αιιά θαη απφ ηα Βαιθάληα. Πην αλαιπηηθά, ην ζχλνιν ησλ θιηλψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

αλέξρεηαη ζε 800, εθ ησλ νπνίσλ νη 759 είλαη αλεπηπγκέλεο. Σν 2014 δηελεξγήζεθαλ 

ζην Ννζνθνκείν 18.554 ρεηξνπξγηθέο επεκβάζεηο, λνζειεχζεθαλ 71.282 εζσηεξηθνί 

αζζελείο, ελψ επηζθέθζεθαλ ηα ΣΔΙ & ΣΔΠ ηνπ Ννζνθνκείνπ 305.572 εμσηεξηθνί 

αζζελείο (Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ, 2015).  

 Σν Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ δηνηθείηαη απφ 7κειέο Γηνηθεηηθφ πκβνχιην (Γ..) 

απνηεινχκελν απφ ηνλ Πξφεδξν, ηνλ Αληηπξφεδξν θαη πέληε (5) κέιε. Δπηπιένλ, 

ιεηηνπξγεί ελλεακειέο Δπηζηεκνληθφ πκβνχιην, ην νπνίν γλσκνδνηεί γηα θάζε ζέκα 

ζρεηηδφκελν κε ηελ απνηειεζκαηηθή παξνρή θξνληίδαο πγείαο ζηνπο λνζειεπφκελνπο 

θαη ηνπο εμσηεξηθνχο αζζελείο ηνπ Ννζνθνκείνπ (http://www.papageorgiou-

hospital.gr/c1/index.php?lang=el). 

ην Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ απφ ην μεθίλεκά ηνπ εθαξκφδεηαη ε θνζηνιφγεζε ζε 

επίπεδν θιηληθήο, ελψ ην θφζηνο ησλ ππνζηεξηθηηθψλ κνλάδσλ επηκεξίδεηαη ζηηο 

θιηληθέο κε δηάθνξα θξηηήξηα κεξηζκνχ. 
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    4.3. Μονάδα Σεχνητού Νεφρού του Γ.Ν. Παπαγεωργίου 

Θεςςαλονίκησ 

Οη κέζνδνη λεθξηθήο ππνθαηάζηαζεο πνπ εθαξκφδνληαη ζε πεξίπησζε λεθξηθήο 

αλεπάξθεηαο ελφο αζζελνχο είλαη νη εμήο:  

 Αηκνθάζαξζε  

 Πεξηηνλατθή κάθαρςη 

 Μεηακφζρεπζε λεθξνχ 

Η αηκνθάζαξζε έρεη ζρεδηαζηεί έηζη ψζηε λα απνκαθξχλεη ηα άρξεζηα πξντφληα ηνπ 

κεηαβνιηζκνχ απφ ηνλ νξγαληζκφ, λα απνθαζηζηά ην ηζνδχγην ηνπ λεθξνχ θαη ησλ 

ειεθηξνιπηψλ θαη λα δηνξζψλεη ηηο δηαηαξαρέο ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο. Μπνξεί λα 

εθαξκνζηεί ζε λνζνθνκεηαθνχο θαη εμσλνζνθνκεηαθνχο αζζελείο. Η ρξφληα 

αηκνθάζαξζε πξαγκαηνπνηείηαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο ρξφληαο αηκνθάζαξζεο ζε 

εμσηεξηθνχο αζζελείο, ή κνλάδεο ηερλεηνχ λεθξνχ ζε λνζνθνκεία. Ληγφηεξν ζπρλά 

πξαγκαηνπνηείηαη ζην ζπίηη, κε κφλν ηνπ ηνλ αζζελή θαη κε ηελ βνήζεηα ζπγγεληθνχ 

πξνζψπνπ ή λνζειεχηξηαο (home hemodialysis). 

ην Γ.Ν. Παπαγεσξγίνπ ππάξρεη  Νεθξνινγηθφ Σκήκα  πνπ μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 

1999, έρνληαο σο ζηφρν ηελ πξνιεπηηθή, δηαγλσζηηθή θαη ζεξαπεπηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

αζζελή κε λεθξνινγηθά πξνβιήκαηα. Απφ ηφηε, ζηαδηαθά, έρεη επεθηείλεη ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ θαη ζήκεξα απνηειεί έλα απφ ηα κεγαιχηεξα λεθξνινγηθά ηκήκαηα 

ηεο Διιάδαο (http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/index.php?lang=el &Itemid 

=268). 

Σν ηαηξηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ηκήκαηνο απνηειείηαη απφ:   

 Γηεπζπληή 

 Αλαπιεξψηξηα Γηεπζχληξηα 

 Σξεηο επηκειεηέο Α΄ 

 Μία επηκειήηξηα Β΄ 

 Δπηά εηδηθεπφκελνπο ηαηξνχο (πέληε ζε νξγαληθή ζέζε θαη δχν ππεξάξηζκνπο 

ζηξαηησηηθνχο) 

 Σξεηο επηζηεκνληθνχο ζπλεξγάηεο ηνπ ηκήκαηνο 

 

 

http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/index.php?lang=el%20&Itemid%20=268
http://www.papageorgiou-hospital.gr/c1/index.php?lang=el%20&Itemid%20=268
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Σν λνζειεπηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ: 

 ηελ πξντζηακέλε  

 ηελ αληηθαζηζηψζα ηεο  

 50 λνζειεπηέο/ηξηεο  

 

Σν βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ απνηειείηαη απφ 7-8 ηξαπκαηηνθνξείο θαη βνεζνχο ζαιάκνπ, 

ελψ ηελ γξακκαηεηαθή ππνζηήξημε έρεη αλαιάβεη κία γξακκαηέαο. 

 

Το νεθπολογικό ημήμα  απαπηίζεηαι από ηα παπακάηω ημήμαηα (http://www. 

papageorgiou-hospital.gr/c1/index.php?lang=el): 

 Μονάδα Σεσνηηού Νεθπού, ε νπνία εμππεξεηεί 170-200 αζζελείο πνπ πάζρνπλ 

απφ ρξφληα λεθξηθή αλεπάξθεηα ηειηθνχ ζηαδίνπ. Σαπηφρξνλα, 

αληηκεησπίδνληαη αζζελείο κε νμεία λεθξηθή αλεπάξθεηα, θαιχπηνληαο ηηο 

αλάγθεο φισλ ησλ θιηληθψλ ηνπ λνζνθνκείνπ. Γηαζέηεη 35 κεραλήκαηα 

αηκνθάζαξζεο, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ ζε ηξεηο βάξδηεο. Οη ζχγρξνλεο ηερληθέο 

αηκνθάζαξζεο θαη ε ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ βειηηψζεη 

ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ λεθξνπαζψλ αζζελψλ. 

 

 Μονάδα Πεπιηοναϊκήρ Κάθαπζηρ, ε νπνία εμππεξεηεί κεληαίνο 73 

εμσηεξηθνχο  αζζελείο. Δθαξκφδεη ηε ζπλερή θνξεηή θαη’ νίθνλ πεξηηνλατθή 

θάζαξζε (ΦΠΚ), είηε ηελ  απηνκαηνπνηεκέλε λπρηεξηλή πεξηηνλατθή θάζαξζε 

(APD). Γηαζέηεη δχν ζαιάκνπο εηδηθά δηακνξθσκέλνπο, απνθιεηζηηθά γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ αζζελψλ θαη ησλ ζπλνδψλ ηνπο. 

 

 Μονάδα Θεπαπεςηικήρ Πλαζμαθαίπεζηρ, ε νπνία δηαζέηεη κεραλήκαηα γηα 

ηε δηελέξγεηα εμεηδηθεπκέλσλ κεζφδσλ ζεξαπείαο (πιαζκαθαίξεζε, 

αλνζνπξνζξφθεζε θαη LDL-αθαίξεζε). Απνηειεί κηα απφ ηηο αξηηφηεξεο θαη 

θαιχηεξεο επξσπατθέο κνλάδεο απφ άπνςε κεζνδνινγίαο, ηερλνινγίαο θαη 

θιηληθήο πξάμεο. 

 

 Νεθπολογική Κλινική κε 13 απηνηειείο θιίλεο, γηα ηε λνζειεία αζζελψλ κε 

λεθξνινγηθά λνζήκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα αζζελείο πνπ είλαη ππνςήθηνη ή 

έρνπλ ππνβιεζεί  ζε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. Η θιηληθή  είλαη ζπλδεδεκέλε κε ηε 

κνλάδα βξαρείαο λνζειείαο (one day), φπνπ ν αζζελήο κπνξεί λα ππνβιεζεί ζε 

http://www/
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πιήξε θιηληθφ-εξγαζηεξηαθφ έιεγρν ζε κηα κφλνλ εκέξα. Τπνζηεξίδεηαη 

πιήξσο απφ ην αθηηλνδηαγλσζηηθφ ηκήκα, ην ηκήκα ππξεληθήο ηαηξηθήο θαη φια 

ηα άιια ηκήκαηα ηνπ λνζνθνκείνπ. 

 

 Δξωηεπικά Ιαηπεία, ηα νπνία ιεηηνπξγνχλ πέληε θνξέο ηελ εβδνκάδα. Γηα ηελ 

θαιχηεξε θαη ζπληνκφηεξε δηαγλσζηηθή πξνζέγγηζε ησλ αζζελψλ θαη ηε 

δηελέξγεηα θαηεπζπλφκελεο λεθξηθήο βηνςίαο, δηαζέηνπλ απηφλνκν κεράλεκα 

ππεξερνγξαθίαο.  

 

Όζν αθνξά ηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ (ή Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο, 

Μ.Δ.Κ.) πνπ ζα εμεηάζνπκε εδψ, ην κέγεζνο πνπ θαηαιακβάλεη είλαη πεξίπνπ 1.070 η.κ. 

θαη απνηειείηαη απφ ηνπο εμήο ρψξνπο: 

 Αξηζκφο ζαιάκσλ αζζελψλ :5 

 Βνεζεηηθνχο ρψξνπο, φπσο γξαθείν δηεπζπληή θαη πξντζηακέλεο, γξαθεία 

ηαηξψλ, ρψξνο εμεηαζηεξίνπ, ρψξνη απνδπηεξίσλ λνζειεπηψλ θαη αζζελψλ,  

ρψξνη ηκαηηζκνχ, απνζήθεο, ρψξν θαζαξηφηεηαο θ.α  : 18 

Η κνλάδα ιεηηνπξγεί ζε ηξεηο βάξδηεο θαη ζηελ θάζε βάξδηα εμππεξεηνχληαη θαηά κέζν 

φξν 30 αζζελείο. Ο θάζε αζζελήο γίλεηαη απνδεθηφο απφ ηελ κνλάδα, αθνχ πξψηα 

δηεξεπλεζεί ε δπλαηφηεηα θηινμελίαο ηνπ, δειαδή αλ ππάξρνπλ θελέο ζέζεηο γηα ηελ 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν.  

Σν πξνζσπηθφ πνπ ηελ απαξηίδεη είλαη: 

 Ιαηξηθφ πξνζσπηθφ: 11 άηνκα 

 Ννζειεπηηθφ πξνζσπηθφ: 31 άηνκα 

 Λνηπφ πξνζσπηθφ: 7 άηνκα 

Η θαζαξηφηεηα ηνπ ηκήκαηνο θαιχπηεηαη απφ εηαηξεία θαζαξηζκνχ ε νπνία εμππεξεηεί 

ηηο αλάγθεο φινπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Δθηφο απφ ηνλ μελνδνρεηαθφ εμνπιηζκφ ε κνλάδα 

δηαζέηεη θαη ηξηάληα πέληε (35) κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο θαη κία κνλάδα 

αληίζηξνθεο φζκσζεο. Σα κεραλήκαηα είλαη θαηλνχξγηα αληηθαζηζηψληαο, ιφγσ 

παιαηφηεηαο, ηα πξψηα πνπ αγνξάζηεθαλ θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ ηκήκαηνο.  

Η αηκνθάζαξζε ηνπ αζζελνχο έρεη δηάξθεηα 5 κε 5,5 ψξεο θαη γίλεηαη ηξεηο θνξέο ηελ 

εβδνκάδα. Οη αζζελείο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ κπνξεί 

λα ππνβάιινληαη ζηηο παξαθάησ κνξθέο/είδε αηκνθάζαξζεο: 
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 HDF ( αηκνθάζαξζε κε αηκνδηήζεζε) 

 HDF-ON LINE ( αηκνθάζαξζε κε αηκνδηαδηήζεζε)  

 HD (θιαζηθή αηκνθάζαξζε) 

Σν εκεξήζην θφζηνο λνζειείαο ηεο Μνλάδαο Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο είλαη ην θιεηζηφ 

λνζήιην ηνπ λεθξνινγηθνχ ηκήκαηνο θαη αληηζηνηρεί ζε 105 επξψ θαη επηβαξχλεη ηα 

αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο, ζπλ έλα θίιηξν θαη δχν βειφλεο 

αλνηθηνχ λνζειίνπ πνπ επηβαξχλνπλ πάιη ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηνπο ίδηνπο ηνπο 

αζζελείο. 

Χζηφζν, ην πξαγκαηηθφ θφζηνο λνζειείαο είλαη αξθεηά κεγαιχηεξν, φπσο ζα 

απνδείμνπκε  ζηελ ζπλέρεηα κε ηε βνήζεηα ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο, φπνπ γίλεηαη πξνζπάζεηα θαηαγξαθήο ηνπ 

θφζηνπο αλά αηκνθάζαξζε, αλά εκέξα θαη αλά αζζελή. Δπίζεο, ζε απηή ηελ εξγαζία 

γίλεηαη πξνζπάζεηα λα ζπγθξηζεί ην θφζηνο αλά αηκνθάζαξζε, αλά εκέξα θαη αλά 

αζζελή κε ην θιεηζηφ λνζήιην ηνπ λεθξνινγηθνχ ηκήκαηνο γηα ηελ αηκνθάζαξζε πνπ 

ρξεψλεη ην λνζνθνκείν ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ή ηνπο ίδηνπο ηνπο αζζελείο ζπλ 

νπνηνδήπνηε πιηθφ ή θάξκαθν αλνηρηνχ λνζειίνπ.   
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  ΚΕΥΑΛΑΙΟ 5. ΕΥΑΡΜΟΓΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ABC ΣΗΝ ΜΟΝΑΔΑ 

ΣΕΦΝΗΣΟΤ ΝΕΥΡΟΤ ΣΟΤ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΨΡΓΙΟΤ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ   

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, κε ηε κέζνδν θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

ηα πξντφληα θαη νη ππεξεζίεο πνπ πξνζθέξεη ε επηρείξεζε θαηαλαιψλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο. Οη δξαζηεξηφηεηεο απηέο κε ηελ ζεηξά ηνπο θαηαλαιψλνπλ πφξνπο θαη 

έηζη δεκηνπξγείηαη θφζηνο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. ηε Μνλάδα Δμσλεθξηθήο 

Κάζαξζεο παξέρνληαη ζπγθεθξηκέλεο ππεξεζίεο πγείαο, φπσο ε αηκνθάζαξζε, ε 

πεξηηνλατθή θάζαξζε θαη ε κεηακφζρεπζε λεθξνχ. Οη ππεξεζίεο απηέο θαηαλαιψλνπλ 

πφξνπο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη θφζηνο κέζσ ηεο ρξήζεο ηνπο. Με ηε 

κέζνδν θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο αξρηθά θαζνξίδνληαη νη βαζηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο κέζσ νκαδνπνίεζεο ηνπο, κεηά γίλεηαη πξνζπάζεηα λα εληνπηζηνχλ ηα 

γεληθά έμνδα ηεο κνλάδαο, θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο, άκεζν 

θαη έκκεζν, γηα θάζε δξαζηεξηφηεηα.   

θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζίαο είλαη ε πξνζπάζεηα ηεο παξνπζίαζεο κηαο 

κεζνδνινγηθά άξηηαο θαη ζεσξεηηθά νινθιεξσκέλεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ 

θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ ζηελ Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ. 

Δπεηδή ε θνζηνιφγεζε φισλ ησλ πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηεί ε κνλάδα 

ζεσξείηαη αδχλαηε ιφγσ έιιεηςεο επαξθψλ ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ θαη έιιεηςεο 

ρξφλνπ, γηα ην ιφγν απηφ ζηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

θνζηνινγεζεί κφλν ε θιαζηθή αηκνθάζαξζε.  

    5.1. Μεθοδολογία 

Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ θαη ησλ πιεξνθνξηψλ γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 

δηελεξγνχληαη θαηά ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε, θαζψο θαη γηα ηα άκεζα έμνδα, 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε επηηφπηα παξαηήξεζε θαη κε ζπλεληεχμεηο ηνπ πξνζσπηθνχ απφ 

ηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηα έκκεζα γεληθά έμνδα πνπ 

επηβαξχλνπλ ην θφζηνο ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο θαη νη βάζεηο επηκεξηζκνχ ηνπο,  

ζπιιέρζεθαλ κε ζπλεληεχμεηο πνπ δηελεξγήζεθαλ ζην πξνζσπηθφ ηεο Σερληθήο 

Τπεξεζίαο, ελψ ε ζπιινγή ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ έγηλε απφ ην ζχζηεκα 

κεραλνξγάλσζεο ηνπ λνζνθνκείνπ, φπσο απηά έρνπλ απνηππσζεί θαηά ηα νηθνλνκηθά 

έηε 2014 θαη 2015.  
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Αξρηθά πεξηγξάθεηαη ην δηάγξακκα ξνήο ησλ εξγαζηψλ γηα ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε,  

ν ρξφλνο εθηέιεζεο ηνπο θαη ην θφζηνο ηνπο. Αθνινχζσο, πεξηγξάθνληαη ηα άκεζα 

πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε, νη εξγαζηεξηαθέο 

εμεηάζεηο πνπ απαηηνχληαη, ηα θάξκαθα ρνξήγεζεο ζηνπο αζζελείο θαη ηέινο 

αλαθέξνληαη ηα έκκεζα γεληθά έμνδα. Αλαιπηηθφηεξα, γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο 

ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο, αλά αζζελή θαη αλά εκέξα ιακβάλνληαη ππφςε ηα 

αθφινπζα: 

 ην θφζηνο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

 ην θφζηνο ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ(πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ), 

 ην θφζηνο ησλ θαξκάθσλ,  

 ην θφζηνο ησλ εμεηάζεσλ, 

 ην θφζηνο ησλ γεληθψλ εμφδσλ.  

Γηα λα ππνινγηζηεί ην θφζηνο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ ζηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε  

αλά αζζελή θαη αλά εκέξα  ιακβάλνληαη  ππφςε ηα αθφινπζα:  

1. ην κέζν θφζηνο εξγαηνψξαο ηνπ εηδηθνχ Ιαηξνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 17,87 

επξψ.  

2. ην κέζν θφζηνο εξγαηνψξαο ηνπ εηδηθεπφκελνπ Ιαηξνχ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 

9,04 επξψ. 

3. ην κέζν θφζηνο εξγαηνψξαο ηεο Ννζειεχηξηαο, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 10,20 

επξψ. 

4. ην κέζν θφζηνο εξγαηνψξαο ηεο Βνεζνχ ζαιάκνπ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 5,25 

επξψ.  

5. ην κέζν θφζηνο εξγαηνψξαο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ, ην νπνίν θπκαίλεηαη ζηα 

10,32 επξψ.   

Σέινο, ζπγθξίλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο γηα ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε αλά αζζελή θαη 

αλά εκέξα εθαξκφδνληαο ηε θνζηνιφγεζε βάζε δξαζηεξηνηήησλ, κε ην ζπλνιηθφ 

θφζηνο κε βάζε ην εκεξήζην θιεηζηφ θαη αλνηθηφ λνζήιην.   

ε απηφ ην ζεκείν απαξαίηεην είλαη λα δηεπθξηλίζνπκε ηελ έλλνηα ηνπ εκεξήζηνπ 

θιεηζηνχ θαη αλνηθηνχ λνζειίνπ. Σν εκεξήζην λνζήιην είλαη ην πνζφ πνπ θαηαβάιεη ν 

αζζελήο ή ην αζθαιηζηηθφ ηνπ ηακείν γηα θάζε εκέξα λνζειείαο ζην λνζνθνκείν. 

Πεξηιακβάλεη φιν ην θάζκα ησλ ηαηξηθψλ θαη ησλ λνζειεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαζψο 

επίζεο θαη ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Γηαθξίλεηαη ζε ηξεηο κνξθέο: α) ζην 
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εκεξήζην θιεηζηφ λνζήιην πνπ αθνξά έλα ζπγθεθξηκέλν ζηαζεξφ πνζφ γηα θάζε εκέξα 

λνζειείαο, β) ζην εκεξήζην αλνηρηφ λνζήιην πνπ ην πνζφ θπκαίλεηαη θαζεκεξηλά 

αλάινγα κε ηελ θαηαλάισζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ θαη γ) ζην ζχλζεην 

εκεξήζην λνζήιην πνπ είλαη ζπλδπαζκφο ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 

(http://www.healthacademy.gr/).  

    5.2. Ανάπτυξη ςυςτήματοσ A.B.C. 

Πξηλ μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο ηνπ αζζελνχο πνπ έρεη γίλεη απνδεθηφο 

απφ ηελ κνλάδα, ηνπ δεηείηαη λα απνζηείιεη ζην Νεθξνινγηθφ Σκήκα ηνπ Γ.Ν. 

ΠΑΠΑΓΔΧΡΓΙΟΤ ην ηαηξηθφ ελεκεξσηηθφ απφ ηε κνλάδα, ζηελ νπνία ήηαλ ήδε 

εληαγκέλνο θαη ζπγθεθξηκέλεο αηκαηνινγηθέο θαη βηνρεκηθέο εμεηάζεηο,  πξνθεηκέλνπ 

λα ηνπ παξάζρνπλ ηελ ζσζηή κνξθή αηκνθάζαξζεο ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ 

αζζελνχο.    

Όπσο έρνπκε ήδε αλαθέξεη, ηα λεθξνπαζή  άηνκα παξακέλνπλ ζηε κνλάδα  5-5,5 ψξεο. 

Σν δηάγξακκα ξνήο εξγαζηψλ θαηά ηελ θιαζηθή αηκνθάζαξζε πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 
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Δικόνα 5 Γιάγπαμμα ποήρ επγαζιών 

 

 

Οη δξαζηεξηφηεηεο θαη ν ρξφλνο δηάξθεηαο ηνπο θαηά ηε θιαζηθή αηκνθάζαξζε 

πεξηγξάθνληαη αθνινχζσο ζην παξαθάησ πίλαθα: 

 

 

 

 

 

Απνιχκαλζε κεραλήκαηνο

Απνκάθξπλζε  θιηληθψλ απνξξηκάησλ

Απφζπλδεζε αζζελή απφ ην κεράλεκα

Δπίζθεςε ηαηξνχ

Υνξήγεζε θαξκάθσλ

Παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζεκείσλ

Καηαγξαθή φισλ ησλ παξακέηξσλ απν λνζειεπηή

χλδεζε ηνπ αζζελή κε ην κεράλεκα

Παξαθέληεζε Αζζελή απν λνζειεπηή

Πξνεηνηκαζία Αζζελή

Πξνεηνηκαζία Μεραλήκαηνο

Πξνζέιεπζε Αζζελή
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Πίνακαρ 2. Γπαζηηπιόηηηερ καηά ηην κλαζική αιμοκάθαπζη 

Α/Α ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΥΡΟΝΟ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 

1 Πξνζέιεπζε – Τπνδνρή Αζζελή 5 ιεπηά 

2 Πξνεηνηκαζία Μεραλήκαηνο 15 ιεπηά 

3 Πξνεηνηκαζία Αζζελή 5 ιεπηά 

4 Παξαθέληεζε Αζζελή απφ λνζειεπηή 10 ιεπηά 

5 χλδεζε ηνπ αζζελή κε ην κεράλεκα 5 ιεπηά 

6 
Καηαγξαθή φισλ ησλ παξακέηξσλ απφ 

λνζειεπηή 
5 ιεπηά 

7 Παξαθνινχζεζε δσηηθψλ ζεκείσλ 240 ιεπηά 

8 Υνξήγεζε θαξκάθσλ 5 ιεπηά 

9 Δπίζθεςε ηαηξνχ 10 ιεπηά 

10 Απνζχλδεζε αζζελή απφ ην κεράλεκα  15 ιεπηά 

11 Απνκάθξπλζε  θιηληθψλ απνξξηκκάησλ 5 ιεπηά 

12 Απνιχκαλζε κεραλήκαηνο 10 ιεπηά 

 

 

Καηά ηελ πξνζέιεπζε ηνπ αζζελνχο ζηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ (ΜΣΝ), ε 

πξντζηακέλε λνζειεχηξηα ηνλ μελαγεί ζηνπο ρψξνπο ηεο κνλάδαο, ζπκπιεξψλεη ην 

θχιιν αηκνθάζαξζεο θηινμελίαο θαη πξνγξακκαηίδεη ηηο ζπλεδξίεο αηκνθάζαξζεο. 

Καηά ηελ πξψηε ζπλεδξία ν αζζελήο επηζθέπηεηαη ηελ γξακκαηεία ηεο ΜΣΝ γηα λα 

δειψζεη ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα ή/θαη λα πξνζθνκίζεη ηα απαξαίηεηα έγγξαθα. 

Πξνεηνηκάδεηαη ην πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ηφζν ζηνλ αζζελή φζν θαη ζην 

κεράλεκα αηκνθάζαξζεο. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ είλαη: θίιηξν 

αηκνθάζαξζεο κε έλα ζεη εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο, δηαιχκαηα αηκνδηχιεζεο, 

βειφλεο παξαθέληεζεο θίζηνπια, θπζηνινγηθφο νξφο (επαξηληζκέλνο), ζπζθεπή νξνχ, 

ζεη θιεβνθέληεζεο (απηνθφιιεηε ηαηλία, απηνθφιιεηα επηζέκαηα, γάληηα, γάδεο),  

ιαβίδεο, θηαιίδηα επαξίλεο, ζχξηγγεο, απνζηεηξσκέλεο γάδεο, αληηζεπηηθά δηαιχκαηα.  

Πξνεηνηκάδεηαη ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο πνπ πεξηιακβάλεη ηελ παξαζθεπή ηνπ 

δηαιχκαηνο αηκνθάζαξζεο, ηελ πξνζαξκνγή ηνπ θίιηξνπ θαη ηνπ θπθιψκαηνο 

εμσζσκαηηθήο θπθινθνξίαο ζηηο εηδηθέο ππνδνρέο, ηελ ζχλδεζε ηνπ νξνχ θαη ηελ 

ελεξγνπνίεζε ηεο αληιίαο αίκαηνο. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη ε πξνεηνηκαζία ηνπ 
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αζζελνχο. Αλαιπηηθφηεξα, γίλεηαη ιήςε λνζειεπηηθνχ ηζηνξηθνχ κε ζθνπφ ηελ 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αζζελνχο θαη ηελ δηαπίζησζε ηπρφλ αδπλακίαο, 

δχζπλνηαο, ππέξηαζεο, ππφηαζεο, δάιεο θιπ. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηνπ ζσκαηηθνχ 

βάξνπο ηνπ αζζελνχο (δχγηζκα) απφ έλα βνεζεηηθφ πξνζσπηθφ θαη γίλεηαη ιήςε θαη 

θαηαγξαθή ηεο αξηεξηαθήο ηνπ πίεζεο ζην δηάγξακκα αηκνθάζαξζεο απφ έλαλ 

λνζειεπηή. ηελ ζπλέρεηα, γίλεηαη ε θιεβνθέληεζε ηνπ αζζελνχο απφ έλαλ λνζειεπηή 

κε ηελ ρξήζε ησλ απαξαίηεησλ πγεηνλνκηθψλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ (δχν βειφλεο 

παξαθέληεζεο, απνζηεηξσκέλεο γάδεο, απηνθφιιεηα επηζέκαηα, ζχξηγγεο, αληηζεπηηθά  

δηαιχκαηα). Καηφπηλ, ζπλδέεηαη ν αζζελήο κε ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο θαη γίλεηαη 

έιεγρνο θαη θαηαγξαθή φισλ ησλ απαξαίηεησλ παξακέηξσλ ζην δηάγξακκα 

αηκνθάζαξζεο (ψξα έλαξμεο, ηχπνο αηκνθάζαξζεο, ηχπνο θίιηξνπ θαη δηαιχκαηνο 

θιπ). Αθνινπζεί ε παξαθνινχζεζε ησλ δσηηθψλ ζεκείσλ ηνπ αζζελνχο απφ κηα 

λνζειεχηξηα, κέρξη λα νινθιεξσζεί ε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο, ε νπνία δηαξθεί 

πεξίπνπ ηέζζεξηο ψξεο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο παξαθνινχζεζεο ε λνζειεχηξηα 

κεηξάεη ηελ αξηεξηαθή πίεζε ηνπ αζζελνχο θάζε κία ψξα ή θαη λσξίηεξα αλαιφγσο ησλ 

αλαγθψλ ηνπ αζζελνχο, ζηεξίδεη ςπρνινγηθά ηνλ αζζελή θαη παξαθνινπζεί ηπρφλ 

νπηηθνχο ή ερεηηθνχο ζπλαγεξκνχο ηνπ κεραλήκαηνο πνπ πξέπεη λα αληηκεησπηζηνχλ 

άκεζα. Όηαλ νινθιεξσζεί ε αηκνθάζαξζε, ε λνζειεχηξηα μεθηλάεη ηελ δηαδηθαζία 

απνζχλδεζεο ηνπ αζζελνχο απφ ην κεράλεκα. Γίλεηαη ιήςε θαη θαηαγξαθή ηεο 

αξηεξηαθήο πίεζεο, δχγηζκα θαη θαηαγξαθή ηεο κεηαβνιήο ηνπ βάξνπο ηνπ αζζελνχο 

κεηά ηελ αηκνθάζαξζε. Καηά ην δηάζηεκα απηφ πξαγκαηνπνηείηαη ε επίζθεςε ελφο 

εηδηθνχ θαη ελφο εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ, νη νπνίνη εμεηάδνπλ ηνλ αζζελή θαη δίλνπλ 

νδεγίεο ζηελ λνζειεχηξηα γηα λα ηνπ ρνξεγήζνπλ ηα απαξαίηεηα θάξκαθα. Μεηά ηελ 

ιήςε θαξκάθσλ, ν αζζελήο απνκαθξχλεηαη απφ ηνλ ρψξν ηεο αηκνθάζαξζεο θαη ηνπ 

πξνζθέξεηαη έλα ζάληνπηηο θαη έλαο ρπκφο πνξηνθάιη. Απνκαθξχλνληαη απφ ην 

κεράλεκα ηα θιηληθά απνξξίκκαηα θαη ηα ρξεζηκνπνηνχκελα λεθξνεηδή 

απνιπκαίλνληαη κε αληηζεπηηθφ δηάιπκα. Απνιπκαίλεηαη ην κεράλεκα αηκνθάζαξζεο 

ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά. Η φιε δηαδηθαζία ηεο αηκνθάζαξζεο πνπ κφιηο 

ηψξα πεξηγξάςακε επαλαιακβάλεηαη γηα θάζε αζζελή ηξείο θνξέο ηελ εβδνκάδα. 

Ακέζσο παξαθάησ αλαιχνπκε ηα άκεζα θαη έκκεζα θφζηε πνπ δηακνξθψλνπλ ην 

ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο. 

 

 



ΚΟΣΟΛΟΓΗΗ ΚΑΣΑ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ: ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ Γ.Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ 

 

Πανεπιςτήμιο Μακεδονίασ _ Διπλωματική Εργαςία ΜΒΑ ελίδα 40 
 

i. Σο κόζηορ επγαζίαρ ηος πποζωπικού 

Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί εκθαλίδεη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ, 

ηφζν ηνπ ηαηξηθνχ θαη λνζειεπηηθνχ, φζν θαη ηνπ βνεζεηηθνχ πξνζσπηθνχ, πνπ 

ζπκκεηέρεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο πνπ απαηηείηαη θαηά ηελ 

δηελέξγεηα ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο. 

Πίνακαρ 3. Κόζηορ επγαζίαρ πποζωπικού 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 
ΑΡΜΟΓΙΟ ΣΗ 

ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ 

ΥΡΟΝΟ 

ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΓΡΑΣ/ΣΑ 

ΚΟΣΟ 

ΓΡΑΣ/ΣΑ Δ 

ΔΤΡΩ 

Πξνζέιεπζε – Τπνδνρή Αζζελή 
Πξντζηακέλε 

λνζειεχηξηα 
5 ιεπηά 1,10 

Πξνεηνηκαζία Μεραλήκαηνο Ννζειεχηξηα 15 ιεπηά 2,55 

Πξνεηνηκαζία Αζζελή(δχγηζκα) 
Βνεζεηηθφ 

πξνζσπηθφ 
2 ιεπηά 0,18 

Πξνεηνηκαζία Αζζελή Ννζειεχηξηα 3 ιεπηά 0,51 

Παξαθέληεζε Αζζελή απφ 

λνζειεπηή 
Ννζειεχηξηα 5 ιεπηά 0,85 

χλδεζε ηνπ αζζελή κε ην 

κεράλεκα 
Ννζειεχηξηα 5 ιεπηά 0,85 

Καηαγξαθή φισλ ησλ 

παξακέηξσλ 
Ννζειεχηξηα 5 ιεπηά 0,85 

Παξαθνινχζεζε δσηηθψλ 

ζεκείσλ 
Ννζειεχηξηα 240 ιεπηά 40,80 

Υνξήγεζε θαξκάθσλ Ννζειεχηξηα 5 ιεπηά 0,85 

Δπίζθεςε εηδηθνχ ηαηξνχ Ιαηξφο 10 ιεπηά 3 

Δπίζθεςε εηδηθεπφκελνπ ηαηξνχ Ιαηξφο 10 ιεπηά 1,5 

Απνζχλδεζε αζζελή απφ ην 

κεράλεκα 
Ννζειεχηξηα 15 ιεπηά 2,55 

Απνκάθξπλζε  θιηληθψλ 

απνξξηκκάησλ 
Ννζειεχηξηα 5 ιεπηά 0,85 

Απνιχκαλζε κεραλήκαηνο Ννζειεχηξηα 10 ιεπηά 1,7 

ΤΝΟΛΟ 58,14 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην θφζηνο ηεο άκεζεο εξγαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ γηα 

ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο αλά αζζελή θαη αλά εκέξα, 

ππνινγίζηεθε φηη αλέξρεηαη ζηα 58,14€. 

ii. Σο κόζηορ ηων αναλώζιμων ςγειονομικών  και λοιπών ςλικών 

ε θάζε ζπλεδξία αηκνθάζαξζεο γηα θάζε αζζελή ρξεζηκνπνηνχληαη ζπγθεθξηκέλα 

αλαιψζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά, φπσο είλαη θίιηξα, βειφλεο, ιαβίδεο θ.α. θαη ινηπά 

πιηθά, φπσο είλαη γξαθηθή χιε. Δπίζεο, ζην ηέινο ηεο ζπλεδξίαο δίλεηαη ζηνλ αζζελή 

ηξνθή πνπ πεξηιακβάλεη έλα ζάληνπηηο θαη έλα ρπκφ.  Σα θφζηε φισλ ησλ παξαπάλσ 

πιηθψλ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ θνζηνιφγεζε ηεο αηκνθάζαξζεο θαη 

αλαθέξνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Πίνακαρ 4. Αναλώζιμο Τλικό 

ΑΝΑΛΩΙΜΟ ΤΛΙΚΟ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Φίιηξν αηκνθάζαξζεο ηεκ.1 23,73 

Οξφο γηα γξακκέο κε επαξίλε ηεκ.1 2,08 

Βειφλεο παξαθέληεζεο θίζηνπιαο ηεκ.2 0,96 

Φχζηγγα μεξάο ζθφλεο δηηηαλζξαθηθψλ ηεκ.1 13,35 

Ηιεθηξνιπηηθφ δηάιπκα  4,55 

Φπζηνινγηθφο νξφο ηεκ.1 0,97 

πζθεπή νξνχ ηεκ.1 0,13 

Λαβίδεο  ηεκ.2 0,76 

Φηαιίδην επαξίλεο  ηεκ.1 20,22 

χξηγγεο ηεκ. 4 0,23 

Απνζηεηξσκέλεο γάδεο (5 παθέηα) 0,95 

Αληηζεπηηθά δηαιχκαηα 0,71 

Απηνθφιιεηεο ηαηλίεο πεξίδεζεο γηα ζηήξημε 

ησλ βειφλσλ 
0,06 

Απηνθφιιεηα επηζέκαηα 2 ηεκ. 0,28 

Γάληηα 4 ηεκ. 0,12 

Χαρτοςέντονο αδιάβροχο 2μ. 0,06 

Γραφική ύλη(φύλλο διαγράμματοσ ροήσ, 
ςτυλό μπλε, μελάνι) 

0,60 

ίτιςη αςθενούσ( 1 ςάντουιτσ, 1 χυμόσ) 1,50 

ΤΝΟΛΟ 71,26 
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χκθσλα κε ηνλ παξαπάλσ πίλαθα ην ζχλνιν ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ αλέξρεηαη ζηα 

71,26 επξψ αλά αζζελή. ην θφζηνο απηφ πεξηιακβάλεηαη έλα κφλν θίιηξν γηα θάζε 

αηκνθάζαξζε, ην νπνίν δηθαηνινγεί ν αζθαιηζηηθφο θνξέαο ηνπ αζζελνχο. Όκσο ζε 

πνιιέο πεξηπηψζεηο αζζελψλ απαηηνχληαη δχν θίιηξα αηκνθάζαξζεο, ηα νπνία ζα 

πξέπεη λα ιάβνπκε ππφςε ζηελ θνζηνιφγεζε, παξφιν πνπ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν 

δηθαηνινγεί κφλν ην έλα. Απηφ ζεκαίλεη φηη ην δεχηεξν ην ρξεψλεηαη απνθιεηζηηθά ην 

λνζνθνκείν. Τπνινγίδεηαη φηη ην πνζνζηφ ησλ αζζελψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ δχν θίιηξα 

θπκαίλεηαη ζην 5%. Δπνκέλσο, έρνληαο ππφςε φηη εμππεξεηνχληαη 90 αζζελείο 

εκεξεζίσο, ζεσξνχκε φηη αληί γηα 90 θίιηξα ρξεζηκνπνηνχληαη 90*1,05=94,5 θίιηξα 

ηελ εκέξα. Άξα ην εκεξήζην θφζηνο ησλ θίιηξσλ είλαη 94,5 * 23,73 επξψ=2.242,49 

επξψ θαη γηα θάζε αζζελή 24,92 επξψ (2.242,49 : 90). πλεπψο, ην ζπλνιηθφ θφζηνο  

ησλ αλαισζίκσλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη αλά αηκνθάζαξζε, αλά αζζελή, αλά 

εκέξα, δηακνξθψλεηαη απφ 71,26 ζε 72,45 εςπώ. 

 

iii. Σο κόζηορ ηων θαπμάκων 

ηνπο πεξηζζφηεξνπο αζζελείο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αηκνθάζαξζεο ρνξεγείηαη ην 

θάξκαθν Dynastat κε θφζηνο 15,26 επξψ. Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ηνπ αζζελνχο 

κπνξεί λα ρνξεγεζεί ην θάξκαθν Reoxyl ή ην Ferinject, ηα νπνία φκσο ηα θέξλεη ν 

ίδηνο ν αζζελήο θαη δελ ηα ρνξεγεί ην λνζνθνκείν. Γηα ην ιφγν απηφ δελ ηα ιακβάλνπκε 

ππφςε ζηελ θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα. Δπνκέλσο, ηο κόζηορ ηων θαπμάκων 

ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά ημέπα είναι 15,26 εςπώ.  

   

iv. Σο κόζηορ ηων επγαζηηπιακών εξεηάζεων  

Γηα ηνπο αζζελείο πνπ ππνβάιινληαη πεξηνδηθά ζε αηκνθάζαξζε, απαηηείηαη λα 

ειέγρεηαη ηαθηηθά ε θιηληθή ηνπο εηθφλα κε ηελ δηελέξγεηα αηκαηνινγηθψλ θαη 

βηνρεκηθψλ εμεηάζεσλ, έηζη ψζηε, αλ ρξεηάδεηαη, λα επαλαθαζνξίδνληαη νη παξάκεηξνη 

ηεο αηκνθάζαξζεο ή λα εηζάγεηαη ε θαηάιιειε αγσγή. Παξαθάησ αλαθέξεηαη ε 

ζπρλφηεηα θαη ην είδνο ησλ εμεηάζεσλ ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη λεθξνπαζείο 

αζζελείο. Σν θφζηνο ηεο θάζε εμέηαζεο έρεη ππνινγηζηεί ζχκθσλα κε ην Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 157 (ΦΔΚ Α 62/30.04.1991), ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζε φια ηα δεκφζηα 

λνζνθνκεία θαη ηζρχεη θαη γηα ην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ. 
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Πίνακαρ 5. Δξεηάζειρ κάθε μήνα 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟΝ ΜΗΝΑ 

ΔΞΔΣΑΗ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Γεληθή αίκαηνο 2,88 

Γιπθφδε  2,26 

Οπξία  2,26 

Κ 5,22 

Na 5,22 

Ca 4,05 

P 5,22 

ΤΝΟΛΟ 27,11 

 

Πίνακαρ 6. Δξεηάζειρ κάθε δίμηνο 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΚΑΘΔ ΓΙΜΗΝΟ 

ΔΞΔΣΑΗ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Fe 3,43 

Φεξξηηίλε νξνχ 9,51 

TIBC 6,86 

Παξαζνξκφλε (PTH) νξνχ 16,46 

ΤΝΟΛΟ 36,26 

 

Πίνακαρ 7. Δξεηάζειρ κάθε ηεηπάμηνο 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΣΔΣΡΑΜΗΝΟ 

ΔΞΔΣΑΗ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Αιθαιηθή θσζθαηάζε 5,02 

SGOT 4,49 

SGPT 4,49 

URR 2,26 

ΤΝΟΛΟ 16,26 
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Πίνακαρ 8. Δξεηάζειρ κάθε εξάμηνο 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟ ΔΞΑΜΗΝΟ 

ΔΞΔΣΑΗ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Κξεαηηλίλε 4,05 

Λεπθψκαηα+Αιβνπκίλε 10,44 

γ-GT 5,02 

Υνιεζηεξίλε 2,88 

Σξηγιπθεξίδηα 4,49 

HDL 4,75 

LDL 4,75 

Mg 4,05 

HbsAg-δείθηεο(AntiHbs+AntiHbc) 28,53 

Anti-HCV 9 

Anti-HIV ½ ELISA 9 

 ΤΝΟΛΟ 86,96 

 

Πίνακαρ 9. Δξεηάζειρ κάθε 18μηνο 

ΔΞΔΣΑΔΙ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΣΟΤ 18 ΜΗΝΔ 

ΔΞΔΣΑΗ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Αθηηλνγξαθία ζψξαθνο 4,05 

Τπεξερνθαξδηνγξάθεκα 70 

SGPT 4,49 

URR 2,26 

ΤΝΟΛΟ 80,8 

Όπσο αλαθέξακε θαη πξνεγνπκέλσο ν θάζε αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε 

ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, δειαδή έρεη 12 ζπλεδξίεο ηνλ κήλα, 24 ζπλεδξίεο ην δίκελν, 

48 ζπλεδξίεο ην ηεηξάκελν, 72 ζπλεδξίεο ην εμάκελν θαη 216 ζπλεδξίεο ην 18κελν. 

πλεπψο,  ηο κόζηορ ηων εξεηάζεων καηά μέζο όπο ανά αζθενή, ανά θεπαπεία και 

ανά ημέπα είναι 5,69 εςπώ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα παξαθάησ: 

27,11 επξψ (ζπλνιηθφ θφζηνο εμεηάζεσλ ηνπ κήλα) : 12 ζπλεδξίεο =        2,26 επξψ 

36,26 επξψ (ζπλνιηθφ θφζηνο εμεηάζεσλ ηνπ δηκήλνπ) : 24 ζπλεδξίεο =   1,51 επξψ 
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16,26 επξψ (ζπλνιηθφ θφζηνο εμεηάζεσλ ηνπ ηεηξακήλνπ) : 48 ζπλεδξίεο = 0,34 επξψ 

86,96 επξψ (ζπλνιηθφ θφζηνο εμεηάζεσλ ηνπ εμακήλνπ) : 72 ζπλεδξίεο =  1,21 επξψ 

80,80 επξψ (ζπλνιηθφ θφζηνο εμεηάζεσλ ηνπ 18κήλνπ) : 216 ζπλεδξίεο =  0,37 επξψ 

                                            πλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή αλά εκέξα =   5,69 επξψ 

v. Σο κόζηορ ηων γενικών εξόδων  

Μέρξη ζηηγκήο ππνινγίζακε ην θφζηνο ησλ άκεζσλ εμφδσλ αλά αηκνθάζαξζε, αλά 

αζζελή θαη αλά εκέξα, πνπ αλέξρεηαη ζηα 136,28 επξψ θαη πεξηιακβάλεη ην θφζηνο ηεο 

άκεζεο εξγαζίαο, ην θφζηνο ησλ αλαιψζηκσλ πγεηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ πιηθψλ, ην 

θφζηνο ησλ θαξκάθσλ θαη ην θφζηνο ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. 

Χζηφζν, ππάξρνπλ έκκεζα έμνδα πνπ δελ επηβαξχλνπλ κφλν έλαλ θνξέα θφζηνπο, αιιά 

πεξηζζφηεξνπο θνξείο θαη επηκεξίδνληαη ζε απηνχο κε ηηο θαηάιιειεο βάζεηο 

επηκεξηζκνχ. Δλδεηθηηθά, ηέηνηα έμνδα κπνξεί λα είλαη ε θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ε θαηαλάισζε ηνπ λεξνχ, ην ελνίθην ηνπ θηηξίνπ θαη άιια. Έηζη θαη ζηελ 

παξνχζα εξγαζία έρνπκε έμνδα πνπ αθνξνχλ πεξηζζφηεξνπο θνξείο θφζηνπο, πιελ ηελ 

θιαζηθή αηκνθάζαξζε, πνπ κπνξεί λα επηβαξχλνπλ φρη κφλν ηελ Νεθξνινγηθή θιηληθή 

γεληθά, αιιά θαη ην λνζνθνκείν ζην ζχλνιφ ηνπ.  

Αλαιπηηθφηεξα, ηα γεληθά έμνδα θαζψο θαη ην θφζηνο απηψλ πνπ ζα πξέπεη λα ιάβνπκε 

ππφςε γηα ηελ θνζηνιφγεζε ηεο θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο αλαθέξεηαη  παξαθάησ:  

1.  ηο κόζηορ από ηην καηανάλωζη ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ (λογαπιαζμόρ ΓΔΗ). 

Ο κεληαίνο ινγαξηαζκφο γηα ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθή ελέξγεηαο γηα νιφθιεξν ην 

λνζνθνκείν αλέξρεηαη θαηά κέζν φξν ζην πνζφ ησλ 145.800 επξψ. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ν κήλαο έρεη θαηά κέζν φξν 30 εκέξεο, ην εκεξήζην θφζηνο θαηαλάισζεο 

είλαη 145.800:30= 4.860 επξψ. 

χκθσλα ηηο κεηξήζεηο πνπ έθαλε ην ηκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηηο θηινβαηψξεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεη ην θάζε ηκήκα 

θαη θιηληθή, ην πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο είλαη 

ην 33‰ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.   
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Δπνκέλσο, 4.860/κέξα *33‰ = 160,38 επξψ είλαη ην εκεξήζην θφζηνο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο.  

Δπίζεο, ε Μνλάδα ηεο Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο ιεηηνπξγεί κε ηξεηο βάξδηεο ηελ εκέξα 

θαη ζε θάζε βάξδηα εμππεξεηνχληαη θαηά κέζν 30 αζζελείο, δειαδή ηελ εκέξα 

εμππεξεηνχληαη 3*30= 90 αζζελείο. 

Έηζη 160,38 επξψ/κέξα : 90 αζζελείο  = 1,78 επξψ αλά αζζελή, αλά εκέξα 

Άπα ηο κόζηορ από ηην καηανάλωζη ηηρ ηλεκηπικήρ ενέπγειαρ ανά αιμοκάθαπζη, 

ανά αζθενή και ανά ημέπα είναι 1,78 εςπώ. 

2. ηο κόζηορ από ηην καηανάλωζη νεπού (λογαπιαζμόρ ΔΤΑΘ).  

Ο κεληαίνο ινγαξηαζκφο ηεο ΔΤΑΘ θπκαίλεηαη ζηα 29.700 επξψ γηα ην ζχλνιν ηνπ 

λνζνθνκείνπ. Άξα 29.700 επξψ : 30 εκέξεο πνπ έρεη ν κήλαο = 990 επξψ ηελ εκέξα. 

990 επξψ * 70‰ πνπ είλαη  ην πνζνζηφ θαηαλάισζεο λεξνχ ζχκθσλα κε ηηο κεηξήζεηο 

απφ ηελ Σερληθή Τπεξεζία = 69,3 επξψ, είλαη ε εκεξήζηα θαηαλάισζε λεξνχ απφ ην 

ηκήκα ηεο εμσλεθξηθήο θάζαξζεο.  

69,3 επξψ/ 90 αζζελείο πνπ εμππεξεηνχληαη απφ ηελ κνλάδα εκεξεζίσο = 0,77 επξψ 

αλά αζζελή, αλά εκέξα. 

Άπα ηο κόζηορ καηανάλωζηρ νεπού ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά ημέπα 

είναι 0,77 εςπώ. 

3. ηο κόζηορ από ηην καηανάλωζη θςζικού αεπίος.  

Ο κεληαίνο ινγαξηαζκφο γηα ηελ θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην λνζνθνκείν 

θπκαίλεηαη ζηα 110.000 επξψ. Άξα 110.000 επξψ : 30 εκέξεο πνπ έρεη ν κήλαο = 

3.666,67 επξψ ηελ εκέξα. 

χκθσλα ηηο κεηξήζεηο πνπ έθαλε ην ηκήκα ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ 

ζρεηηθά κε ηελ θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ απφ ην θάζε ηκήκα θαη θιηληθή, ην 

πνζνζηφ πνπ θαηαλέκεηαη ζηελ Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο είλαη ην 24‰ ηεο 

ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο. 

Άξα, 3.666,67επξψ * 24‰ = 88 επξψ ηελ εκέξα ε θαηαλάισζε ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

απφ ηελ ΜΔΚ.  
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88 επξψ/ 90 αζζελείο ηελ εκέξα = 0,98 επξψ αλά αζζελή, αλά εκέξα. 

Άπα ηο κόζηορ καηανάλωζηρ θςζικού αεπίος ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά 

ημέπα είναι 0,98 εςπώ. 

4. ηο κόζηορ θύλαξηρ ηος νοζοκομείος.  

Σελ θχιαμε θαη αζθάιεηα ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη αλαιάβεη ηδησηηθή εηαηξεία, κε δηεηή 

ζχκβαζε. Η κεληαία δαπάλε γηα ηελ θχιαμε ηνπ λνζνθνκείνπ αλέξρεηαη ζηα 22.500 

επξψ. 

22.500 επξψ : 54.966,99 η.κ. πνπ απνηεινχλ ην ζχλνιν ησλ ρψξσλ ηνπ λνζνθνκείνπ 

πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο θχιαμεο θαη αζθάιεηαο, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο 

Σερληθήο Τπεξεζίαο = 0,41επξψ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν. 

0,41επξψ * 1.070 ηκ πνπ θαηαιακβάλεη ε Μνλάδα Δμσλεθξηθήο Κάζαξζεο = 438,70 

επξψ ην κήλα. 

438,70 επξψ : 30 εκέξεο πνπ έρεη ν κήλαο = 14,62 επξψ ηελ εκέξα. 

14,62 επξψ/ 90 αζζελείο ηελ εκέξα = 0,16 επξψ αλά αζζελή, αλά εκέξα. 

Άπα ηο κόζηορ θύλαξηρ ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά ημέπα είναι 0,16 εςπώ. 

5. ηο κόζηορ ηων μησανημάηων, η δεκαεηήρ απόζβεζη ηοςρ και η ζςνηήπηζή ηοςρ. 

 Σν θφζηνο αγνξάο ελφο κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο είλαη πεξίπνπ 15.000 επξψ, κε 

εηήζηα απφζβεζε 1.500 επξψ. 

Άξα  1500 επξψ : 365 εκέξεο πνπ έρεη ν ρξφλνο = 4,11 επξψ ηελ εκέξα  

4,11 επξψ  : 3 αζζελείο πνπ ζπλδένληαη κε ην θάζε κεράλεκα ζε κία κέξα (1 αζζελήο 

ηελ βάξδηα) = 1,37 εςπώ για κάθε αζθενή.   

Δπηπιένλ, γηα ην θάζε κεράλεκα αηκνθάζαξζεο ππάξρεη θαη κεληαίν θφζηνο 

ζπληήξεζεο πνπ θπκαίλεηαη ζηα 280 επξψ.  

Άξα 280 επξψ/κήλα : 30 εκέξεο πνπ έρεη ν κήλαο = 9,33 επξψ ηελ εκέξα 

9,33 επξψ : 3 αζζελείο πνπ ζπλδένληαη κε ην θάζε κεράλεκα ζε κία κέξα (1 αζζελήο 

ηελ βάξδηα) = 3,11 εςπώ για κάθε αζθενή.   
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Σέινο, ζε θάζε κεράλεκα αηκνθάζαξζεο  αληηθαζηζηνχληαη ηα θίιηξα απνζηείξσζεο 

λεξνχ κεηά απφ θάζε 100 ζπλεδξίεο. Σν θφζηνο ησλ θίιηξσλ είλαη 650 επξψ : 100 

ζπλεδξίεο =  6,50 εςπώ ανά αζθενή.   

Πέξα απφ ηα κεραλήκαηα αηκνθάζαξζεο απαξαίηεην γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο Μνλάδαο 

Σερλεηνχ Νεθξνχ είλαη θαη κία κνλάδα αληίζηξνθεο φζκσζεο. Πξφθεηηαη γηα έλα 

ζπγθξφηεκα επεμεξγαζίαο λεξνχ κε ην νπνίν ηξνθνδνηνχληαη ηα κεραλήκαηα 

αηκνθάζαξζεο. Σν θφζηνο αγνξάο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο αλέξρεηαη ζηα 45.000 επξψ κε 

εηήζηα απφζβεζε 4.500 επξψ. 

Άξα 4.500 : 365 εκέξεο πνπ έρεη ν ρξφλνο = 12,33 επξψ ηελ εκέξα.  

12,33 επξψ : 90 ζπλεδξίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ηελ εκέξα = 0,14 εςπώ ανά 

αζθενή, ανά ημέπα.  

Δπηπιένλ, ηελ ζπληήξεζε ηνπ ζπγθξνηήκαηνο (έιεγρνο, ρισξίσζε, θαζαξηζκφο, 

απνιπκάλζεηο θιπ) έρεη αλαιάβεη ηδησηηθή εηαηξεία κε κεληαίν θφζηνο 800 επξψ. Άξα 

800 : 30 κέξεο = 26,67 επξψ ηελ εκέξα : 90 ζπλεδξίεο ηελ εκέξα = 0,30 εςπώ η κάθε 

ζςνεδπία.  

πλεπψο, ηο κόζηορ ηων μησανημάηων ζςμπεπιλαμβανομένος και ηος κόζηοςρ 

ζςνηήπηζηρ και αναλωζίμων είναι 11,42 εςπώ ανά ζςνεδπία, ανά αζθενή, ανά 

μέπα: 

• Κφζηνο κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο =                     1,37€ 

• πληήξεζε κεραλήκαηνο αηκνθάζαξζεο =               3,11€ 

• Κφζηνο θίιηξσλ απνζηείξσζε λεξνχ =                    6,50€ 

• Κφζηνο ζπγθξνηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ =        0,14€ 

• πληήξεζε ζπγθξνηήκαηνο επεμεξγαζίαο λεξνχ  = 0,30€ 

           πλνιηθφ θφζηνο αλά αζζελή αλά εκέξα = 11,42€ 

6. ηο κόζηορ ηος ζςνεπγείος καθαπιζμού.  

Σελ θαζαξηφηεηα ηνπ λνζνθνκείνπ έρεη αλαιάβεη ζπλεξγείν θαζαξηζκνχ, χζηεξα απφ 

ηελ ζχλαςε δηεηνχο ζπκβάζεσο. Η κεληαία δαπάλε πνπ θαηαβάιιεη ην λνζνθνκείν 

ζηελ εηαηξεία θαζαξηζκνχ είλαη 107.400 επξψ. Χζηφζν, νη απαηηήζεηο θαζαξηζκνχ 

θπκαίλνληαη απφ ηκήκα ζε ηκήκα. Γηα παξάδεηγκα ηα ρεηξνπξγεία έρνπλ ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο 3, γηαηί νη απαηηήζεηο ηνπο ζηελ θαζαξηφηεηα είλαη πνιχ κεγάιεο, ελψ 
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αληίζεηα νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο έρνπλ ζπληειεζηή βαξχηεηαο 1, ιφγσ κηθξφηεξσλ 

απαηηήζεσλ. Η κνλάδα ηερλεηνχ λεθξνχ έρεη ζπληειεζηή βαξχηεηαο 2 ιφγσ κεηξίσλ 

απαηηήζεσλ. Λακβάλνληαο ππφςε ηνπο ζπληειεζηέο ηνπ θάζε ηκήκαηνο θαη θιηληθήο ηα 

ζπλνιηθά ηεηξαγσληθά ηνπ λνζνθνκείνπ πνπ δέρνληαη ηηο ππεξεζίεο θαζαξηζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία δηακνξθψλνληαη απφ  62,433 η.κ ζε 89.534 η.κ. 

107.400 επξψ : 89.534 η.κ, πνπ θαηαιακβάλεη φιν ην λνζνθνκείν = 1,20 επξψ ην η.κ. 

1,20 επξψ * (1.070ηκ πνπ θαηαιακβάλεη ε κνλάδα εμσλεθξηθήο θάζαξζεο * 2 

ζπληειεζηήο βαξχηεηαο)= 2.568 επξψ ηνλ κήλα.  

2.568 επξψ : 30 εκέξεο πνπ έρεη ν κήλαο = 85,6 επξψ ηελ εκέξα. 

85,6 επξψ/ 90 αζζελείο ηελ εκέξα = 0,95 επξψ αλά αζζελή, αλά εκέξα. 

Άπα ηο κόζηορ καθαπιόηηηαρ ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά ημέπα είναι 0,95 

εςπώ. 

 7. ηο κόζηορ ηων διοικηηικών ςπαλλήλων. 

 ην λεθξνινγηθφ ηκήκα ππάξρεη κία γξακκαηέαο πνπ απαζρνιείηαη κε ηελ εγγξαθή 

ησλ αζζελψλ ζην ηκήκα, κε ηελ παξαγγειία πιηθψλ, κε ηε κεραλνγξάθεζε, κε ην 

θαξκαθείν θαη άιιεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ηκήκαηνο. 

Χζηφζν, εκεξεζίσο ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο ηηο θαηαλαιψλεη γηα αλάινγεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη φκσο απνθιεηζηηθά κε ηελ Μνλάδα Σερλεηνχ Νεθξνχ. 

Τπνινγίδεηαη φηη θαηαλαιψλεη θαηά κέζν φξν 6 ψξεο ηελ εκέξα.  Η εξγαηνψξα γηα ηελ 

γξακκαηέα ππνινγίδεηαη ζηα 10,32 επξψ.  

Δπνκέλσο, 10,32 επξψ *6 ψξεο ηελ εκέξα = 61,92 επξψ αλά εκέξα. 

61,92 επξψ : 90 αζζελείο ηελ εκέξα = 0,69  επξψ αλά ζπλεδξία, αλά αζζελή, αλά 

εκέξα. 

Άπα ηο κόζηορ ηος διοικηηικού ςπαλλήλος ανά αιμοκάθαπζη, ανά αζθενή, ανά 

ημέπα είναι 0,69 εςπώ. 

Πξνζζέηνληαο φια ηα έκκεζα θφζηε απφ ην λνχκεξν 1 έσο ην λνχκεξν 7 θαηαιήγνπκε 

φηη ζπλνιηθά αλέξρνληαη ζην χςνο ησλ 16,75 επξψ. Αλαιπηηθφηεξα:  
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• θφζηνο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο =             1,78€ 

• θφζηνο θαηαλάισζεο λεξνχ=                                       0,77€ 

• θφζηνο θαηαλάισζεο θπζηθνχ αεξίνπ =                      0,98€ 

• θφζηνο θχιαμεο =                                                         0,16€ 

• θφζηνο κεραλεκάησλ (απφζβεζε θαη ζπληήξεζε) = 11,42€ 

• θφζηνο ηνπ ζπλεξγείνπ θαζαξηζκνχ =                         0,95€  

• θφζηνο δηνηθεηηθνχ ππαιιήινπ =                                0,69€ 

                                     χλνιν έκκεζσλ εμφδσλ =   16,75€ 

πλνςίδνληαο ηα φια παξαπάλσ θφζηε, ηφζν άκεζα φζν θαη έκκεζα, απφ ην Ι, II, III, 

IV θαη V παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ πίλαθα ε θνζηνιφγεζε γηα ηελ θιαζηθή 

αηκνθάζαξζε, εθαξκφδνληαο ηε κέζνδν ηεο θνζηνιφγεζεο θαηά δξαζηεξηφηεηα, θαηά 

ηελ νπνία ην ζπλνιηθφ θφζηνο ππνινγίζηεθε ζηα 168,29€:   

 

       Πίνακαρ 10. Κοζηολόγηζη κλαζικήρ αιμοκάθαπζηρ ανά αζθενή ανά ημέπα, 

ανά ζςνεδπία 

ΔΞΟΓΑ ΚΟΣΟ Δ ΔΤΡΩ 

Άκεζε εξγαζία 58,14 

Αλαιψζηκα πιηθά 72,45 

Φάξκαθα 15,26 

Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 5,69 

Γεληθά έμνδα 16,75 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΗ 168,29 

         

Απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα πξνθχπηεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηεο θιαζηθήο 

αηκνθάζαξζεο ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ θαηαιακβάλεη ην θφζηνο ηεο άκεζε εξγαζίαο 

θαηά 34,55% θαη ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ θαηά 43,05%. Αθνινπζνχλ ηα γεληθά έμνδα 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θαηά 9,95% θαη ησλ θαξκάθσλ κε 9,06%, ελψ ην θφζηνο ησλ 

εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ θαηαιακβάλεη ην 3,39%. 

Μέρξη ζήκεξα, ζην Ννζνθνκείν Παπαγεσξγίνπ ην θφζηνο κηαο θιαζηθήο 

αηκνθάζαξζεο ππνινγίδεηαη κε βάζε ην θιεηζηφ λνζήιην πνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 

105 επξψ, ην νπνίν πεξηιακβάλεη εμεηάζεηο, αλαιψζηκα πιηθά θαη θάξκαθα θαη 
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ηαπηφρξνλα ην αλνηρηφ λνζήιην πνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 24,69 επξψ, πνπ 

πεξηιακβάλεη δχν βειφλεο θαη έλα θίιηξν, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ είλαη ην ίδην κε ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο επηβάξπλζεο ζην λνζνθνκείν. πλεπψο, ην θφζηνο ηεο 

αηκνθάζαξζεο αλέξρεηαη ζηα 129,69 επξψ, πξνζζέηνληαο ην θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ 

λνζήιην. Αληίζεηα, κε ηελ θνζηνιφγεζε θαηά δξαζηεξηφηεηα πνπ εθαξκφζακε ζηελ 

παξνχζα εξγαζία, ε θιαζηθή αηκνθάζαξζε αλά ζπλεδξία, αλά αζζελή θαη αλά εκέξα 

θνζηίδεη ζην λνζνθνκείν 168,29 επξψ. 

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα ε θνζηνιφγεζε ηεο θιαζηθήο 

αηκνθάζαξζεο κε βάζε ην ζχζηεκα A.B.C. είλαη 29,8% πςειφηεξε απφ ηελ 

θνζηνιφγεζε κε βάζε ην θιεηζηφ θαη αλνηρηφ λνζήιην. 

  

Δικόνα 6. ύγκπιζη κλαζικήρ αιμοκάθαπζηρ 

 

Με άιια ιφγηα κηα θιαζηθή αηκνθάζαξζε ελφο αζζελνχο θνζηίδεη ζην Ννζνθνκείν 

Παπαγεσξγίνπ 38,6 επξψ παξαπάλσ απφ απηφ πνπ εηζπξάηηεη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ 

θνξέα. Αλ αλαινγηζηνχκε φηη έλαο αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε ηξεηο θνξέο 

ηελ εβδνκάδα θαη δψδεθα θνξέο ηνλ κήλα, ην λνζνθνκείν έρεη δεκία 115,8 επξψ θαη 

463,2 επξψ αληίζηνηρα γηα θάζε αζζελή. Καη αλ πνιιαπιαζηάζνπκε ηα πνζά απηά κε ην 

ζχλνιν ησλ αζζελψλ πνπ εμππεξεηνχληαη θάζε κέξα, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ είλαη 90, 

ηφηε ην πνζφ πνπ εηζπξάηηεη ην λνζνθνκείν απφ ην αζθαιηζηηθφ ηακείν ππνιείπεηαη 

θαηά 10.422,00 επξψ ηελ εβδνκάδα θαη θαηά 41.688,00 επξψ ηνλ κήλα.   
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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 6: ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΠΡΟΣΑΕΙ 
 

Σν ζχζηεκα θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο (Activity Based Costing -

A.B.C.) θάλεη ηελ εκθάληζή ηνπ ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ ’90, φηαλ ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα θνζηνιφγεζεο δερφηαλ κεγάιε θξηηηθή. Ο ιφγνο είλαη φηη 

νδεγνχζαλ ζε αιινίσζε ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ 

θαη θαη’ επέθηαζε ζηελ ιήςε ιαλζαζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ απφ ηηο 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο.  

Η θνζηνιφγεζε κε βάζε ηηο δξαζηεξηφηεηεο είλαη κηα κεζνδνινγία πνπ βαζίδεηαη ζηνλ 

ππνινγηζκφ θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ιακβάλνπλ κέξνο 

ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ θαη κέζσ απηψλ, ζηελ 

κεηαθνξά θαη επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηα πξντφληα θαη ζηηο ππεξεζίεο. Η αλάιπζε 

ησλ δξαζηεξηνηήησλ πξνζθέξεη κηα ζαθή εηθφλα ζηηο επηρεηξήζεηο γηα ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνζζέηνπλ, ή φρη, αμία ζηα πξντφληα θαζψο θαη γηα εθείλεο πνπ 

απνξξνθνχλ πεξηζζφηεξνπο πφξνπο. Έηζη δίλεηαη ε επθαηξία ζηελ δηνίθεζε λα 

εμνηθνλνκήζεη πφξνπο κέζα απφ ηνλ αλαζρεδηαζκφ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ ή αθφκα απφ ηελ πξνζζήθε ή θαηάξγεζε θάπνησλ απφ απηψλ. Η 

A.B.C. παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο ζσζηήο κέηξεζεο ηεο απφδνζεο ηνπ πξντφληνο ή 

ηεο ππεξεζίαο ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. Απφ ηελ άιιε κεξηά, κέζα απφ ηνλ 

ζσζηφ θαηαινγηζκφ ησλ εμφδσλ αλαδεηθλχεηαη ε θεξδνθνξία ηνπ πξντφληνο ή ηεο 

ππεξεζίαο θαη ηνλ ηξφπν ζπκβνιήο ηνπο ζηα ζπλνιηθά θέξδε ηεο επηρείξεζεο.  

 ην ρψξν ηεο πγείαο ε εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο κε βάζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηεο ζα κπνξνχζε λα είλαη απνηειεζκαηηθή. Σν ζπλερψο απμαλφκελν 

θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο απφ ηελ κία, ιφγσ ηεο γήξαλζεο ηνπ πιεζπζκνχ, ηεο 

αχμεζεο ησλ ρξφλησλ αζζελεηψλ θαη ηεο ρξήζεο δαπαλεξήο, αιιά αλαγθαίαο, 

ζχγρξνλεο ηαηξηθήο ηερλνινγίαο θαζψο θαη ε κείσζε ηεο δεκφζηαο ρξεκαηνδφηεζεο 

απφ ηελ άιιε, εληείλνπλ ηελ αλάγθε γηα αλάπηπμε ηερληθψλ θαη κεζφδσλ πνπ ζα 

βνεζήζνπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε θαη νξζνινγηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ.  

Δηδηθφηεξα,  ζηελ ρψξα καο ε ζπλερηδφκελε νηθνλνκηθή θξίζε θαη νη καθξνρξφληεο 

αληζνξξνπίεο ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο ζπλζέηνπλ έλα αζηαζέο νηθνλνκηθφ πεξηβάιινλ 

θαη επεξεάδνπλ γεληθά φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο θαη καδί θαη ηνλ θιάδν 
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παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο. Η πεξηζηνιή ησλ θξαηηθψλ δαπαλψλ ζηα λνζειεπηηθά 

ηδξχκαηα έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ιεηηνπξγηθψλ ηνπο 

πξνβιεκάησλ. Η ζεκαληηθφηεηα ινηπφλ ηνπ εξγαιείνπ ηεο θνζηνιφγεζεο A.B.C. γηα 

ηελ παξνρή αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ ζηε Γηνίθεζε ελφο Ννζνθνκείνπ, γηα ηε ιήςε 

απνθάζεσλ θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξήζε ησλ πφξσλ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα 

ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο εξγαζίαο.  

Έηζη γίλεηαη πξνζπάζεηα ηεο εθαξκνγή ηεο A.B.C. γηα ηελ απνηίκεζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηεο Μνλάδαο Σερλεηνχ Νεθξνχ ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ 

Παπαγεσξγίνπ. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ππνινγηζκφο ηνπ πξαγκαηηθνχ θφζηνπο ηεο 

θιαζηθήο αηκνθάζαξζεο αλά αζζελή θαη αλά εκέξα θαη ζπγθξίλεηαη  κε ην θφζηνο κε 

βάζε ην θιεηζηφ θαη αλνηθηφ λνζήιην. πκπεξαζκαηηθά, απνδεηθλχεηαη φηη ην 

πξαγκαηηθφ θφζηνο αλά αζζελή, αλά εκέξα, αλά θιαζηθή αηκνθάζαξζε ππνινγηδφκελν 

εθαξκφδνληαο ηελ A.B.C. είλαη 168,29 επξψ, πςειφηεξν θαηά 29,8% απφ ηελ 

απνδεκίσζε πνπ ιακβάλεη ην λνζνθνκείν απφ ηα αζθαιηζηηθά ηακεία κε βάζε ην 

θιεηζηφ θαη ην αλνηρηφ λνζήιην, πνπ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 129,69 επξψ. 

Λακβάλνληαο ππφςε φηη ην λνζνθνκείν εμππεξεηεί θαζεκεξηλά 90 αζζελείο θαη θάζε 

αζζελήο ππνβάιιεηαη ζε αηκνθάζαξζε ηξεηο θνξέο ηελ εβδνκάδα, ην λνζνθνκείν 

εηεζίσο εηζπξάηηεη απφ ηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα πνζφ ππνιεηπφκελν θαηά 500.256,00 

επξψ απφ ην πνζφ πνπ πξαγκαηηθά θνζηίδεη ε θιαζηθή αηκνθάζαξζε.  

Σα απνηειέζκαηα απηά ζα κπνξνχλ λα θαλνχλ ηδηαίηεξα ρξήζηκα γηα κειινληηθέο 

απνθάζεηο ηεο δηνίθεζεο  γηα λα εθαξκνζηεί ην ζχζηεκα A.B.C. θαη ζε άιιεο ηαηξηθέο 

πξάμεηο ηνπ λνζνθνκείνπ, ζπκβάιινληαο ζε κέγηζην βαζκφ ζηε κέηξεζε θαη νξζή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ θαη ζηελ ζηξαηεγηθή δηαρείξηζε ησλ δηαθφξσλ εμφδσλ.  Γελ 

είλαη απαξαίηεην λα αιιάμεη νιφθιεξν ην θνζηνινγηθφ ζχζηεκα πνπ ήδε 

ρξεζηκνπνηείηαη ζην λνζνθνκείν αιιά λα εθαξκνζηεί ε A.B.C. ζπκπιεξσκαηηθά,  ζε 

εθείλεο ηηο ηαηξηθέο πξάμεηο ή πεξηνρέο πνπ ζα ήηαλ ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο θαη ρξήζηκεο.   

Βαζηθή  φκσο πξνυπφζεζε γηα ηελ επηηπρία ηεο εθαξκνγήο ηεο κεζφδνπ Α.Β.C. είλαη ε 

νινθιεξσηηθή ππνζηήξημε ηεο απφ ην ζχλνιν ησλ εξγαδνκέλσλ θαη ηνπ management 

φισλ ησλ επηπέδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη απαξαίηεηε ε ελεκέξσζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

γηα ηε ζπκβνιή ηνπο ζηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο, ψζηε λα ληψζνπλ 

ζπκκέηνρνη ζηε δεκηνπξγία δηαδηθαζηψλ θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζεκαληηθφηεηα ηνπ 

αλζξψπηλνπ παξάγνληα ζηε ζρεδίαζε θαη ζηελ εθαξκνγή ηνπ θάζε ζπζηήκαηνο. 
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Λφγσ ηεο ηαρχηαηεο αλάπηπμεο ηνπ Ννζνθνκείνπ Παπαγεσξγίνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα, 

θαη ησλ ζπλερηδφκελσλ αιιαγψλ ζηελ νηθνλνκηθή πξαγκαηηθφηεηα, ε Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπλίζηαηαη λα ειέγρεη ηαθηηθά θαη ελδειερψο ηελ 

νξζφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη λα πξνβαίλεη ζηηο απαξαίηεηεο 

κεηαβνιέο, φπνπ απηέο απαηηνχληαη, γηα ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ θνζηνινγηθψλ 

απνηειεζκάησλ θαη θαη’ επέθηαζε ιαλζαζκέλσλ επηρεηξεκαηηθψλ απνθάζεσλ. 
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