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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ παξνχζα πηπρηαθή εξγαζία κε ηίηιν «Σν Γηπινγξαθηθφ χζηεκα θαη ε είζνδνο ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο», απνηειεί ηελ 

θνξχθσζε ησλ ζπνπδψλ καο. Δθπνλήζεθε απφ ηηο ζπνπδάζηξηεο, Καηή Δπαγγειία, Καθεληδή 

Οπξαλία θαη Μπεθίξε Δπηπρία, ηνπ Σκήκαηνο Λνγηζηηθήο ηεο ρνιήο Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο 

ηνπ Σερλνινγηθνχ Δθπαηδεπηηθνχ Ηδξχκαηνο Γπηηθήο Διιάδνο ππφ ηελ επνπηεία ηνπ θαζεγεηή  

Φσηεηλφπνπινπ Μηράιε.  

Ζ εξγαζία απηή ζηνρεχεη ζηελ κειέηε θαη θαηαγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 

ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαζψο θαη ησλ επηπέδσλ εηζφδνπ θαη 

νινθιήξσζεο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ Γεκφζησλ 

Μνλάδσλ Τγείαο. 

Διπίδνπκε ζε απηήλ ηελ πηπρηαθή εξγαζία λα ζπλνςίδνπκε κε επηηπρία ζθέςεηο, πξνηάζεηο θαη 

ζπκπεξάζκαηα πνπ πεγάδνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη ηελ είζνδν 

ηεο κεραλνγξαθεκέλεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο. Γηα πεξαηηέξσ 

δηεπθφιπλζε ηνπ αλαγλψζηε, παξαζέηνπκε ηηο βηβιηνγξαθηθέο πεγέο καο αιιά θαη ρξήζηκνπο 

δηαδηθηπαθνχο ζπλδέζκνπο. 

ε απηφ ην ζεκείν, ζα ζέιακε λα εθθξάζνπκε ηελ απέξαληε επγλσκνζχλε καο ζηνπο γνλείο καο 

γηα φζα καο πξνζέθεξαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ καζεηηθψλ θαη θνηηεηηθψλ καο ρξφλσλ θαη λα 

επραξηζηήζνπκε φινπο φζνπο ζπλέβαιαλ, ν θαζέλαο κε ηνλ δηθφ ηνπ ηξφπν, ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εξγαζίαο απηήο. Ηδηαίηεξεο επραξηζηίεο εθθξάδνπκε ζηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή καο, 

Φσηεηλφπνπιν Μηράιε, γηα ηελ αθηέξσζε πνιχηηκνπ ρξφλνπ θαζψο θαη ζηνπο ππφινηπνπο 

θαζεγεηέο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηεο ρνιήο καο γηα ηηο πνιχηηκεο γλψζεηο πνπ καο 

πξνζέθεξαλ θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ζπνπδψλ καο. 

  



   ~ 2 ~ 
 

ΠΔΡΗΛΖΦΖ 

Ζ πηπρηαθή εξγαζία καο απαξηίδεηαη απφ ηα αθφινπζα κέξε: 

ην πξψην θεθάιαην θαηαγξάθνληαη γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη 

δίλεηαη ν νξηζκφο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο. Δπηπιένλ, γίλεηαη αλαθνξά ζε 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γεκφζησλ Φνξέσλ θαη αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη 

απφ ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ελφο Ννζνθνκείνπ. Σέινο, παξαηίζεηαη ην γεληθφ πεξηερφκελν θαη νη 

θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

ην δεχηεξν θεθάιαην αλαιχνληαη δηεμνδηθά ε εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη ε 

ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο. 

ην ηξίην θεθάιαην νξίδεηαη ε έλλνηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο θαη πεξηγξάθνληαη ηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

ην ηέηαξην θεθάιαην επηρεηξείηαη ν ζρεδηαζκφο δηαγξακκάησλ ξνήο ησλ δηαδηθαζηψλ κε ηηο 

νπνίεο αζρνιείηαη ην Λνγηζηήξην ελφο Ννζνθνκείνπ. 

ην πέκπην θεθάιαην παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ 

Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη ηελ είζνδν ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα ησλ Γεκνζίσλ Μνλάδσλ Τγείαο. 
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SUMMARY 

Our dissertation is composed by the following parts: 

Chapter 1 provides general information regarding Information Systems, as well as the definition of 

Electronic Government (E-Government). A description on Public Sectors Information Systems 

follows in addition to the necessary procedures that exist in a hospital‟s Economic Department. 

The chapter concludes with a context on Analytical Accounting and its regulations. 

Chapter 2 contains an extensive description of the way that a Double-entry Bookkeeping method is 

performed, and the use of Analytical Accounting in the Public Health Sector. 

In Chapter 3, the notion of E-Health is introduced and the Public Health Sector Information 

Systems are being examined. 

Chapter 4 describes the attempt of creating a flow diagram containing the procedures in a hospital‟s 

accounting office. 

Finally, Chapter 5 contains the conclusions that were derived from the application of the 

Double-entry Bookkeeping method and the inclusion of Analytical Accounting in Public Health 

Sector Information Systems.  
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ΔΗΑΓΧΓΖ 

Σν 2003 εθπνλήζεθε ην Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ 

πζηήκαηνο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο, ην νπνίν πξνέβιεπε ηελ ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο απφ 01/01/2006. Σν Πξνεδξηθφ Γηάηαγκα ππ‟αξηζκφλ 146/2003 πεξηιακβάλεη ηηο 

λνκνζεηηθέο ιεπηνκέξεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο θαη ζηεξίδεηαη ζην 

Κιαδηθφ Λνγηζηηθφ ρέδην ησλ Ν.Π.Γ.Γ, ην νπνίν θαζηεξψζεθε κε ην Π.Γ 205/98 

πξνζαξκνζκέλν ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηνπο, κε ζθνπφ ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αδπλακηψλ πνπ 

πξνέθππηαλ απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ Απινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ηνπ Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ. Με 

ηελ θαζηέξσζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Π.Γ 146/2003, κεηαβιήζεθε ε δνκή θαη ε ιεηηνπξγία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

Χο Γηπινγξαθηθή Μέζνδνο νξίδεηαη ε κέζνδνο θαηά ηελ νπνία, κε ζπζηεκαηηθέο ινγηζηηθέο 

εγγξαθέο, παξαθνινπζνχληαη νη κεηαβνιέο φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηνπ Δλεξγεηηθνχ, ηνπ Παζεηηθνχ 

θαη ηεο Καζαξήο Θέζεο. χκθσλα κε ηελ κέζνδν απηή, ζε θάζε ινγηζηηθφ γεγνλφο κεηαβάιινληαη 

ηνπιάρηζηνλ δχν ινγαξηαζκνί ηζφπνζα (ν έλαο ρξεψλεηαη θαη ν άιινο πηζηψλεηαη). Καιχπηεη 

πιήξσο ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο ησλ νηθνλνκηθψλ νξγαληζκψλ (ιφγσ ηεο εχθνιεο πξνζαξκνγήο ηεο 

ζε απηέο), ζπγθεληξψλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο, γηα ηελ άζθεζε νξζήο δηαρείξηζεο, πιεξνθνξίεο 

θαη εμαζθαιίδεη ηελ αξηζκεηηθή αθξίβεηα ησλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, δειαδή ηζφπνζεο ρξεψζεηο – 

πηζηψζεηο (κε ηνλ εθαξκνδφκελν ινγηζηηθφ έιεγρν). ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα γηα ηηο 

ινγηζηηθέο εγγξαθέο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν βηβιία, ην εκεξνιφγην θαη ην γεληθφ θαζνιηθφ. ην 

Ζκεξνιφγην, ηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαηαρσξνχληαη, ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο δηπινγξαθηθήο 

κεζφδνπ, θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά θαη ζηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο. ην Γεληθφ Καζνιηθφ, 

ηα ίδηα νηθνλνκηθά γεγνλφηα θαηαγξάθνληαη θαηά ινγαξηαζκνχο θαη θαηά ρξνλνινγηθή ζεηξά.  

Ζ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο, εθζπγρξνλίδεη ηελ δηαδηθαζία παξαθνινχζεζεο 

ησλ νηθνλνκηθψλ ησλ Γεκφζησλ Οξγαληζκψλ. Χζηφζν, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε γλψζε 

αξηζκεηηθψλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ αιιά θαη ε δπλαηφηεηα επεμεξγαζίαο, αλάιπζεο θαη 

αμηνπνίεζήο ηνπο θαζψο επίζεο θαη ε  δηακφξθσζε ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο Γηνίθεζεο 

πνπ ζα εμαζθαιίδεη αμηφπηζηεο θαη ηεθκεξησκέλεο νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. θνπφο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζηνπο Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο, είλαη ε άξηζηε 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνληαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο αιιά θαη ε παξαγσγή θαη ε δηάζεζε πιεξνθνξηψλ ζηα δηνηθεηηθά φξγαλα γηα ηελ ιήςε 

νξζνινγηθψλ απνθάζεσλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ απνδνηηθφηεηα θαη αλάπηπμή ησλ Γεκφζησλ 

Οξγαληζκψλ. 

Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή απνηειεί έλα αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισµα γεγνλφο ην νπνίν 

δηαηππψλεηαη θαη µε ηελ «Αξρή ηεο απηνλνµίαο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο». Παξφι‟ απηά, είλαη 

ζεµαληηθφ λα ηνληζηεί φηη ε απηνλνµία ηεο δελ αλαηξεί ηε δπλαηφηεηα πνπ παξέρεη ην Δ.Γ.Λ. λα 

ζπγρσλεχνληαη θαη λα ζπιιεηηνπξγνχλ ζε έλα εληαίν ζχζηεµα ινγηζηηθήο ε Γεληθή θαη ε 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Γηα απηφ ην ιφγν απνθαιείηαη «ζχζηεµα ζπιιεηηνπξγίαο». 

Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή είλαη κηα νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία κέηξεζεο, αλάιπζεο, ππνινγηζκνχ 

θαη παξνπζίαζεο ηνπ θφζηνπο ησλ αγαζψλ ή ησλ ππεξεζηψλ κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο θαζψο θαη 

έλα κέηξν ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο. Παξαθνινπζεί ινγηζηηθά γεγνλφηα, ηα 

νπνία αθνξνχλ ηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ, 

ηελ ιήςε δηάθνξσλ πιεξνθνξηψλ ρξήζηκσλ γηα επηρεηξεκαηηθέο απνθάζεηο ζε αληίζεζε κε ηε 
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Γεληθή Λνγηζηηθή πνπ παξαθνινπζεί ην ζχλνιν ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ πνπ είλαη απνηέιεζκα 

ηεο ζπλνιηθήο δξαζηεξηφηεηαο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο (κε ηξίηνπο θαη ην πξνζσπηθφ). Καζψο ε 

Γεληθή Λνγηζηηθή θαιχπηεη φιν ην θάζκα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, νη 

ινγαξηαζκνί ηεο είλαη ππνρξεσηηθνί. Αληίζεηα, ειάρηζηνη κφλν ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο είλαη ππνρξεσηηθνί, δίλνληαο έηζη ηελ επρέξεηα ζηηο νηθνλνκηθέο κνλάδεο λα ηνπο 

ηεξήζνπλ θαη λα ηνπο νξγαλψζνπλ ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπο. Με απηφ ηνλ ηξφπν ηνλίδεηαη ε 

ηδηαηηεξφηεηα ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο λα παξέρεη ζηε δηνίθεζε ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηηο 

εζσηεξηθέο αλάγθεο θαη ηδηαηηεξφηεηεο ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο. Δίλαη γεγνλφο πσο, φηαλ ε 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ηεξείηαη ζε βξαρπρξφληα βάζε (κεληαία ή ηξηκεληαία), απνηειεί ην πιένλ 

αμηφπηζην θαη θεξέγγπν ζχζηεκα παξνρήο ππεξεζηψλ ζηε δηνίθεζε θαη ζηα δηεπζπληηθά ζηειέρε 

ησλ νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ θαη ηνπο επηηξέπεη λα παίξλνπλ απνθάζεηο έγθαηξα θαη λα δηνηθνχλ 

απνηειεζκαηηθά. 

Πιένλ, ν ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο πξαγκαηνπνηείηαη φρη κφλν απφ ηηο βηνκεραληθέο επηρεηξήζεηο 

θαη απφ ηηο εκπνξηθέο επηρεηξήζεηο αιιά θαη απφ ηηο επηρεηξήζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ θαη απφ ηνπο 

Γεκφζηνπο Οξγαληζκνχο. Έηζη, αθνχ ην θφζηνο απνηειεί ηελ θαηά θχξην ιφγν θαηεπζπληήξηα 

δχλακε ιήςεο απνθάζεσλ, γίλεηαη εχθνια θαηαλνεηφο ν ξφινο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηε 

δηνίθεζε θαη νξγάλσζε ελφο νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ.  

Δπνκέλσο, ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή παξέρεη αθξηβείο θαη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ 

απνηίκεζε ησλ απνζεκάησλ θαη απνηειεί κέζν πξνζηαζίαο ησλ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ ελφο 

νηθνλνκηθνχ νξγαληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΗ ΣΟ ΓΖΜΟΗΟ 

ΣΟΜΔΑ 

1.1 Δηζαγσγή 

Σα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ζπκβάιινπλ ζηνλ έιεγρν, ζηνλ ζπληνληζκφ, ζηελ αλάιπζε 

πξνβιεκάησλ, ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, ζηελ αλάπηπμε λέσλ πξντφλησλ. Κάζε Πιεξνθνξηαθφ 

χζηεκα δεκηνπξγείηαη, εμειίζζεηαη θαη απνζχξεηαη. Ζ χπαξμε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο μεθηλά απφ ηελ ζηηγκή πνπ ε επηρείξεζε ή ν νξγαληζκφο ζα απνθαζίζεη ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ. Αλαπηχζζεηαη θαη εμειίζζεηαη δηαξθψο, ψζηε λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο 

επηρείξεζεο ή ηνπ νξγαληζκνχ ζηνλ νπνίν αλήθεη. Όηαλ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θξίλεηαη κε 

απνδνηηθφ απφ ηελ επηρείξεζε ή ηνλ νξγαληζκφ, απνζχξεηαη. Πξηλ ηελ δεκηνπξγία ελφο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, νη ζρεδηαζηέο ζα πξέπεη λα εζηηάδνπλ ζηηο πηζαλέο επηπηψζεηο πνπ 

κπνξεί λα έρεη απηή ζηελ νκαιή θαη εχξπζκε ιεηηνπξγία κίαο επηρείξεζεο ή ελφο νξγαληζκνχ. 
1
 

1.2 Οξηζκόο πζηήκαηνο 

αλ ζχζηεκα νξίδεηαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, πνπ έρνπλ κηα ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή, ε 

νπνία θέξεη εηο πέξαο κηα ζεηξά δξαζηεξηνηήησλ θαη ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ 

ζθνπνχ. 

1.3 Οξηζκόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Χο Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα λνείηαη έλα ζχλνιν ζηνηρείσλ, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κεηαμχ ηνπο θαη 

ζπγθεληξψλνπλ, επεμεξγάδνληαη, απνζεθεχνπλ θαη κνηξάδνπλ δηάθνξεο πιεξνθνξίεο, νη νπνίεο 

απνηεινχλ ζεκαληηθφ ξφιν γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ θαη ηνλ έιεγρν ελφο νξγαληζκνχ. Δπηπιένλ, 

ηα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ εμππεξεηνχλ ηα ζηειέρε ζε δηάθνξα ζέκαηα (γηα παξάδεηγκα ζηελ 

αλάιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ, ζηελ απεηθφληζε πνιχπινθσλ ζεκάησλ θαη ζηε δεκηνπξγία 

λέσλ πξντφλησλ). 

1.3.1 Λεηηνπξγίεο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Οη δηεξγαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, αλεμάξηεηα απφ ην αλ 

απηφ είλαη ρεηξφγξαθν ή κεραλνγξαθηθφ, είλαη νη εμήο: 

 πγθέληξσζε δεδνκέλσλ: πιιέγνληαη δεδνκέλα, ηα νπνία κπνξνχλ λα έρνπλ ηε κνξθή 

αξηζκψλ, εκεξνκεληψλ, ζπκβάλησλ, ζπλνκηιηψλ θαη δηαδφζεσλ. 

 Απνζήθεπζε δεδνκέλσλ: Σα δεδνκέλα κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ζην αλζξψπηλν κπαιφ, 

ζε αξρεία ή βάζεηο δεδνκέλσλ Ζ/Τ, ζε θαξηεινζήθεο. 

                                                           
1
 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“http://el.m.wikiversity.org/wiki/Δηζαγσγή_ζηα_πιεξνθνξηαθά_ζπζηήκαηα” ζηηο 23/12/2014    

http://el.m.wikiversity.org/wiki/Εισαγωγή_στα_πληροφοριακά_συστήματα
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 Δπεμεξγαζία δεδνκέλσλ: Ζ ιεηηνπξγία απηή αθνξά ηελ αλάιπζε, ηελ θσδηθνπνίεζε, ηελ 

ηαμηλφκεζε, ηελ αξηζκεηηθή επεμεξγαζία θαη ηε ζχλζεζε δεδνκέλσλ. 

 Παξνπζίαζε ηεο πιεξνθνξίαο: Τινπνηείηαη κε ηελ θαηάιιειε κνξθή πνπ επηηξέπεη ην 

κνληέιν ηνπ ζπζηήκαηνο. 

1.3.2 Σα ζπζηαηηθά κέξε ησλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ κηάο επηρείξεζεο απαξηίδνληαη απφ ηνπο αλζξψπνπο, ηηο δηαδηθαζίεο 

θαη ηνλ εμνπιηζκφ. Μέζσ απηψλ κπνξνχλ λα παξαρζνχλ, λα θπιαρζνχλ, λα επεμεξγαζηνχλ, λα 

κεηαζρεκαηηζηνχλ θαη λα απνζεθεπηνχλ νη απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε 

ησλ ζηφρσλ ηεο επηρείξεζεο. Έηζη, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ζπλδέεη ηα δηάθνξα 

ππνζπζηήκαηα θάλνληαο ηε ζπλεξγαζία ηνπο αθφκε πην απνδνηηθή γηα ηελ επίηεπμε ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ζθνπνχ. 

Σα κέξε απφ ηα νπνία ζπζηήλεηαη έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα είλαη ηα εμήο: 

1. Άλζξσπνη  

Απνηεινχλ ην ζεκαληηθφηεξν παξάγνληα θαηά ηελ επηινγή θαη ηελ πινπνίεζε ελφο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο, θαζψο ν άλζξσπνο είλαη απηφο πνπ ζα επηλνήζεη θαη ζα αμηνπνηήζεη 

ηηο πιεξνθνξίεο γηα ηε ιήςε απνθάζεσλ ζε θάζε είδνπο πξφβιεκα. 

2. Γηαδηθαζίεο  

Οη άλζξσπνη γηα λα πξνβνχλ ζε θάπνηεο ελέξγεηεο πξέπεη λα αθνινπζήζνπλ κία ζεηξά απφ νδεγίεο, 

δειαδή κία δηαδηθαζία. Ζ ζεκαληηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ δηαδηθαζηψλ είλαη φηη απηέο θαζνξίδνπλ 

ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν ζα κεηαβιεζνχλ νη πιεξνθνξίεο. Γηαθξίλνληαη ζε πάγηεο ή έθηαθηεο, 

γξαπηέο ή πξνθνξηθέο θαη επίζεκεο ή άηππεο. 

3. Δμνπιηζκόο (Μέζα) 

Ολνκάδνληαη φια ηα κέζα πνπ εμππεξεηνχλ ζηε θχιαμε, ζηε δηαθίλεζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ησλ 

πιεξνθνξηψλ. Έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα βαζηζκέλν ζε Ζ/Τ (Computer Based Information 

System, CBIS) πεξηιακβάλεη: 

 Λνγηζκηθό (Software), δειαδή πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, δνκέο δεδνκέλσλ θαη ε ζρεηηθή 

ηεθκεξίσζή ηνπο. 

 Τιηθό (Hardware), δειαδή επεμεξγαζηέο, ζθιεξνί δίζθνη, νζφλεο, εθηππσηέο. 
2
 

 

4. Βάζε Γεδνκέλσλ  

Δίλαη κία δηακνηξαδφκελε ζπιινγή απφ ινγηθά ζρεηηδφκελα δεδνκέλα καδί κε ηελ πεξηγξαθή ηνπο. 

Οη βάζεηο δεδνκέλσλ πξνζθέξνπλ ηελ νξγάλσζε θαη απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ ζηνλ Ζ/Τ, ψζηε 

λα είλαη δπλαηή ε επεμεξγαζία ηνπο θαη ε εμαγσγή ηεο επηζπκεηήο πιεξνθνξίαο. 
3
 

                                                           
2

 Αληιήζεθαλ απφ ην βηβιίν κε Σίηιν: “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ: 

ηξαηεγηθέο & Δθαξκνγέο ERP“, πγγξαθείο: Γηάλλεο Α. Πνιιάιεο, Αζαλάζηνο Π. Βνδίθεο, Αζήλα 2012 
3
 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ην βηβιίν κε Σίηιν: “Δηζαγσγή ζηηο Βάζεηο Γεδνκέλσλ“, πγγξαθέαο: 

Βαζίιεηνο Σ. Σακπαθάο 
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5. Σεθκεξίσζε 

Δίλαη θάζε γξαπηή πιεξνθνξία πνπ επεμεγεί πσο ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιεηηνπξγεί ην ζχζηεκα. Οη 

έλλνηεο πνπ ζπλαληάκε ζε έλα πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είλαη νη εμήο: 

 Δίζνδνο (Δηζξνέο): Ολνκάδεηαη ε ζπγθέληξσζε ή εμεχξεζε δεδνκέλσλ πνπ δελ έρνπλ 

ππνζηεί επεμεξγαζία. 

 Δπεμεξγαζία: Οξίδεηαη σο ν κεηαζρεκαηηζκφο, ν ρεηξηζκφο θαη ε αλάιπζε ησλ 

αθαηέξγαζησλ δεδνκέλσλ. 

 Έμνδνο (Δθξνέο): Απνηειεί ηε δηάζεζε θαηεξγαζκέλσλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο αλζξψπνπο ή 

ζηηο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Αλαηξνθνδόηεζε: Δίλαη ν κεραληζκφο πνπ ζπκβάιιεη ζηελ πξφνδν θαη κεηαηξνπή ελφο 

ζπζηήκαηνο. 
4
 

1.3.3 Αλάπηπμε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Ζ αλάπηπμε, ε ρξήζε θη ε εθαξκνγή ηεο ηερλνινγίαο ησλ πιεξνθνξηψλ ζηνπο νξγαληζκνχο   

(επηρεηξήζεηο ή εηαηξείεο), επεξεάδνληαη ζεκαληηθά απφ ηα ηκήκαηα πιεξνθνξηθήο κεγαιχηεξσλ 

νξγαλψζεσλ. Έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα αλαπηχζζεηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη κε ηε βνήζεηα 

θάπνησλ κεζφδσλ θαη δηαδηθαζηψλ. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξνη πξνγξακκαηηζηέο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηελ Αλάπηπμε πζηήκαηνο Κχθινπ Εσήο (SDLC), κία δηαδηθαζία κε ηελ νπνία επηηπγράλεηαη ε 

αλάπηπμε ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο κέζα απφ θάπνηα ζηάδηα. Σα ζηάδηα απηά 

επηγξακκαηηθά είλαη ηα εμήο: 

 Καηαλφεζε ηνπ πξνβιήκαηνο θαη πξνδηαγξαθέο 

 πγθέληξσζε πιεξνθνξηψλ  

 Πξνδηαγξαθέο θαη απαηηήζεηο γηα ην λέν ζχζηεκα 

 ρεδηαζκφο ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Τινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Δγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

 Αμηνιφγεζε θαη ζπληήξεζε 
5 

1.3.4 ρεδηαζκόο Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Δίλαη ε δηαδηθαζία πνπ καο βνεζάεη ζηελ εχξεζε ηεο θαιχηεξεο δπλαηήο ιχζεο ηνπ πξνβιήκαηνο, 

ιακβάλνληαο βέβαηα ππφςηλ καο ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνβιήκαηνο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ηνπ 

πεξηβάιινληνο. 

                                                           
4
 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ην βηβιίν κε Σίηιν: “Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθψλ 

Πφξσλ: ηξαηεγηθέο & Δθαξκνγέο ERP“, πγγξαθείο: Γηάλλεο Α. Πνιιάιεο, Αζαλάζηνο Π. Βνδίθεο, Αζήλα 2012 
5
 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: “http://el.wikipedia.org/wiki/Πιεξνθνξηαθά_ζπζηήκαηα” ζηηο 

27/12/2014 

http://el.wikipedia.org/wiki/Πληροφοριακά_συστήματα
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1.3.4.1 Παξάγνληεο ζρεδηαζκνύ 

 ύζηεκα 

Απαηηνχκελεο ιεηηνπξγίεο, επίπεδν απφδνζεο, ζπρλφηεηα επεμεξγαζίαο θαη βαζκφο εμππεξέηεζεο 

ρξεζηψλ. 

 Λεηηνπξγία 

Κφζηε ιεηηνπξγίαο, απαηηήζεηο αμηνπηζηίαο θαη ζπκβαηφηεηα κε άιια ζπζηήκαηα. 

 Αλάπηπμε 

Κφζηνο αλάπηπμεο, ρξνληθφο νξίδνληαο αλάπηπμεο, δπζθνιία πινπνίεζεο.  

1.3.4.2 Λνγηθό έλαληη θπζηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γηαθξίλνπκε δχν θάζεηο: 

 ρεδηαζκόο ινγηθνύ ή εμσηεξηθνύ (logical/external) ζπζηήκαηνο: Σν λέν ζχζηεκα 

ζρεδηάδεηαη απφ ηνλ Αλαιπηή πζηήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ησλ ρξεζηψλ. 

 ρεδηαζκόο θπζηθνύ ή εζσηεξηθνύ (physical/internal) ζπζηήκαηνο: Με ηε βνήζεηα 

εμνπιηζκνχ θαη πξνζσπηθνχ ζρεδηάδεηαη ζχζηεκα γηα έλα ζπγθεθξηκέλν θπζηθφ 

πεξηβάιινλ. 

1.3.4.3 Λνγηθόο έλαληη θπζηθνύ ζρεδηαζκνύ 

 Λνγηθόο ζρεδηαζκόο: ην ινγηθφ ζρεδηαζκφ, αξρηθά νξηζηηθνπνηνχληαη θαη 

ζεκειηψλνληαη ε γεληθή κνξθή ηεο θαηάζηαζεο, ε ζπρλφηεηα θαη ην κέζν εκθάληζεο ηεο 

θαη έπεηηα νξίδνληαη ηα ζηνηρεία, πνπ είηε εηζάγνληαη απφ ην ρξήζηε είηε αλαδεηνχληαη 

ζηελ Βάζε Γεδνκέλσλ. 

 Φπζηθόο ζρεδηαζκόο: ην θπζηθφ ζρεδηαζκφ, αξρηθά ζρεδηάδνληαη αλαιπηηθά νη εγγξαθέο 

ησλ ζρεηηθψλ αξρείσλ θαη ησλ ηειηθψλ δηαγξακκάησλ ξνήο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ηεθκεξηψλνληαη. Σέινο, ζρεδηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηε πξνζπέιαζε θαη 

αζθάιεηα ησλ αξρείσλ. 

1.3.4.4 Βήκαηα γηα ην ζρεδηαζκό ελόο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ελφο Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο αθνινπζνχληαη ηα εμήο βήκαηα: 

1. Καζνξηζκφο εμφδσλ 

2. Καηεγνξηνπνίεζε δεδνκέλσλ εηζφδνπ 

3. Πξνζδηνξηζκφο ησλ ελεξγεηψλ γηα ηελ κεηαηξνπή απφ είζνδν ζε έμνδν 

4. Πξνζδηνξηζκφο ηεο νξζφηεηαο θαη πηζηφηεηαο ησλ ιεηηνπξγηψλ επεμεξγαζίαο κέζσ 

ειέγρσλ  

5. Πξνζδηνξηζκφο θαλφλσλ ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο πξαγκαηνπνηείηαη ε απνζήθεπζε 

6. Πξνζδηνξηζκφο πξνυπνζέζεσλ γηα ηελ ηειηθή ελήκεξσζε ησλ αξρείσλ  

7. Πξνζδηνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ πξνζπέιαζεο δεδνκέλσλ (ζεηξηαθή ή ηπραία 
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πξνζπέιαζε) 

8. Καζνξηζκφο ησλ απαηηήζεσλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ 

9. Δπηινγή κεζφδνπ ζπζζψξεπζεο δεδνκέλσλ 

10. Δπηινγή κέζσλ πνπ εμππεξεηνχλ ζηε κεηάδνζε δεδνκέλσλ 

11. Δπηινγή ηερληθήο γηα ηελ εηζαγσγή δεδνκέλσλ 

12. Πξνζδηνξηζκφο αλαγθψλ πξνζηαζίαο δεδνκέλσλ θαη ειέγρνπ 

13. Δπηβεβαίσζε δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο 

14. Γηέιεπζε (walkthrough) κέζα απφ ην ζρεδηαζκφ γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο νξζφηεηαο ηνπ 

πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο 
6
 

1.3.5 Αζθάιεηα Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Ζ αζθάιεηα πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ απνηειεί αληηθείκελν ηνπ θιάδνπ ησλ ππνινγηζηηθψλ 

ζπζηεκάησλ ηεο επηζηήκεο ηεο πιεξνθνξηθήο. Πξνζηαηεχεη ηνπο Ζ/Τ, ηα δίθηπα πνπ ηνπο 

δηαζπλδένπλ θαη ηα ππάξρνληα ζην ζχζηεκα δεδνκέλα γηα ηελ απνθπγή παξάλνκεο πξφζβαζεο ή 

ρξήζεο ηνπο. 

1.3.5.1 Βαζηθέο αξρέο αζθάιεηαο πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ 

 Αθεξαηόηεηα  

Αθνξά ηε δηαηήξεζε ησλ δεδνκέλσλ ελφο πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο ζε κία ζπγθεθξηκέλε 

θαηάζηαζε γηα ηελ απνθπγή αλεπηζχκεησλ ηξνπνπνηήζεσλ, δηαγξαθψλ, πξνζζεθψλ θαζψο 

επίζεο θαη πξφζβαζεο ή ρξήζεο ησλ Ζ/Τ απφ άηνκα ρσξίο εμνπζηνδφηεζε. 

 Γηαζεζηκόηεηα 

Δμαζθαιίδεη ζηνπο ρξήζηεο ηελ άκεζε δηάζεζε ησλ Ζ/Τ, ησλ δηθηχσλ θαη ησλ δεδνκέλσλ, φπνηε 

απηνί επηζπκνχλ λα ηα ρξεζηκνπνηνχλ. 

 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

Δίλαη ε απφθξπςε ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ απφ κε εμνπζηνδνηεκέλα άηνκα. 
7
 

 

Δικόνα 1.1, Πηγή: “Δικόνες Google” 

                                                           
6
 Aληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: “www.mech.upatras.gr/~nikos/mis-ii/notes/notes-05.pdf” ζηηο 27/12/2014 

7
 Καη νη δχν παξάγξαθνη αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“http://el.wikipedia.org/wiki/Αζθάιεηα_πιεξνθνξηαθψλ_ζπζηεκάησλ” ζηηο 28/12/2014 

http://www.mech.upatras.gr/~nikos/mis-ii/notes/notes-05.pdf
http://el.wikipedia.org/wiki/Ασφάλεια_πληροφοριακών_συστημάτων
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1.3.6 Κύθινο δσήο Πιεξνθνξηαθνύ πζηήκαηνο 

Απνηειεί ηε παιαηφηεξε κέζνδν αλάπηπμεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ θη εθαξκφδεηαη κέρξη 

θαη ζήκεξα. Γελ πξνηηκάηαη ε ρξήζε ηεο ζε κηθξά έξγα απιψλ ζπζηεκάησλ. ηε ζπγθεθξηκέλε 

κέζνδν αλάπηπμεο, έλα Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα παξνκνηάδεηαη κε έλα δσληαλφ νξγαληζκφ, 

δειαδή ππνζέηνπκε φηη έρεη κία δηάξθεηα δσήο (αξρή, κέζε θαη ηέινο). Ο θχθινο δσήο ελφο 

Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο απνηειείηαη απφ θάπνηα ζηάδηα (δηάγξακκα 1.1), ηα νπνία 

βαζίδνληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο. Γηα ηελ νκαιή κεηάβαζε απφ ην έλα ζηάδην ζην 

άιιν, είλαη απαξαίηεηε ε νινθιήξσζε ησλ αληίζηνηρσλ δξαζηεξηνηήησλ. 

Οριςμόσ του ζργου

ΣΤΑΔΙΑ ΤΕΛΙΚΑ 
ΡΟΪΟΝΤΑ

Αναφορά 
πρόταςθσ 

ςυςτιματοσ
Μελζτθ του ςυςτιματοσ

Σχεδιαςμόσ
Ρροδιαγραφζσ 

ςχεδιαςμοφ

Ρρογραμματιςμόσ

Ρροδιαγραφζσ 
προγραμματιςμοφ

- κϊδικασ

Εγκατάςταςθ

Δοκιμζσ 
απόδοςθσ 

του 
ςυςτιματοσ

Μετά τθν υλοποίθςθ
Ζλεγχοσ μετά 

τθν 
εφαρμογι

ΛΕΙΤΟΥΓΙΕΣ

Ζναρξθ 
του 

ζργου

Απόφαςθ 
για το 

ςχεδιαςμό 
λφςθσ

Απόφαςθ 
για 

παραγωγι 

Ζτοσ 1 Ζτοσ 2
Διάρκεια ηωισ 3-8 

χρόνια

Συμφωνία για 
προδιαγραφζσ 

ςχεδιαςμοφ

Η μεκοδολογία του κφκλου ηωισ για τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων. Σφμφωνα με αυτιν, 
θ ανάπτυξθ του ςυςτιματοσ χωρίηεται ςε ζξι τυποποιθμζνα ςτάδια με 

ςυγκεκριμζνουσ ενδιάμεςουσ ςτόχουσ και τελικά προϊόντα κάκε ςταδίου. Ένα τυπικό 
ζργο μεςαίου μεγζκουσ χρειάηεται δφο χρόνια για να παραδοκεί και ζχει διάρκεια 

ηωισ τρία ωσ οκτώ χρόνια. 

Αναφορά 
πρόταςθσ 
ζργου

                             

Γιάγραμμα 1.1: “ηάδια Κύκλοσ Εωής ενός Π”                                

                                                                         
8
 

 
                                                           
8
 Ζ ζειίδα αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: “http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/mis/mis7.pdf” ζηηο 28/12/2014 

http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/mis/mis7.pdf
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1.3.6.1 Πεξηνξηζκνί ηεο κεζόδνπ ηνπ θύθινπ δσήο 

"Ζ κέζνδνο ηνπ θχθινπ δσήο ζπζηεκάησλ εθαξκφδεηαη αθφκε γηα ηε δεκηνπξγία κεγάισλ 

ζπζηεκάησλ επεμεξγαζίαο ζπλαιιαγψλ (TPS) θαη ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ δηνίθεζεο (MIS), 

ζηα νπνία νη απαηηήζεηο είλαη πνιχ θαιά δνκεκέλεο θαη πξνζδηνξηζκέλεο." (Ahituv and Neumann, 

1984) 

Απνηειεί ηε θαηαιιειφηεξε κέζνδν αλάπηπμεο ζχλζεησλ ηερληθψλ ζπζηεκάησλ (γηα παξάδεηγκα 

νη εθηνμεχζεηο ζην δηάζηεκα θαη ν έιεγρνο ελαέξηαο θπθινθνξίαο). Χζηφζν, έρεη κεγάιν θφζηνο 

θη είλαη ρξνλνβφξα θη αλειαζηηθή, θάλνληαο έηζη αθαηάιιειε ηελ εθαξκνγή ηεο ζε κηθξνχο 

επηηξαπέδηνπο Ζ/Τ κε δνκεκέλνπο θαη εμαηνκηθεπκέλνπο. 
9
 

1.4 Ζ έλλνηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Μέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ, ε Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε (e-Goverment) εμππεξεηεί ζηελ βειηίσζε  

ησλ παξερφκελσλ απφ ην θξάηνο ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο, πξνο ηηο επηρεηξήζεηο θαη πξνο 

άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Σν e-Goverment είλαη δηαζέζηκν ζηνπο πνιίηεο 24 ψξεο ηελ εκέξα, 7 

εκέξεο ηελ εβδνκάδα, δηαζπλδένληαο ηνπο έηζη κε ηε Πνιηηεία. Γχν απφ ηνπο πην παγθνζκίσο 

απνδεθηνχο νξηζκνχο ηεο Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο είλαη νη παξαθάησ: 

 «Ζ αμηνπνίεζε δηαθφξσλ εθαξκνγψλ ηνπ Γηαδηθηχνπ θη άιισλ ηερλνινγηψλ απφ ηελ 

θπβέξλεζε, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε πξφζβαζε ηνπ θνηλνχ ζηελ θξαηηθή πιεξνθνξία θαη 

ππεξεζία ή λα βειηησζεί ζηηο θπβεξλεηηθέο ιεηηνπξγίεο». (Κπβέξλεζε ΖΠΑ, [2002]) 

 «Ζ αμηνπνίεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ γηα ηελ δηαλνκή ησλ θξαηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη 

ππεξεζηψλ ζηνπο πνιίηεο». (UN&ASPA, [2002]) 

ηε ζεκεξηλή επνρή ηεο ηερλνινγίαο, ην e-Goverment ζεσξείηαη κηα θαηλνηνκία ηεο 

παξαδνζηαθήο δηαθπβέξλεζεο.  

1.4.1 Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο  

Σα νθέιε ηεο εθαξκνγήο e-Goverment είλαη επηγξακκαηηθά ηα εμήο: 

1. Βειηίσζε ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

2. Αλάπηπμε ησλ ππεξεζηψλ 

3. Δπίηεπμε ζπγθεθξηκέλσλ απνηειεζκάησλ 

4. πκβάιιεη ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο δηαθπβέξλεζεο  

5. Δκπηζηνζχλε ησλ πνιηηψλ πξνο ηελ Κπβέξλεζε ηνπο  

6. Ηζρπξνπνίεζε ηεο δεκνθξαηίαο  

7. Βειηίσζε ηνπ επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο  

8. Καιπηέξεπζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ππνβαζκηζκέλσλ θνηλνηήησλ  

9. Οθέιε θαη ζε άιιεο θαηεπζχλζεηο 
10
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 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: “http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/mis/mis7.pdf” ζηηο 

28/12/2014 
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 Καη νη δχν παξάγξαθνη αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13297/2/TampakisMsc2009.pdf”  ζηηο 29/12/2014, Γηπισκαηηθή εξγαζία: 

Σακπάθεο ππξίδσλ, Σίηινο: “Δθαξκνγέο Π ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα-Ζ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ” 

http://www.unipi.gr/faculty/kofidis/mis/mis7.pdf
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1.4.2 Ζ ζεκαζία ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

Οη δηαρεηξηζηηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο δηνίθεζεο ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ππνζηεξίδνληαη απφ 

δηάθνξα πινπνηεκέλα έξγα πιεξνθνξηθήο, ην θφζηνο ησλ νπνίσλ αλέξρεηαη ζηα 60 εθαηνκκχξηα 

Δπξψ. Μεξηθά απφ ηα πινπνηεκέλα πξνγξάκκαηα θη έξγα πνπ ζπληεινχλ ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο είλαη ηα παξαθάησ: 

 Σν πξφγξακκα «Κιεηζζέλεο»: Πξνέβιεπε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηεο δεκφζηαο δηνίθεζεο κε 

ηελ ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ, ζηελ εθπαίδεπζε ηνπ αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ θαζψο 

επίζεο θαη ζηε πξφνδν νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ πιεξνθνξηψλ. 

 Σν πξφγξακκα «Πνιηηεία»: ηνρεχεη ζηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο ειιεληθήο Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο. 

 Σν πξφγξακκα «χδεπμηο»: Με ην πξφγξακκα απηφ επηδηψθεηαη ε αλάπηπμε θη ν 

εθζπγρξνληζκφο ηεο ηειεπηθνηλσληαθήο ππνδνκήο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα. Δίλαη έλα δίθηπν 

πξφζβαζεο γηα ηνπο θνξείο ηνπ Γεκνζίνπ κε ζθνπφ λα θαιχςεη φιεο ηηο αλάγθεο γηα ηελ 

κεηαμχ ηνπο επηθνηλσλία θαη λα βειηηψζεη ηηο ιεηηνπξγίεο ησλ Γεκφζησλ Τπεξεζηψλ.   

 Σν πξφγξακκα «Αξηάδλε»: ηνρεχεη ζηελ θαιπηέξεπζε ηεο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

απφ ηηο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο ηεο ρψξαο. 

 Σν πξφγξακκα «Κνηλσλία ηεο Πιεξνθνξίαο»: Πεξηιακβάλεη ηε ρξεκαηνδφηεζε 

ππνδνκψλ θαη ππεξεζηψλ Σερλνινγηψλ Πιεξνθνξηψλ θαη Δπηθνηλσληψλ ζε βαζηθά πεδία 

ππεξεζηψλ πνπ πξνζθέξεη ε Γεκφζηα Γηνίθεζε (παηδεία, πγεία). 

Τπάξρνπλ θη άιια αλαπηπγκέλα πξνγξάκκαηα πνπ εμππεξεηνχλ ζηηο θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ 

Ννζνθνκείσλ, ησλ Τγεηνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ησλ Κέληξσλ Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ. Δίλαη 

εκθαλήο ε ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηελ Διιάδα απφ ηε 

κεηνλνκαζία ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ζε «Γεληθή Γξακκαηεία Γεκφζηαο 

Γηνίθεζεο θαη Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο». 

1.4.3 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε ζην Γεκόζην Σνκέα 

 Κεληξηθή Γηνίθεζε 

Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ νξγαληζκψλ θαιχπηνληαη απφ γλσζηέο εθαξκνγέο πιεξνθνξηθήο (γηα 

παξάδεηγκα ην ειεθηξνληθφ πξσηφθνιιν). Οξηζκέλνη δεκφζηνη θνξείο δηαζέηνπλ ειεθηξνληθφ 

πξσηφθνιιν, άιινη ινγηζκηθφ e-mail θη άιινη ηελ εθαξκνγή ξνήο εξγαζίαο (workflow) θαη 

δηαρείξηζεο πεξηερνκέλνπ (content management). Όιεο απηέο νη εθαξκνγέο είλαη απαξαίηεηεο 

γηαηί κέζσ απηψλ επηηπγράλεηαη ε νξζή επεμεξγαζία ησλ αηηεκάησλ ησλ πνιηηψλ. Χζηφζν, δελ  

δηαζέηνπλ φιεο ζπκβφιαηα ζπληήξεζεο. 
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 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 
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 Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

Πεξηθέξεηεο: ηηο κηθξέο πεξηθέξεηεο, ρξεζηκνπνηνχληαη απηφλνκεο εθαξκνγέο ή αιιηψο έηνηκα 

εκπνξηθά παθέηα, πνπ αζρνινχληαη κε ηηο βαζηθέο δηεξγαζίεο ιεηηνπξγίαο θη επηθνηλσλίαο, κε ηελ 

νηθνλνκν-δηνηθεηηθή ιεηηνπξγία θαη κε ηηο ηερληθέο εξγαζίεο. 

Ννκαξρίεο: Κάπνηεο λνκαξρίεο αλαπηχζζνπλ εθαξκνγέο απηφλνκα θαη άιιεο ρξεζηκνπνηνχλ 

αξθεηά παιηέο ηερλνινγίεο (φπσο, DOS). Παξαηεξείηαη δειαδή κία γεληθή εηεξνκνξθία. 

Γηαηεξψληαο ηηο ζχγρξνλεο εθαξκνγέο, νη Ννκαξρηαθέο Απηνδηνηθήζεηο "κεηακνξθψλνπλ" ην 

πεξηβάιινλ εθαξκνγψλ ζε νκνηφκνξθν θαη απνηειεζκαηηθφ. 

Γήκνη-Κνηλόηεηεο: ηνπο κηθξνχο θαη κεζαίνπο δήκνπο, παξνπζηάδεηαη ζεκαληηθφ πξφβιεκα 

ζηε κεραλνγξάθεζε ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ (Μεηξψν Αξξέλσλ, Λεμηαξρείν, Γεκνηνιφγην). 

Πάλησο, έρνπλ εγθαηαζηαζεί λέεο εθαξκνγέο δηαρείξηζεο πφξσλ ζε φινπο ηνπο Γεκφζηνπο 

Φνξείο. 

Σα ζπζηήκαηα πιεξνθνξηψλ δελ δχλαληαη λα εθζπγρξνληζηνχλ ζηηο Πεξηθέξεηεο ιφγσ 

νξγαλσηηθψλ θαη γξαθεηνθξαηηθψλ πξνβιεκάησλ, ζηνπο Γήκνπο θαη ζηηο Ννκαξρίεο ιφγσ 

έιιεηςεο πφξσλ θαη ρξεκαηνδφηεζεο. 

1.5 Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα Γεκόζησλ Φνξέσλ 

1.5.1 Αλεύξεζε εξγαζίαο (www.oaed.gr) 

Ζ ηζηνζειίδα ηνπ Οξγαληζκνχ Απαζρφιεζεο Δξγαηηθνχ Γπλακηθνχ (ΟΑΔΓ), είλαη ρξήζηκε φρη 

κφλν γηα ηνπο εγγεγξακκέλνπο αλέξγνπο ηνπ νξγαληζκνχ αιιά θαη γηα ηνπο ειεχζεξνπο 

επαγγεικαηίεο πνπ ζέινπλ λα πξνζιάβνπλ λέν πξνζσπηθφ ζηελ επηρείξεζή ηνπο. ηε βάζε 

δεδνκέλσλ ηνπ νξγαληζκνχ, ε νπνία αλαλεψλεηαη θαζεκεξηλά, γίλεηαη πιήξεο θαηαγξαθή ησλ 

ζηνηρείσλ ησλ αλέξγσλ θαη ησλ εξγνδνηψλ. Σε ζειίδα κπνξεί λα επηζθεθζεί ν θαζέλαο, ρσξίο 

εγγξαθή, γηα λα βξεη φκσο κφλν ελεκεξσηηθφ πιηθφ θη φρη λα νινθιεξψζεη θάπνηα δηαδηθαζία. 

Βέβαηα, ηα απνηειέζκαηα αλαδήηεζεο δελ είλαη πνιχ αμηφπηζηα θαζψο δελ εκθαλίδνληαη ζε απηά 

φινη νη άλεξγνη/εξγνδφηεο θαη ηα επαγγέικαηα θαηεγνξηνπνηνχληαη πνιιέο θνξέο γεληθά. 

1.5.2 πλήγνξνο ηνπ Πνιίηε (www.synigoros.gr) 

Ξεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ην 1999 θαη νη ππεξεζίεο ηνπ παξέρνληαη δσξεάλ. Δμεηάδεη ηηο 

παξαβηάζεηο πνπ γίλνληαη απφ ηηο δεκφζηεο ππεξεζίεο θαη θαηαπαηνχλ ηα λφκηκα δηθαηψκαηα ησλ 

πνιηηψλ (θπζηθψλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ). ε απηήλ κπνξεί λα απεπζπλζεί θάζε πνιίηεο ειιεληθήο 

ή νπνηαζδήπνηε άιιεο εζληθφηεηαο, απνζηέιινληαο έγγξαθε αλαθνξά ζην πλήγνξν ηνπ Πνιίηε 

γηα ηελ επίιπζε ελφο άιπηνπ παξά ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πξνβιήκαηνο κε θάπνηα δεκφζηα 

ππεξεζία (ειιεληθή ή μέλε). ηελ ηζηνζειίδα δηαηίζεηαη ην έληππν αλαθνξάο ζε κνξθή word ή θαη 

ζε εθηππψζηκε κνξθή θαη ε ππνβνιή ηνπ κπνξεί λα γίλεη απηνπξνζψπσο ή κέζσ ηαρπδξνκείνπ ή 

fax. 
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 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 
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1.5.3 Ίδξπκα Κνηλσληθώλ Αζθαιίζεσλ (www.ika.gr) 

Σελ ηζηνζειίδα ηνπ ΗΚΑ κπνξνχλ λα ρεηξηζηνχλ, φινη νη εξγνδφηεο, θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα 

πνπ δηαζέηνπλ Αξηζκφ Μεηξψνπ Δξγνδφηε (ΑΜΔ) θαη Αξηζκφ Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (ΑΦΜ), 

νη ηδηψηεο/θχξηνη νηθνδνκνηερληθψλ έξγσλ πνπ δηαζέηνπλ κφλν Αξηζκφ Μεηξψνπ 

Οηθνδνκνηερληθνχ Έξγνπ (ΑΜΟΔ) θαη νη εηαηξείεο ρσξίο ΑΜΔ πνπ δελ απαζρνινχλ πξνζσπηθφ 

ζηελ έδξα ηνπο αιιά εθηεινχλ νηθνδνκνηερληθά έξγα. Μέζσ απηήο, κπνξνχλ νη ρξήζηεο λα 

ππνβάιινπλ ηελ αλαιπηηθή πεξηνδηθή ηνπο δήισζε θαη λα ηππψζνπλ θαη λα ζπκπιεξψζνπλ πνιιά 

είδε εληχπσλ. Δάλ ν ρξήζηεο επηζπκεί λα θάλεη Αλαιπηηθή Πεξηνδηθή Γήισζε (ΑΠΓ) πξέπεη λα 

εγγξαθεί ζηελ ηζηνζειίδα δίλνληαο ην e-mail ηνπ γηα λα ηνπ απνζηαιεί έλαο θσδηθφο, κε ηνλ νπνίν 

νινθιεξψλεηαη ε εγγξαθή. Απφ ηελ ζηηγκή πνπ ν ρξήζηεο απνθηήζεη username θαη password, 

κπνξεί λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζην ζχζηεκα θαη λα θάλεη λέα δήισζε ή λα δεη δειψζεηο πνπ έρεη 

ππνβάιιεη. Με ηελ αλαθνξά ηνπ ΑΜΔ θαη ηνπ ΑΦΜ, κπνξεί λα γίλεη ε κεληαία θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θάζε κηζζνινγηθήο πεξηφδνπ είηε ζε ηξάπεδα έηηε ζε θάπνην ππνθαηάζηεκα ηνπ ΗΚΑ. 

Δπίζεο, ε έθδνζε ησλ παξαζηαηηθψλ είζπξαμεο γίλεηαη ζε ηξάπεδεο ή ππνθαηαζηήκαηα ηνπ ΗΚΑ. 

1.5.4 Ζιεθηξνληθή Πνιηηεία (www.e-gov.gr) 

To e-gov δεκηνπξγήζεθε απφ ην Δξγαζηήξην Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ 

Αζελψλ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Διιάδα, ησλ ζηειερψλ 

ηεο δηνίθεζεο θαη ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, ησλ παξφρσλ ηερληθψλ ππεξεζηψλ (γηα έξγα θαη 

απνηειέζκαηα ησλ ειεθηξνληθψλ θπβεξλεηηθψλ ππεξεζηψλ), ησλ εξεπλεηψλ (γηα πξαθηηθά 

απνηειέζκαηα). Δπίζεο, πεξηιακβάλεη δεκνζηεχζεηο θαη εθδειψζεηο πνπ αθνξνχλ ηελ 

Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε. ηελ ηζηνζειίδα, ππάξρνπλ δηάθνξνη ζχλδεζκνη πνπ πεξηιακβάλνπλ 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηε δεκηνπξγία θαη ηε βειηίσζε ηεο Ζιεθηξνληθήο 

Γηαθπβέξλεζεο. Σέινο, ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο δηαθφξσλ εξσηήζεσλ θαη εχξεζεο 

αηηήζεσλ πνπ είλαη ρξήζηκεο ζηηο ζπλαιιαγέο καο κε ην Γεκφζην (γηα παξάδεηγκα ην έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο). 

1.5.5 Ζιεθηξνληθή θνξνιόγεζε (www.gsis.gr) 

Ζ ππεξεζία taxisnet (ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην πξφγξακκα "Κιεηζζέλεο"), δεκηνπξγήζεθε απφ ην 

θξάηνο γηα λα κπνξνχλ νη πνιίηεο λα δηαρεηξίδνληαη θαη λα παξαθνινπζνχλ ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο αιιά θαη άιια ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ), 

απνθεχγνληαο έηζη ην ζπλσζηηζκφ, ηε ηαιαηπσξία θαη ηε ζπαηάιε πνιχηηκνπ ρξφλνπ. Ό,ηη αθνξά 

ηα θνξνινγηθά καο πιένλ γίλεηαη κέζσ ησλ ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Σελ πξψηε θνξά πνπ ζα 

ζπλδεζνχκε ρξεηαδφκαζηε κφλν ηνλ θιεηδάξηζκν (παξαιακβάλεηαη απφ ηε ΓΟΤ), ελψ απφ ηε 

δεχηεξε θνξά θαη κεηά κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε νπνηαδήπνηε ζηηγκή κε έλα password θαη έλα 

username (απνζηέιινληαη κεηά απφ ιίγεο εκέξεο ζην email ηνπ ρξήζηε). Με ηελ εγγξαθή καο ζην 

ζχζηεκα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα ππνβάιινπκε πεξηνδηθή δήισζε ΦΠΑ ή θνξνινγηθή δήισζε 

(Δ1, Δ2, Δ3, Δ9, Δ14 θαη εηδηθφ ελεκεξσηηθφ ζεκείσκα). Πνζά πνπ νθείινληαη απφ ρξεσζηηθέο 

δειψζεηο ΦΠΑ θαηαβάιινληαη ζε ηξάπεδεο ζπκβεβιεκέλεο κε ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ. 
13
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 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13297/2/TampakisMsc2009.pdf ” ζηηο 4/1/2015, Γηπισκαηηθή εξγαζία: 

Σακπάθεο ππξίδσλ, Σίηινο: “Δθαξκνγέο Π ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα-Ζ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ” 

file:///C:/Users/Andreas/Downloads/www.ika.gr
file:///C:/Users/Andreas/Downloads/www.e-gov.gr
file:///C:/Users/Andreas/Downloads/www.gsis.gr
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13297/2/TampakisMsc2009.pdf
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1.5.6 Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηώλ (www.kep.gov.gr) 

Σν έξγν ησλ ΚΔΠ ζηνρεχεη ζηηο γξήγνξεο ζπλαιιαγέο ηνπ πνιίηε κε ηε Γεκφζηα δηνίθεζε, 

πεξηνξίδνληαο έηζη ηηο κεηαθηλήζεηο ηνπ απν γξαθείν ζε γξαθείν θαη απφ ππεξεζία ζε ππεξεζία. 

Δθηειψληαο ππεξεζίεο δηαπγείο, ηαρχηαηεο θαη έκπηζηεο, νη νπνίεο δελ έρνπλ αλνπζηψδεηο 

νηθνλνκηθέο επηβαξχλζεηο γηα ηνπο πνιίηεο θαη επηπιένλ θφζηνο γηα ηνλ θξαηηθφ πξνππνινγηζκφ, 

ηα ΚΔΠ απνηεινχλ κάιινλ ην πην ελεξγφ θαη επηηπρέο ηκήκα ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο. Ζ 

ηζηνζειίδα απηή, απνηειεί ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε εθαξκνγή ηεο Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο 

ζηελ Διιάδα θαζψο επηηξέπεη ηελ ππνβνιή ειεθηξνληθψλ αηηήζεσλ πξνο ηα ΚΔΠ γηα κηα ζεηξά 

δηνηθεηηθψλ αιιαγψλ. Έηζη, νη πνιίηεο εμππεξεηνχληαη εχθνια θαη γξήγνξα κέζσ ηνπ Internet. 

Μέζα απφ ηελ ηζηνζειίδα κπνξνχκε: λα δηαβάζνπκε ηνλ αλαιπηηθφ νδεγφ ηνπ Πνιίηε, λα 

"θαηεβάζνπκε" ζηνλ ειεθηξνληθφ καο ππνινγηζηή νπνηνδήπνηε έληππν αίηεζεο ζέινπκε, λα 

επηζθεπηνχκε ηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο φισλ ησλ θξαηηθψλ θνξέσλ ηεο ρψξαο, λα 

ζπκκεηάζρνπκε ζε δεκφζηεο ζπδεηήζεηο (forum), λα ζέζνπκε δηαθφξσλ εηδψλ εξσηήζεηο, λα 

εγγξαθνχκε ζην Δλεκεξσηηθφ Γειηίν (Newsletter), λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ηα ζηνηρεία 

επηθνηλσλίαο φισλ ησλ ΚΔΠ ηεο Διιάδαο θαη λα δηαβάζνπκε δηάθνξεο αλαθνηλψζεηο. Σέινο, ην 

πεξηερφκελν ηεο ζειίδαο δηαηίζεηαη θαη ζε άιιεο γιψζζεο εθηφο ηεο ειιεληθήο. 
14

 

1.5.7 Πιεξνθνξηαθό ζύζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ» (www.yeka.gr) 

 

Δικόνα 1.2, Πηγή: “Δικόνες Google” 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τπνπξγείνπ Δξγαζίαο, Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαη Πξφλνηαο (Π 

ΔΠΔ-ΟΑΔΓ-ΗΚΑ-ΔΣΑΜ) «ΔΡΓΑΝΖ», ηέζεθε ζε εθαξκνγή γηα λα δεκηνπξγεζνχλ λεέο ζέζεηο 

εξγαζίαο, λα κεησζεί ην γξαθεηνθξαηηθφ θαη δηνηθεηηθφ βάξνο γηα ηηο επηρεηξήζεηο θαη λα 

αληηκεησπηζηεί ε αδήισηε θαη αλαζθάιηζηε εξγαζία. Κάζε εξγνδφηεο πνπ απαζρνιεί εξγαδφκελν 

κε ζρέζε εμαξηεκέλεο εξγαζίαο εξγαηηθνχ δηθαίνπ ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηηο παξαθάησ 

ελέξγεηεο: ειεθηξνληθή ππνβνιή αλαγγειίαο πξφζιεςεο, πίλαθα πξνζσπηθνχ, αλαγγειία 

νηθεηνζεινχο απνρψξεζεο κηζζσηνχ, θαηαγγειία ζχκβαζεο ανξίζηνπ ρξφλνπ, βεβαίσζε-δήισζε 

γηα ζπκβάζεηο νξηζκέλνπ ρξφλνπ ή έξγνπ, ζχκβαζε κεξηθήο απαζρφιεζεο θαη εθ πεξηηξνπήο 

εξγαζίαο θαη επηρεηξεζηαθή ζπιινγηθή ζχκβαζε εξγαζίαο θαζψο θαη ειεθηξνληθή ππνβνιή ηνπ 

εληχπνπ Δ8 (Γλσζηνπνίεζε πξαγκαηνπνηεζείζαο ππεξσξηαθήο απαζρφιεζεο). Δπηπιένλ, νη 

εξγνδφηεο κπνξνχλ λα εθηππψζνπλ απνζπάζκαηα ησλ εληχπσλ Δ4 πηλάθσλ πξνζσπηθνχ 

εηζάγνληαο ην ΑΦΜ ηνπ εξγαδνκέλνπ. Απηφ, εμππεξεηεί ηδηαίηεξα ηηο επηρεηξήζεηο πνπ 

απαζρνινχλ πξνζσπηθφ εθηφο έδξαο. Γηα λα “κπνχκε” ζην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα «ΔΡΓΑΝΖ», 
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 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13297/2/TampakisMsc2009.pdf” ζηηο 4/1/2015, Γηπισκαηηθή εξγαζία: 

Σακπάθεο ππξίδσλ, Σίηινο: “Δθαξκνγέο Π ζηνλ επξχηεξν Γεκφζην Σνκέα-Ζ πεξίπησζε ησλ ΚΔΠ” 

file:///C:/Users/Andreas/Downloads/www.kep.gov.gr
http://www.yeka.gr/
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13297/2/TampakisMsc2009.pdf


   ~ 21 ~ 
 

ρξεζηκνπνηνχκε ην φλνκα θαη ην θσδηθφ ρξήζηε πνπ έρεη ε επηρείξεζε ζην ΟΠ ΗΚΑ-ΔΣΑΜ. 
15

 

1.6 Γηαδηθαζίεο Οηθνλνκηθνύ Σκήκαηνο Ννζνθνκείσλ 

 Καηάξηηζε πξνϋπνινγηζκνύ: Σν γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ/Λνγηζηήξην εθηειεί ηνλ 

εηήζην πξνυπνινγηζκφ, ν νπνίνο ινγίδεηαη σο κηα δηνηθεηηθή πξάμε. χκθσλα κε ηε 

Γεληθή Λνγηζηηθή, πξνβιέπεη επηηπρψο ηηο ιεηηνπξγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ειέγρεη θαηά 

πφζν πινπνηήζεθαλ νη αξρηθέο πξνζέζεηο ηεο δηνίθεζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο εθηειείηαη θαη 

αλαθεθαιαηψλεηαη κε ηε Γηπινγξαθηθή Μέζνδν (ρξήζε ινγαξηαζκψλ ηάμεσο). Αξρηθά, 

θαζνξίδνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ζπλέρεηα, θαηαξηίδνληαη 

πίλαθεο πξνυπνινγηζκνχ πνπ είλαη αλαιπηηθνί αλά Κσδηθφ Αξηζκφ Δζφδσλ/Δμφδσλ 

(ΚΑΔ) Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Σέινο, θαηαξηίδνληαη πίλαθεο πξνυπνινγηζκνχ αλά ηκήκα 

θαη ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Παξαθνινύζεζε ζπκβάζεσλ: ην γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ/Γηαρείξηζεο Τιηθνχ έρεη 

αλαηεζεί ε πξαγκαηνπνίεζε εζσηεξηθψλ ειέγρσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νκαιή ιεηηνπξγία 

ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο Γηνίθεζεο. 

Δπίζεο, είλαη ππεχζπλν γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά 

δηαζηήκαηα ή φπνηε επηζπκεί ε Γηνίθεζε. ηε ιεηηνπξγία απηή, ειέγρνληαη ηα εμήο: Σα 

αλαιψζηκα πιηθά πνπ αγνξάδνληαη κε ζπκβάζεηο (θαζνξίδεηαη ν ρξφλνο κέζα ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα θαηαλαισζνχλ ζπγθεθξηκέλεο πνζφηεηεο εηδψλ), ηα είδε πνπ παξαγγέιλνληαη 

κέζσ ηεο ζχκβαζεο, ε θαηαλάισζε ησλ εηδψλ αλά ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ε 

επάξθεηα ή αλεπάξθεηα ηνπο, νη απνθιίζεηο (ζεηηθέο ή αξλεηηθέο) θαζψο θαη νη αηηίεο πνπ 

ηηο πξνθάιεζαλ. 

 Απνινγηζκόο: Σν γξαθείν Πξνυπνινγηζκνχ/Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηε ζχλζεζε ηνπ 

εηήζηνπ απνινγηζκνχ, ν νπνίνο απνηειεί δηνηθεηηθή πξάμε θαζψο ε εηήζηα ηακεηαθή 

δηαρείξηζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε απηφλ, θαη κε ηελ ππνβνιή ηνπ ζην 

Γ γηα έγθξηζε. Καηαξηίδνληαη νη πίλαθεο απνινγηζκνχ θαηά θσδηθφ κε ην Γεκφζην 

ινγηζηηθφ ζρέδην θαη ζπληάζζεηαη ε θαηάζηαζε απνινγηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ. 

 Αξρεηνζέηεζε ζηνηρείσλ γηα ην θαηαζηαιηηθό έιεγρν από ην ειεγθηηθό ζπλέδξην: Σν 

Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο ππνβάιιεη δηθαηνινγεηηθά ζην Διεγθηηθφ πλέδξην θαη 

θιείλεη ηηο πξνεγνχκελεο δηαρεηξηζηηθέο πεξηφδνπο. Σα έζνδα θαη ηα έμνδα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ δηαρεηξίδνληαη κε βάζε ηηο δηαηάμεηο νξηζκέλσλ Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ 

Γηαηαγκάησλ. ηε ιεηηνπξγία απηή, ρξεζηκνπνηνχληαη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο θαη γξακκαηίσλ είζπξαμεο θαη πξσηφθνιιν 

θιεηζίκαηνο. 

 Βεβαίσζε εζόδσλ-έθδνζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο: ηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο είλαη 

λα απεηθνληζηνχλ νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Αξρηθά, ειέγρνληαη ηα extrait ή e-banking ηεο ηξάπεδαο γηα ηπρφλ θαηαζέζεηο απφ 

Αζθαιηζηηθά Σακεία, Αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο θαη ηδηψηεο πειάηεο (ελεκέξσζε γίλεηαη απφ 

ην Λνγηζηήξην αζζελψλ). Ο θιεηήξαο ή βνεζφο ηακία αλαιακβάλεη ηελ είζπξαμε 

ρξεκάησλ ή παξαιαβή επηηαγψλ απφ ηα Αζθαιηζηηθά Σακεία αιιά θαη ηελ επίδνζε απηψλ 
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 Ζ παξάγξαθνο απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“http://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=146057” ζηηο 6/1/2015   
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ζην ινγαξηαζκφ ηξαπέδεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, θάζε κέξα ειέγρνληαη θαη 

ραξαθηεξίδνληαη ηα παξαζηαηηθά ησλ εζφδσλ πνπ νθείινληαη ζε δηαρεηξίζεηο ρξεκάησλ 

θαη είζπξαμε ηνπο. Σν Γεληθφ Λνγηζηήξην πιεξνθνξεί γηα ην αλ ππήξμαλ έζνδα απφ 

δσξεέο ή επηρνξεγήζεηο θαη χζηεξα γίλεηαη έιεγρνο ησλ extrait ηεο ηξάπεδαο γηα λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε θαηάζεζε ησλ ρξεκάησλ. ηε ζπλέρεηα, ην Γξαθείν Κηλεηήο θαη 

Αθίλεηεο Πεξηνπζίαο/Γεληθφ Λνγηζηήξην πιεξνθνξεί γηα ηπρφλ έζνδα απφ ελνίθηα ή 

ηφθνπο θαηαζέζεσλ. Δπηπιένλ, εμνθινχληαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πνπ νθείινληαη ζε 

θξαηήζεηο πνπ έρνπλ γίλεη γηα έμνδα ζε ηξίηνπο. Μεηά απφ θάζε δηαδηθαζία εθδίδεηαη 

Γξακκάηην Δίζπξαμεο. Σέινο, δηαβηβάδνληαη ηα Γξακκάηηα Δίζπξαμεο θαη ηα extrait  

ηξαπέδεο, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί ν έιεγρνο θαη ε ζπκθσλία ηακείνπ ζην ινγηζηήξην. 

 Γηαρείξηζε δαπαλώλ θαη εληαικαηνπνίεζε απηώλ: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο 

Γηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ επίβιεςε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

δαπαλψλ αιιά θαη ηελ εληαικαηνπνίεζε ηνπο. Οη δαπάλεο δηαρεηξίδνληαη κε βάζε ηηο 

δηαηάμεηο θάπνησλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Νφκσλ. ηε ιεηηνπξγία απηή, πξψηα 

εθδίδνληαη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα γηα πιεξσκή θαη έπεηηα ζπληάζζεηαη ε 

ζπγθεληξσηηθή θαηάζηαζε ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

 Καηαβνιή δαπαλώλ γηα κεηαθίλεζε ππαιιήισλ θαη ινηπώλ ζε εληεηαικέλε εξγαζία 

ή πάζεο θύζεσο εθπαίδεπζε: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο αλαιακβάλεη ηε 

δηαρείξηζε θαη εμφθιεζε δαπαλψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε απνδεκηψζεηο θαη κεηαθνξηθά 

έμνδα (κεηαθηλήζεηο ππαιιήισλ ζε ππεξεζία θαη εθπαίδεπζε). Οη δαπάλεο δηαρεηξίδνληαη 

βάζεη δηαηάμεσλ Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ θαη Νφκσλ. Δδψ, γίλεηαη έθδνζε ρξεκαηηθνχ 

εληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ ππαιιήινπ θαη ζχληαμε αλαιπηηθήο θαηάζηαζεο ησλ 

νδνηπνξηθψλ εμφδσλ γηα κεηαθηλήζεηο.   

 Πιεξσκή δαπαλώλ: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο/Σακείν αζρνιείηαη κε ηελ 

πιεξσκή ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ιεηηνπξγία απηή, πξαγκαηνπνηνχληαη 

νη εμήο δηαδηθαζίεο: Δλεκέξσζε ησλ πξνκεζεπηψλ γηα ηελ εμφθιεζε ηνπο, έθδνζε 

επηηαγψλ, θαηαρψξεζε αξηζκνχ επηηαγήο ζην ζψκα ηνπ Υξεκαηηθνχ Δληάικαηνο θαη 

ελεκέξσζε Βηβιίνπ Δπηηαγψλ Σξαπέδεο, δηαβίβαζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη 

επηηαγψλ γηα εμφθιεζε, παξαιαβή θαη έιεγρνο ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη ησλ 

επηηαγψλ, έθδνζε εμνθιεηηθήο απφδεημεο θαη πξνζάξηεζε ηεο ζην ρξεκαηηθφ έληαικα, 

έγθξηζε κεηαθίλεζεο ρξεκάησλ απφ ην ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, θαηαρψξεζε ησλ 

εμνθιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, έθδνζε Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο, έθδνζε 

εκεξήζηαο θαηάζηαζεο εμνθιεζέλησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη εθδνζέλησλ 

Γξακκαηίσλ Δίζπξαμεο θαζψο επίζεο θαη δηαβίβαζε ηνπο γηα έιεγρν θαη ζπκθσλία 

ηακείνπ. 

 Έιεγρνο δηθαηνινγεηηθώλ λνκηκνπνίεζεο ησλ δηθαηνύρσλ πξνο πιεξσκή: Σν 

Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνζθνκηζζέλησλ 

απφ ηνπο δηθαηνχρνπο δηθαηνινγεηηθψλ, ηα νπνία ζπκβάιινπλ ζηε λνκηκνπνίεζε ηεο 

πιεξσκήο ηνπο. 
16

 

                                                           
16

 Αληιήζεθαλ απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/504-diadikasies-leitoyrgi
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http://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/kwdikopoihseis/504-diadikasies-leitoyrgias-nosokomeiwn
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Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη, δηαθέξνπλ αλάινγα κε ηε κνξθή ηεο εηαηξείαο (Α.Δ, 

Ο.Δ, Δ.Δ, ΑΣΟΜΗΚΖ, ΑΣΗΚΖ, Δ.Π.Δ).  

 Παξαθνινύζεζε ηακεηαθήο ξεπζηόηεηαο: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

παξαθνινπζεί ηε ηακεηαθή ξεπζηφηεηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. ηε ιεηηνπξγία απηή, γίλνληαη 

νη παξαθάησ δηαδηθαζίεο: Δλεκέξσζε αλακελφκελσλ εηζπξάμεσλ απφ απαηηήζεηο θαη 

αξγνπνξεκέλσλ πιεξσκψλ ζε ππνρξεψζεηο, εκθάληζε πξνβιήκαηνο ξεπζηφηεηαο θαη 

παξαθνινχζεζε ηνπ, νξγάλσζε εμφδσλ πνπ ζα πιεξσζνχλ θαζψο θαη ππνβνιή 

θαηάζηαζεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ γηα έγθξηζε εμφθιεζεο κε πξνηεξαηφηεηα. 

 Γηαρείξηζε ρξεκάησλ ησλ ηαθηηθώλ ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηδησηηθνύ δηθαίνπ θαη 

πξόζζεησλ ακνηβώλ ηνπ πξνζσπηθνύ: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

δηαρεηξίδεηαη ηα ρξήκαηα (ακνηβέο), πνπ απνηεινχλ ην κηζζφ ησλ ππαιιήισλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Οη ακνηβέο δελ εκπεξηέρνληαη νχηε ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ ρέδην αιιά 

νχηε ζην Πξνυπνινγηζκφ. Αξρηθά, γίλεηαη ελεκέξσζε γηα εθθαζάξηζε ηαθηηθψλ θαη 

πξφζζεησλ ακνηβψλ. Έπεηηα, γίλεηαη παξαιαβή ηεο επηηαγήο θαη θαηάζεζε απηήο ζηε 

ηξάπεδα. Δθδίδεηαη απφδεημε πιεξσκήο θαη δίλεηαη απφ ηνλ ηακία ηεο ηξάπεδαο εληνιή γηα 

πιεξσκή ησλ ππαιιήισλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σέινο, εθδίδνληαη επηηαγέο γηα ηελ εμφθιεζε 

ησλ θξαηήζεσλ πξνο ηξίηνπο, γίλεηαη παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ απνδεηθηηθνχ θαη 

θαηαγξαθή ησλ πξναλαθεξζείζσλ θηλήζεσλ ζην Βηβιίν Δπηηαγψλ Σξαπέδεο. 

 Παξαιαβή δηθαηνινγεηηθώλ δαπαλώλ: Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

πξαγκαηνπνηεί ηνλ έιεγρν ησλ παξαζηαηηθψλ ησλ εληαικαηνπνηεκέλσλ δαπαλψλ, νη 

νπνίεο δηαρεηξίδνληαη βάζεη νξηζκέλσλ δηαηάμεσλ Νφκσλ θαη Πξνεδξηθψλ Γηαηαγκάησλ. 

Δίλαη ππεχζπλν γηα ηε παξαιαβή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο δηαρεηξίζεηο (φπσο δηαρείξηζε 

Φαξκαθείνπ) πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην Ννζνθνκείν. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά κπνξεί λα είλαη 

Γειηία Παξαγγειίαο, Σηκνιφγηα-Γειηία Απνζηνιήο, Πηζησηηθά Σηκνιφγηα έθπησζεο ή 

επηζηξνθήο, Πξσηφθνιια εηζαγσγήο θαη πξάμε εηζαγσγήο πιηθνχ. Έηζη, κε ηνλ έιεγρν 

απηψλ, επηηπγράλεηαη ε νξζή ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο-Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο θαη ε νξζή παξαθνινχζεζε ησλ δαπαλψλ ζην ζχζηεκα γηα ηελ 

εληαικαηνπνίεζε ηνπο.  

 Έζνδα από επηρνξεγήζεηο: Σν Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ αζρνιείηαη κε ηελ ππνβνιή 

αηηεκάησλ επηρνξεγήζεσλ αιιά θαη ηε παξαθνινχζεζε ηνπο. Οη επηρνξεγήζεηο απηέο 

ζπκβάιινπλ ζηε θάιπςε δηαθφξσλ δαπαλψλ, φπσο λνζειεία απφξσλ αζζελψλ, θφζηε 

αηκνδνζίαο, εμνπιηζκνί. 

 Παξαθνινύζεζε εληαικάησλ πξνπιεξσκήο: ηε ιεηηνπξγία απηή, γίλνληαη νη 

απαξαίηεηεο ελέξγεηεο γηα ηελ νξζή παξαθνινχζεζε ησλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο. 

Δθφζνλ νξηζηεί απφ ηνπο κφληκνπο ππαιιήινπο ν δηαρεηξηζηήο ηνπ πνζνχ ηνπ εληάικαηνο 

θαη αθνχ νξηζηνχλ νη ΚΑΔ, γίλεηαη έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο θαη ζεψξεζε ηνπ. 

Αθνινπζεί ε έθδνζε ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ δαπαλψλ. ηε 

ζπλέρεηα, ππνβάιινληαη ζην Λνγηζηήξην νη θαηαζηάζεηο πιεξσκψλ εμφδνπ θαη 

θαηαρσξνχληαη ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κε ηηο αληίζηνηρεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

(Γεληθή θαη Αλαιπηηθή ινγηζηηθή). 
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Σέινο, αθνχ εγθξηζεί ε απαιιαγή ηνπ δηαρεηξηζηή ηνπ ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο απφ ηα 

θαζήθνληα ηνπ γίλεηαη δηαβίβαζε ησλ αληίζηνηρσλ παξαζηαηηθψλ πξνο ηελ αξκφδηα 

ππεξεζία γηα έιεγρν. 

 Λνγηζηηθέο εξγαζίεο ζηα πιαίζηα ελόο νηθνλνκηθνύ έηνπο: ηε ιεηηνπξγία απηή  

αλαθέξνληαη νη ινγηζηηθέο εξγαζίεο πνπ απαηηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα κηαο δηαρεηξηζηηθήο 

πεξηφδνπ (1/1 έσο 31/12). Οη εξγαζίεο απηέο δηαθξίλνληαη ζε:  

 Πξηλ θαη θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο (χληαμε Απνγξαθήο θαη Ηζνινγηζκνχ, 

θαηαρψξεζε ηνπο ζηα αληίζηνηρα βηβιία, θαηαρψξεζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ) 

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο (Καηαρψξεζε νηθνλνκηθνχ γεγνλφηνο ζην 

Ζκεξνιφγην, ελεκέξσζε Γεληθνχ θαη Αλαιπηηθνχ Καζνιηθνχ, Πεξηνδηθή ζχληαμε 

Ηζνδπγίσλ) 

 Καζεκεξηλέο-εβδνκαδηαίεο (Γηελέξγεηα εγγξαθψλ κηζζνδνζίαο, ελεκέξσζε 

Μεηξψνπ Παγίσλ, θαζεκεξηλή παξαθνινχζεζε ηακεηαθψλ εγγξαθψλ) 

 Λνγηζηηθνπνίεζε εζφδσλ ( Έθδνζε Γειηίνπ Παξνρήο Τπεξεζηψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηε βεβαίσζε ησλ εζφδσλ) 

 Λνγηζηηθνπνίεζε εμφδσλ (Τπνρξεσηηθή έθδνζε Γειηίσλ πκςεθηζηηθήο 

Δγγξαθήο γηα θάζε παξαζηαηηθφ απφ ην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ 

Ννζνθνκείνπ) 

 Μεληαίεο (Έιεγρνη γηα ηε θαηαρψξεζε ησλ κεληαίσλ παξαζηαηηθψλ, γηα ηελ 

απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ θαη γηα ηε κεηαθνξά ησλ ινγαξηαζκψλ απφ ηε Γεληθή 

ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, επηζθξάγηζε ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ, εθηχπσζε 

ελδεηθλπφκελσλ βηβιίσλ) 

 Σέινπο ρξήζεο (χληαμε Α΄ Πξνζσξηλνχ Ηζνδπγίνπ, δηεμαγσγή θπζηθήο 

απνγξαθήο, ινγηζηηθέο εγγξαθέο πξνζαξκνγήο, ππνινγηζκφο εηήζησλ 

απνζβέζεσλ, ζχληαμε Β‟ Πξνζσξηλνχ Ηζνδπγίνπ, ινγηζηηθέο εγγξαθέο εμαγσγήο 

ηνπ απνηειέζκαηνο, ζχληαμε νξηζηηθνχ ηζνδπγίνπ, ζπγθξφηεζε νηθνλνκηθψλ 

θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο, θιείζηκν ινγηζηηθψλ βηβιίσλ, θαηάξηηζε 

νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ζχκθσλα κε ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξφηππα γηα ηα 

Ννζνθνκεία) 

 Έζνδα από δσξεέο: Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηε παξαθνινχζεζε ησλ δσξεψλ. Οη 

δαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζηε ιεηηνπξγία απηή είλαη νη εμήο: θαηαρψξεζε 

δσξεψλ ζην αληίζηνηρν βηβιίν, έγθξηζε θαη απνδνρή ηνπο, έθδνζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο 

θαη ελεκέξσζε Γεληθήο-Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο Γεκφζηνπ 

Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ, θαζνξηζκφο ππεχζπλνπ γηα ηε παξαθνινχζεζε ησλ δσξεψλ, 

θαηαγξαθή δσξεψλ ζε είδνο (φπσο εμνπιηζκνί, αθίλεηα). 
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 Καηαγξαθή δαπαλώλ κηζζνδνζίαο: Σν Λνγηζηήξην αλαιακβάλεη ηε παξαθνινχζεζε 

ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο, ηνλ ππνινγηζκφ ηνπο ζηε Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη 

ηε θαηαγξαθή ηνπο. Αξρηθά, γίλεηαη ελεκέξσζε γηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ηνλ 

Πξνυπνινγηζκφ εηήζηαο δαπάλεο, ηηο ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ 

θαζψο θαη ησλ δαπαλψλ γηα ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κεληαία βάζε. ηελ 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε θαηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ζηε Γεληθή θαη Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή θαη ν έιεγρνο απηψλ γηα ηε πηζηφηεηα ηνπο. Σέινο, γίλεηαη ελεκέξσζε ησλ 

ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηηο πξφζζεηεο απνδνρέο (γηα παξάδεηγκα ππεξσξίεο, εθεκεξίεο) 

ηνπ πξνζσπηθνχ ζε κεληαία βάζε, ππνινγηζκφο ηνπ θφζηνπο ησλ πξφζζεησλ ακνηβψλ, 

έιεγρνο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ θαη ελεκέξσζε ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. 

 Γηαρείξηζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο: ηε ιεηηνπξγία απηή, αλαθέξνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ 

αθνινπζνχληαη γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο, ε νπνία δελ παξαθνινπζείηαη 

ζην Πξνυπνινγηζκφ. Καζνξίδεηαη ππφινγνο, ν νπνίνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απφδνζε 

ινγαξηαζκνχ ζηα πιαίζηα ελφο ρξνληθνχ νξίνπ πνπ νξίδεηαη απφ ηνλ ΚΒ. Οη δηαδηθαζίεο 

πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη είλαη νη εμήο: Έγθξηζε γηα ηε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηεο Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο, θαζνξηζκφο θσδηθψλ εμφδσλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη 

κφληκνπ ππαιιήινπ ππεχζπλνπ γηα ηε δηαρείξηζε ηεο Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο, έθδνζε θαη 

ζεψξεζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, έθδνζε ηξαπεδηθήο επηηαγήο, ελεκέξσζε Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο, θαηάζεζε ρξεκάησλ θαη εμφθιεζε δαπαλψλ, θαηαρψξεζε ζην Ζκεξνιφγην 

Κίλεζεο (εηζπξάμεσλ, δαπαλψλ, θξαηήζεσλ), θαζεκεξηλφο έιεγρνο θαη ζπκθσλία 

ηακείνπ, ππνβνιή θαη έγθξηζε ησλ θαηαζηάζεσλ πιεξσκψλ, έθδνζε ρξεκαηηθψλ 

εληαικάησλ, θαηαρψξεζε παξαζηαηηθψλ ζην κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα κε αληίζηνηρεο 

εγγξαθέο ζηε Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, έιεγρνο δηαρείξηζεο ηεο Πάγηαο 

Πξνθαηαβνιήο, ζπκθσλία θίλεζεο Ηζνδπγίνπ εζφδσλ-εμφδσλ. 

 Γηαδηθαζίεο θιεηζίκαηνο βηβιίσλ Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ: ηφρνο ηεο ιεηηνπξγίαο απηήο 

είλαη ε έθδνζε θη ν έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ ηέινπο ρξήζεο αιιά θαη ε 

εθηχπσζε ησλ αληίζηνηρσλ ινγηζηηθψλ βηβιίσλ. Αξρηθά, γίλεηαη εθηχπσζε, ζεψξεζε θαη 

θιείζηκν ησλ βηβιίσλ θάζε δηαρείξηζεο (Ζκεξνιφγην, Καζνιηθφ, Απνζήθε) αιιά θαη 

ζεψξεζε ησλ ζηειερψλ ησλ γξακκαηίσλ είζπξαμεο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. 

Όια απηά θαηαγξάθνληαη ζην Πξσηφθνιιν Κιεηζίκαηνο. ηε ζπλέρεηα, γίλεηαη 

παξαθνινχζεζε, θαηαγξαθή θη εηήζηα αλαλέσζε ησλ Θεσξεκέλσλ Βηβιίσλ θαζψο θαη 

έιεγρνο ησλ ινγηζηηθψλ θαηαζηάζεσλ. Σέινο, παξαθνινπζνχληαη νη θηλήζεηο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ θαη ζπγθεληξψλνληαη ηα ηηκνιφγηα 

θαπζίκσλ (φπσο πεηξέιαην ζέξκαλζεο). 

 πκθσλία-Κιείζηκν Σακείνπ: Σν Λνγηζηήξην πξαγκαηνπνηεί ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο 

γηα ηε ζπκθσλία ησλ ρξεκαηηθψλ δηαζέζηκσλ κε ην Ζκεξνιφγην Σακείνπ. Γίλεηαη 

θαζεκεξηλή παξαιαβή ησλ εμνθιεκέλσλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ θαη γξακκαηίσλ 

είζπξαμεο αιιά θαη παξάδνζε ηνπ Βηβιίνπ Δπηηαγψλ κε ζθνπφ ηνλ έιεγρν θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ αλεμφθιεησλ επηηαγψλ. Με ηελ εθηχπσζε ηνπ Ζκεξνινγίνπ Σακείνπ 

επηηπγράλεηαη ν θαζεκεξηλφο έιεγρνο θαη ζπκθσλία ηνπ ππνινίπνπ ηνπ ηακείνπ (εκεξήζηα 

ζπκθσλία ππνινίπνπ ηακείνπ κε extrait ηξαπέδεο). 
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Αθνινπζεί ζπλππνινγηζκφο ησλ αλεμφθιεησλ επηηαγψλ. ην ηέινο ηνπ κήλα, ην Ηζνδχγην 

ζα πξέπεη λα είλαη ζχκθσλν κε ηνλ Απνινγηζκφ. 

 Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ: Σν Λνγηζηήξην αλαιακβάλεη ηε παξαθνινχζεζε θαη 

απφδνζε ησλ κεληαίσλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. Αξρηθά, γίλεηαη παξαιαβή θαη ζπκθσλία 

ησλ κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. 

Έπεηηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε έθδνζε θαη ε ζεψξεζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ. 

Σέινο,απνδίδνληαη νη θξαηήζεηο ζηνπο δηθαηνχρνπο (φπσο ΗΚΑ, ΓΟΤ) θαη ειέγρνληαη θαη 

απνζηέιινληαη νη ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο κε ηηο θξαηήζεηο ππέξ απηψλ. 

 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο-ππνβνιή ζηνηρείσλ: Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηε 

θαηάζεζε ζηνηρείσλ θαη ηελ πινπνίεζε θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Αξρηθά, 

ππνβάιινληαη ηα ηαηηζηηθά δειηία καδί κε ηνλ πίλαθα ρξνλνθαηαλνκήο πηζηψζεσλ. ηε 

ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη εμαγσγή, ζπγθέληξσζε θαη ππνβνιή ηεο δήισζεο θφξνπ 

εηζνδήκαηνο ηνπ λνζνθνκείνπ θαη ησλ ζπγθεληξσηηθψλ θαηαζηάζεσλ ηηκνινγίσλ 

πξνκεζεπηψλ θαη πειαηψλ. Αθνινπζεί, ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ κεληαίσλ θαηαζηάζεσλ 

θαη νηθνλνκηθψλ εθζέζεσλ θαζψο θαη παξαθνινχζεζε ησλ κεληαίσλ λνζειίσλ θαη 

αγνξψλ-πιεξσκψλ. Σέινο, ην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ επηθνηλσλεί κε πξνκεζεπηέο, 

ΓΟΤ γηα ηελ νινθιήξσζε δηαθφξσλ ζεκάησλ. 

 ύληαμε ηαθηηθώλ report πξνο ηε Γηνίθεζε: Σν Λνγηζηήξην παξαθνινπζεί θη ειέγρεη 

ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ηεο Γηνίθεζεο. Ο 

ζηφρνο απηφο επηηπγράλεηαη κε ηελ νξηζηηθνπνίεζε θη εθηχπσζε ηζνδπγίσλ 

δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ αιιά θαη ηελ αλαθνξά θη αλάιπζε ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ 

γηα ηε κεληαία θίλεζε (γηα παξάδεηγκα ν έιεγρνο εθθξεκψλ παξαζηαηηθψλ γηα ηε 

θαηαρψξεζή ηνπο ζην βηβιίν απνζήθεο). 

 Δζσηεξηθόο έιεγρνο: Διέγρνληαη φια ηα αξρεία θαη νη ππεξεζίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ κε 

ζηφρν ηε θαιχηεξε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ηνπ, ηελ ελαξκφληζε ησλ ππαιιήισλ ηνπ, ηελ 

εθηίκεζε ηεο δεμηφηεηαο ησλ ηκεκάησλ ηνπ θαζψο θαη ηεο νξζφηεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ 

δηαρεηξίζεψλ ηνπ. 

 ύληαμε νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ: ηφρνο ηεο εξγαζίαο απηήο είλαη ε ζπγθέληξσζε 

φισλ ησλ απαξαίηεησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε θαηάξηηζή ηνπο απφ κία 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία. Πξαγκαηνπνηνχληαη νη εμήο δηαδηθαζίεο: θαηαρψξεζε ινγηζηηθψλ 

εγγξαθψλ (γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, απνηειεζκάησλ, απνηειεζκάησλ ρξήζεο, 

απνηειεζκάησλ πξνο δηάζεζε θαη Ηζνινγηζκνχ), ζχληαμε Ηζνινγηζκνχ (απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο θαη δηάζεζεο) θαη πξνζαξηήκαηφο ηνπ (πεξηιακβάλεη ηηο κεζφδνπο απφζβεζεο θη 

απνηίκεζεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, ηηο ινγηζηηθέο αξρέο κε ηηο νπνίεο ζπληάρζεθαλ νη 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο), έγθξηζε θη έιεγρνο ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ γηα ηε 

δεκνζίεπζε ηνπο ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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1.7 Γεληθό Πεξηερόκελν θαη Καλόλεο ιεηηνπξγίαο ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο 

Ζ ρξνληθή ηαθηνπνίεζε αγνξψλ, εζφδσλ θαη εμφδσλ κπνξεί λα γίλεη κφλν ζηελ Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή ή θαη ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή εάλ ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα δεδνκέλα ηεο ρξνληθήο 

ηαθηνπνίεζεο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Μηα δηαθνξά κεηαμχ Γεληθήο θη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

είλαη φηη ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή ηα βξαρχρξνλα απνηειέζκαηα ηεο ρξήζεο ππνινγίδνληαη 

ζπλαζξνηζηηθά, ελψ ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ηα θαηά είδνο απνηειέζκαηα θαη ην θφζηνο 

παξαγσγήο ππνινγίδνληαη κεκνλσκέλα.  

Λφγσ ηεο παξαπάλσ αλνκνηνκνξθίαο, ε εξγαζία απηή πξέπεη λα γίλεηαη πξνζερηηθά γηα ηελ 

απνθπγή ιαζψλ θαηά ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πνζψλ ηεο ρξνληθήο ηαθηνπνίεζεο ησλ ελδηάκεζσλ 

δεπηεξνβαζκίσλ ινγαξηαζκψλ ησλ νκάδσλ 2, 6, 7 θαη 8 θαη γηα ηε ρξνληθή ηαθηνπνίεζε ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. Πάλησο, θαη ζηα δχν θπθιψκαηα πξαγκαηνπνηείηαη 

κεληαίνο ππνινγηζκφο. Γηα ηελ νξζή κεηαθνξά ησλ πνζψλ ηεο ρξνληθήο ηαθηνπνίεζεο απφ ηνπο 

ελδηάκεζνπο δεπηεξνβάζκηνπο ησλ νκαδψλ 2, 6, 7 θαη 8 (ινγ/κνί 81-85) ζηνπο νηθείνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο απαηηείηαη ε ρξήζε ησλ ππνινγαξηαζκψλ ηνπ 91, ελψ 

νη ελδηάκεζνη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ηνπ 58 θαη νη αληίζηνηρνη ηνπο ελδηάκεζνη 

δεπηεξνβάζκηνη ησλ νκάδσλ 2, 6, 7 θαη 8 αλαιχνληαη ζε ίδηνπο ππνινγαξηαζκνχο (εδψ αλαιχνληαη 

θαη νη ινγ/κνί 91.02, 91.06, 91.07, 91.08) θαη ζπιιεηηνπξγνχλ. Γηα ηε πξαγκαηνπνίεζε ησλ 

κεληαίσλ ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ ρξνληθήο ηαθηνπνίεζεο πξνπιεξσκέλσλ εμφδσλ θαη 

πξνεηζπξαγκέλσλ εζφδσλ εθαξκφδεηαη ζηαδηαθφο αληηινγηζκφο ζηνπο επφκελνπο κήλεο (θάζε 

κήλα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα γίλνληαη δεδνπιεπκέλα) κε ηαπηφρξνλε εγγξαθή ηαθηνπνίεζεο ζηελ 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Δπαλαιακβάλεηαη ε ίδηα δηαδηθαζία θαη γηα ηα πξνυπνινγηζκέλα έμνδα θαη 

έζνδα κε ηε δηαθνξά φηη εδψ θάζε κήλα ηα πνζά ησλ εμφδσλ θαη ησλ εζφδσλ θαηαρσξνχληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνχο εμφδσλ θαη εζφδσλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Δθφζνλ έρνπλ ηαθηνπνηεζεί ηα 

έζνδα, ηα έμνδα θη νη αγνξέο θαη έρνπλ κεηαθεξζεί απφ ηε Γεληθή ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή 

αθνινπζεί ππνινγηζκφο ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θαη θφζηνπο παξαγσγήο (βάζεη ησλ αξρψλ ηνπ άκεζνπ 

θφζηνπο, ζηηο νπνίεο θαηαρσξνχληαη ηα έμνδα ζηελ Οκάδα 6 ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη 

απηφκαηα ελεκεξψλνληαη νη ινγ/κνί ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο) αιιά 

θαη εμαγσγή ησλ αλαιπηηθψλ απνηειεζκάησλ βξαρπρξφληαο ή καθξνρξφληαο πεξηφδνπ. Σν θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο δηνίθεζεο (ζρεκαηίδεηαη απφ ηε θαηάηαμε ησλ θαη‟είδνο ζηνηρείσλ ησλ νξγαληθψλ 

εμφδσλ) θαη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο εξεπλψλ θη αλάπηπμεο ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ηεο 

εμαγσγήο ησλ απνηειεζκάησλ ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη επεξεάδεη ηα κηθηά απνηειέζκαηα 

εθκεηάιιεπζεο (Λνγ/κφο 86 ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή θαη 98 ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή). Καη ην 

ρξεκαηννηθνλνκηθφ θφζηνο αθνχ δηακνξθσζεί, επεξεάδεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο. Οη 

ινγαξηαζκνί 96, 81-85 θαζψο θαη νη ππνινγαξηαζκνί ησλ πξσηνβάζκησλ 92 θαη 97 κεηαθέξνληαη 

ζην ηέινο ηεο θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ 98.99 Απνηειέζκαηα ρξήζεο. Ο 

ππνινγαξηαζκφο 98.99 πξέπεη λα ζπκθσλεί απφιπηα κε ηνλ ινγαξηαζκφ 86. 
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Οη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ζηνπο νπνίνπο αλαιχεηαη ε Οκάδα 9 είλαη νη εμήο: 

 90 Γηάκεζνη Αληηθξηδφκελνη ινγ/κνί 

 91 Αλαθαηάηαμε εμφδσλ Δλδηάκεζα θέληξα ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο 

 92 Κέληξα (ζέζεηο) θφζηνπο 

 93 Κφζηνο παξαγσγήο 

 94 Απνζέκαηα 

 95 Απνθιίζεηο απφ πξφηππν θφζηνο 

 96 Έζνδα Μηθηά αλαιπηηθά απνηειέζκαηα  

 97 Γηαθνξέο απνγξαθψλ θαη θαηαινγηζκνχ  

 98 Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα  

Με ηε ζπγθεληξσηηθή ελεκέξσζε (κεληαία) ησλ πξσηνβάζκησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Οκάδαο 9 

κπνξνχλ θαη νη δεπηεξνβάζκηνη ινγαξηαζκνί ησλ 90-99 λα ιεηηνπξγνχλ ζαλ πξσηνβάζκηνη, κε 

απνηέιεζκα νη βαζκίδεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ ζα ελεκεξψλνληαη αλαιπηηθά θαη θαζεκεξηλά λα 

κεηψλνληαη θαηά κία. Έηζη, εμαζθαιίδνληαη πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο κε ηε ηήξεζε αλαιπηηθψλ 

ππνινγαξηαζκψλ. Σεξνχληαη ππνρξεσηηθά νη πξσηνβάζκηνη 90, 91, 92, 93, 94, 96, 98 θαη νη 

δεπηεξνβάζκηνη ησλ πξσηνβάζκησλ 92, 94. Οη πξσηνβάζκηνη ινγαξηαζκνί 95, 97 ηεξνχληαη 

ππνρξεσηηθά κφλν εάλ ην Ννζνθνκείν αθνινπζεί δηαδηθαζίεο πνπ πεξηγξάθνληαη ζε απηέο. Οη 

κεγαιχηεξεο Μνλάδεο Τγείαο ηεξνχλ φινπο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Οκάδαο 9 ελψ νη κηθξφηεξεο 

ηεξνχλ κφλν ηνπο ινγαξηαζκνχο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ππάξρνπλ ζε απηέο. 

Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή κπνξεί είηε λα ιεηηνπξγεί ζε αλεμάξηεην ινγηζηηθφ θχθισκα (χζηεκα 

Aπηνλνκίαο) είηε λα ζπιιεηηνπξγήζεη κε ηε Γεληθή Λνγηζηηθή (χζηεκα ηεο πιιεηηνπξγίαο), 

εθφζνλ πιεξνχληαη νη αξρέο ηεο θαη‟είδνο ζπιινγήο ησλ απνζεκάησλ, εμφδσλ θη εζφδσλ θαζψο 

θαη ηεο θαηάξηηζεο ινγαξηαζκψλ Γεληθήο Δθκεηάιιεπζεο κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο ζην ζεσξεκέλν 

Ζκεξνιφγην Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. ην χζηεκα ηεο πιιεηηνπξγίαο ν βαζκφο κε ηνλ νπνίν 

αλαιχνληαη νη ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο εμαξηάηαη απφ ηηο αλάγθεο θάζε Μνλάδαο 

Τγείαο. Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή αζρνιείηαη κε ηηο εζσηεξηθέο αλάγθεο κηαο νηθνλνκηθήο κνλάδαο 

θαη ζ‟απηήλ θαηαρσξνχληαη ηα δεδνκέλα ησλ νκάδσλ 2, 6, 7, 8 (81-85) ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο 

θαη φιεο νη δαπάλεο θαη εζσηεξηθέο δηαθηλήζεηο ησλ απνζεκάησλ. Υξεζηκνπνηνχληαη νη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ πξσηνβάζκηνπ 90 γηα ηε κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ησλ νκάδσλ 2, 6, 7, 8 

(81-85) ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. 
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Γηα λα ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή Δθκεηάιιεπζεο ρξεζηκνπνηνχληαη σο 

δηάκεζνη νη εμήο δεπηεξνβάζκηνη ηνπ πξσηνβάζκηνπ ινγαξηαζκνχ 90: 

 90.01 Λνγηζκέλα αξρηθά απνζέκαηα 

 90.02 Λνγηζκέλεο αγνξέο 

 90.06 Λνγηζκέλα νξγαληθά έμνδα θαη‟είδνο 

 90.07 Λνγηζκέλα νξγαληθά έζνδα θαη‟είδνο 

 90.08 Λνγηζκέλα απνηειέζκαηα 

Καινχληαη δηάκεζνη γηαηί παξεκβάιινληαη κεηαμχ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο θη Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο κε ζηφρν ηε κεηαθνξά δεδνκέλσλ απφ ηνλ έλαλ ηνκέα ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ άιινλ. Οη 

δηάκεζνη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 90 (90.01, 90.02, 90.06, 90.07, 90.08) ζπκβάιινπλ ζηελ νξζή 

παξαθνινχζεζε θαη κεηαθνξά ησλ δεδνκέλσλ ησλ Οκάδσλ 2, 6, 7, 8 (81-85) ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο ζηελ Αλαιπηηθή. Οη ππνινγαξηαζκνί ηνπ πξσηνβάζκηνπ 90 ζπκβάιινπλ ζηε 

κεηαθνξά ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ησλ εμφδσλ, εζφδσλ θαη αγνξψλ πνπ είραλ θαηαρσξεζεί 

πξηλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο.  

Σα ζηνηρεία ησλ νκάδσλ 2, 6, 7 θαη 8 ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο κπνξνχλ λα κεηαθεξζνχλ ζηνπο 

αληίζηνηρνπο θσδηθνχο ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο άκεζα ή πεξηνδηθά. Άκεζα, 

δειαδή λα ελεκεξψλνληαη ηαπηφρξνλα νη ινγαξηαζκνί θαη ηεο Γεληθήο θαη ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο. Πεξηνδηθά, δειαδή ρξεζηκνπνηψληαο Φχιιν Μεξηζκνχ θαη θαζνξίδνληαο ην θέληξν 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο πνπ επηβαξχλεη θάζε έμνδν γηα ηελ αμηνπηζηία ηνπ πξνζδηνξηδφκελνπ 

ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο θαη ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο. Τπάξρεη δπλαηφηεηα ηαπηφρξνλεο 

ελεκέξσζεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο κε ην θαηάιιειν κεραλνγξαθηθφ πξφγξακκα. 

Δδψ, ηα άκεζα έμνδα θαηαρσξνχληαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 92 ελψ ηα 

έκκεζα έμνδα θαηαρσξνχληαη πξνζσξηλά ζηνλ 91.05 θαη κεηά κεηαθέξνληαη ζηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ηνπ πξσηνβάζκηνπ 92 κε βάζε ην θχιιν κεξηζκνχ. Ζ ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε 

ησλ δχν ηνκέσλ πιενλεθηεί θαηά πνιχ έλαληη ηεο πεξηνδηθήο κεζφδνπ θαζψο ππάξρεη κηα 

θσδηθαξηζκηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ζπιιεηηνπξγνχλησλ, αληηθξηδφκελσλ θαη 

αιιεινηξνθνδνηνχκελσλ ινγαξηαζκψλ, κε ηελ νπνία γίλεηαη επθνιφηεξνο ν κεραλνγξαθηθφο 

πξνγξακκαηηζκφο ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ απηφκαηε ελεκέξσζε ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θαη 

απνθεχγνληαο ηδηαίηεξεο πιεθηξνινγήζεηο θαζψο θαη θαηαγξαθή ηεο θσδηθνπνίεζεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα παξαζηαηηθά ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. Δπίζεο, 

ελεκεξψλνληαη απηφκαηα νη ππνινγαξηαζκνί ησλ πξσηνβάζκησλ 94 θαη 96 κε θαηαρψξεζε ζηνπο 

ππνινγαξηαζκνχο ησλ Οκάδσλ 2 θαη 7 αληίζηνηρα. Χζηφζν, ππάξρνπλ θαη πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο 

απαηηείηαη ε πιεθηξνιφγεζε ησλ θσδηθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο θη ε 

αλαγξαθή ζηα παξαζηαηηθά ησλ θσδηθψλ ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο. 
23
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Ζ χπαξμε ησλ ινγαξηαζκψλ 98.00, 98.73, 98.75, 98.76 ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθή θαζψο ζπκβάιινπλ ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαη ησλ θαζαξψλ 

απνηειεζκάησλ. 

ην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη εθφζνλ έρνπλ νινθιεξσζεί νη εγγξαθέο θιεηζίκαηνο ηνπ ηζνινγηζκνχ, 

νη ινγαξηαζκνί ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο πνπ παξνπζηάδνπλ ππφινηπα είλαη νη εμήο: νη 

ππνινγαξηαζκνί ηνπ 90 (ρξεσζηηθφ θαη πηζησηηθφ ππφινηπν), νη ππνινγαξηαζκνί ηνπ 94 

(ρξεσζηηθφ ππφινηπν) πνπ παξνπζηάδνπλ ηελ αμία ησλ απνζεκάησλ ιήμεο ηεο απνγξαθήο, ν 

ινγαξηαζκφο 98.99 πνπ δείρλεη ηα απνηειέζκαηα ρξήζεο θαη ηέινο νη ινγαξηαζκνί 98.00, 98.73, 

98.75, 98.76 κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ηεξεζεί. 

Ζ Μνλάδα Τγείαο δελ ππνρξενχηαη ζηε ηήξεζε φισλ ησλ πξσηνβάζκησλ θαη δεπηεξνβάζκησλ 

ινγαξηαζκψλ. Χζηφζν, θαηά ηελ εθαξκνγή ηνπ πζηήκαηνο ηεο πιιεηηνπξγίαο θαη ησλ 

δηαδηθαζηψλ πνπ παξαθνινπζνχληαη απφ ηνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο, ε 

Μνλάδα Τγείαο ππνρξενχηαη ζηε ρξήζε ηνπ αληίζηνηρνπ ή αληίζηνηρσλ ινγαξηαζκψλ. Έηζη, θαηά 

ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ηαπηφρξνλεο θαηαρψξεζεο ησλ νξγαληθψλ εμφδσλ ζηνπο 

θαηάιιεινπο ινγαξηαζκνχο, ε Μνλάδα Τγείαο ππνρξενχηαη λα θαηαρσξήζεη πξνζσξηλά ηα 

έκκεζα έμνδα ζηνλ 91.05 αθνχ δελ κπνξεί θαηά ηε ινγηζηηθνπνίεζε ηνπο λα ηα θαηαλείκεη ζην 

ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. 
24
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 

ΣΟ ΓΗΠΛΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΚΑΗ Ζ ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΗΑ 

2.1 Δηζαγσγή 

ηαζκφ ζηηο ζρεηηθέο ινγηζηηθέο εμειίμεηο απφηειεζε ην Άξζξν 29, Παξάγξαθνο 3 ηνπ Ν.2519/97 

γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ λένπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα 

Ννζνθνκεία ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο (ΔΤ), φπσο εμεηδηθεχζεθε κε ην ΠΓ 205/ΦΔΚ 

163/15-7-1998: «Πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ πεξηερνκέλνπ θαη ηνπ ρξφλνπ έλαξμεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

Κιαδηθνχ Λνγηζηηθνχ ρεδίνπ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ Γεκνζίνπ Γηθαίνπ». Πεξηιακβάλεη ηηο 

βαζηθέο αξρέο θαη ηε δηάξζξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο πνπ 

ζα εθαξκφδνληαλ ζηα Ννζνθνκεία απφ 1/1/2000 (κε βάζε ην ΠΓ 146/2003 απφ 1/1/2006 ε Γεληθή 

Λνγηζηηθή θαη απφ 1/1/2007 ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή).  

2.2 θνπόο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

Σα ινγηζηηθά γεγνλφηα πνπ θαηαρσξνχληαη ζηε Γεληθή Λνγηζηηθή δηαρσξίδνληαη απφ εθείλα πνπ 

θαηαρσξνχληαη ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ή ηε Λνγηζηηθή ησλ ινγαξηαζκψλ Σάμεσο κε θξηηήξην 

ην ζθνπφ θαη ηελ απνζηνιή πνπ έρεη ν θάζε θιάδνο ηεο Λνγηζηηθήο. Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ηεο 

Δθκεηαιιεχζεσο έρεη σο ζθνπφ ηελ θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ αλαγθψλ ηεο νηθνλνκηθήο κνλάδαο, 

ν νπνίνο επηηπγράλεηαη κε ηε παξαθνινχζεζε ησλ εζσηεξηθψλ δηαθηλήζεσλ θαη αλαθαηαηάμεσλ, 

πνπ ζεσξνχληαη απαξαίηεηεο απφ ην εγθαηεζηεκέλν ζηελ νηθνλνκηθή κνλάδα πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα. Πξνζδηνξίδεη θαη αλαιχεη ινγηζηηθά ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο, ην θφζηνο παξαγφκελσλ 

ππεξεζηψλ, ην θφζηνο παξαγφκελσλ ελζψκαησλ ή αζψκαησλ αθηλεηνπνηήζεσλ, ηνλ ινγηζηηθφ 

πξνζδηνξηζκφ ησλ απνηειεζκάησλ ζε κεληαία ή εηήζηα βάζε, ηνλ επηκεξηζκφ ηνπ θφζηνπο ζηα 

δηάθνξα θέληξα θφζηνπο θαζψο θαη ηνλ έιεγρν ηεο θάζε κνξθήο δηνηθεηηθήο εμνπζίαο θη 

απνδνηηθφηεηαο ζε έλαλ νξγαληζκφ. 
25

 

2.3 ηόρνη ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα Γεκόζηα Ννζνθνκεία 

Ζ ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα Γεκφζηα Ννζνθνκεία ζηνρεχεη: 

 ηελ θαηαρψξεζε, αληηζηνίρηζε θη έιεγρν ηνπ απνηειέζκαηνο (έζνδα-έμνδα) ησλ 

δηαζέζηκσλ ππεξεζηψλ πγείαο ζε επίπεδν Σνκέα ή Κιηληθήο ή Κιεηζηνχ Δλνπνηεκέλνπ 

Ννζειίνπ (ΚΔΝ).  

 ηελ αλάδεημε ησλ αηηηψλ ησλ απνθιίζεσλ ηνπ απνηειέζκαηνο κεηαμχ νκνεηδψλ Σνκέσλ ή 

Κιηληθψλ ζε επίπεδν Ννζνθνκείνπ ή Πεξηθέξεηαο ή Δπηθξάηεηαο.   

 ηελ αλάιπζε ησλ αηηηψλ ησλ απνθιίζεσλ, ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ εθαξκνγή ηεο 

αλάινγεο πνιηηηθήο. 
26

 

                                                           
25

 Αληιήζεθαλ απφ ην βηβιίν κε Σίηιν: “Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε ππεξεζηψλ πγείαο”, πγγξαθέαο: Πνιχδνο 

Νηθφιανο Μ. 
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2.3.1 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

Γηα ηελ πινπνίεζε ησλ ζηφρσλ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη απαξαίηεηεο νη εμήο δηαδηθαζίεο: 

ε νξζή ιεηηνπξγία ηνπ θπθιψκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, ε κεληαία νξγάλσζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ θαη “θιείδσκα” ησλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ, ν θαηακεξηζκφο 

ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο θαη ε νξζή παξακεηξνπνίεζή ηνπ ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, ε απηφκαηε 

θαη ηαπηφρξνλε ελεκέξσζε ησλ δεδνκέλσλ ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο κε ηε βνήζεηα 

νξηζκέλσλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ, ε αθξηβήο πξνζέγγηζε ηνπ θφζηνπο ησλ 

δηαγλσζηηθψλ θαη απεηθνληζηηθψλ εμεηάζεσλ, ε εθαξκνγή ειεθηξνληθήο ζπληαγνγξάθεζεο θαη 

παξαγγειίαο πιηθψλ θαη εμεηάζεσλ (δηαγλσζηηθέο-απεηθνληζηηθέο) θαη ηέινο, ε εθαξκνγή ηνπ 

ειεθηξνληθνχ ρξεσζηηθνχ θαθέινπ ηνπ αζζελνχο. 

2.4 Ζ Παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ κε ηε ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο 

Ζ παξαγσγή ησλ απνηειεζκάησλ ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή πξαγκαηνπνηείηαη ζε: 

 Μεληαία βάζε 

 Σξηκεληαία βάζε 

 Δμακεληαία βάζε 

 Δηήζηα βάζε 
27

 

ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ ΡΑΑΓΩΓΘΣ ΑΡΟ ΤΘΝ ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
 

ΑΥΤΟΤΕΛΘ 
ΤΜΘΜΑΤΑ

 

ΨΥΧΙΑΤΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

 

ΧΕΙΟΥΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

 

ΡΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ 
ΤΟΜΕΑΣ

 

ΚΛΙΝΙΚΕΣ,ΜΕΘ, 
Κ.Λ.Ρ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ,ΜΕΘ, 
Κ.Λ.Ρ

ΚΛΙΝΙΚΕΣ,ΜΕΘ, 
Κ.Λ.Ρ

DRGs DRGs DRGs

Τ.Ε.Ρ

Τ.Ε.Ι

Ο.Ι

 

                          Γιάγραμμα 2.1: “Καηανομή ηοσ αποηελέζμαηος παραγωγής”  
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Γιάγραμμα 2.2: “Καηανομή ηοσ αποηελέζμαηος μέζω ηης Αναλσηικής Λογιζηικής” 

 

2.4.1 Ζ ζπκβνιή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηνλ έιεγρν ηνπ παξαγόκελνπ 

απνηειέζκαηνο από ηελ παξνρή ππεξεζηώλ πγείαο 

Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή ζπκβάιιεη: 

 ηνλ έιεγρν γηα ηνλ αλαζρεκαηηζκφ ηεο θαξκαθεπηηθήο δαπάλεο θαη ηε ζπζρέηηζή ηεο κε 

ηε δπλακηθφηεηα, ηελ πιεξφηεηα θαη ηηο θαηεγνξίεο ησλ παζήζεσλ ησλ νκνεηδψλ ηνκέσλ 

θαη θιηληθψλ. 

 ηελ αλακφξθσζε ησλ εμφδσλ απφ ηελ θαηαλάισζε πγεηνλνκηθψλ πξνζζεηηθψλ πιηθψλ. 

 ηνλ έιεγρν ηνπ θαηακεξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ην παξαγφκελν έξγν. 

 ηνλ έιεγρν ηνπ θφζηνπο δηαθφξσλ εμφδσλ (φπσο θαζαξηφηεηα, αζθάιηζε) θαη ηε 

ζπζρέηηζή ηνπ κε ηελ πιεξφηεηα ηεο Μνλάδαο Τγείαο. 

 ηνλ έιεγρν γηα ηελ θνζηνιφγεζε ησλ ΚΔΝ ζρεηηθά κε ηελ εθάζηνηε δηακφξθσζε ηνπ 

θφζηνπο παξνρψλ πγείαο. 
28
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2.5 Κνζηνιόγεζε Μνλάδσλ Τγείαο θαη Γηνηθεηηθή (Αλαιπηηθή) 

Λνγηζηηθή 

Αλαπφζπαζην κέξνο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ε Κνζηνιφγεζε, ε νπνία ζπκπιεξψλεη ηε 

Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ζρεηίδεηαη κε ηηο ελέξγεηεο ηνπ θφζηνπο. Ζ θνζηνιφγεζε δίλεη απαληήζεηο 

ζε πνιιά εξσηήκαηα, πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ χπαξμε ησλ νηθνλνκηψλ θιίκαθαο (economies 

of scale). Χζηφζν, ην κέηξν απνδνηηθφηεηαο ελφο Ννζνθνκείνπ δίλεηαη απφ ηηο εθηηκήζεηο ησλ 

δηαθφξσλ εηδψλ θφζηνπο, αλαπηχζζνληαο έηζη θαηαιιειφηεξεο ζπλζήθεο γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ ηεο δξαζηεξηφηεηάο ηνπ (πξνυπνινγηζηηθά θαη απνινγηζηηθά). Οη βαζηθέο αξρέο, ζηηο 

νπνίεο ζηεξίδεηαη ε δηαδηθαζία ηεο θνζηνιφγεζεο, είλαη νη εμήο: 

 ε ηαμηλφκεζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλά θσδηθφ (νξίδεηαη σο ε αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκψλ αλά 

θέληξν θφζηνπο, κε ηε ρξήζε ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, αλάινγα κε ην επίπεδν ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ). 

 ε αλάιπζε ηνπ θφζηνπο (ην θφζηνο κε βάζε ηελ θαηεγνξία δαπάλεο δηαθξίλεηαη ζε 

ζηαζεξφ θαη κεηαβιεηφ), πξνζδηνξίδεη ηηο απμνκεηψζεηο πνπ επηδέρνληαη νη παξαγσγηθνί 

ζπληειεζηέο ζε ζρέζε κε ην ηειηθφ πξντφλ. 

 ε κεηαηξνπή ηνπ θφζηνπο ζε άκεζν (γηα παξάδεηγκα ην θέληξν θφζηνπο παζνινγηθήο 

θιηληθήο), ζε έκκεζν (γηα παξάδεηγκα ην θφζηνο εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ αζζελψλ 

παζνινγηθήο θιηληθήο) θαη ζε ιεηηνπξγηθφ θφζηνο (φπσο θσο, λεξφ, θαχζηκα), ην νπνίν 

δείρλεη αλάινγα κε ηελ πεγή ηνπ θφζηνπο ηηο απμνκεηψζεηο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. 

Ζ παξαθνινχζεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη δεηθηψλ ελφο νξγαληζκνχ, πνπ αθνξνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ηελ εζσηεξηθή ιεηηνπξγία ηνπ, αλήθεη ζηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, ε νπνία βνεζά 

ζαλ εξγαιείν ηελ πξαγκάησζε ηεο θνζηνιφγεζεο. Ζ Γηνηθεηηθή Λνγηζηηθή πεξηιακβάλεη θαη ηελ 

Κνζηνιφγεζε θαη ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Ζ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, σο ηειεπηαίν κέξνο ηεο 

Λνγηζηηθήο, παξαθνινπζεί ηηο κεηαβνιέο, ηηο κνξθνινγηθέο κεηαηξνπέο θαη ηηο θάζε είδνπο 

ζπλζέζεηο θαη ζπζρεηηζκνχο. Γηα ηελ επηηπρία ελφο πξνγξάκκαηνο θνζηνιφγεζεο πξναπαηηείηαη 

σο ηερληθφ εξγαιείν ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Απαξαίηεηε, γηα ηελ ηερληθή επάξθεηα αμηνπνίεζεο 

ησλ θέληξσλ θφζηνπο θαη ηε ζχλδεζή ηνπο κε ηε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή ηνπ θφζηνπο, είλαη ε 

ρξήζε ησλ εξγαιείσλ θνζηνιφγεζεο.  

Κέληξα θφζηνπο ζε έλα Γεκφζην Ννζνθνκείν κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ: 

 νη θιηληθέο 

 ηα εξγαζηήξηα 

 ην ρεηξνπξγείν 

 νη δηνηθεηηθέο θαη ηερληθέο ππεξεζίεο 

 ηα θάξκαθα θαη ηα ινηπά πιηθά 

 ηα εμσηεξηθά ηαηξεία, ηα εξεπλεηηθά θέληξα θαη ηα Κέληξα Τγείαο 

Ζ θνζηνιφγεζε ελαζρνιείηαη κε ηηο Τπεξεζίεο Τγείαο, θαζψο δαπαλψληαη θνηλσληθνί πφξνη 

(βαξχλνπλ ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αθνχ ε πεξίζαιςε παξέρεηαη θαηά θχξην ιφγν δσξεάλ ζηνπο 

πνιίηεο) γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ πξνζθνξά ηνπο ζηνπο αζζελείο. 
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Δχινγα, ινηπφλ, γίλεηαη πξνζπάζεηα γηα ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ 

Τγείαο ζηνπο πνιίηεο κε ζπλερή κείσζε ηνπ θφζηνπο.  

2.5.1 Βαζηθέο έλλνηεο θνζηνιόγεζεο 

χκθσλα κε ην ΠΓ ππ‟αξηζκφλ 146/2003 νη βαζηθέο έλλνηεο πνπ ζπλαληάκε ζηελ θνζηνιφγεζε 

είλαη νη εμήο: 

 Κόζηνο, είλαη ε δηάζεζε ή επέλδπζε αγνξαζηηθήο δχλακεο γηα ηελ απφθηεζε πιηθψλ ή 

άπισλ αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ, κε ζηφρν ηε ρξήζε ηνπο γηα ηελ απφθηεζε εζφδσλ απφ ηελ 

θάιπςε θνηλσληθψλ αλαγθψλ (αλάινγα κε ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν πξαγκαηνπνηείηαη, ην 

θφζηνο δηαθξίλεηαη ζε ηξέρνπζαο θαη πάγηαο κνξθήο). 

 Έμνδν, είλαη ην θφζηνο πνπ επηβαξχλεη ηελ ηξέρνπζα ρξήζε κηαο εθκεηαιιεχζεσο θαη ηα 

απνηειέζκαηά ηεο. 

 Γαπάλε, είλαη ε δηαδηθαζία κε ηελ νπνία πξαγκαηνπνηείηαη ην θφζηνο ή ην έμνδν, δειαδή 

απνηειεί ηελ «εμσηεξηθή φςε ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ εμφδνπ» ή δηακνξθψλεη ηελ ελέξγεηα ή 

ηα εθθξάδεη αξηζκεηηθά. 

 Έζνδν, είλαη ε αγνξαζηηθή δχλακε πνπ απνθηάηαη απφ ηε δηάζεζε ππεξεζηψλ ή 

δηθαησκάησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθφξσλ επηρνξεγήζεσλ. 

2.5.2 Οη ηξεηο δηαζηάζεηο θνζηνιόγεζεο-θόζηνπο 

Γηα ηελ επίιπζε δηαθφξσλ πξνβιεκάησλ αλνκνηνκνξθίαο ηνπ πξντφληνο, ην θφζηνο θαηαγξάθεηαη 

ζε ηξεηο δηαζηάζεηο (πίλαθαο 2.1), αλάινγα κε ηε κέζνδν ζπγθέληξσζεο ησλ ζηνηρείσλ θαη ηελ 

θαηεγνξηνπνίεζή ηνπ. Οη θαηλνηνκίεο απηέο ζπκβάιινπλ ζηελ ρξεκαηννηθνλνκηθή 

αλαπξνζαξκνγή ησλ Μνλάδσλ Τγείαο. Μεηά ηε δεκηνπξγία θαη ηε δηάδνζε ηνπ «θηλήκαηνο» 

δηαρείξηζεο, κε βάζε ηνπο θιηληθνχο Πξνυπνινγηζκνχο (clinical management budgets) θαζψο θαη 

ηνπο Πξνυπνινγηζκνχο αλά πεξηζηαηηθφ (case mix budgeting), ζε φιε ηελ Δπξψπε έθηαζε θαη 

ζηελ Διιάδα κε κηα ρξνληθή θαζπζηέξεζε κηαο δεθαεηίαο κε ηε κνξθή «ηκεκαηηθψλ»  

Πξνυπνινγηζκψλ. Βέβαηα, πζηεξνχζε ζηηο ζπγθξηηηθέο πιεξνθνξίεο απφδνζεο (performance 

benchmarking) ησλ Μνλάδσλ Τγείαο (δεκφζησλ θαη ηδσηηθψλ), θαζψο ζην ΔΤ ππήξραλ 

αλεπαξθή ζπζηήκαηα Λνγηζηηθήο θαη θνζηνιφγεζεο. 

Κόζηνο κε βάζε ην                

θέληξν (ηκήκα) 

 Αλάιπζε θαηεγνξίαο θόζηνπο 

(ζηαζεξό θαη κεηαβιεηό 

θόζηνο) 

Πεγή θόζηνπο (άκεζν, 

έκκεζν θ.ά) 

Παζνινγηθή θιηληθή  Μηζζνδνζία Κιηληθέο 

Υεηξνπξγηθή θιηληθή  Απνζβέζεηο Δξγαζηήξηα 

Άιια ηκήκαηα  Φάξκαθα Σερληθή ππεξεζία 
 

Πίνακας 2.1: “Οι ηρείς διaζηάζεις κοζηολόγηζης-κόζηοσς” 
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2.5.3 Βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο ελόο Ννζνθνκείνπ 

Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο θνζηνιφγεζεο πξναπαηηείηαη ε αληίζηνηρε νξγάλσζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Ζ θνζηνινγηθή ζα πξέπεη λα είλαη πξνζεγκέλε θαη αλαιπηηθή, εθφζνλ αθνινπζεί 

ηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε. Οη βαζηθέο ιεηηνπξγίεο νξγάλσζεο ελφο Ννζνθνκείνπ είλαη: 

 ν εθνδηαζκφο (πξνκήζεηεο, logistics, θαξκαθείν) 

 ε παξαγσγή ππεξεζηψλ (θιηληθέο, κνλάδεο, ρεηξνπξγεία, εξγαζηήξηα, ηαηξν-λνζειεπηηθή 

ππεξεζία) 

 ε δηάζεζε (πσιήζεηο, γξαθείν ππνδνρήο ή θηλήζεσο, ηκήκα κάξθεηηλγθ ή πνηφηεηαο) 

 ε δηνίθεζε (Γ, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, δηνηθεηήο ή γεληθφο δηεπζπληήο) 

 ε έξεπλα (εξεπλεηηθά πξσηφθνιια) θαη ε αλάπηπμε 

 ε ρξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία 

2.5.4 Καηαλνκή ηνπ θόζηνπο 

Οη ηειηθέο κνλάδεο έξγνπ (ζπκβάιινπλ ζηελ κέηξεζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο κνλάδαο), 

απνηεινχλ θξηηήξηα κεξηζκνχ ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο/εμφδσλ ή ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο 

πξνο ηα θχξηα (φπσο ππεξεζία ηκήκαηνο, φπσο εκέξεο λνζειείαο ζηηο θιηληθέο, εγρεηξήζεηο ζηα 

ρεηξνπξγεία, εμεηάζεηο ζηα εξγαζηήξηα). Γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ θαηαινγηζκνχ ηνπ ζπλνιηθνχ 

θφζηνπο, ν επηκεξηζκφο ησλ βνεζεηηθψλ θέληξσλ θφζηνπο ζηα θχξηα πξαγκαηνπνηείηαη ζην ηέινο 

θάζε θνζηνινγηθήο πεξηφδνπ (αλά κήλα ή αλά έηνο). 

2.5.5 Παξάδεηγκα επηκεξηζκνύ ηνπ βνεζεηηθνύ θέληξνπ θόζηνπο κε βάζε ηνλ 

ρξόλν 

Αο ππνηεζεί φηη ην θφζηνο εξγαζίαο ζηε Μνλάδα Δληαηηθήο Θεξαπείαο (ΜΔΘ) ηνπ Ννζνθνκείνπ 

Α (15 θιίλεο, 100% θάιπςε) γηα ηνλ Ηνχλην 2006 ήηαλ 40.500 επξψ. Ζ θαηαλνκή αλά εηδηθφηεηα 

(ησλ εκεξψλ λνζειείαο) ησλ λνζειεπζέλησλ αζζελψλ ήηαλ: 

Δηδηθόηεηα/Κιηληθή Ζκέξεο Ννζειείαο 

Παζνινγηθή 180 

Υεηξνπξγηθή 150 

Καξδηνινγηθή 75 

ΤΝΟΛΟ 405 

                  

                    Πίνακας 2.2: “Καηανομή νομζηλεσθένηων αζθενών ανά ειδικόηηηα”                       
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Ζκεξήζην θφζηνο εξγαζίαο ΜΔΘ = Κφζηνο εξγαζίαο / ζχλνιν εκεξψλ λνζειείαο = 40500 / 405 = 

100 επξψ (α) 

Σν θφζηνο απηφ ηεο ΜΔΘ θαηαλέκεηαη ζηηο θιηληθέο σο αθνινχζσο: 

Δηδηθόηεηα/θιηληθή  Ζκέξεο λνζειείαο (β) Κόζηνο αλά εηδηθόηεηα/   

θιηληθή, ζε επξώ (α x β) 

Παζνινγηθή  180 8.000 

Υεηξνπξγηθή  150 15.000 

Καξδηνινγηθή   75     7.500 

ΤΝΟΛΟ  405 40.500 
 

Πίνακας 2.3: “Καηανομή κόζηοσς ζηις κλινικές” 

2.5.6 Ζ θνζηνινγηθή αλάπηπμε ηνπ ινγαξηαζκνύ 92 ζην Κιαδηθό Λνγηζηηθό 

ρέδην ησλ Γεκόζησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

Πεξίπνπ 65 απφ ηνπο 100 θσδηθνχο ηεο αλάπηπμεο ηνπ 92.00 ζε ηξίην βαζκφ έρνπλ δεζκεπηεί θαηά 

ηε ζχληαμε ηνπ ΚΛ. Σν γεγνλφο απηφ, δεκηνπξγεί έλα δεζκεπηηθφ πιαίζην αλάπηπμεο ησλ 

ινγαξηαζκψλ εηδηθά ζηα κεγάια λνζνθνκεία. Σν πιαίζην ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζα πξέπεη λα  

είλαη επέιηθην θαη πξνζαξκφδεηαη ζηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε Ννζνθνκείνπ. Βαζηθέο αλάγθεο 

θάζε Ννζνθνκείνπ είλαη έλα κεγάιν εχξνο αλάπηπμεο γηα ηα θέληξα θφζηνπο ηεο παξαγσγήο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο, ησλ εζφδσλ θη ησλ απνηειεζκάησλ θαηά ηνκέα ζχκθσλα κε ηελ 

νξγαλσηηθή ηνπο δνκή. 

Ζ «Παξαγσγηθή ιεηηνπξγία» (92.00), πεξηιακβάλεη ην θφζηνο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο αζρνινχληαη κε ηελ άκεζε παξνρή πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ. 

Ζ «Γηνηθεηηθή ιεηηνπξγία» (92.01), ζπιιέγεη ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ δηνηθεηηθψλ  

-νηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ, νη νπνίεο ππνζηεξίδνπλ ηελ δξαζηεξηφηεηα ηεο 

παξαγσγηθήο ιεηηνπξγίαο. 

Ζ «Λεηηνπξγία εξεπλώλ θη αλάπηπμεο» (92.02), δεκηνπξγείηαη κφλν κε ηελ χπαξμε 

νξγαλσκέλσλ ππεξεζηψλ, πνπ αζρνινχληαη ηαθηηθά θη απνθιεηζηηθά κε επηζηεκνληθέο 

ηερλνινγηθέο έξεπλεο. ήκεξα, ζηελ πιεηνςεθία ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο (ΓΜΤ) δελ 

ππάξρνπλ ηέηνηεο ππεξεζίεο. 

Ζ «Λεηηνπξγία ησλ δεκόζησλ ζρέζεσλ» (92.03), ζπιιέγεη ηα έμνδα πξνβνιήο θη ελεκέξσζεο 

ησλ πνιηηψλ γηα ην έξγν ηεο ΓΜΤ θαη γηα ηηο παξερφκελεο απ‟απηήλ ππεξεζίεο. 
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Ζ «Υξεκαηννηθνλνκηθή ιεηηνπξγία» (92.04), πεξηιακβάλεη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηφθσλ θαη 

ησλ ζπλαθή εμφδσλ. 

ηηο πξναλαθεξζείζεο ιεηηνπξγίεο πξνζδηνξίδεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ην θφζηνο, κε ζθνπφ ηνλ 

έιεγρφ ηνπ θαη ηελ θαηαλνκή ηνπ ζηνπο ελδηάκεζνπο θαη ηειηθνχο θνξείο, πνπ είλαη νη 

παξερφκελεο πξνο ηνλ αζζελή ππεξεζίεο. 

2.6 Λεηηνπξγία ππνινίπσλ ησλ ινγαξηαζκώλ 93 θαη 98 ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο 

 Κόζηνο παξαγσγήο (93): Σν νιηθφ θφζηνο παξαγσγήο ησλ ελδηάκεζσλ θαη ηειηθψλ 

θνξέσλ ππεξεζηψλ ζπζζσξεχεηαη θαη παξαθνινπζείηαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 93. 

πγθεθξηκέλα, ζε κηα Μνλάδα Τγείαο, πνπ ζηνρεχεη ζηε ζεξαπεία ηνπ αζζελνχο, ην 

θφζηνο παξαγσγήο ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο νηθείνπο ινγαξηαζκνχο ηνπ 92 αλά θέληξν 

θφζηνπο θαη ηνπ 93 αλά αζζελή θαη αζζέλεηα. 

 Αλαιπηηθά απνηειέζκαηα (98): Δίηε πξνέξρνληαη απφ παξνρή ππεξεζηψλ (98.73), είηε 

απφ εθκηζζψζεηο (98.75) ηα ππφινηπα ησλ απνηειεζκαηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαηά 

δξαζηεξηφηεηα θη αζζέλεηα (98.00) κεηαθέξνληαη ζηνπο ππνινγαξηαζκνχο ηνπ 98. Σα 

αλφξγαλα θη νξγαληθά απνηειέζκαηα κηαο Μνλάδαο Τγείαο αλαθέξνληαη ζηα 

απνηειέζκαηα ρξήζεο ηεο (98.99). 

2.7 Ζ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο ζηηο Γεκόζηεο Μνλάδεο 

Τγείαο 

2.7.1 Δηζαγσγή 

Ζ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε εμαζθαιίδεη πιεξνθνξίεο απαξαίηεηεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ηεο Μνλάδαο Τγείαο. Ζ δηαρξνληθή δε ζχγθξηζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ απηψλ, ηφζν εληφο ηεο ίδηαο Μνλάδαο Τγείαο, φζν θαη κεηαμχ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

ηεο ρψξαο, επβάιιεη ηελ ινγηζηηθή ηππνπνίεζε, έηζη ψζηε λα αμηνπνηεζνχλ νη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψλεη, θαηεγνξηνπνηεί θαη δηαρεηξίδεηαη ε Λνγηζηηθή, πξνο ην ζπκθέξνλ φρη κφλν ησλ 

νηθνλνκηθψλ κνλάδσλ αιιά θαη ηνπ επξχηεξνπ θνηλσληθνχ ζπλφινπ. Οη ππεξεζίεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο ζηελ Διιάδα πξνζθέξνληαη ηφζν απφ ηνλ ηδησηηθφ, φζν θαη απφ ηνλ δεκφζην 

ηνκέα ηεο νηθνλνκίαο. Ο δεκφζηνο ηνκέαο κεηνλεθηεί ζηελ νξγαλσηηθή ηνπ δνκή αιιά θαη ζηελ 

νηθνλνκηθή ηνπ δηαρείξηζε. Σν Γεκφζην Λνγηζηηθφ κε ηελ απινγξαθηθή κέζνδν πεξηνξίδεη 

νηθνλνκηθν-δηαρεηξηζηηθά ηηο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΤ, κε απνηέιεζκα ηνλ κε αληηθεηκεληθφ 

πξνζδηνξηζκφ ηνπ θφζηνπο ησλ λνζειίσλ. Καζψο ε πιεηνλφηεηα ηνπ ινγηδφκελνπ θφζηνπο είλαη 

ην έκκεζν θφζηνο, ν εμσινγηζηηθφο πξνζδηνξηζκφο ηνπ θφζηνπο λνζειίσλ είλαη αλαμηφπηζηνο. Ο 

ηξφπνο θαηαλνκήο ηνπ έκκεζνπ θφζηνπο επηιέγεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ ινγηζηεξίνπ. Σν 

ειιηπέο επηζηεκνληθφ πξνζσπηθφ νμχλεη αθφκε πεξηζζφηεξν ην πξφβιεκα, αθνχ δελ δηαζέηεη 

νηθνλνκηθή θαη ινγηζηηθή παηδεία. 
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Με ηελ δηπινγξαθηθή κέζνδν γίλεηαη θαηαγξαθή ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ηεο 

πεξηνπζίαο θαζψο επίζεο θαη ησλ ινγηζηηθψλ γεγνλφησλ ζε δεδνπιεπκέλε βάζε. ηα Ννκηθά 

Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ (ΝΠΓΓ), εηζάγεηαη κε ην ΠΓ 205/98 ην ζρέδην ινγαξηαζκψλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, ην νπνίν βαζίδεηαη ζηελ έλλνηα ηνπ ΔΓΛ. Με ηελ 

θαζηέξσζε ηεο δηπινγξαθίαο, ε ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ησλ 

Ννζνθνκείσλ παξαθνινπζείηαη εζσινγηζηηθά, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηξψνπ 

δεζκεχζεσλ, γηα ηηο αλάγθεο ηνπ νπνίνπ απαηηείηαη  εηδηθφο ινγαξηαζκφο, ζηνλ νπνίν 

θαηαγξάθεηαη θαη ζπκθσλείηαη θαζεκεξηλά ην ζχλνιν ησλ θηλήζεσλ ζε επίπεδν δέζκεπζεο 

Πξνυπνινγηζκνχ. Ζ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο εμαζθαιίδεη εθηελέζηεξε 

πιεξνθφξεζε γηα ηνλ Πξνυπνινγηζκφ, ηηο κεηαβνιέο ηνπ, ηελ εθηέιεζή ηνπ αιιά θαη γηα ηνλ 

Απνινγηζκφ. 

2.8 Γηαθνξέο κεηαμύ Απινγξαθηθνύ (Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ) θαη 

Γηπινγξαθηθνύ ινγηζηηθνύ ζπζηήκαηνο (Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο) 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Πξνυπνινγηζκφο (Π/Τ) θαηαξηίδεηαη κε βάζε ην χςνο ηεο 

εγθξηζείζαο επηρνξήγεζεο (δεκνζηνλνκηθή πνιηηηθή), ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα 

θαηαξηίδεηαη κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο κε 

πξνδηαγεγξακκέλνπο ζθνπνχο (rational way). 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Π/Τ ζηεξίδεηαη ζε πξνυπνινγηζηηθφ θφζηνο, έρνληαο σο 

ζεκείν αλαθνξάο παξειζφλ-έηνο θαη πνζνζηηαίεο κεηαβνιέο ησλ πνζψλ (incremental 

way), ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ζηεξίδεηαη ζε πξαγκαηηθφ ή/θαη πξφηππν θφζηνο, ην 

νπνίν έρεη θαζνξηζηεί απφ ηελ επηρείξεζε. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Π/Τ θαηαξηίδεηαη σο κέζν ειέγρνπ γηα ηελ επνπηεχνπζα 

Αξρή, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα σο κέηξν ειέγρνπ ηνπ απνηειέζκαηνο ηεο 

νηθνλνκηθήο κνλάδαο. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Π/Τ πξνζαξκφδεη ηε δηάζεζε ρξεκάησλ ζην χςνο ησλ 

εγθεθξηκέλσλ πηζηψζεσλ, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα πξνζθέξεη επειημία ζηε 

δηαρείξηζε ρξεκάησλ γηα ηελ επίηεπμε ζθνπψλ. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ηα έζνδα κε ηα έμνδα ηζνζθειίδνληαη ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ, 

ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ην αλακελφκελν ζεηηθφ απνηέιεζκα είλαη απαξαίηεην 

ζηνηρείν γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ε θαηάξηηζε ηνπ Π/Τ θαη ηνπ Απνινγηζκνχ θαζηζηά ηελ ρξήζε 

ππνηειή, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ε απηνηέιεηα θαη ε απηνλνκία ρξήζεο 

απνηεινχλ βαζηθή αξρή ηεο ινγηζηηθήο παξαθνινχζεζεο. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα σο έζνδν νξίδεηαη ην βεβαησκέλν θαη εηζπξαγκέλν πνζφ εληφο 

ηεο ρξήζεο, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα σο ην ζχλνιν απφ πσιήζεηο ή εθκεηάιιεπζε 

αγαζψλ, ππεξεζηψλ θαη δηθαησκάησλ. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα σο έμνδν νξίδεηαη ε θάζε πιεξσκή ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, 

ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα σο ε θάζε απφθηεζε πιηθψλ θαη ππεξεζηψλ πνπ 

ζπκβάιινπλ ζηελ πξαγκαηνπνίεζε εζφδσλ. 
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 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαηεγνξηνπνηνχληαη ζχκθσλα κε ην 

δεθαδηθφ θσδηθφ ζχζηεκα, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ηαμηλνκνχληαη ζχκθσλα κε 

ηνπο θσδηθνχο πνπ νξίδνληαη απν ην Γεληθφ Λνγηζηηθφ ρέδην. 

 ηνλ Π/Τ ηνπ Απινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο θαηαρσξνχληαη κφλν ηα βεβαησκέλα έζνδα θαη 

έμνδα, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ηα έζνδα θαη ηα έμνδα θαηαρσξνχληαη 

εκεξνινγηαθά θαηά ηελ πξαγκαηνπνίεζή ηνπο. 

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Απνινγηζκφο Έηνπο εκθαλίδεη ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ηνλ βαζκφ πινπνίεζεο ησλ αξρηθψλ  

ζηφρσλ ηεο δηνίθεζεο.  

 ην Απινγξαθηθφ ζχζηεκα ν Ηζνινγηζκφο Έηνπο εκθαλίδεη ηελ ηακεηαθή θίλεζε ηνπ 

ηδξχκαηνο, ελψ ζην Γηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε 

δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. 

 ην Απινγξαθηθφ χζηεκα Λνγηζηηθήο παξαθνινπζεί ηελ ηακεηαθή θίλεζε ρσξίο ηελ 

εμαγσγή απνηειέζκαηνο, ελψ ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα Λνγηζηηθήο απεηθνλίδεη ηελ 

νηθνλνκηθή θαηάζηαζε θάζε ζηηγκή, θαηαλέκνληαο ην θφζηνο ζηηο κνλάδεο ιεηηνπξγίαο 

θαη εμάγνληαο απφηειεζκα. 
34

 

2.8.1 Μεηνλεθηήκαηα θαη Πιενλεθηήκαηα ηεο Απινγξαθηθήο θαη 

Γηπινγξαθηθήο κεζόδνπ 

Ζ Απινγξαθία ή αιιηψο Απινγξαθηθή κέζνδνο (Single-Entry Accounting) ζηεξίδεηαη ζηελ 

κνλαδηθή θαηαρψξεζε ζε έλα βηβιίν θαη ζε έλα ινγαξηαζκφ ηνπ ινγηζηηθνχ γεγνλφηνο. 

Μεηνλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ απηήο είλαη φηη δελ παξαθνινπζνχληαη φια ηα ινγηζηηθά γεγνλφηα 

θαζψο θαη ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο. Απηά ηα κεηνλεθηήκαηα 

έρνπλ σο απνηέιεζκα ηελ κε εθπιήξσζε ηνπ βαζηθνχ ζθνπνχ ηεο Λνγηζηηθήο, δειαδή ηεο 

παξνρήο αμηφπηζησλ πιεξνθνξηψλ. Ζ Απινγξαθηθή κέζνδνο απεπζχλεηαη θαηά θχξην ιφγν ζε 

νηθνλνκηθέο κνλάδεο κηθξνχ κεγέζνπο. Χζηφζν, επηζεκαίλνληαη θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο 

κεζφδνπ απηήο, πνπ είλαη ην ρακειφ ηεο θφζηνο αιιά θαη ε εχθνιε ρξήζε ηεο. 

Ζ Γηπινγξαθία ή αιιηψο Γηπινγξαθηθή κέζνδνο (Double-Entry Accounting), ε νπνία θαιείηαη 

έηζη, δεδνκέλνπ φηη γηα θάζε ινγηζηηθφ γεγνλφο, πνπ πξνθχπηεη, πξνθαινχληαη κεηαβνιέο ζε δχν 

ηνπιάρηζηνλ ινγαξηαζκνχο. Πιενλεθηήκαηα ηεο δηπινγξαθηθήο ζε ζρέζε κε ηελ απινγξαθηθή 

κέζνδν είλαη ε δπλαηφηεηα ζπιινγήο παξνρήο θαη επεμεξγαζίαο πιεξνθνξηψλ, ε απινπνίεζε ηνπ 

ειέγρνπ ηεο αθξίβεηαο ησλ ζπλαιιαγψλ θαη ηεο δηαπίζησζεο εζθαικέλσλ θαηαρσξήζεσλ, ε 

δπλαηφηεηα πξνζδηνξηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ απνηειεζκάησλ κε ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 
35

 

2.9 Πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 

Γηα ηελ επηηπρή εθαξκνγή ηεο δηπινγξαθίαο απαηηνχληαη: ε πιήξεο θαη νινθιεξσκέλε ιεηηνπξγία 

κεραλνγξαθηθψλ ζπζηεκάησλ ππνζηήξημεο (Α. ηεο Γεκφζηαο Λνγηζηηθήο, πνπ παξαθνινπζεί 

κέζσ ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο, ηελ εθηέιεζε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ, Β. ηεο 

Γεληθήο Λνγηζηηθήο, πνπ πξνζθέξεη νηθνλνκηθή πιεξνθφξεζε πξνο ηξίηνπο εμσηεξηθνχο 
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ελδηαθεξφκελνπο ζρεηηθά κε ηα νηθνλνκηθά κεγέζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, Γ. ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο, πνπ δηαρεηξίδεηαη ηνπο ινγαξηαζκνχο ησλ απνζεκάησλ θαη ησλ πξψησλ πιψλ, 

αλαιχνληαο έηζη ην ιεηηνπξγηθφ απνηέιεζκα ηνπ Ννζνθνκείνπ ζε επίπεδν παξαγσγηθήο θαη 

δηνηθεηηθήο ιεηηνπξγίαο), ν ινγηζηηθφο ζχκβνπινο πνπ πξέπεη λα είλαη άξηζηνο γλψζηεο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα θαη λα έρεη θαηαλνήζεη πιήξσο 

ηελ ιεηηνπξγία ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ε νξγαλσηηθή αλαπξνζαξκνγή ηεο νηθνλνκηθήο 

ππεξεζίαο θη ε θαηάξηηζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 

2.9.1 ρέδηα πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνύ 

ζπζηήκαηνο 

Γηα λα εθαξκνζηεί ην δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα απαηηνχληαη ζρέδηα γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ κε βάζε ηα λέα δεδνκέλα, γηα ηελ θαηάξηηζε θαη ζχλδεζε ηνπ Λνγηζηηθνχ 

ρεδίνπ κε ηνπο θσδηθνχο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ θαζψο θαη γηα ηελ απνγξαθή ηεο Πεξηνπζίαο θαη 

ηελ ζχληαμε ηνπ Ηζνινγηζκνχ Έλαξμεο. Παξνπζηάδνληαη βέβαηα, νξηζκέλα πξνβιήκαηα ζηελ 

απνγξαθή ησλ παγίσλ θαη ηεο πεξηνπζίαο, ζηελ ζχληαμε ησλ ηζνινγηζκψλ θαη ζην θιείζηκν ηεο 

ρξήζεο. 
36
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2.10 Πξνϋπνινγηζκόο θαη Απνινγηζκόο Γεκόζησλ Μνλάδσλ Τγείαο 

Ο Πξνυπνινγηζκφο απνηειεί κία ηππνπνηεκέλε (ζπλήζσο εηήζηα) δήισζε ησλ ζηφρσλ ελφο 

νξγαληζκνχ, νη νπνίνη εθθξάδνληαη κε νηθνλνκηθνχο φξνπο. Πξνζδηνξίδνληαη νη κειινληηθέο 

πξνβιέςεηο ησλ εζφδσλ, ησλ εμφδσλ θαη ησλ αλακελφκελσλ νηθνλνκηθψλ νθειψλ ή δεκηψλ ηνπ 

επφκελνπ ή επφκελσλ εηψλ. Σα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ θαηαξηίδνπλ κέρξη θαη ζήκεξα 

Πξνυπνινγηζκνχο βαζηζκέλνπο ζην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. Οη Πξνυπνινγηζκνί απηνί δηαθξίλνληαη 

ζε Πξνυπνινγηζκνχο Λεηηνπξγηθψλ Δζφδσλ θαη Δμφδσλ θαζψο θαη ζε Πξνυπνινγηζκνχο 

Μηζζνδνζίαο ησλ κνλίκσο απαζρνινχκελσλ ζε απηά. Ζ ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ 

ΝΠΓΓ, φπσο θαη θάζε άιινπ δεκφζηνπ θνξέα, ζηεξίδεηαη ζηελ ηήξεζε ησλ βαζηθψλ αξρψλ ηεο 

ελφηεηαο, ηεο δεκνζηφηεηαο, ηεο θαζνιηθφηεηαο, ηεο εηδίθεπζεο, ηεο αθξίβεηαο θαη εηιηθξίλεηαο, 

ηεο ζαθήλεηαο θαη ηέινο ηεο ζπληεξεηηθφηεηαο. 

Ο Απνινγηζκφο απφ ηερληθήο πιεπξάο εκθαλίδεη ζε θαηάζηαζε ηε ινγνδνζία ηνπ ΝΠΓΓ.  

Αλαιπηηθφηεξα ζηνλ Απνινγηζκφ πεξηιακβάλνληαη ηα νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα ηεο δηαρείξηζεο 

ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έηνπο πνπ έιεμε, φπσο απηά 

δηακνξθψζεθαλ ηειηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο.  

2.11 Σν δηπινγξαθηθό ινγηζηηθό ζύζηεκα ζηα Ννζνθνκεία ηνπ Δζληθνύ 

πζηήκαηνο Τγείαο 

Ζ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ινγηζηηθνχ ζπζηήκαηνο ζηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ απνζθνπεί 

ζηελ ελεκέξσζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, έλαληη ηνπ απινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο πνπ εθαξκνδφηαλ παιαηφηεξα, απνηππψλνληαο έηζη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηνπο 

αμηφπηζηα. Δπίζεο, ζηνρεχεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ζηνηρείσλ πνπ θνηλνπνηνχληαη απφ 

ηα Ννζνθνκεία ζηα πξντζηάκελα θιηκάθηα. Ζ θαζηέξσζε ηεο κεζφδνπ απηήο, θξίλεηαη δηεζλψο σο 

ε πιένλ θαηαιιειφηεξε γηα ηελ ζπζηεκαηηθή θαηαρψξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπλαιιαγψλ αιιά θαη γηα ηελ ζχληαμε ησλ Ηζνδπγίσλ ινγαξηαζκψλ κε ηξέρνπζα εκεξνκελία. ηα 

Ηζνδχγηα απηά, εκπεξηέρνληαη φιεο νη νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο ηεο πξνεγνχκελεο ρξήζεο, κε ηηο 

αληίζηνηρεο πνπ δηακνξθψζεθαλ εληφο ηεο ηξέρνπζαο ρξήζεο, δείρλνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηα 

βαζηθά νηθνλνκηθά κεγέζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο (απαηηήζεηο, ππνρξεψζεηο, πάγην εμνπιηζκφ, 

δηαζέζηκα θαη ίδηα θεθάιαηα) νινθιεξσκέλα θαη επίθαηξα. Με ηελ εθαξκνγή αξρψλ ηππνπνίεζεο 

ζηηο δηαδηθαζίεο άληιεζεο ζηνηρείσλ απφ θάζε Ννζνθνκείν, ζπληάζζνληαο ζε ηαθηά ρξνληθά 

δηαζηήκαηα θαηαξηηζκέλνπο πίλαθεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ην Λνγηζηήξην ηνπ 

Ννζνθνκείνπ, ειέγρνληαη ε απνδνηηθφηεηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ λνζνθνκεηαθνχ νξγαληζκνχ θαη ε 

ζχγθξηζε απφδνζεο κεηαμχ λνζνθνκεηαθψλ ηδξπκάησλ. ην Λνγηζηήξην θάζε Ννζνθνκείνπ 

ηεξείηαη ην εληαίν ινγηζηηθφ ζρέδην ελεκέξσλνληαο ηνπο θαηάιιεινπο ινγαξηακνχο. Σν 

δηπινγξαθηθφ ζχζηεκα ζεζπίζηεθε ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο κε ην ΠΓ ππ΄ αξηζκφλ 

146/2003 (ΦΔΚ 122 2003 Ά). 
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2.12 Κσδηθνπνίεζε, αλάπηπμε θαη ιεηηνπξγία ησλ ινγαξηαζκώλ ηνπ 

Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ 
 

 XX. YY. ZZ. W. O. G 

Γειψλεη θαζαπηφ ην έμνδν (π.ρ 1) ή ην έζνδν, 

                         φπσο θαζνξίδεηαη απφ Κψδηθα Καηάηαμεο 

                         Δζφδσλ-Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ΝΠΓΓ 

                         Γειψλεη ην είδνο ησλ εζφδσλ ή εμφδσλ (π.ρ 1) 

                         φπσο απηφ θαζνξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Καηάηαμεο 

                         Δζφδσλ ή Δμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ΝΠΓΓ 

                         Γειψλεη ηελ νκάδα ησλ εζφδσλ ή εμφδσλ (π.ρ 2) 

                         φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Καηάηαμεο 

                       Δζφδσλ-Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ΝΠΓΓ 

                       Γειψλεη ηελ θαηεγνξία εζφδσλ (00-09) ή εμφδσλ 

                       (10-19) φπσο θαζνξίδεηαη ζηνλ Κψδηθα Καηάηαμεο 

                        Δζφδσλ-Δμφδσλ Πξνυπνινγηζκνχ ΝΠΓΓ 

                        Γειψλεη ηνλ ινγαξηαζκφ εμφδσλ ή εζφδσλ φπσο 

                        απηνί θαζνξίδνληαη απφ ην ΠΓ 146/2003 

                        (π.ρ 00 Πξνυπνινγηζκφο, 10 Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ) 

                       Παίξλεη ηηκέο 02 = Λνγαξηαζκφο εμφδσλ θαη 

                        06 = Λνγαξηαζκφο εζφδσλ 
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χκθσλα κε ην παξαπάλσ δηάγξακκα , ηα ςεθία ηνπ θσδηθνχ «ZWOG» δείρλνπλ ην θσδηθφ ηνπ 

εμφδνπ ή ηνπ εζφδνπ , φπσο απηφο θαζνξίδεηαη απν ηνλ Κψδηθα Καηάηαμεο Δζφδσλ θαη Δμφδσλ 

ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ΝΠΓΓ (01Σαθηηθά Έζνδα/Έμνδα, 02 Έθηαθηα Έζνδα/Έμνδα, 03 Έθηαθηα 

Έζνδα απφ δάλεηα/Έμνδα θίλεζεο θεθαιαίσλ, 04 Έθηαθηα Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο γηα 

επελδχζεηο/Έμνδα γηα πιεξσκέο επελδχζεσλ). Οη ινγαξηαζκνί πνπ δελ ζρεηίδνληαη κε Μνλάδεο 

Τγείαο δελ θαηαρσξνχληαη ζην ζρέδην ινγαξηαζκψλ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ηεο Μνλάδαο. Σν 

κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα πξέπεη λα πξνζθέξεη ιεηηνπξγίεο, νη νπνίεο δίλνπλ ζηνλ ρξήζηε ηε 

δπλαηφηεηα λα αλνίγεη ηνπο ινγαξηαζκνχο εθηέιεζεο Πξνυπνινγηζκνχ θαη ινηπνχο ινγαξηαζκνχο 

ζχκθσλα κε ηελ αλάπηπμε ησλ ινγαξηαζκψλ 02.00 «Πξνυπνινγηζκφο Δμφδσλ» θαη 06.00 

«Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ». Σν Ε κπνξεί λα είλαη 1Ε ή/θαη 2ΕΕ, αλ θαη ην 1ν Ε ίζσο πιενλάδεη 

εμαηηίαο ηνπ ραξαθηεξηζκνχ εζφδσλ-εμφδσλ ηνπ πξσηνβάζκηνπ. 

ηελ έλαξμε θάζε ρξήζεο πξαγκαηνπνηείηαη ινγηζηηθή εγγξαθή, κε ρξέσζε ην ινγαξηαζκφ ηνπ 

αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.00 «Πξνυπνινγηζκφο Δμφδσλ» κε ηα πνζά ηνπ εγθεθξηκέλνπ 

Πξνυπνινγηζκνχ Δμφδσλ ηεο Μνλάδαο Τγείαο θαη πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ αλαιπηηθνχ 

θαζνιηθνχ ηνπ 06.00 «Πξνυπνινγηζκφο Δζφδσλ» κε ηα πνζά ηνπ εγθεθξηκέλνπ Πξνυπνινγηζκνχ 

Δζφδσλ ηεο Μνλάδαο Τγείαο. Δάλ, ν Πξνυπνινγηζκφο ηεο Μνλάδαο Τγείαο είλαη ηζνζθειηζκέλνο, 

δειαδή ηα έζνδα είλαη ίζα κε ηα έμνδα, κε ηελ παξαπάλσ ινγηζηηθή εγγξαθή ηειεηψλεη ην άλνηγκα 

ησλ βηβιίσλ ηεο λέαο ρξήζεο. ηελ πεξίπησζε φκσο πνπ ν Πξνυπνινγηζκφο δελ είλαη 

ηζνζθειηζκέλνο, δειαδή παξνπζηάδεηαη έιιεηκκα ή πιεφλαζκα, κε ην πιεφλαζκα γίλεηαη ρξέσζε 

ηνπ ινγαξηαζκνχ 02.05 «Πιεφλαζκα Πξνυπνινγηζκνχ» θαη κε ην έιιεηκκα ρξέσζε ηνπ 

ινγαξηαζκνχ 06.05 «Έιιεηκκα Πξνυπνινγηζκνχ». Οη παξαπάλσ ινγαξηαζκνί θηλνχληαη κηα θνξά 

θαηά ηελ έλαξμε ηεο ρξήζεο. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο δείρλνπλ ηνλ αξρηθφ Πξνυπνινγηζκφ 

ηεο Μνλάδαο Τγείαο. Χζηφζν, ζηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο δελ θαηαρσξνχληαη ηπρφλ 

ηξνπνπνηήζεηο ηνπ αξρηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ.  

Οη ινγαξηαζκνί αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.10 πηζηψλνληαη κε ηηο κεηαβηβάζεηο πηζηψζεσλ ζε 

δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ή άιιεο πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο Τγείαο, κε αληίζηνηρε ρξέσζε ηνπ 

αξκφδηνπ ινγαξηαζκνχ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.20 «Μεηαβηβαζζείζεο Πηζηψζεηο».  

Οη ινγαξηαζκνί ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ 02.20 ρξεψλνληαη κε θάζε κεηαβίβαζε ζε 

δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο ή άιιεο πεξηθεξεηαθέο Μνλάδεο Τγείαο, ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ πξσηεχνληα δηαηάθηε θαη ην ζρεηηθφ έληαικα ηνπ επηηξφπνπ, κε πίζησζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ ινγαξηαζκνχ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.10 «Δθηέιεζε Πξνυπνινγηζκνχ». 

Αληίζεηα, νη ινγαξηαζκνί ηνπ αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ 02.20 πηζηψλνληαη κε θάζε αλάιεςε 

ππνρξεψζεσο απ‟ απηφλ πνπ έρεη κεηαβηβαζηεί ε πίζησζε, κε ρξέσζε ηνπ αξκφδηνπ ινγαξηαζκνχ 

αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.21 «Αλαιεθζείζεο Τπνρξεψζεηο Γηα Γαπάλεο». Απηή ε ινγηζηηθή 

εγγξαθή γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ δεπηεξεχνληα 

δηαηάθηε ή ην αξκφδην φξγαλν ηεο πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο ζηε δηνίθεζε ηεο θεληξηθήο Μνλάδαο 

Τγείαο. ηελ πεξίπησζε πνπ νη δεπηεξεχνληεο δηαηάθηεο είλαη πεξηζζφηεξνη απφ έλαλ θαη ε 

Μνλάδα Τγείαο επηζπκεί λα παξαθνινπζεί θαηά δεπηεξεχνληα δηαηάθηε ηηο πηζηψζεηο πνπ έρνπλ 

κεηαβηβαζζεί, κπνξεί παξάιιεια κε ηνλ ινγαξηαζκφ 02.20 λα ηεξεί θαη ην δεχγνο ινγαξηαζκψλ 

02.91 «Γεπηεξεχνληεο Γηαηάθηεο» θαη 02.92 «Μεηαβηβαζζείζεο Πηζηψζεηο ε Γεπηεξεχνληεο 

Γηαηάθηεο». 
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Οη ινγαξηαζκνί αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 02.21 ρξεψλνληαη κε θάζε αλάιεςε ππνρξεψζεσο απφ 

απηφλ πνπ έρεη κεηαβηβαζζεί ε πίζησζε, κε πίζησζε ηνπ αξκφδηνπ ινγαξηαζκνχ αλαιπηηθνχ 

θαζνιηθνχ ηνπ 02.20 «Μεηαβηβαζζείζεο Πηζηψζεηο». Απηή ε ινγηζηηθή εγγξαθή γίλεηαη ζχκθσλα 

κε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνζηέιινληαη απφ ηνλ δεπηεξεχνληα δηαηάθηε ή ην αξκφδην φξγαλν ηεο 

πεξηθεξεηαθήο κνλάδαο ζηε δηνίθεζε ηεο θεληξηθήο Μνλάδαο Τγείαο. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ρξήζεο, ηα ρξεσζηηθά ππφινηπα ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ 02.21 δείρλνπλ ηηο αλαιεθζείζεο 

ππνρξεψζεηο απφ ηελ Μνλάδα Τγείαο πνπ δελ έρνπλ εληαικαηνπνηεζεί.  

Οη ινγαξηαζκνί αλαιπηηθνχ θαζνιηθνχ ηνπ 06.31 ρξεψλνληαη ζην ηέινο ηεο ρξήζεο θαη εθφζνλ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ην πιεφλαζκα ή ην έιιεηκκα ηνπ Απνινγηζκνχ, κε πίζησζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

πνπ ιερνπλ ρξεσζηηθά ππφινηπα. 

Σν κεραλνγξαθηθφ ζχζηεκα (Software Application), ην νπνίν έρεη πξνγξακκαηηζηεί γηα ηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ ζα πξέπεη λα πξνζθέξεη ζηνλ ρξήζηε κία ιεηηνπξγία, κέζσ 

ηεο νπνίαο απηφο ζα κπνξεί λα ελεκεξψζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο σο εμήο: 

 Δθηχπσζε Ηζνδπγίνπ ησλ ινγαξηαζκψλ 02.00 θαη 06.00 

 Έιεγρνο ηεο νξζήο θαηαρψξεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ Δζφδσλ θαη 

Δμφδσλ 

 Δθηέιεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ελεκέξσζεο ησλ ινγαξηαζκψλ 02.10 θαη 06.10 

Οη ινγαξηαζκνί εμφδσλ ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θηλνχληαη ζε θάζε αγνξά ζπκβαηηθνχ ή 

εμσ-ζπκβαηηθνχ πιηθνχ θαη αλαιψζηκσλ πιηθψλ, ζε θάζε αγνξά ή βειηίσζε πάγηνπ πεξηνπζηαθνχ 

ζηνηρείνπ, ζε θάζε αλάιεςε ππνρξέσζεο κε ζπκςεθηζηηθή εγγξαθή θαη ηέινο ζε θάζε 

κεηαβίβαζε πίζησζεο κε έληαικα πξνπιεξσκήο. 

2.13 Κιαδηθό ινγηζηηθό ζρέδην ΝΠΓΓ 

Σν νηθνλνκηθφ έηνο έρεη έλαξμε ηελ 1ε Ηαλνπαξίνπ θαη ιήμε ηελ 31ε Γεθεκβξίνπ ηνπ ίδηνπ 

εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Έσο ην 2002 ε ρξήζε ήηαλ ππεξδσδεθάκελε, δειαδή κπνξνχζε λα 

επεθηαζεί κέρξη θαη ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ επφκελνπ έηνπο. Κάζε νηθνλνκηθφ έηνο 

πξαγκαηνπνηείηαη πξνζδηνξηζκφο ησλ εζφδσλ θαη θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ησλ εμφδσλ-πηζηψζεσλ 

ηνπ ΝΠΓΓ κέζσ ηεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. ηνλ πξνυπνινγηζκφ 

θαηαγξάθνληαη ηα έζνδα θαη ηα έμνδα, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη απηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ 

θίλεζε θεθαιαίσλ (εκθαλίδνληαη κε ηδηαίηεξνπο θσδηθνχο αξηζκνχο). Σα πνζά πνπ πξνέξρνληαη 

απφ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ Γεκφζησλ Δπελδχζεσλ θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξν ηκήκα εζφδσλ θαη 

εμφδσλ ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ λένπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 

γίλεηαη ε ππνβνιή ησλ Πξνυπνινγηζκψλ ησλ ΝΠΓΓ. Ο Πξνυπνινγηζκφο ζπληάζζεηαη απφ ηε 

Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηηο αξκφδηεο Γηεπζχλζεηο θαη εγθξίλεηαη απφ ην 

Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ ΝΠΓΓ, ηνλ αξκφδην Τπνπξγφ θαη ην Γεληθφ Λνγηζηήξην ηνπ Κξάηνπο. 

Σν ζχλνιν ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ ζηνλ Πξνυπνινγηζκφ αλαπηχζζεηαη ζε θεθάιαηα, ηα 

νπνία εθθξάδνληαη κε ηέζζεξα ςεθία: 

1. θαηεγνξία εμφδνπ 
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2. νκάδα εμφδνπ  

3. είδνο εμφδνπ (ζπλνπηηθά) 

4. είδνο εμφδνπ (αλαιπηηθά) 

2.14 Πεγέο εζόδσλ γηα ηα ΝΠΓΓ 

Σα έζνδα γηα ηα Ννκηθά Πξφζσπα Γεκνζίνπ Γηθαίνπ κπνξνχλ λα πξνέξρνληαη είηε απφ 

επηρνξεγήζεηο είηε απφ ίδηα έζνδα. Δπηρνξεγήζεηο, δειαδή πηζηψζεηο πνζψλ απφ ηνλ θξαηηθφ 

Πξνυπνινγηζκφ. ηηο επηρνξεγήζεηο, ηα ΝΠΓΓ δελ δηακνξθψλνπλ πξνβιέςεηο γηα απνζεκαηηθά. 

Ίδηα έζνδα, δειαδή ηα ΝΠΓΓ έρνπλ δηθέο ηνπο πεγέο εζφδσλ θαη έηζη δελ εληζρχνληαη απφ ηνλ 

θξαηηθφ Πξνυπνινγηζκφ. ηα ίδηα έζνδα, πξνβιέπεηαη ε δηακφξθσζε ησλ απνζεκαηηθψλ. Μφλν 

ηα ΝΠΓΓ, πνπ δελ δέρνληαη επηρνξεγήζεηο, ζρεκαηίδνπλ απνζεκαηηθά. Σν ζχλνιν ησλ 

απνζεκαηηθψλ δελ κπνξεί λα μεπεξλάεη ην 3% ηνπ ζπλφινπ ησλ ηαθηηθψλ ηδίσλ εζφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Μέζσ ησλ εγθεθξηκέλσλ θνλδπιίσλ ησλ ΚΑΔ θαη εθφζνλ έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ν πξνυπνινγηζκφο θφζηνπο, ηα ΝΠΓΓ κπνξνχλ λα πξνβνχλ ζε δαπάλεο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα παξαηεξείηαη αχμεζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο θαη δηεχξπλζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο κεγάισλ νξγαληζκψλ. Οη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο εκθαλίδνληαη νη αιιαγέο απηέο 

ζηελ Τγεία είλαη νη ελνπνηήζεηο ή εμαγνξέο ή δεκηνπξγία λέσλ κνλάδσλ, νη απμαλφκελεο θαη 

δηαθνξνπνηνχκελεο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ-ρξεζηψλ, νη ξαγδαίεο θαη ζπλερφκελεο 

κεηαβνιέο ζηελ ηερλνινγία (ΒΗΣ), ε αλάπηπμε παγθφζκησλ αγνξψλ θαη δπζθνιία ξπζκίζεσλ ζηηο 

εζληθέο αγνξέο θαη ηέινο ε δπζθακςία εθαξκνγήο ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ θαλφλσλ θαη 

θξηηεξίσλ. Λφγσ απηψλ ησλ αηηηψλ, θξίλεηαη απαξαίηεην λα πξνεγεζεί ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

αλάιπζεο, ν αλάινγνο ζρεδηαζκφο (Gitman 1987), ν νπνίνο εκπεξηέρεη θαηά θχξην ιφγν ηνπο 

Πξνυπνινγηζκνχο κε ηνπο δηάθνξνπο ελαιιαθηηθνχο ζχγρξνλνπο ηξφπνπο αμηνιφγεζεο. 

Εεηήκαηα πνιχ ζεκαληηθά γηα έλα ζχγρξνλν θαη κεγάιν Ννζνθνκείν είλαη ε ινγηζηηθή 

παξαθνινχζεζε θαη ν έιεγρνο ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ απαηηήζεσλ θαη ηεο θαζαξήο ζέζεο ηνπ 

νξγαληζκνχ, νη απνθάζεηο γηα επελδχζεηο παγίσλ ή θεθαιαίσλ θαη ε δηαρείξηζή ηνπο, νη αλάινγεο 

θνζηνινγήζεηο θαη ε εμ απηψλ ηηκνιφγεζε κεζα ζε έλα αληαγσληζηηθφ πεξηβάιινλ. 

Όια απηά θαηέζηεζαλ πεξηζζφηεξν θαηαλνεηά ηδηαίηεξα κε ηελ εθαξκνγή ησλ Γηεζλψλ 

Λνγηζηηθψλ Πξνηχπσλ. Χζηφζν πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςηλ θαη νη ζπκπιεξσκαηηθνί 

δηαρεηξηζηηθνί λεσηεξηζκνί, φπσο είλαη ε ζπγθξηηηθή αμηφινγεζε ησλ Ννζνθνκείσλ. ηελ Διιάδα 

ζα πξέπεη λα ιεθζεί ζνβαξά ππφςε, ην γεγνλφο φηη εκθαλίδνληαη ηδηαηηεξφηεηεο ζηα 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ηελ επηκέξνπο δξαζηεξηφηεηα ησλ ππεξεζηψλ ηεο λνζνθνκεηαθήο 

πεξίζαιςεο. Σέινο, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη πξνζεγκέλεο παξεκβάζεηο θαη ζηε 

γεληθφηεξε νξγαλσζηαθή θνπιηνχξα ελφο νξγαληζκνχ πγείαο (Henri 2004). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3 

ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑΚΑ ΤΣΖΜΑΣΑ ΣΗ ΓΖΜΟΗΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΤΓΔΗΑ 

3.1 Δηζαγσγή 

Με απμαλφκελνπο ξπζκνχο, ηα ζπζηήκαηα αληηκεησπίδνπλ θαηλνχξγηεο απαηηήζεηο 

πιεξνθφξεζεο, έηζη ψζηε λα πξνζαξκνζηνχλ νη ζηξαηεγηθέο πνπ πεξηιακβάλνπλ κείσζε 

κεγέζνπο, αλαδηνξγάλσζε, αλαδηάξζξσζε θαη απαιιαγέο, αιιά θαη νη απαηηήζεηο ησλ πιεξσηψλ 

γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θφζηνο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο. Ζ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ 

ζηα πιαίζηα ησλ ζπζηεκάησλ πξέπεη λα απινπνηήζεη ηελ επηθνηλσλία κεηαμχ κηαο πνηθηιίαο 

ιεηηνπξγηψλ θαζψο επίζεο θαη κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ ππνδνκψλ. Όζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα, 

παξαηεξείηαη κία ηάζε κία ζπγθεληξνπνίεζε πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, κε ηνπο δηεπζπληέο 

ησλ νπνίσλ λα αλαθέξνληαη είηε ζηνλ δηεπζχλσλ ζχκβνπιν (CEO) είηε ζε δηνηθεηηθνχο 

δηεπζπληέο, νη νπνίνη επζχλνληαη γηα ιεηηνπξγηθά θαη νηθνλνκηθά ζέκαηα. Απηνί νη δηνηθεηηθνί 

δηεπζπληέο, αζρνινχληαη ζε κεγάιν βαζκφ, κε ηελ εθαξκνγή ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο δηαδηθαζηψλ θιηληθήο θαη δηνηθεηηθήο πιεξνθφξεζεο. Οη 

απμαλφκελεο απαηηήζεηο θαη νη αλάγθεο πιεξνθφξεζεο ησλ ζηξαηεγηθψλ δηαθνξνπνίεζεο θαη 

νινθιήξσζεο απεηθνλίδνληαη κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο δηαρείξηζεο πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, 

ζηα πιαίζηα ησλ λνζνθνκεηαθψλ ζπζηεκάησλ. 

Θεκειίσζε ηεο πιεηνςεθίαο ησλ πξνηάζεσλ κεηαξξχζκηζεο ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο απνηεινχλ ηα 

πγεηνλνκηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένπλ λνζνθνκεία, ηαηξνχο, αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο, 

εξγνδφηεο θαη άιινπο. ηελ θαηαγξαθή θαη ελζάξξπλζε ησλ πην απνδνηηθψλ κνξθψλ παξνρήο 

ππεξεζηψλ πγείαο, ζπκβάιιεη ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ ζε ζρεηηδφκελα, κε ηα πγεηνλνκηθά 

απνηειέζκαηα θαη ην θφζηνο θξνληίδαο, ζέκαηα. Γηα απηφ, θαζίζηαηαη απαξαίηεηε ε αλάπηπμε 

ελφο δηθηχνπ πιεξνθφξεζεο ζε πγεηνλνκηθά ζέκαηα. Έλα ηέηνηαο κνξθήο δίθηπν πιεξνθφξεζεο 

ζα εμππεξεηνχζε ζηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ησλ αζζελψλ ζε πεξηζζφηεξν θαηάιιεια πιαίζηα 

παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο αιιά θαη ζηελ κείσζε ησλ πιενλαδφλησλ πφξσλ. 
42

 

3.2 Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα θαη εθαξκνγέο ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 

(e-Health) 

Λφγσ ησλ απμαλφκελσλ θαη ζπλερψο κεηαβαιιφκελσλ απαηηήζεσλ θαη αλαγθψλ πγείαο, ν 

ηαηξηθφο θιάδνο ζα πξέπεη λα αληαπεμέιζεη παγθνζκίσο ζε θνηλσληθέο θαη ζε νηθνλνκηθέο 

πξνθιήζεηο. Αχμεζε παξαηεξείηαη θαη ζην ζχλνιν ησλ παξαγφκελσλ πιεξνθνξηψλ, νη νπνίεο 

αθνξνχλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ αζζελψλ θαη πεγάδνπλ απφ ηηο ηαηξηθέο, ηηο δηνηθεηηθέο θαη ηηο 

νηθνλνκηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ κνλάδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. ηελ πιεηνςεθία ησλ ρσξψλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, ην ζπλερψο απμαλφκελν θφζηνο ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο θπκαίλεηαη 

απφ 6% έσο 15% ησλ δεκφζησλ δαπαλψλ. Δμάιινπ, ε επηηξνπή ησλ επξσπατθψλ θνηλνηήησλ 

αλαθνηλψλεη φηη, παξαηεξείηαη αχμεζε ησλ πξνζδνθηψλ ησλ πνιηηψλ πνπ επηζπκνχλ ηελ θαιχηεξε 
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δπλαηή πξφζβαζε ζε πνηνηηθέο θαη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο πγείαο κε ηαπηφρξνλε κείσζε ησλ 

νπνησλδήπνηε γεσγξαθηθψλ ή νηθνλνκηθψλ αληζνηήησλ. Σέινο, αμηνζεκείσηε είλαη ε αχμεζε ηεο 

δήηεζεο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαζψο θαη ησλ θνηλσληθψλ ππεξεζηψλ, θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξείηαη ιφγσ ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ ησλ γεξαζθφλησλ ηνπ πιεζπζκνχ θαη ησλ πςειψλ 

επηπέδσλ εηζνδήκαηνο θαη εθπαίδεπζεο. 

Γη‟απηνχο ηνπο ιφγνπο, πνιιέο ρψξεο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ είλαη θαη ε Διιάδα, ζπκπεξηέιαβαλ καδί 

κε ηηο παξαδνζηαθέο κεζφδνπο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα θαη 

εθαξκνγέο ειεθηξνληθήο πγείαο. Δθηηκάηαη απφ πνιινχο ζήκεξα, φηη ε εθαξκνγή ησλ 

ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο έρεη ζπκβάιιεη ζεκαληηθά 

ζηελ αλάπηπμε θαη ζηελ απνδνηηθφηεξε ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. 

Δμάιινπ, ζχκθσλα κε ηνλ Heeks (2004), ηα νθέιε ησλ ηερλνινγηψλ επηδξνχλ ζε πέληε ηνκείο: 

 ηελ νηθνλνκία, κεηψλνληαο ην θφζηνο ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πγεία. 

Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε ηειεταηξηθή, κε ηελ ρξήζε ηεο νπνίαο κπνξεί λα 

κεησζεί ε αλάγθε κεηαθνξάο ηνπ αζζελνχο ή παξαπνκπήο ηνπ ζηε δεπηεξνβάζκηα ή 

ηξηηνβάζκηα θξνληίδα πγείαο, κεηψλνληαο έηζη ην θφζηνο ηφζν γηα ηνπο αζζελείο φζν θαη 

γηα ην ζχζηεκα πγείαο. 

 ηελ ηαρχηεηα, θαζψο κεηψλεηαη ν απαηηνχκελνο ρξφλνο γηα ηελ πινπνίεζε ησλ 

εθαξκνγψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ πγεία. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ηεο 

απνηειεζκαηηθφηεηαο, ηεο απνδνηηθφηεηαο θαη ηεο παξαγσγηθφηεηαο ησλ επαγγεικαηηψλ 

πγείαο ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο απαζρφιεζε. 

 ηελ πνζφηεηα, εληζρχνληαο ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ εμππεξέηεζε πεξηζζφηεξσλ αζζελψλ, 

ρσξίο λα απμεζεί ν αξηζκφο ηνπ πξνζσπηθνχ ή ην θφζηνο. 

 ηελ πνηφηεηα, βειηηψλνληαο ηηο εθαξκνγέο θαη ηηο δηαδηθαζίεο ζηελ πγεία, φπσο 

παξαδείγκαηνο ράξηλ ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ δεδνκέλσλ πνπ δηαθπιάζζνληαη ζηα 

ζπζηήκαηα πγείαο θαη ζπλεπψο ε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ελεξγεηψλ θαη ηεο ιήςεο 

απνθάζεσλ ζε ιεηηνπξγηθφ, πνιηηηθφ θαη δηαρεηξηζηηθφ επίπεδν. 

 ηνλ λεσηεξηζκφ, ζπκβάιινληαο ζηελ αλάζεζε έξγσλ θαη δηαδηθαζηψλ πνπ πξνεγνπκέλσο 

ήηαλ αδχλαην λα πξαγκαηνπνηζνχλ. 

3.2.1 Δπξύηεξεο έλλνηεο ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (e-Health) 

Έρνπλ δηαηππσζεί πνιινί νξηζκνί γηα ηελ ειεθηξνληθή πγεία πνπ θαιχπηνπλ επξχηεξα ζέκαηα. 

Χζηφζν, ν ηνκέαο ηεο έξεπλαο θαη ησλ εθαξκνγψλ ζπλερψο πξννδεχεη θαη αλαπξνζαξκφδεηαη. 

Μεξηθνί απφ ηνπο νξηζκνχο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί γηα ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη νη 

εμήο: 

 Ζ ειεθηξνληθή πγεία πεξηιακβάλεη φιεο ηηο κνξθέο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο, νη νπνίεο 

ππνζηεξίδνληαη δηαδηθηπαθά, παξέρνληαο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζέκαηα πγείαο ζηνπο 

αζζελείο, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ πψιεζε πξντφλησλ θαη πξνζθέξνληαο ηηο άκεζεο 

ππεξεζίεο πγείαο. Δπηπιένλ, ε ειεθηξνληθή πγεία αλαθέξεηαη ζε δηαθφξσλ εηδψλ θιηληθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο άπηνληαη ζην πεδίν ηεο ηειεταηξηθήο θαη πξνζθέξνληαη κέζσ 

ηνπ Γηαδηθηχνπ, θάλνληαο ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηειεζκαηηθφηεξε (McLendon, 

2000). 
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 Χο ειεθηξνληθή πγεία νξίδεηαη ε επηξξνή ηεο δηαξθψο αλαπηπζζφκελεο ηερλνινγίαο ζηελ 

πγεία ησλ πνιηηψλ (eEurope, 2003). 

 Χο φξνο, ε ειεθηξνληθή πγεία πεξηγξάθεη φρη κφλν έλα ηερληθφ επίηεπγκα αιιά θαη κηα 

πλεπκαηηθή θαηάζηαζε, έλα ηξφπν ζθέςεο θαη κία δέζκεπζε ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ γηα 

ηελ ζχζηαζε ελφο παγθφζκηνπ δηθηχνπ αληαιιαγήο γλψζεσλ θαη πιεξνθνξηψλ, 

ζηνρεχνληαο ζηε βειηίσζε ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο ηνπηθά, πεξηθεξεηαθά θαη 

παγθφζκηα κε ηελ ρξήζε ησλ ηερλνινγηψλ πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληψλ. Καηά ηνλ 

Eysenbach, ν πεξηεθηηθφηεξνο θαη θαηαλνεηφηεξνο νξηζκφο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη: 

 

 

 

                                                                                          

3.2.2 Σα νθέιε ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο (e-Health) 

O Eysenbach (2001), ζεσξεί φηη ν πξνζδηνξηζκφο “e” ηνπ αγγιηθνχ φξνπ «e-Health» δελ 

παξαπέκπεη κφλν ζηελ ειεθηξνληθή (electronic) πγεία, αιιά απεηθνλίδεη δέθα αθφκε 

πξνζδηνξηζηηθά ζηνηρεία πνπ ζπκπιεξψλνπλ ηελ έλλνηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο θαη πεξηγξάθνπλ 

ηα νθέιε ηεο: 

 Απνδνηηθόηεηα (Efficiency): Ζ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ 

πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο απνηειεί κία απφ ηηο πξνζδνθίεο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Με 

ηελ αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ζπλεπάγεηαη θαη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ δαπαλψλ. Γηα 

παξάδεηγκα, ην θφζηνο κπνξεί λα ειαρηζηνπνηεζεί κε ηελ απνθπγή επαλαιεπηηθψλ 

εμεηάζεσλ, δειαδή εμεηάζεσλ πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζην παξειζφλ θαη ηα 

απνηειέζκαηα ησλ νπνίσλ είλαη ήδε δηαζέζηκα ζε θάπνην λνζειεπηηθφ ίδξπκα 

 Πνηνηηθόηεξε λνζνθνκεηαθή πεξίζαιςε (Enhancing Quality): Ζ ειεθηξνληθή πγεία 

ζπκβάιιεη ζηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ πεξίζαιςεο. Σν γεγνλφο απηφ, 

επηηξέπεη ηελ ζχγθξηζε κεηαμχ δηαθνξεηηθψλ κνλάδσλ πγείαο. 

 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε (Evidence-based): Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ε 

απνδνηηθφηεηα ησλ ελεξγεηψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο ζα πξέπεη λα απνδεηθλχνληαη κε 

επηζηεκνληθέο κεζφδνπο αμηνιφγεζεο θαη ηεθκεξίσζεο. 

 Δλδπλάκσζε ησλ πνιηηώλ θαη ησλ αζζελώλ (Empowerment): Δπηηξέπεηαη ζηνπο 

αζζελείο λα έρνπλ πξφζβαζε ζηηο βάζεηο δεδνκέλσλ πγείαο θαη ζηνλ πξνζσπηθφ 

ειεθηξνληθφ ηαηξηθφ ηνπο θάθειν. Απηφ, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

νξηδφλησλ γηα αλζξσπνθεληξηθά ζπζηήκαηα πγείαο θαη ηελ δηεπθνιχλζε ηνπ αζζελνχο 

ζηηο επηινγέο ηνπ.  

 Δλζάξξπλζε (Encouragement): Δλζαξξχλεηαη ε δεκηνπξγία ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ 

αζζελψλ θαη ησλ επαγγεικαηηψλ πγείαο θαη επνκέλσο ε δεκηνπξγία κηαο ζπλεξγαζίαο, 

ζηελ νπνία νη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαη απφ θνηλνχ. 
44
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 Δθπαίδεπζε (Education): Γηαξθήο ηαηξηθή εθπαίδεπζε ησλ γηαηξψλ θαη δηαξθήο 

ελεκέξσζε ησλ πνιηηψλ, κέζσ online πεγψλ, ζε ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη 

ηελ πξφιεςε αζζελεηψλ. 

 Γηεπθόιπλζε ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξίαο (Enabling): Με ηελ βνήζεηα ηππνπνηεκέλσλ 

κεζφδσλ, απινπνηείηαη ε δηαδηθαζία ηεο δηαθίλεζεο ησλ ηαηξηθψλ πιεξνθνξηψλ κεηαμχ 

ησλ νξγαληζκψλ πγείαο. 

 Δπέθηαζε (Extending): Δπεθηείλεηαη ε εκβέιεηα ηεο πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο, πέξα απφ 

ηα θαζηεξσκέλα φξηα (ελλνηνινγηθά θαη θπξηνιεθηηθά), θπξίσο απφ γεσγξαθηθή άπνςε. 

Δίλαη δπλαηή, ε πξφζβαζε ησλ θαηαλαισηψλ ζε ειεθηξνληθέο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζθέξνληαη απφ δηεζλείο παξνρείο. 

 Γενληνινγία (Ethics): Γεκηνπξγνχληαη λέεο πξνθιήζεηο ζε ζέκαηα αζθάιεηαο (γηα 

παξάδεηγκα ην ηαηξηθφ απφξξεην), ιφγσ ησλ θαηλνχξγησλ κνξθψλ ακθίδξνκεο 

επηθνηλσλίαο κεηαμχ αζζελψλ θαη ηαηξψλ. 

 Ηζόηεηα (Equity): Μία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο «ππνζρέζεηο» ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο 

είλαη ε ίζε θαη ε δίθαηε παξνρή ππεξεζηψλ πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο. Χζηφζν, νη 

δπλαηφηεηεο πνπ παξέρνληαη απφ ηελ ειεθηξνληθή πγεία δελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ απφ 

ηα άηνκα πνπ δελ δηαζέηνπλ ηελ νηθνλνκηθή επρέξεηα ή δελ έρνπλ πξφζβαζε ζε 

ππνινγηζηέο θαη δίθηπα. Σν ζχγρξνλν ςεθηαθφ ράζκα, πνπ παξαηεξείηαη ζηηο κέξεο καο, 

ζεκεηψλεηαη κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ θαη ησλ αζηηθψλ πιεζπζκψλ, ησλ άπνξσλ θαη ησλ 

εχπνξσλ αηφκσλ, ησλ λέσλ θαη ησλ ειηθησκέλσλ αηφκσλ θαζψο θαη κεηαμχ ησλ πγηψλ θαη 

κε ζνβαξέο θηλεηηθέο αζζέλεηεο αηφκσλ. 

3.2.3 Ζ νηθνλνκηθή απνδνηηθόηεηα ηεο Ζιεθηξνληθήο Τγείαο 

Έλα απφ ηα θπξηφηεξα νθέιε πνπ επηθέξνπλ νη εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο είλαη ε 

νξζνινγηθή δηαρείξηζε θαη εμνηθνλφκεζε ησλ δηαζέζηκσλ πφξσλ ησλ Ννζνθνκείσλ. Οη 

εθαξκνγέο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζα πξέπεη λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο. Οη εθαξκνγέο 

απηέο, αμηνινγνχληαη νηθνλνκηθά βάζεη ησλ νθειψλ πνπ δχλαληαη λα επηηεπρζνχλ αιιά θαη ησλ 

θφζησλ ηνπο, δειαδή ησλ πφξσλ πνπ είλαη απαξαίηεηνη γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο. Σν θφζηνο 

επέλδπζεο ζε εθαξκνγέο θαη ζε ζπζηήκαηα ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

πςειφ θαη ε δηάθξηζή ηνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δεκίεο είλαη ε εμήο: 

 Σερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσληώλ: πεξηιακβάλεη ηηο ζπζθεπέο (hardware), ηα 

ινγηζκηθά (software) θαη ηελ απαηηνχκελε δηθηπαθή θαη ηειεπηθνηλσληαθή ππνδνκή. 

 Κόζηνο πξνζσπηθνύ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ: γηα ηελ αλάιπζε, γηα ηελ ζρεδίαζε 

θαη γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο. 

 Κόζηνο ππόινηπνπ απαξαίηεηνπ πξνζσπηθνύ: είλαη ν ρξφλνο πνπ έρεη αθηεξσζεί απφ 

ηνπο δηαρεηξηζηέο, απφ ηνπο επαγγεικαηίεο πγείαο, απφ ηνπο ππαιιήινπο πγείαο θαη απφ 

άιινπο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ, γηα ηελ πινπνίεζε θαη γηα ηελ ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο 

ειεθηξνληθήο πγείαο. 

 Δθπαίδεπζε: δειαδή, ην άκεζν θφζηνο γηα ηελ εθπαίδεπζε, θαζψο επίζεο θαη ην θφζηνο 

ηνπ ρακέλνπ ρξφλνπ ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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 Κόζηνο πινπνίεζεο: δειαδή, ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία θαη γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ. 

 Λεηηνπξγηθό θόζηνο: είλαη ην θφζηνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο αιιά θαη γηα ηελ ζπληήξεζε, ηελ ππνζηήξημε θαη ηελ αλαβάζκηζή 

ηνπ. 

 Απνηπρία: αλαθέξεηαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ νθειψλ, ζηηο πεξηηηέο δαπάλεο θαη ζηα 

επηπξφζζεηα θφζηε πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ κεξηθή ή ηελ νινθιεξσηηθή απνηπρία ηνπ 

ζπζηήκαηνο. 

Χζηφζν, νη νηθνλνκηθέο δηαζηάζεηο ησλ παξεκβάζεσλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο δελ έρνπλ 

εμεηαζζεί δηεζλψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί, ζρεηηθά κε απηέο, δελ είλαη 

επαξθείο. Πξνθαλψο, ρξεηάδνληαη καθξνρξφληεο έξεπλεο γηα λα απνδεηρζνχλ νη νηθνλνκηθέο 

επηδφζεηο ησλ επελδχζεψλ ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο. Ζ γξεγνξφηεξε θαη αζθαιέζηεξε δηαρείξηζε 

ησλ δεδνκέλσλ, ε απειεπζέξσζε ησλ εξγαηνσξψλ θαη ε κείσζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ εμφδσλ ησλ 

ππεξεζηψλ, παξνπζηάδνπλ ηηο εθαξκνγέο ηεο ειεθηξνληθήο πγείαο σο νηθνλνκηθά απνδνηηθέο. 
46

  

3.3 Πιεξνθνξηθή θαη Ννζνθνκεία 

θνπφο ηεο Πιεξνθνξηθήο είλαη λα απνηειέζεη έλα κνληέιν ππεξεζίαο κέζα ζε έλα ζχγρξνλν 

Ννζνθνκείν ηνπ ΔΤ. Με απηφλ ηνλ ηξφπν, ε Πιεξνθνξηθή ζπκβάιιεη απνηειεζκαηηθά ζηελ 

ελζσκάησζε ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο ζηελ θαζεκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη 

ζηελ βειηίσζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ Τγείαο πξνο ηνπο πνιίηεο. 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Ννζνθνκείνπ (ΠΝ) εμππεξεηεί φρη κφλν ζηελ ζπλχπαξμε θαη 

επηθνηλσλία ηεο εμσηεξηθήο θαη εζσηεξηθήο ξνήο ησλ πιεξνθνξηψλ, αιιά θαη ζην θνηλφ 

πεξηβάιινλ ιεηηνπξγίαο κέζα ζην Ννζνθνκείν, εμαζθαιίδνληαο έηζη πνζνηηθέο κεζφδνπο 

επηρεηξεζηαθήο ιήςεο απνθάζεσλ ζε ζέκαηα δήηεζεο, παξαγσγήο, θφζηνπο, εζφδσλ, ηηκψλ θ.ά, 

ηα νπνία ζρεηίδνληαη θαη κε ηηο ππεξεζίεο πγείαο. Έλα ΠΝ πεξηιακβάλεη θαηά θχξην ιφγν: 

 Ηαηξηθά Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα (Medical Information System, Laboratory Information 

System, Radiology Information System), 

 Γηαρεηξηζηηθά πζηήκαηα Αζζελψλ (Patient‟s Administration System),  

 Οηθνλνκηθά πζηήκαηα (Enterprise Resource Planning), 

 Άιια πζηήκαηα (Management Information System, Building Management System, 

Γηαηηνινγηθφ, Ζιεθηξνληθφ Πξσηφθνιιν, Γηαδίθηπν, Σειεταηξηθή, Βηβιηνζήθε) 
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Γιάγραμμα 3.1: “Πληροθοριακό ύζηημα Νοζοκομείοσ (ΠΝ)” 

 

Σν ΠΝ εμππεξεηεί:  

 Γεδνκέλα πνπ εηζάγνληαη κηα θνξά θαη ππάξρεη πξφζβαζε ζε απηά νπνηαδήπνηε ζηηγκή, 

απφ φινπο ηνπο ζηαζκνχο εξγαζίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη απφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο 

ρξήζηεο, 

 Πεξηβάιινλ δηεπαθήο (interface), ηνπ ρξήζηε, ην νπνίν είλαη παξφκνην ζε φιεο ηηο 

εθαξκνγέο, πνπ έρνπλ θνηλή κεζνδνινγία αλάπηπμεο θαη ηεθκεξίσζεο. 

Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ρεδηαζκνχ Δπηρεηξεζηαθψλ Πφξσλ (ERP) ή/θαη Γηαρείξηζεο Πφξσλ 

Πειαηψλ (Customer Resource Management), απαξηίδεηαη θαηά θχξην ιφγν απφ ηα εμήο 

ππνζπζηήκαηα: 

 Γηαρείξηζεο Δθνδηαζηηθήο Αιπζίδαο (logistics), ην νπνίν πεξηιακβάλεη πξνκήζεηεο θαη 

δηαρείξηζε απνζεκάησλ (πιηθψλ, θαξκάθσλ), 

 Σηκνιφγεζεο θαη Λνγηζηεξίνπ (εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ) Αζζελψλ (ζχλδεζε κε PAS), 

 Γηαρείξηζεο Τιηθψλ-Φαξκάθσλ θαη Αζζελψλ ησλ ηαηξν-λνζειεπηηθψλ ηκεκάησλ 

(ζχλδεζε κε ηα αλσηέξσ 1-2), 

 Γηαρείξηζεο Αλζξσπίλσλ Πφξσλ (σξνκέηξεζε, θάθεινη πξνζσπηθνχ, κηζζνδνζία), 

 Γηαρείξηζεο Παγίσλ (ΒΗΣ), 

 Υξεκαηννηθνλνκηθήο Γηνίθεζεο (Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, Πξνυπνινγηζκφο θαη 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Σακείν). 
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Δπηπιένλ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Γηνηθεηηθήο Πιεξνθφξεζεο (MIS) 

ή Τπνζηήξημεο Γηνηθεηηθψλ θαη Κιηληθψλ Απνθάζεσλ (Decision or Executive Support System), 

ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηε δηαρείξηζε ηεο (ζπγθεληξσηηθήο) ιεηηνπξγηθήο, δηνηθεηηθήο θαη 

νηθνλνκηθήο πιεξνθφξεζεο, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ ζην 

Ννζνθνκείν ή ζε άιιε Μνλάδα Τγείαο. Σν MIS απνηειεί ην εξγαιείν ηεο ηειηθήο αμηνιφγεζεο 

θαη έρεη σο ζθνπφ ηνλ επαλαζρεδηαζκφ ησλ δξάζεσλ κηαο Μνλάδαο Τγείαο. Απαξαίηεηε 

πξνυπφζεζε γηα ηελ νπνηαδήπνηε έθδνζε ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ είλαη ε αλάιπζε δεηθηψλ ζην 

εζσηεξηθφ θαη ην δηεζλέο πξνζθήλην, πνιινί απφ ηνπο νπνίνπο ζα πεξηέρνληαη θαη ζηηο δεηνχκελεο 

απφ απηφ απαηηήζεηο. Γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ, απαηηείηαη ε πξσηνβνπιία ή ε ζπλεξγαζία φρη κφλν 

ησλ γηαηξψλ αιιά θαη φισλ ησλ επαγγεικαηηψλ Τγείαο. 
49
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Διαχείριςθ 

Ρροςωπικοφ 

(βάρδιεσ, 

πλθρωμζσ κ.ά) 

 

Γιάγραμμα 3.2: “Πληροθοριακό ύζηημα Νοζοκομείοσ (ΠΝ)” 
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3.3.1 Γηαγξακκαηηθή αλάιπζε Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ από Ννζνθνκεία 

ηεο Διιάδνο 

 

Δικόνα 3.1, Πηγή: “Δικόνες Google” 

Με βάζε ηα παξαπάλσ, παξαηίζεληαη δχν δηαγξακκαηηθέο αλαιχζεηο Πιεξνθνξηαθψλ 

πζηεκάησλ απφ ην Ννζνθνκείν ΑΣΣΗΚΟΝ θαζψο θαη απφ ην Χλάζεην Καξδηνρεηξνπξγηθφ 

Κέληξν (ΧΚΚ). Ζ εθαξκνγή ηνπ ΧΚΚ, είλαη ζαθψο πην νινθιεξσκέλε θαη πην θνληά ζηελ 

ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα. Χζηφζν, ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ηνπ ΧΚΚ απαηηεί πιηθνχο θαη 

θαηά θχξην ιφγν αλζξψπηλνπο πφξνπο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ. Ζ εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ ΑΣΣΗΚΟΝ ρξεηάδεηαη επίπνλε θαη απνηειεζκαηηθή εξγαζία (ηφζν 

απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ Ννζνθνκείνπ, φζν θαη απφ ηνλ αξκφδην γηα ηελ αλάπηπμε θαη ζπληήξεζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο), γηα λα θηάζεη ζηα επίπεδα ηνπ ΧΚΚ αιιά θαη ησλ μέλσλ αλεπηπγκέλσλ 

Ννζνθνκείσλ. ε θάζε πεξίπησζε, απαξαίηεηε ζεσξείηαη ε χπαξμε ελφο θαιά δνκεκέλνπ 

Οηθνλνκηθν-Γηαρεηξηζηηθνχ πζηήκαηνο (ERP), πνπ λα θαηαιήγεη ζην χζηεκα Γηνηθεηηθήο 

Πιεξνθφξεζεο (MIS). 
50

  

 

Δικόνα 3.2, Πηγή: “Δικόνες Google” 

                                                           
50

 Αληιήζεθε απφ ην Βηβιίν κε Σίηιν: “Γηνίθεζε θαη νξγάλσζε ππεξεζηψλ πγείαο”, πγγξαθέαο: Πνιχδνο Μ. 

Νηθφιανο 
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ΓΕΦΥΑ ΕΡΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ 

ΔΥΟ ΣΥΣΤΘΜΑΤΩΝ 

(INTERFACE) 

                   ΤΣΗΜΑΣΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΘΕΝΩΝ 

 Υποςφςτθμα 

Διαχείριςθσ Εξωτερικϊν 

Αςκενϊν (Γραμματεία 

Εξωτερικϊν Ιατρείων 1)  

Υποςφςτθμα Διαχείριςθσ 

Εςωτερικϊν Αςκενϊν 

(Γραφείο Κινιςθσ 

Αςκενϊν 2) 

Υποςφςτθμα 

Ραρακολοφκθςθσ 

Αςκενϊν (Χρεϊςεων 

Υλικϊν – Φαρμάκων & 

Λοιπϊν Ρράξεων (3) 

                  ΤΣΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ (ERP) 

 
Υποςφςτθμα 

Διαχείριςθσ 

Ρρομθκειϊν & 

Αποκεμάτων (4) 

Υποςφςτθμα 

Δθμόςιου 

Λογιςτικοφ 

(8) 

Υποςφςτθμα 

Διαχείριςθσ 

Ραγίων (5) 

Υποςφςτθμα 

Εκκακάριςθσ 

Λογ/μϊν (6) 

Υποςφςτθμα 

Γενικισ & 

Αναλυτικισ 

Λογιςτικισ 

(7) 

Υποςφςτθμα 

Διαχείριςθσ 

Ρροςωπικοφ & 

Μιςκοδοςίασ (9) 

Γιάγραμμα 3.3: “Πληροθοριακό ύζηημα Νοζοκομείοσ ΑΣΣΙΚΟΝ” 



   ~ 56 ~ 
 

 

 

 

 

                                                     DICOM 

  

 

 

Δηζαγσγή 
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                          Γηνίθεζε  

 

HL7 

LIS (Εργαςτθριακό 

Πλθροφοριακό φςτθμα)   

Ζλεγχοσ εργαςτθριακϊν 

αναλυτϊν, Διαχείριςθ 

Επικοινωνίασ Ραραγγελιϊν & 

Αποτ/των, Ροιοτικόσ Ζλεγχοσ, 

Υποςτιριξθ Αιμοδοςίασ 

HIS (Νοςοκομειακό 

Πλθροφοριακό φςτθμα) 

Διακίνθςθ Αςκενϊν, Ιατρικόσ & 

Οικονομικόσ-Χρεωςτικόσ 

φάκελοσ, παραγγελίεσ & 

χρεϊςεισ, Συγγραφι Ιατρικϊν 

Ροριςμάτων, Ιατρικό Αρχείο, 

αντεβοφ       

CIS (ΜΕΘ, 

ΜΘΘ) 

RIS 

(Ακτινο-διαγνωςτικό, 

Υπζρυχοι, Αξονικόσ, 

Γ’Camera, 

Αιμοδυναμικό 

PACS 

Λογιςτιριο Αςκενϊν-Σιμολόγθςθ 

(Ες & Εξ Αςκενϊν, Διαχείριςθ 

Τιμολογίων Αςκενϊν, Υποβολζσ 

Αςφ.Ταμείων, Ειςπράξεισ 

ERP (Οικονομικι Διαχείριςθ & 

Διαχείριςθ Τλικοφ/Αποκθκϊν) 

Διαχείριςθ Ρρομθκειϊν, 

Ρρομθκευτζσ Κεντρικισ 

Αποκικθσ/Αποκθκϊν Οροφϊν & 

Τμθμάτων-Αυτόματθ 

Αναπλιρωςθ 

ERP (Οικονομικι Διαχείριςθ & 

Διαχείριςθ Τλικοφ/Αποκθκϊν) 

Λογιςτιριο, Ταμείο, Γενικι & Αναλυτικι 

Λογιςτικι, Ρελάτεσ, Κοςτολόγθςθ, Ράγια, 

Αξιόγραφα/Επιταγζσ, Οικονομικό 

Reporting 

ΜΙΘΟΔΟΙΑ 

ΩΡΟΜΕΣΡΗΗ 

ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ 

MIS (φςτθμα Διοικθτικισ Πλθροφόρθςθσ) 

Γιάγραμμα 3.4: “Βαζική δομή Ολοκληρωμένοσ Πληροθοριακού Περιβάλλονηος ΩΚΚ” 
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3.4 Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείσλ 

Σα Οινθιεξσκέλα Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα Ννζνθνκείνπ ζεσξνχληαη σο ε πιένλ ζχγρξνλε 

εμέιημε ζηνλ ρψξν ηεο Τγείαο, έρνληαο σο θχξηα ραξαθηεξηζηηθά αιιά θαη πιενλεθηήκαηα ηελ 

αλνηρηή αξρηηεθηνληθή, ηελ πξνζαξκνζηηθφηεηα, ηελ παξακεηξηθφηεηα, ηελ επεθηαζηκφηεηα, ηε 

δηαζεζηκφηεηα θαη ηελ αμηνπηζηία δεδνκέλσλ, ηελ ελνπνηεκέλε δηαρείξηζε, ηε δηθηπαθή 

δηαζχλδεζε ζε ηνπηθφ θαη ζε επξχηεξν πεξηβάιινλ, ηελ ηαρεία αλάπηπμε λέσλ εθαξκνγψλ θαη ην 

νξζνινγηθά κεησκέλν θφζηνο ζπληήξεζήο ηνπο. 

3.4.1 Τπνζπζηήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Ννζνθνκείσλ 

Σα ππνζπζηήκαηα ησλ νινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ζρεδηάδνληαη βάζεη ησλ 

ιεηηνπξγηθψλ νληνηήησλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη ιεηηνπξγηθέο νληφηεηεο ελφο 

Ννζνθνκείνπ είλαη νη εμήο: 

1. Δηζαγσγή αζζελνχο θαη λνζειεία 

2. Πφξηζκα θαη ζεξαπεία (ηαηξηθή θαη λνζειεπηηθή θξνληίδα αζζελνχο) 

3. πληαγνγξάθεζε/Φαξκαθείν 

4. Λνγηζηηθή παξαθνινχζεζε αζζελψλ 

5. Γηαρείξηζε εμσηεξηθψλ αζζελψλ 

6. Δξγαζηεξηαθφ ππνζχζηεκα 

7. Οηθνλνκηθή δηαρείξηζε νξγαληζκνχ θαη θνζηνιφγεζε  

8. Γηαρείξηζε πφξσλ 

9. Γηαρείξηζε πξνζσπηθνχ 

10. Γηαρείξηζε θηηξηαθνχ, ηαηξνηερλνινγηθνχ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

11. Δθπαίδεπζε θαη Έξεπλα 
51
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 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf” ζηηο 5/4/2015, 

Μεηαπηπρηαθή-Γηπισκαηηθή εξγαζία: Παπαζηεξγίνπ Γεψξγηνο, Σίηινο: “Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ζηελ Διιάδα” 

ΤΠΟΜΝΗΜΑ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΣΟ 3.4 

                   Διακίνθςθ Αςκενϊν 

                   Διακίνθςθ Πλθροφοριϊν 

                   υγκεντρωτικι Πλθροφορία 

                   Σμιματα υςτιματοσ   

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf
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12. Αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ θαη γλψζεσλ κε εμσηεξηθνχο θνξείο  

Σα πιεξνθνξηαθά ππνζπζηήκαηα απφ ηα νπνία ζπγθξνηείηαη έλα νινθιεξσκέλν πιεξνθνξηαθφ 

ζχζηεκα Ννζνθνκείνπ δηαθξίλνληαη ζηα εμήο: 

 Γηαρεηξηζηηθό/Οηθνλνκηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν είλαη 

ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο 

νξγάλσζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. ε απηφ ην Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα, πεξηιακβάλνληαη 

εθαξκνγέο δηαρεηξηζηηθνχ ραξαθηήξα φπσο είλαη ε δηαρείξηζε ησλ αζζελψλ (είηε πξφθεηηαη 

γηα εζσηεξηθνχο είηε γηα εμσηεξηθνχο αζζελείο), ε δηαρείξηζε ηνπ πξνζσπηθνχ, ε 

δηαρείξηζε ησλ πιηθψλ θαη ησλ πξνκεζεηψλ, ε δηαρείξηζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαζψο θαη ε 

ηηκνιφγεζε ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ (γηα παξάδεηγκα λνζειεία, ηαηξηθέο πξάμεηο, 

εξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο). Δπηπιένλ, πεξηιακβάλνληαη εθαξκνγέο νηθνλνκηθνχ 

ραξαθηήξα φπσο είλαη ε Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή, ν ηακεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, 

ν Πξνυπνινγηζκφο, ην Λνγηζηήξην Αζζελψλ, νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο, θαη ε 

κηζζνδνζία ηνπ πξνζσπηθνχ. 

 Ηαηξηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Ννζνθνκείνπ, ην νπνίν δηαθξίλεηαη ζε εθαξκνγέο 

παξνρήο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαηά ηελ λνζειεία ηνπ αζζελνχο (φπσο δηαρείξηζε αζζελή 

θαηά ηελ εηζαγσγή, κεηαθίλεζή ηνπ, έμνδφ ηνπ, δηαρείξηζε ηζηνξηθνχ ηνπ) θαη ζε 

εθαξκνγέο ππνζηήξημεο ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζηε δηαρείξηζε ηνπ λνζειεπηηθνχ 

ηνπο έξγνπ (γηα παξάδεηγκα λνζειεπηηθή παξαθνινχζεζε, ζρεδηαζκφο ηεο λνζειεπηηθήο 

θξνληίδαο, θαξκαθνινγηθή παξαθνινχζεζε ηνπ αζζελνχο). Δπηπξφζζεηα, ζηηο παξαπάλσ 

εθαξκνγέο ινγηζκηθνχ εληάζζεηαη θαη έλα ζχλνιν απφ απαξαίηεηεο ππνζηεξηθηηθέο 

εθαξκνγέο, φπσο είλαη ην λνζνθνκεηαθφ θαξκαθείν, ν πξνγξακκαηηζκφο ηνπ ηαηξηθνχ θαη 

λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ ρεηξνπξγείσλ. 

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δξγαζηεξίσλ, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη απφ εμεηδηθεπκέλα 

ζπζηήκαηα ηφζν γηα ηα αλαιπηηθά εξγαζηήξηα (Laboratory Information Systems, LIS), φζν 

θαη γηα ηα απεηθνληζηηθά εξγαζηήξηα (Radiology Information Systems, RIS). 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε αλάπηπμε εμεηδηθεπκέλσλ ζπζηεκάησλ γηα ηελ απνζήθεπζε, ηελ 

αλάθιεζε θαη κεηαθνξά ηεο ηαηξηθήο εηθφλαο (Picture Archivingand Communication 

Systems, PACS) εληφο ηνπ Ννζνθνκείνπ.  

 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Γηνίθεζεο, ην νπνίν ζπιιέγνληαο θαη επεμεξγάδνληαο ζηνηρεία 

απφ φιεο ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, δεκηνπξγεί ηνπο δείθηεο βάζεη ησλ νπνίσλ 

ζα αμηνινγεζνχλ νη δξαζηεξηφηεηεο θαη ζα ιεθζνχλ νη θαηάιιειεο απνθάζεηο απφ ηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Γηνίθεζεο, αληιεί πιεξνθνξίεο 

απφ φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ (φπσο θνζηνινγηθά δεδνκέλα, κηζζνινγηθά 

δεδνκέλα, ηαηξηθέο πξάμεηο ζηηο νπνίεο ππνβάιινληαη νη αζζελείο, απνηειέζκαηα 

εμεηάζεσλ). 
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 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf” ζηηο 6/4/2015, 

Μεηαπηπρηαθή-Γηπισκαηηθή εξγαζία: Παπαζηεξγίνπ Γεψξγηνο, Σίηινο: “Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ζηελ Διιάδα” 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf
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3.4.2 Καηεγνξηνπνίεζε Δθαξκνγώλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ 

Ννζνθνκείσλ 

Οη εθαξκνγέο ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ δηαθξίλνληαη ζηηο εμήο 

θαηεγνξίεο: 

 Γηνηθεηηθέο Δθαξκνγέο (Administration System) 

 Κιηληθέο Δθαξκνγέο (Clinical System) 

 Δθαξκνγέο Δξγαζηεξίνπ (Laboratory System) 

 Δθαξκνγέο Ραδηνινγίαο (Radiology System) 

Σα ππνζπζηήκαηα ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ ησλ Ννζνθνκείσλ πνηθίινπλ. Γηα απηφλ ηνλ 

ιφγν, αμίδεη λα αλαθεξζεί φρη ηφζν ν δηαρσξηζκφο θαη ε νλνκαηνινγία ηνπο φζν ε πιεξφηεηα 

φισλ ησλ ππνζηεξηθηηθψλ εθαξκνγψλ, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ιεηηνπξγία 

ηνπ Ννζνθνκείνπ.    

3.5 Σκήκαηα Οινθιεξσκέλσλ Πιεξνθνξηαθώλ πζηεκάησλ Γεκνζίσλ 

Μνλάδσλ Τγείαο  

Γηα ηελ θάιπςε ηεο ηαηξηθήο, ηεο δηαρεηξηζηηθήο θαη νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο θαη ιεηηνπξγίαο 

ελφο Ννζνθνκείνπ, ζεσξείηαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ησλ παξαθάησ πιεξνθνξηαθψλ 

ππνζπζηεκάησλ: 

 Γηαρείξηζε Φαξκαθείνπ 

 Γηαρεηξίζεηο Τιηθψλ, Απνζεθψλ – Πξνκήζεηεο 

 Λνγηζηήξην Αζζελψλ – Γξαθείν Κίλεζεο – Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ) 

 Σαθηηθφ Δμσηεξηθφ Ηαηξείν (ΣΔΗ), Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ (ΣΔΠ) – 

Απνγεπκαηηλά Ηαηξεία 

 Γεληθφ Λνγηζηήξην – Σακείν – Γηπινγξαθηθφ – Μεηξψν Γεζκεχζεσλ – Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή  

 Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνχ – Μηζζνδνζία 

 Γηαρείξηζε Κιηληθψλ 

 Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δξγαζηεξίνπ – Αθηηλνδηαγλσζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 

 Γηνηθεηηθή Πιεξνθφξεζε (MIS) 

 Ηαηξνλνζειεπηηθφο Φάθεινο 

Ζ αμηνπηζηία ελφο νινθιεξσκέλνπ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη ζεκαληηθά απφ ηνλ 

βαζκφ απηνκαηνπνίεζήο ηνπ θαη εμαζθαιίδεηαη κε ηελ ηειεηνπνίεζε, ηελ εγθαηάζηαζε θαη ηελ 

έγθαηξε ελεκέξσζε θαη ιεηηνπξγία ησλ δέθα αλσηέξσλ πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ. ηε 

ζπλέρεηα, δίλεηαη ε πεξηγξαθή απηψλ ησλ πιεξνθνξηαθψλ ππνζπζηεκάησλ, ε νπνία βαζίδεηαη ζηα 

ζηνηρεία πνπ δφζεθαλ απφ ηηο δηεπζχλζεηο ησλ Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη απφ ην πξνζσπηθφ 

ησλ Ννζνθνκείσλ ηεο Θεζζαινλίθεο. 
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3.5.1 Γηαρείξηζε Τιηθώλ – Απνζεθώλ 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο ησλ Τιηθψλ πξνγξακκαηίδεη έγθαηξα ηνλ εθνδηαζκφ 

ηνπ Ννζνθνκείνπ κε πγεηνλνκηθά πιηθά, αλαιψζηκα, ηξφθηκα θαη ηκαηηζκφ κε ηελ ηαπηφρξνλε 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ δεζκεπκέλνπ θεθαιαίνπ. Ζ ελεκέξσζε ησλ απνζεθψλ πξαγκαηνπνηείηαη 

άκεζα γηα ηηο παξαιαβέο ησλ πξνκεζεηψλ αιιά θαη γηα ηηο κεηαθηλήζεηο πνπ δηελεξγνχληαη κεηαμχ 

απηψλ θαη ηεξείηαη αλά πάζα ζηηγκή ελεκεξσκέλν ην ππφινηπν αλά είδνο θαη απνζήθε. Σεξνχληαη 

πιήξεηο θαξηέιεο γηα φια ηα ζηνηρεία θαη ραξαθηεξηζηηθά ησλ εηδψλ, θαηεγνξηνπνηήζεηο θαη 

δηάθνξνη κεηξεηέο (γηα παξάδεηγκα ην απφζεκα αζθαιείαο). Δπηπξφζζεηα, είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

παξάδνζε θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εηδψλ πξνο ηα δηάθνξα ηκήκαηα θαζψο επίζεο θαη γηα ηα πιηθά, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ κφλν ζε ζπγθεθξηκέλνπο αζζελείο. Κάζε είδνο, φηαλ εμάγεηαη απφ ηελ 

θεληξηθή απνζήθε, ραξαθηεξίδεηαη σο πιηθφ άκεζεο αλάισζεο θαη φηαλ ρνξεγείηαη, 

ραξαθηεξίδεηαη σο πιηθφ πνπ αλαιψλεηαη απφ ηα ηκήκαηα. Σα είδε ηνπ Ννζνθνκείνπ 

θσδηθνπνηνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Πξνκεζεηψλ Τγείαο, ελζηεξλίδνληαο ην κνληέιν GMDN – 

EDMA. 

3.5.2 Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 

Ζ απηνκαηνπνίεζε, ε επηηέιεζε δηαγσληζηηθψλ δηαδηθαζηψλ πξνκήζεηαο γηα ηελ επίηεπμε 

απνδεθηήο ηηκήο θαη ν έιεγρνο ηεο δηάζεζεο θαη αλάισζεο ησλ πιηθψλ βάζεη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ Τγείαο (ΠΠΤΤ), απνηεινχλ ηνπο ζεκαληηθφηεξνπο ζηφρνπο ηνπ 

ππνζπζηήκαηνο ησλ πξνκεζεηψλ. Αμηνζεκείσηε είλαη, ε επηβνιή ηεο κεραλνγξαθηθήο 

παξαθνινχζεζεο ησλ πγεηνλνκηθψλ πιηθψλ ιφγσ ηεο αδπλακίαο πεξηγξαθήο ηνπο αιιά θαη ιφγσ 

ησλ κεγάισλ απνθιίζεσλ πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο ηηκέο πξνκεζεηψλ απφ ηα Ννζνθνκεία.  

3.5.3 Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα (ΚΔΝ) 

Οη λνζνθνκεηαθέο λνζειείεο ησλ εζσηεξηθψλ αζζελψλ ηηκνινγνχληαη θαη δηαρεηξίδνληαη κέζσ 

ηεο δηαδηθαζίαο ησλ Κιεηζηψλ Δλνπνηεκέλσλ Ννζειίσλ (ΚΔΝ). Ζ δηαδηθαζία απηή ζηεξίδεηαη 

ζηα παγθνζκίσο εθαξκνζκέλα DRGs (Diagnosis Related Groups). Με ηα Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα 

Ννζήιηα θαηεγνξηνπνηνχληαη νη λνζειείεο ησλ αζζελψλ γηα λα δηεπθνιπλζεί ε δηαδηθαζία ηεο 

ηηκνιφγεζεο, ε δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ, ε εθθαζάξηζε ησλ ηηκνινγίσλ αιιά θαη ε απνδεκίσζε 

ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ απφ ηνπο αζθαιηζηηθνχο νξγαληζκνχο. Σα Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα 

Ννζήιηα νξίδνληαη σο έλαο ηηκνθαηάινγνο λνζειεηψλ, κε ηνλ νπνίν θαζνξίδνληαη ην θφζηνο θαη ε 

Μέζε Γηάξθεηα Ννζειείαο (ΜΓΝ) θάζε είδνπο λνζειείαο. Πιενλεθηήκαηα ηεο δηαδηθαζίαο απηήο 

είλαη ε κείσζε ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ ρξφλνπ θαη ηνπ θφζηνπο ηφζν ησλ λνζειεπηηθψλ ηδξπκάησλ 

φζν θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ νξγαληζκψλ θαζψο θαη ε επηηάρπλζε φισλ ησλ ζρεηηθψλ δηαδηθαζηψλ. 

ην ΦΔΚ 946 2012 ΄Β, αλαιχνληαη φια ηα είδε ησλ λνζειεηψλ ησλ αζζελψλ γηα ηα ειιεληθά 

Κιεηζηά Δλνπνηεκέλα Ννζήιηα. 
54

 

 

                                                           
54

 Ζ ζειίδα απηή αληιήζεθε απφ ηελ ηζηνζειίδα: 

“https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf” ζηηο 8/4/2015, 

Μεηαπηπρηαθή-Γηπισκαηηθή εξγαζία: Παπαζηεξγίνπ Γεψξγηνο, Σίηινο: “Γηεξεχλεζε θαη αμηνιφγεζε ησλ 

εθαξκνγψλ ειεθηξνληθήο πγείαο ζηελ Διιάδα” 

 

https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/15598/5/PapastergiouGeorgiosMsc2013.pdf


   ~ 61 ~ 
 

 

3.5.4 Γηαρείξηζε Φαξκαθείνπ 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηεο Γηαρείξηζεο ηνπ Φαξκαθείνπ πξνγξακκαηίδεη ηηο ρνξεγήζεηο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ, δηαζπλδέεηαη κε φια ηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη παξέρεη ηελ 

δπλαηφηεηα ηεο παξαγγειίαο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν απφ ηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ αιιά θαη ηεο 

ρξέσζεο ησλ θαξκάθσλ εθηφο θιεηζηνχ λνζειίνπ ζηνλ ινγαξηαζκφ ησλ αζζελψλ. Δπηπιένλ, 

ειέγρεη ηηο επηζηξνθέο ησλ θαξκάθσλ απφ ηηο θιηληθέο θαζψο θαη ηηο δνζνιεςίεο ησλ 

θαξκαθεπηηθψλ πιηθψλ εληφο θαη εθηφο ηνπ λνζνθνκείνπ. Σέινο, πεξηιακβάλεη ζχζηεκα έγθξηζεο 

ησλ αηνκηθψλ θαη ησλ γεληθψλ ζπληαγνινγίσλ θαη πξνηείλεη ρνξεγήζεηο ελαιιαθηηθψλ θαξκάθσλ 

ζε πεξίπησζε πνπ είλαη αδχλαηε ε ρνξήγεζε ελφο θαξκάθνπ (γηα παξάδεηγκα ιφγσ ιεγκέλεο 

παξηίδαο θαξκάθνπ). 
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3.5.5 Λνγηζηήξην Αζζελώλ 

Σν Λνγηζηήξην Αζζελψλ αζρνιείηαη κε φιεο ηηο ινγηζηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηελ 

λνζειεία ηνπ θάζε αζζελνχο. Βαζηθή επηδίσμή ηνπ είλαη λα ρξεψζεη θαη λα ηηκνινγήζεη ηηο 

λνζειεπηηθέο ππεξεζίεο ζηνλ αζζελή ή ζηνλ αζθαιηζηηθφ θνξέα. Ζ ηηκνιφγεζε παξαπέκπεη ζηελ 

ζπιινγή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζην ρξνληθφ 

δηάζηεκα ηεο λνζειείαο ηνπ αζζελνχο, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν Κίλεζεο επηηπγράλεηαη ε 

απηνκαηνπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ηηκνιφγεζεο. 

3.5.6 Γξαθείν Κίλεζεο 

Σν Σκήκα απηφ δηαρεηξίδεηαη θαη επηηεξεί ηελ πνξεία ηνπ λνζειεπφκελνπ αζζελνχο απφ ηελ 

εηζαγσγή ηνπ έσο θαη ηελ έθδνζε ηνπ εμηηεξίνπ. Αζρνιείηαη κε ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

δεκνγξαθηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ζηνηρείσλ θάζε αζζελνχο θαηά ηελ πξνζέιεπζή ηνπ ζην 

Ννζνθνκείν, κε ηελ έθδνζε πηζηνπνηεηηθψλ (γηα ηα αζθαιηζηηθά ηακεία, βεβαηψζεηο εηζαγσγήο, 

εμαγσγήο), θαζψο επίζεο θαη κε ηελ ζηαηηζηηθή επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ 

ηελ δηνίθεζε θαη απφ ηηο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Γξαθείν Κίλεζεο, ιεηηνπξγψληαο 

παξάιιεια κε ηελ δηαρείξηζε ησλ ξαληεβνχ, παξνπζηάδεη κία ζαθή εηθφλα ηεο πιεξφηεηαο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη ζπλδέεηαη κε ηελ ιίζηα αλακνλήο ησλ αζζελψλ, έηζη ψζηε λα 

πξνγξακκαηηζηνχλ ζσζηά νη εηζαγσγέο ησλ αζζελψλ. χκθσλα κε ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη 

Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο, ε δηαδηθαζία πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ εηζαγσγήο ελφο 

αζζελνχο έρεη σο εμήο: 

 Ο αζζελήο κεηά ηελ έμνδφ ηνπ απφ ην ηαηξείν θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηνπ έρεη γίλεη 

ζχζηαζε γηα θιηληθή εηζαγσγή (εηζηηήξην εηζαγσγήο κε ηελ ππνγξαθή ηνπ γηαηξνχ) είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα ελεκεξψζεη ην Γξαθείν Κίλεζεο.  

 Δπηζθέπηεηαη ην Γξαθείν Κίλεζεο θαη παξαδίδεη ην εηζηηήξην εηζαγσγήο. ηελ ζπλέρεηα, ν 

αξκφδηνο ππάιιεινο ελεκεξψλεη κε ην έληππν νδεγηψλ ηνλ αζζελή, ηη ελέξγεηεο νθείιεη λα 

θάλεη ζε ζρέζε κε ηνλ αζθαιηζηηθφ ηνπ θνξέα πξνθεηκέλνπ λα έρεη φια ηα απαξαίηεηα 

έληππα ηελ εκέξα ηεο εηζαγσγήο ηνπ. 

 Ο αξκφδηνο ππάιιεινο εληνπίδεη ηνλ ειεθηξνληθφ θάθειν ηνπ αζζελνχο (βάζεη ηνπ 

αξηζκνχ κεηξψνπ ηνπ) θαη θαηαρσξεί ζε απηφλ ην εηζηηήξην εηζαγσγήο ζηελ εηδηθή θφξκα 

“Λίζηα Αλακνλήο”. 

 Μεηά ηελ θαηαρψξεζε, ν αξκφδηνο ππάιιεινο παξαδίδεη ζηνλ αζζελή ην Γειηίν 

Πξνηεξαηφηεηαο ζην νπνίν πεξηιακβάλνληαη φια ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελή, ε εκεξνκελία 

εμέηαζεο, ν ηαηξφο απφ ηνλ νπνίν εμεηάζζεθε, ε γλσκάηεπζε ηνπ ηαηξνχ αιιά θαη ε πηζαλή 

εκεξνκελία εηζαγσγήο. 

 Ο αζζελήο, αθνχ ιάβεη ην Γειηίν Πξνηεξαηφηεηαο, απνρσξεί. 

 Σελ θαζνξηζκέλε εκέξα εηζαγσγήο, ν αζζελήο παξνπζηάδεηαη ζην Γξαθείν Κίλεζεο θαη 

επηδεηθλχεη ην εηζηηήξην εηζαγσγήο ηνπ γηαηξνχ (φηαλ είρε εμεηαζζεί ζηα εμσηεξηθά 

ηαηξεία). 
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 Διέγρεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν ε ιίζηα ησλ εηζαγσγψλ γηα ηπρφλ 

πξνγξακκαηηζκέλεο εηζαγσγέο θαη αθνχ νινθιεξσζεί ν έιεγρνο, ελεκεξψλεηαη ην 

ζχζηεκα απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο. 

Παξαθξαηνχληαη ηα απαξαίηεηα γηα ηελ εηζαγσγή ηνπ αζζελνχο έληππα (φπσο βηβιηάξην 

πγείαο) θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ αζζελνχο πνπ δελ είραλ θαηαρσξεζεί ζηελ 

ειεθηξνληθή θφξκα εηζαγσγήο. Δθηππψλεηαη ην εηζηηήξην εηζαγσγήο εηο ηξηπινχλ (έλα 

αληίγξαθν πξννξίδεηαη γηα ηελ θιηληθή θαη ηνλ θάθειν ηνπ αζζελνχο, έλα γηα παξαζηαηηθφ 

ζηνηρείν ινγαξηαζκνχ θαη έλα γηα αξρεηνζέηεζε ζην Γξαθείν Κίλεζεο).  

 Παξαδίδεηαη ζηελ θιηληθή ν ρξεσζηηθφο θάθεινο ηνπ αζζελνχο (ν θάθεινο απηφο, πεξηέρεη 

ηελ θάξηα ρξέσζεο ησλ πιηθψλ, νη θσδηθνί ρξέσζεο ησλ εμεηάζεσλ θαη ησλ πιηθψλ θαζψο 

επίζεο θαη ην θφζηνο ηνπ ζπληαγνινγίνπ ηνπ αζζελνχο). 

 Καζεκεξηλά, εθηππψλνληαη απφ ηνλ ππεχζπλν ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο νη εκεξήζηεο 

θαηαζηάζεηο εηζαγσγψλ αιιά θαη νη αλαιπηηθέο γηα θάζε θιηληθή θαη θάζε Αζθαιηζηηθφ 

Σακείν μερσξηζηά. Οη αλαιπηηθέο θαηαζηάζεηο εηζαγσγψλ απνζηέιινληαη ζηελ Γηνίθεζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ θαη ελεκεξψλνληαη. 

3.5.7 Γηαρείξηζε Πξνζσπηθνύ – Μηζζνδνζία 

Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ εκπεξηέρεη ηα ζηνηρεία θαη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ θαη βαζίδεηαη ζε θαλφλεο γηα ηελ νκάδεο ησλ εξγαδνκέλσλ κε θνηλά ραξαθηεξηζηηθά 

(ζχζηεκα rule based). Έηζη, επηηπγράλεηαη ε παξακεηξνπνίεζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ κηζζψλ, ησλ 

επηδνκάησλ θαη ησλ αζθαιηζηηθψλ θαιχςεσλ αιιά θαη ν εχθνινο ππνινγηζκφο ηεο  κηζζνδνζίαο 

φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ησλ εξγαδνκέλσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ Γηαρείξηζε ηνπ Πξνζσπηθνχ – 

Μηζζνδνζία ειέγρεη φιεο ηηο αιιαγέο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο εξγαδνκέλνπο απφ ηελ εκέξα 

πξφζιεςήο ηνπο, φπσο ηηο εζσηεξηθέο κεηαθηλήζεηο ηνπο, ηηο πξναγσγέο ηνπο θαη αλαιπηηθά ηελ 

εθπαίδεπζή ηνπο. Δπηπιένλ, ελεκεξψλεηαη θαη ελεκεξψλεη γηα ηηο βάξδηεο, ηηο εθεκεξίεο θαη ηηο 

άδεηεο ησλ εξγαδνκέλσλ. Σέινο, ιφγσ ησλ επαίζζεησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνπ πεξηιακβάλεη 

ην ζχζηεκα, απαηηείηαη αζθάιεηα θαη εηδηθφο ρεηξηζκφο ζε απηφ. 

3.5.8 Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Δξγαζηεξίνπ (LIS) 

Μέζσ ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίνπ (LIS) νη δηαδηθαζίεο πνπ δηελεξγνχληαη ζε 

έλα λνζνθνκεηαθφ εξγαζηήξην, απηνκαηνπνηνχληαη. Με απηφ ηνλ ηξφπν, θαηαξγνχληαη ηα 

πνιπάξηζκα ζεκεία απφ ηα νπνία κπνξνχλ λα παξαιεθζνχλ ηα δείγκαηα. Αμηνζεκείσην 

παξάδεηγκα, απνηειεί ε απαγφξεπζε ιήςεο αίκαηνο απφ ηνλ ίδην αζζελή, πνιιέο θνξέο ηελ ίδηα 

εκέξα γηα ηελ δηεμαγσγή εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ. Σν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Δξγαζηεξίνπ 

(LIS) δηαθξίλεηαη ζε δηάθνξα ππνζπζηήκαηα, φπσο ην κηθξνβηνινγηθφ, ην βηνρεκηθφ θαη ην 

αηκαηνινγηθφ. Οη εξγαζίεο πνπ επηηεινχληαη ζηα εξγαζηήξηα είλαη νη αθφινπζεο: 

 Πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγγειία ησλ εμεηάζεσλ, είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ παξαπεκπηηθνχ 

απφ ην αληίζηνηρν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα είηε κέζσ εληχπνπ παξαπεκπηηθνχ . 

 Λήςε δεηγκάησλ (γηα παξάδεηγκα αηκνιεςία) ζε ρψξνπο πνπ πιεξνχλ ηηο θαηάιιειεο 

πξνυπνζέζεηο γηα απηή ηελ εξγαζία θαζψο θαη ζήκαλζή ηνπο κε εηηθέηεο (barcode). 
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 Αληηζηνίρηζε ησλ δεηγκάησλ κε ηνπο αζζελείο θαη αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ. 

 Ο αξκφδηνο ππάιιεινο ηνπ εξγαζηεξίνπ εγθξίλεη ηα ηειηθά απνηειέζκαηα (ε έγθξηζε 

απηή, κπνξεί λα γίλεη θαη ειεθηξνληθά).  

 Δθηχπσζε, ππνγξαθή θαη πξνψζεζε ησλ απνηειεζκάησλ ζηνπο ηειηθνχο απνδέθηεο 

(θιηληθέο, ζεξάπνληεο ηαηξνί, ΜΔΘ, εμσηεξηθά ηαηξεία) είηε ζε έληππε κνξθή είηε ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Πιεξνθνξηαθνχ πζηήκαηνο Δξγαζηεξίνπ (LIS) πξνζθέξεη ηα εμήο νθέιε: 

 Σελ κείσζε ησλ αλαιψζηκσλ (φπσο θηαιίδηα, ζχξηγγεο) 

 Σελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ παξάδνζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

 Σελ κείσζε ησλ ζθαικάησλ ζηα απνηειέζκαηα 

 Σελ κείσζε ηεο αλαθξίβεηαο θαη ηεο αλαμηνπηζηίαο ησλ απνηειεζκάησλ 

 Σελ κείσζε ηνπ φγθνπ ησλ αξρείσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

 Σελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ αλαδήηεζεο παιηψλ απνηειεζκάησλ 

 Σελ κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ νξγάλσλ 

 Σελ γεληθή νξγάλσζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ εξγαζηεξίσλ 

 Σελ χπαξμε ζηαηηζηηθψλ δεδνκέλσλ γηα ηελ αμηνιφγεζε επελδχζεσλ ή πξνκεζεηψλ 

αλαισζίκσλ 

3.5.9 Αθηηλνδηαγλσζηηθό Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα (RIS) 

Οη εμεηάζεηο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη ζε έλα αθηηλνδηαγλσζηηθφ ηκήκα πνηθίινπλ ζε θάζε 

Ννζνθνκείν, αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ηελ εμεηδίθεπζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν 

αθηηλνδηαγλσζηηθφ ηκήκα δηελεξγεί θαηά θχξην ιφγν αθηηλνινγηθέο εμεηάζεηο, 

ππεξερνγξαθήκαηα θάζε είδνπο, αμνληθέο ηνκνγξαθίεο, καγλεηηθέο ηνκνγξαθίεο θαη άιιεο πην 

εμεηδηθεπκέλεο εμεηάζεηο (γηα παξάδεηγκα PET, SPECT). 

Ζ βαζηθή ξνή ησλ εξγαζηψλ πνπ δηελεξγνχληαη ζηα απεηθνληζηηθά εξγαζηήξηα είλαη ε αθφινπζε: 

 Καηαρψξεζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αζζελνχο απφ ην ππνζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ αζζελή, 

κέζσ δηαζχλδεζεο κε ην αθηηλνδηαγλσζηηθφ πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα θαη πξαγκαηνπνίεζε 

ηεο παξαγγειίαο ησλ εμεηάζεσλ απφ ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ, είηε κέζσ 

εληχπνπ είηε κέζσ ειεθηξνληθνχ παξαπεκπηηθνχ πξνο ην αληίζηνηρν εξγαζηήξην. 

 Αλεχξεζε παιαηψλ εμεηάζεσλ θαη εθηέιεζε ηεο εμέηαζεο. Γηεμαγσγή ησλ απαηηνχκελσλ 

εμεηάζεσλ θαη παξαγσγή ησλ απαξαίηεησλ εηθφλσλ ζε εθηππσκέλν film ή ςεθηαθά.  

 Ηαηξηθή γλσκάηεπζε ησλ εμεηάζεσλ θαζψο θαη ζχληαμε ηνπ πνξίζκαηνο. 

 Γηαβίβαζε ησλ απνηειεζκάησλ, είηε ζε γξαπηή κνξθή είηε ζε ειεθηξνληθή κνξθή, ζην 

ηκήκα πνπ αηηήζεθε ηελ εμέηαζε εάλ πξφθεηηαη γηα εζσηεξηθνχο αζζελείο ή ζηνλ ίδην ηνλ 

αζζελή εάλ πξφθεηηαη γηα εμσηεξηθνχο αζζελείο. 

 Αξρεηνζέηεζε θαη θχιαμε (γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα ρξεηαζηεί) ηνπ θαθέινπ ηνπ 

αζζελνχο, ν νπνίνο πεξηιακβάλεη φια ηα αθξηβή αληίγξαθα ησλ εηθφλσλ θαη ησλ 

πνξηζκάησλ. 
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Γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο πξνο ηνλ αζζελή, είλαη απαξαίηεηε ε 

αξκνληθή ζπλχπαξμε ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ πνπ αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Ζ 

δηαθίλεζε ησλ πιεξνθνξηψλ ζην ζχζηεκα γίλεηαη κε ηέηνηνλ ηξφπν, ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε 

αθεξαηφηεηα θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο απφ ηνλ θαηάιιειν ρξήζηε θάζε θνξά. Έηζη, επηηπγράλεηαη ε 

πξφζβαζε ηνπ θάζε ηαηξνχ ζε ηαηξηθέο πιεξνθνξίεο, ηνπ λνζειεπηηθνχ πξνζσπηθνχ ζε ηαηξηθέο 

θαη δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο, ηνπ Γξαθείνπ Κίλεζεο ζε δηαρεηξηζηηθέο πιεξνθνξίεο θαζψο θαη 

ηνπ Λνγηζηεξίνπ Αζζελψλ ζε νηθνλνκηθέο πιεξνθνξίεο. 

3.5.10 Μεηξών Γεζκεύζεσλ 

Με ηελ εθαξκνγή ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ε ζχληαμε ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ησλ εζφδσλ 

θαη εμφδσλ ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο παξαθνινπζείηαη εζσινγηζηηθά, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ. ηνλ εηδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ έρεη 

δεκηνπξγεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ, θαηαρσξνχληαη θαη ζπκθσλνχληαη 

θαζεκεξηλά νη θηλήζεηο ζε επίπεδν δέζκεπζεο πξνυπνινγηζκνχ. 

3.6 ESY.net 

 

Δικόνα 3.3, Πηγή: “Δικόνες Google” 

Ζ ιεηηνπξγία ηεο θεληξηθήο δηθηπαθήο εθαξκνγήο ESY.net μεθίλεζε απφ ηελ 1/1/2011 θαη 

απνηειεί έλα εξγαιείν Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, πιεξνθφξεζεο θαη ειέγρνπ ησλ 

Τγεηνλνκηθψλ Πεξηθεξεηψλ θαη ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιειεγγχεο γηα ηελ 

ζπλνιηθή εηθφλα ησλ Ννζνθνκείσλ, ζηνρεχνληαο ζηελ ελίζρπζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηεο 

δηνίθεζεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο. Μέζσ ηεο εθαξκνγήο, απνθεχγνληαη νη θαζπζηεξήζεηο πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξνλνβφξα δηαδηθαζία ηεο ζπγθέληξσζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ κεληαίσλ 

ζηνηρείσλ κέζσ ππνινγηζηηθψλ θχιισλ excel, αιιά θαη ηεο απνζηνιήο απηψλ ειεθηξνληθψο θη 

εγγξάθσο. Δπηπιένλ, εληζρχεηαη ε δηαδηθαζία ηεο νξζήο ζπκπιήξσζεο ζε κεληαία βάζε, πνπ 

πξαγκαηνπνηείηαη απφ φια ηα Ννζνθνκεία ηεο ρψξαο κε ηελ βνήζεηα δηαπηζηεπκέλσλ ρξεζηψλ κε 

απζηεξά θαζνξηζκέλε ηεξαξρία ζπκπιήξσζεο θαη επαιήζεπζεο ησλ ζηνηρείσλ πξνζθέξνληαο ηηο 

αλαγθαίεο δηθιείδεο αζθάιεηαο. 

ην ESY.net εκπεξηέρνληαη νη πίλαθεο, πνπ ζρεηίδνληαη κε ηα νηθνλνκηθά θαη ηα ιεηηνπξγηθά 

ζηνηρεία ησλ Ννζνθνκείσλ θαη ησλ Κέληξσλ Τγείαο. Δπίζεο, ε εθαξκνγή παξέρεη ζηνπο ρξήζηεο,         
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ζε επίπεδν Τγεηνλνκηθήο Πεξηθέξεηαο, ηελ δπλαηφηεηα ηεο άκεζεο θαη πιήξεο πξφζβαζεο ζηα   

ζηνηρεία ησλ Ννζνθνκείσλ, κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ δηνηθεηηθνχ θφζηνπο ηεο εμαγσγήο 

αλαθνξψλ, απφ ηνπο ρξήζηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, κε ζηνηρεία ζπγθξίζηκα αλά Μνλάδα 

Τγείαο θαη ΤΠΔ. Σα ζηνηρεία απηά, απνηεινχλ παξάιιεια δείθηεο εθηίκεζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ ΔΤ. 

Ζ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ «πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Δπηρεηξεκαηηθήο 

Δπθπταο», ην νπνίν απνηειεί ηελ αλαβαζκηζκέλε δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ηνπ ESY.net, έρεη 

μεθηλήζεη απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 2001 θαη εθαξκφδεηαη απφ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 2012. Ζ λέα 

έθδνζε ζε ζρέζε κε ηελ παιαηφηεξε πξνζθέξεη ηελ δπλαηφηεηα ηεο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ηεο 

απηνκαηνπνίεζεο ηεο αιιειεπίδξαζήο ηνπ κε ηα ζπζηήκαηα πιεξνθφξεζεο ησλ Ννζνθνκείσλ. 
60

 

3.7 Τγεηνλνκηθόο Υάξηεο 

 

Δικόνα 3.4, Πηγή: “Δικόνες Google” 

ήκεξα, πνιινί θνξείο παξνρήο ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία ζρεηηθά 

κε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπο. Χζηφζν, ηα ζηνηρεία απηά δελ θαηαγξάθνληαη ζπζηεκαηηθά βάζεη 

πξνηχπσλ πνπ ζα επηηξέπνπλ ηελ αθξηβή θαη έγθπξε ζπιινγή ηνπο, δελ αλαλεψλνληαη θαη ε 

έιιεηςε ηππνπνηεκέλεο θαη νκνηνγελνχο επεμεξγαζίαο δελ εμαζθαιίδεη ηελ αμηνπηζηία ηνπο. 

Δπηπιένλ ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέγνληαη δελ είλαη επαξθή νχηε ζπγθξίζηκα κε αληίζηνηρα ζηνηρεία 

νκνεηδψλ θνξέσλ, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ή λα απαηηείηαη δηεμνδηθή, 

ρξνλνβφξα θαη πςεινχ θφζηνπο επεμεξγαζία γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο. πγθξηηηθά κε άιιεο 

ρψξεο, ε Διιάδα κεηνλεθηεί ζε δεδνκέλα πγείαο πνπ παξέρεη ζε επξσπατθνχο ή δηεζλείο 

νξγαληζκνχο. Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο αθνξά ηελ αλάπηπμε ηεο νξγαλσηηθήο, ζεζκηθήο θαη 

πιεξνθνξηαθήο ππνδνκήο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζπζηεκαηηθή ζπγθέληξσζε, δηαρείξηζε, 

επεμεξγαζία θαη δεκνζίεπζε δεδνκέλσλ θαη δεηθηψλ πγείαο ζε δηαρξνληθφ επίπεδν. 
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Μέζα απφ ην έξγν απηφ επηρεηξείηαη ε απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθήο εηθφλαο ηνπ επηπέδνπ πγείαο 

ηνπ ειιεληθνχ πιεζπζκνχ θαη ηνπ επηπέδνπ ρξήζεσο ησλ ππεξεζηψλ πγείαο θαη πξφλνηαο, ε 

ζπγθέληξσζε πξσηνγελψλ θαη δεπηεξνγελψλ δεδνκέλσλ απφ πεγέο δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνχ ηνκέα  

πνπ ζπζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία θαη ηελ πξφλνηα, ε αμηνιφγεζε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ θαη ε 

πξφβιεςε κειινληηθψλ αλαγθψλ, ε αλάπηπμε πξνηχπσλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηνλ επαλεπηκεξηζκφ 

ησλ πφξσλ θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ λέσλ ππεξεζηψλ. 

Σν πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα ηνπ Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε βαζίδεηαη ζηελ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή 

ειεθηξνληθήο θαηαρψξεζεο δεδνκέλσλ πγείαο, ηα νπνία ζπκπιεξψλνληαη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

(online) ζε ηππνπνηεκέλεο θφξκεο θαηαγξαθήο. Αλαλεψλεηαη απφ ηνλ πληνληζηή ηνπ 

Τγεηνλνκηθνχ Υάξηε ηεο θάζε ππεξεζίαο πγείαο, ν νπνίνο δηαζέηεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ 

πξφζβαζεο ζην ζχζηεκα. 

ην ζχζηεκα γίλεηαη ε θαηαγξαθή δεδνκέλσλ (αλζξψπηλν δπλακηθφ, παξνρή ππεξεζηψλ, 

ππνδνκέο, εμνπιηζκφο) πνπ αθνξνχλ ηα Ννζνθνκεία, ηα Κέληξα Τγείαο, ηα πεξηθεξεηαθά ηαηξεία, 

ηνπο ηδηψηεο γηαηξνχο, ηα θαξκαθεία, ηηο ηδησηηθέο θιηληθέο θαζψο θαη ηα δηαγλσζηηθά εξγαζηήξηα. 

Ζ δηαδηθηπαθή εθαξκνγή ESY.net εμππεξεηεί ζηελ ελεµέξσζε ηνπ Τγεηνλνµηθνχ Υάξηε ηεο 

ρψξαο.  

Ο Τγεηνλνκηθφο Υάξηεο απνηειεί ην παξάδεηγκα γηα: 

 Γηαθάλεηα, αθνχ απεηθνλίδεη ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν φιεο ηηο ζπλαιιαγέο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

πγεία ζήκεξα. 

 Αμηνθξαηία, κε ηελ δίθαηε θαηαλνκή πφξσλ θαη κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ δεμηνηήησλ θαη 

ηθαλνηήησλ ηνπ θαζελφο απφ εκάο ζην έπαθξν. 

 Δπζχλε, θαζψο πιένλ μεθαζαξίδεη ην ηνπίν ζρεηηθά κε ηηο ππνρξεψζεηο θαη δπλαηφηεηεο 

ηεο θάζε ππεξεζίαο θαη ν πνιίηεο έρεη γλψζε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ. 

 πλέπεηα, γηαηί ε εξγαζία κπνξεί λα γίλεη πην απνδνηηθή θαη λα παξέρεηαη πξαγκαηηθά ην 

έξγν πνπ νθείιεη λα πξνζθέξεη ε πγεία ζηνλ πνιίηε. 

Ζ εθαξµνγή ελφο νινθιεξσµέλνπ θαη «έμππλνπ» ζπζηήµαηνο µεραλνξγάλσζεο ησλ 

λνζνθνµεηαθψλ µνλάδσλ δχλαηαη λα ζεξαπεχζεη ρξφληεο δπζιεηηνπξγίεο ηνπ ηνµέα ηεο πγείαο. 
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3.8 Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο (ΖΓΗΚΑ) 

 

Δικόνα 3.6, Πηγή: “Δικόνες Google” 

Ζ Ζιεθηξνληθή Γηαθπβέξλεζε Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο ΑΔ (ΖΓΗΚΑ ΑΔ), ηδξχζεθε κε ηνλ λφκν 

3607/2007 θαη απνηειεί κία δεκφζηα κε θεξδνζθνπηθή αλψλπκε εηαηξεία. θνπφο ηεο ΖΓΗΚΑ ΑΔ 

είλαη ε πιεξνθνξηθή εμππεξέηεζε ηφζν ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο φζν θαη ησλ ΝΠΓΓ 

ζην ρψξν ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο. Ζ εηαηξεία ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δελ έρεη έζνδα απφ 

επηρεηξεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα. Χο έζνδά ηεο, ζεσξνχληαη ηα έμνδα θαη νη δαπάλεο πνπ έρνπλ 

απαηηεζεί γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ Φνξέσλ Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο θαηά ηε δηάξθεηα θάζε 

ρξήζεο. Κάζε έηνο ε εηαηξεία ρξεκαηνδνηείηαη κε ηέζζεξηο ηξηκεληαίεο πξνθαηαβνιέο, νη νπνίεο 

θαηαβάιινληαη έλαληη ηνπ νξηζηηθνχ ηηκήκαηνο (πξνζδηνξίδεηαη κε ηνλ απνινγηζκφ-ηζνινγηζκφ 

ηνπ έηνπο) απφ ην Αζθαιηζηηθφ Σακείν ή ην ΝΠΓΓ. 

Σν Γηαρεηξηζηηθφ Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ησλ Ννζνθνκείσλ απνηειεί έλα απφ ηα έξγα ηεο 

ΖΓΗΚΑ. Δίλαη έλα Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα απνηεινχκελν απφ εθαξκνγέο, νη 

νπνίεο είλαη πιήξσο δηαζπλδεδεκέλεο κεηαμχ ηνπο, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηαρεία, έγθπξε 

θαη απξφζθνπηε ξνή πιεξνθνξίαο. Οη εθαξκνγέο απφ ηηο νπνίεο απαξηίδεηαη ην Γηαρεηξηζηηθφ 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα ελφο Ννζνθνκείνπ είλαη: 

 Γξακκαηεία Δηζαγσγψλ θαη Κίλεζεο Αζζελψλ 

 Γξακκαηεία Δμσηεξηθψλ Ηαηξείσλ 

 Σκήκα Δπεηγφλησλ Πεξηζηαηηθψλ 

 Λνγηζηήξην Αζζελψλ 

 Ηαηξηθέο Πξάμεηο Δμσηεξηθψλ Αζελψλ 

 Υεηξνπξγεία - Κιηληθέο 

 Γξαθείν Πξνκεζεηψλ 

 Οηθνλνκηθφ Πξσηφθνιιν 

 Γξαθείν Τγεηνλνκηθνχ Τιηθνχ 

 Φαξκαθείν 

 Σξνθνδνζία – Γηαηηνινγηθφ 

 Λνγηζηήξην 

 Οινήκεξε Λεηηνπξγία Ννζνθνκείνπ 
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 Βηνηαηξηθή Σερλνινγία 

 Πξνζσπηθφ 

 ηαηηζηηθά ESYnet – ΔΠΤ 

Σν Δληαίν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα γηα ηελ Τπνζηήξημε ησλ Δπηρεηξεζηαθψλ Λεηηνπξγηψλ ηνπ 

ΔΤ απνηειεί θνκβηθή πξνζπάζεηα αλαβάζκηζεο ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ζε επίπεδν αλάινγν 

εθείλσλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, ζηηο νπνίεο ηέζεθε ζε παξαγσγηθή ιεηηνπξγία ην Οινθιεξσκέλν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα Τγείαο. ηφρνη ηνπ έξγνπ απηνχ είλαη: 

1. Ζ πινπνίεζε κίαο νινθιεξσκέλεο θαη νκνηνγελνχο ιχζεο, πνπ ζα ζπκβαδίδεη κε ηηο 

θαηεπζχλζεηο θαη ηηο πξνηεξαηφηεηεο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο θαη Κνηλσληθήο 

Αιιειεγγχεο (ΤΤΚΑ) θαη ζα εμαζθαιίδεη ηελ δηαιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ζπζηεκάησλ θαη 

ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο. 

2. Ζ κεραλνγξαθηθή ππνζηήξημε ησλ επηρεηξεζηαθψλ δηαδηθαζηψλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο ηνπ 

ΔΤ. 

3. Ζ ηππνπνίεζε βαζηθψλ ιεηηνπξγηψλ (φπσο ηήξεζε ηαηξηθψλ αξρείσλ, πξνκήζεηεο θαη 

δηαρείξηζε πιηθψλ). 

4. Ζ ελίζρπζε ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ θαη ε βειηίσζε ηεο εξγαζηαθήο ηθαλνπνίεζεο. 

5. Ζ βειηίσζε ηεο απνδνηηθφηεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

6. Ζ δπλαηφηεηα ζπγθέληξσζεο ελνπνηεκέλσλ δεδνκέλσλ, κε ζηφρν ηελ ράξαμε πνιηηηθήο. 

7. Ζ δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε δνκψλ/πξνηχπσλ, πνπ ζα επηηξέςνπλ κία νινθιεξσκέλε θαη 

αμηφπηζηε θεληξηθή δηαρείξηζε θαη ζα αληηκεησπίζνπλ ζέκαηα ΣΠΔ ζην ρψξν ηεο πγείαο 

ζηελ Διιάδα. 

8. Ζ δεκηνπξγία αζθαινχο δηαρείξηζεο θαη πξφζβαζεο ζε πιεξνθνξία, κε ζθνπφ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε θαη πνηνηηθφηεξε παξνρή ηαηξνλνζειεπηηθνχ έξγνπ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4 

ΓΗΑΓΡΑΜΜΑΣΑ ΡΟΖ ΓΗΑ ΣΟ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ 

4.1 Δξκελεία ζρεκάησλ πνπ απεηθνλίδνληαη ζηα δηαγξάκκαηα ξνήο 

Γηαδηθαζία ππνζηεξηδφκελε απφ Π ή ΜΤ

Έγγξαθν ππνζηεξηδφκελν απφ Π ή ΜΤ

Απφθαζε

Παξάιιειε Γηαδηθαζία

Σέινο Γηαδηθαζίαο
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4.2 Έιεγρνο Γαπαλώλ Πιελ Μηζζνδνζίαο 

ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ επίηεπμε ηνπ 

ειέγρνπ δηαθφξσλ δαπαλψλ (εμαηξείηαη ε κηζζνδνζία). Σν Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο 

αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν ησλ δαπαλψλ (πιελ ηεο κηζζνδνζίαο), παξαιακβάλνληαο 

δηθαηνινγεηηθά απφ ηηο νξηδφκελεο δηαρεηξίζεηο (γηα παξάδεηγκα Γηαρείξηζε Φαξκαθείνπ) πνπ έρεη 

ζε ιεηηνπξγία ην Ννζνθνκείν. Σα δηθαηνινγεηηθά απηά, εθφζνλ έρνπλ ειεγρζεί ζε πνζφηεηεο θαη 

αμίεο απφ ηνλ αξκφδην ππάιιειν ηεο δηαρείξηζεο, θαηαρσξνχληαη ζην ζχζηεκα ηεο δηαρείξηζεο 

(Σηκνιφγηα-Γειηία Απνζηνιήο, Πηζησηηθά Σηκνιφγηα) θαη ππνγξάθνληαη (Πξσηφθνιια 

παξαιαβήο, Γειηία Παξαγγειίαο). Σα ήδε ειεγκέλα θαη θαηαρσξεκέλα ζην ζχζηεκα, ηηκνιφγηα 

πνπ αθνξνχλ δηάθνξα πιηθά, απνζηέιινληαη ζην Γξαθείν Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο. Σν Γξαθείν 

Υξεκαηηθήο Γηαρείξηζεο παξαιακβάλεη ηα ηηκνιφγηα απηά ζπλνδεπφκελα απφ ηα δηθαηνινγεηηθά 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ λνκηκνπνίεζε θαη ηελ έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα, ηα ηηκνιφγηα πνπ αθνξνχλ ζπκβαηηθά πιηθά, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ 

δηθαηνινγεηηθά φπσο είλαη ν Φάθεινο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ην Γειηίν Παξαγγειίαο πιηθψλ, ην 

Γειηίν Δηζαγσγήο πιηθψλ θαζψο θαη ην Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο πιηθψλ. Αληίζεηα, ηα ηηκνιφγηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε κε ζπκβαηηθά πιηθά, πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ δηθαηνινγεηηθά φπσο είλαη ε 

Δληνιή Αγνξάο, ε Παξαγγειία, ην Γειηίν Παξαγγειίαο, ην Πξσηφθνιιν Αγνξάο ηεο επηηξνπήο, ην 

Πξσηφθνιιν Παξαιαβήο θαζψο θαη ην Γειηίν Δηζαγσγήο. Σα δηθαηνινγεηηθά απνζηέιινληαη απφ 

ηηο Γηαρεηξίζεηο ζην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο λνκηκφηεηαο, 

νξζήο έθδνζεο θαη νξζήο θαηαρψξεζήο ηνπο ζηελ Γεληθή θαη Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. Σν 

Λνγηζηήξην παξάιιεια κε ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ δηθαηνινγεηηθψλ, ελεκεξψλεη θαη ειέγρεη, 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ αιιά θαη ηελ λνκηκφηεηα θαη ηελ 

έθδνζε ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο αληίζηνηρα. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ ζπλεκκέλσλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη ησλ ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πιεξσκήο, ην Λνγηζηήξην εθδίδεη θαη 

ελεκεξψλεη, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα γξακκάηηα είζπξαμεο θαη ην Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ, ελψ παξάιιεια απνζηέιιεη ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο ζηνλ Πάξεδξν, ν 

νπνίνο ηα ειέγρεη θαη ηα εγθξίλεη. Σέινο, εμνθινχληαη νη εγθεθξηκέλεο δαπάλεο. 
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Διαχειρίςεισ Λογιςτιριο Πάρεδροσ

Απαιτοφμενα 
ςυνοδευτικά ΚΒΣ

Υλικά

ΦΔ / ΔΡ / ΡΡ / ΔΕ
ΕΑ / Ρ / ΔΡ / ΡΑ / 

ΡΡ / ΔΕ

Συμβατικά Μθ Συμβατικά

Ζλεγχοσ Νομιμότθτασ, 
Ζκδοςθσ και 

Καταχϊρθςθσ ςε ΓΛ/ΑΛ

Χρθματικό ζνταλμα 
Ρλθρωμισ

Συνθμμζνα 
Δικαιολογθτικά

Ορκι 
Ενθμζρωςθ 

ΔΛ

Ζλεγχοσ / 
Αποδοχι

Ζκδοςθ / 
Ενθμζρωςθ 
γραμματίων 
είςπραξθσ

Αποπλθρωμι
Εγκεκριμζνων 

Εξόδων

Ορκι 
Ενθμζρωςθ 

ΔΛ

ΓΛ= Γενικι Λογιςτικι
       ΑΛ= Αναλυτικι Λογιςτικι

   ΔΛ= Δθμόςιο Λογιςτικό

ΦΔ= Φάκελοσ Διαγωνιςμοφ
ΔΠ= Δελτίο Παραγγελίασ
ΠΠ= Πρωτόκολλο Παραλαβισ
ΔΕ= Δελτίο Ειςαγωγισ
ΕΑ= Εντολι Αγοράσ
Π= Παραγγελία
ΠΑ= Πρωτόκολλο Αγοράσ
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4.3 Έιεγρνο Γαπαλώλ Μηζζνδνζίαο 

ην δηάγξακκα απηφ, παξνπζηάδνληαη νη ελέξγεηεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο ησλ 

δαπαλψλ κηζζνδνζίαο. Σν Λνγηζηήξην είλαη ππεχζπλν γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ δαπαλψλ κηζζνδνζίαο. Δθηππψλνληαη νη θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο ηνπ 

πξνζσπηθνχ θαη δηαβηβάδνληαη παξάιιεια ζην Λνγηζηήξην θαη ζην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Σακείνπ. 

Σν Γξαθείν Μηζζνδνζίαο ελεκεξψλεη, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, κε παξαγφκελα 

ινγηζηηθά έγγξαθα, ηα νπνία ζρεηίδνληαη κε ηηο δαπάλεο γηα ηαθηηθέο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε 

κεληαία βάζε. Σν Γξαθείν Μηζζνδνζίαο ειέγρεη, κε βάζε ηηο ζπγθεληξσηηθέο θαηαζηάζεηο 

κηζζνδνζίαο, ηελ νξζφηεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ ηνλ Πξνυπνινγηζκφ εηήζηαο δαπάλεο, ηηο 

ηαθηηθέο θαη πξφζζεηεο απνδνρέο ηνπ πξνζσπηθνχ. Καηά ην δηάζηεκα ππνρξέσζεο πιεξσκήο ησλ 

θξαηήζεσλ πξνο ηξίηνπο απφ ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ, νη πιένλ ελεκεξσκέλεο, κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαηαζηάζεηο κηζζνδνζίαο απνζηέιινληαη ηαπηφρξνλα ζην Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Σακείνπ θαη ζην Γξαθείν Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ γηα έιεγρν. Σν Λνγηζηήξην 

θαηαζέηεη ηηο ακνηβέο ηνπ πξνζσπηθνχ ζε εηδηθφ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ, πνπ δηαθέξεη απφ ηνλ 

ινγαξηαζκφ ηεο ηακεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δθδίδνληαη απφ ηελ Σξάπεδα, κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηα αληίγξαθα θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ (extrait) θαη ζηε ζπλέρεηα 

απνζηέιινληαη ζην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ, φπνπ πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ησλ 

θαηαζέζεσλ. Σν Λνγηζηήξην ελεκεξψλεη ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ θαη ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη 

παξάιιεια εθδίδεη γξακκάηηα είζπξαμεο, ηα νπνία δηαβηβάδνληαη ζηελ Σξάπεδα. Γίλεηαη εληνιή 

ζηελ Σξάπεδα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. Γηαβηβάδνληαη απφ ηελ 

Σξάπεδα, εηο δηπινχλ, αληίγξαθα ησλ θαηαζέζεσλ, ζην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο θαη 

ζην Γξαθείν Αλζξσπίλνπ Γπλακηθνχ. Με ηα αληίγξαθα απηά, βεβαηψλεηαη πσο έρεη 

πξαγκαηνπνηεζεί ε εμφθιεζε ηεο κηζζνδνζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ. 
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Λογιςτιριο
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Σαμείου
Γραφείο 

Μιςκοδοςίασ
Σράπεηα

Γραφείο Ανκρωπίνου 
Δυναμικοφ

Καταςτάςεισ
Μιςκοδοςίασ  

 Καταςτάςεισ 
Μιςκοδοςίασ Ραραγόμενα 

Λογιςτικά 
Ζγγραφα

Ζλεγχοσ

Ενθμερωμζνεσ 
Καταςτάςεισ

Ενθμερωμζνεσ 
Καταςτάςεισ

Extrait  
Τραπζηθσ

Κατάκεςθ

Ζλεγχοσ 
Κατάκεςθσ

Ζκδοςθ 
Γραμματίου 
Είςπραξθσ

Ενθμζρωςθ 
ΔΛ/ΓΛ

Εντολι 
Ρλθρωμισ 
Αμοιβϊν 

ΡροςωπικοφΑντίγραφα 
Κατακζςεων

Αντίγραφα 
Κατακζςεων

Εξόφλθςθ 
Μιςκοδοςίασ

Εξόφλθςθ 
Μιςκοδοςίασ

Ειδικόσ 
Τραπεηικόσ 

Λογαριαςμόσ
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4.4 Έιεγρνο Δζόδσλ από Ννζήιηα 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα, πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηνλ 

έιεγρν ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ λνζήιηα. Σν Λνγηζηήξην παξαθνινπζεί, κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ εκεξήζηα ελεκέξσζε ησλ λνζειίσλ θαη πξνβαίλεη θαζεκεξηλά 

ζηνλ έιεγρφ ηνπο γηα ηπρφλ θαηαζέζεηο ρξεκάησλ απφ επηκέξνπο ηακεία. Αθνινπζεί θαηάζεζε 

ρξεκάησλ ή επηηαγήο απφ ηα επηκέξνπο ηακεία ζηνλ ηξαπεδηθφ ινγαξηαζκφ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Δλεκεξψλεηαη ην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηα έζνδα απφ λνζήιηα, ελψ παξάιιεια ηα 

επηκέξνπο ηακεία, κεηά ηελ θαηάζεζε, πξνβαίλνπλ ζε ζπκθσλία ηακείνπ απαηηήζεσλ. Σν 

Λνγηζηήξην ελεκεξψλεη ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή, ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ην Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο. Δλεκεξψλνληαο ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή, ηελ 

Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, επηηπγράλεηαη θαη ε ζπκθσλία κεηαμχ απηψλ θαη 

ησλ απαηηήζεσλ. Σν Λνγηζηήξην ησλ Αζζελψλ ελεκεξψλεη ην Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα 

έζνδα απφ απαηηήζεηο πνπ πξνβιέπνληαη φηη ζα εηζπξαρζνχλ άκεζα. Με ηελ ελεκέξσζε απηή, 

δηεπθνιχλεηαη ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ πιεξσκψλ θαη ην Λνγηζηήξην ηαθηνπνηεί ηπρφλ 

εθθξεκφηεηεο πξνεγνχκελνπ κελφο. Σέινο, ελεκεξψλνληαη, κέζσ πιεξνθνξηαθνχ ζπζηήκαηνο, ε 

Γεληθή Λνγηζηηθή, ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ. 
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Λογιςτιριο Λογιςτιριο Αςκενϊν Επ μζρουσ Σαμεία

Θμεριςια 
Ενθμζρωςθ 
Νοςθλίων

 Θμεριςιοσ 
Ζλεγχοσ

Ζςοδα 
Νοςθλίων

Ενθμζρωςθ
ΓΛ, ΑΛ, ΔΛ

Ενθμζρωςθ 
Λογιςτθρίου

Τακτοποίθςθ 
Εκκρεμοτιτων 
Ρεραςμζνου 

Μθνόσ

Ζςοδα 
Νοςθλίων

Συμφωνία 
Ταμείου 

Απαιτιςεων

Συμφωνία  
Απαιτιςεων 
με ΓΛ, ΑΛ, ΔΛ
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4.5 Έιεγρνο Δζόδσλ από Δπηρνξεγήζεηο 

ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο, αλαιχνληαη νη ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ απνδνρή ησλ 

αηηεκάησλ επηρνξεγήζεσλ πξνο θάιπςε δηαθφξσλ ζθνπψλ. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηελ 

ππνβνιή αηηεκάησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηνπο. πληάζζνληαη αηηήκαηα γηα 

έγθξηζε επηρνξεγήζεσλ, κε ηελ απνδνρή ησλ νπνίσλ ζα θαιπθζνχλ δηάθνξεο δαπάλεο 

ιεηηνπξγίαο (φπσο ε λνζειεία άπνξσλ αζζελψλ, ην θφζηνο αηκνδνζίαο) θαζψο θαη δαπάλεο γηα 

θηηξηαθφ κεραλνινγηθφ θαη ινηπφ εμνπιηζκφ. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ππνγξάθεη ηα 

αηηήκαηα ησλ επηρνξεγήζεσλ θαη ηα ππνβάιιεη ζηελ Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε (ΤΠΔ). Ζ 

Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε (ΤΠΔ) επηκεξίδεη ηηο επηρνξεγήζεηο είηε ζε επηρνξεγήζεηο κέζσ 

Σαθηηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ (ΣΠ) είηε ζε επηρνξεγήζεηο κέζσ Πξνγξάκκαηνο Γεκφζησλ 

Δπελδχζεσλ (ΠΓΔ). ηε ζπλέρεηα, κεξηκλάηαη ε ηαρεία απνξξφθεζε ησλ πξναλαθεξζείζσλ 

επηρνξεγήζεσλ θαη ππνβάιιεηαη εηζήγεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία 

πξνηείλεηαη ν νξηζκφο ππνιφγσλ επί ησλ πηζηψζεσλ ησλ επηρνξεγήζεσλ, φπνπ απηφ ζεσξείηαη 

απαξαίηεην. Σν Λνγηζηήξην παξαθνινπζεί ηελ πιεξσκή δαπαλψλ κέζσ επηρνξεγήζεσλ, ελψ 

παξάιιεια πξνβαίλεη ζε έιεγρν ησλ ππνιφγσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί γηα ηελ δηαρείξηζε απηψλ. Σν 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Γηαζεζίκσλ ελεκεξψλεηαη γηα ηα πνζά πνπ ζα εηζπξαρζνχλ απφ ηηο 

επηρνξεγήζεηο θαη γίλεηαη, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ππφδεημε ηνπ ΚΑΔ Δζφδσλ 

Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ πξνο έθδνζε ηνπ Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο. Αλάινγα κε ηελ κνξθή ηεο 

επηρνξήγεζεο αιιά θαη κε ηνλ ηξφπν εθηακίεπζεο απφ ηελ Τγεηνλνκηθή Πεξίζαιςε (ΤΠΔ), ε 

είζπξαμε εκθαλίδεηαη είηε κε θαηάζεζε ζην ινγαξηαζκφ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο είηε κε 

επηηαγή πνπ ζα εηζπξαρζεί κέζσ ηεο αξκφδηαο ΓΟΤ. Με ηελ παξαιαβή ηνπ εγγξάθνπ, κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ελεκεξψλεηαη ην Ννζνθνκείν γηα ηελ ιήςε ηεο επηρνξήγεζεο, ην Λνγηζηήξην ελεκεξψλεη, 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ηελ Γεληθή Λνγηζηηθή, ηελ Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή θαη ην 

Γεκφζην Λνγηζηηθφ πξαγκαηνπνηψληαο ηηο θαηάιιειεο ινγηζηηθέο εγγξαθέο. 
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Λογιςτιριο Διοίκθςθ Τγειονομικι Περίκαλψθ (Τ.ΠΕ) Γραφείο Διαχείριςθσ Διακεςίμων

Αίτθμα Ζγκριςθσ 
Επιχορθγιςεων

Τπογραφι 
Αιτθμάτων

Τποβολι ςτθν 
Τ.ΠΕ

Ειςιγθςθ/Πρόταςθ 
Τπολόγων

Παρακολοφκθςθ 
Πλθρωμισ 
Δαπανϊν

Ζλεγχοσ 
Τπολόγων

Ενθμζρωςθ και 
υπόδειξθ ΚΑΕ

Γραμμάτιο 
Είςπραξθσ

Είςπραξθ

Λογαριαςμόσ ΣτΕ
Επιταγι μζςω 
τθσ αρμόδιασ 

ΔΟΤ

Ζλεγχοσ 
ΓΛ, ΑΛ, ΔΛ
Εγγραφϊν 

Προχπολογιςμοφ

ΡΔΕ ΤΡ

Επιμεριςμόσ 
Επιχορθγιςεων

Τποβολι 
Ειςιγθςθσ
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4.6 Έιεγρνο Δζόδσλ από Γσξεέο 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηελ 

απνδνρή ησλ δσξεψλ. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηνλ έιεγρν θαη ηελ θαηαγξαθή ησλ εζφδσλ 

πνπ πξνέξρνληαη απφ δσξεέο. Οη απνδεθηέο απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ δσξεέο, πνπ 

κπνξεί λα δηαθξίλνληαη είηε ζε είδνο είηε ζε ρξήκα, θαηαγξάθνληαη ζην βηβιίν ησλ δσξεψλ. 

Τπνβάιιεηαη εηζήγεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα έγθξηζε θαη απνδνρή ηεο δσξεάο θαη 

παξάιιεια απνζηέιιεηαη ην αληίγξαθν ηεο απφθαζεο απνδνρήο ηεο δσξεάο απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ 

Ννζνθνκείνπ ζηνλ Γσξεηή. Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Σακείνπ ελεκεξψλεηαη γηα ηα πνζά πνπ ζα 

εηζπξαρζνχλ απφ ηηο δσξεέο θαη γίλεηαη, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ππφδεημε ηνπ ΚΑΔ 

Δζφδσλ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ πξνο έθδνζε ηνπ Γξακκαηίνπ Δίζπξαμεο. ηε ζπλέρεηα 

ππνβάιιεηαη εηζήγεζε ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ν νξηζκφο 

ππνιφγνπ. Οη δσξεέο ζε κεηξεηά, πνπ απνζθνπνχλ ζηελ πινπνίεζε ελφο έξγνπ (φπσο γηα κειέηεο, 

γηα έξεπλεο, γηα αγνξά εμνπιηζκνχ ζπγθεθξηκέλεο θιηληθήο), παξαθνινπζνχληαη, κέζσ 

πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, απφ ηνλ αξκφδην ππφινγν. Αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε θαηαρψξεζε, 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ δσξεψλ ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή θαη ζην Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ, ελψ ηαπηφρξνλα ελεκεξψλεηαη ην Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ γηα θαηαγξαθή 

δσξεψλ ζε είδνο (γηα παξάδεηγκα αθίλεηα, εμνπιηζκφο). Σέινο, νη δσξεέο εηδψλ θαηαρσξνχληαη, 

κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ζην Μεηξψν Παγίσλ. 
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Λογιςτιριο Διοίκθςθ Δωρθτισ
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Σαμείου
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Τλικοφ

Καταγραφι 
Δωρεϊν

Δωρεά

Είδοσ

Βιβλίο 
Δωρεϊν

Χριμα

Ειςιγθςθ 
Ζγκριςθσ και 

Αποδοχισ 
Δωρεάσ

Αντίγραφο 
Απόφαςθσ 
Αποδοχισ 
Δωρεάσ

Ενθμζρωςθ 
για ποςά ςε 

μετρθτά προσ 
είςπραξθ

Οριςμόσ 
Υπολόγου

Ραρακολοφκθςθ 
Δωρεϊν ςε 
μετρθτά για 

υλοποίθςθ ςκοποφ

Ενθμζρωςθ για 
καταγραφι 
δωρεϊν ςε 

είδοσ

Καταχϊρθςθ 
ςτο Μθτρϊο 

Ραγίων

Ζλεγχοσ 
Καταχϊρθςθσ ςε 

ΓΛ,ΔΛ
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4.7 Έιεγρνο Δζόδσλ από Παξεπόκελεο Αζρνιίεο 

ην δηάγξακκα απηφ, γίλεηαη πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ δηεμαγσγή ηνπ 

ειέγρνπ ησλ εζφδσλ πνπ νθείινληαη ζε παξεπφκελεο αζρνιίεο. Σν Λνγηζηήξην είλαη ππεχζπλν γηα 

ηνλ έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ παξεπφκελεο αζρνιίεο. 

Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο ηεο ηαθηηθφηεηαο είζπξαμεο ησλ εζφδσλ ζε ζπλεξγαζία κε ην Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Παγίσλ. Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Σακείνπ εηδνπνηείηαη γηα ηελ είζπξαμε ηνπ κηζζίνπ 

θαη παξαθνινπζνχληαη νη εηζπξάμεηο γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ πξνβιέςεσλ επηζθάιεηαο ζε πεξίπησζε 

θαζπζηεξήζεσλ. Διέγρνληαη, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, νη ηππηθέο ινγηζηηθέο εγγξαθέο 

ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο θαη ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ γηα ηελ ππνδνρή ησλ ελ ιφγσ κηζζσκάησλ. 

Λογιςτιριο
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Παγίων
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Σαμείου

Ζλεγχοσ 
Τακτικότθτασ 

Είςπραξθσ 
Εςόδων

Ειδοποίθςθ για 
τθν είςπραξθ του 

μιςκίου

Ραρακολοφκθςθ 
ειςπράξεων

Ρροβλζψεισ 
Επιςφαλειϊν

Ζλεγχοσ Τυπικϊν 
Εγγραφϊν ΓΛ, ΔΛ 
για τθν υποδοχι 
των μιςκωμάτων

Ζςοδα
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4.8 Γηαξθήο Απνγξαθή Απνζεθώλ Τιηθνύ θαη πκθσλία κε Λνγηζηηθέο 

Απνζήθεο 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, αλαιχεηαη ε δηαδηθαζία πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ δηελέξγεηα 

ηεο Γηαξθνχο Απνγξαθήο ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπο κε ηηο Λνγηζηηθέο 

Απνζήθεο. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηελ Γηαξθή Απνγξαθή ησλ Απνζεθψλ Τιηθνχ θαζψο  

θαη κε ηελ ζπκθσλία ηνπο κε ηηο Λνγηζηηθέο Απνζήθεο. πζηήλεηαη επηηξνπή γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

απνγξαθήο. Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ζπληάζζεη ηα ηζνδχγηα, ζηα νπνία επηζεκαίλνληαη ηα 

είδε πνπ πξέπεη λα απνγξαθνχλ, θαη ηα απνζηέιιεη ζηελ επηηξνπή απνγξαθήο. Πξαγκαηνπνηείηαη 

θαηακέηξεζε ησλ εηδψλ αλά πνζφηεηα γηα θάζε ηκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ μερσξηζηά. Σν 

Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ ελεκεξψλεη ην ζχζηεκα θαη εθηππψλεη ηηο θαηαζηάζεηο απνγξαθήο. 

Έπεηηα, ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν, ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ηπρφλ ειιείςεηο εηδψλ. Ζ επηηξνπή 

απνγξαθήο ελεκεξψλεη ην Πξσηφθνιιν θαη απνζηέιιεη αλαθνξά ζηελ Οηθνλνκηθή Τπνδηεχζπλζε 

ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σέινο, ελεκεξψλεηαη ην Πξσηφθνιιν απφ ηελ επηηξνπή απνγξαθήο γηα ηπρφλ 

απνθιίζεηο θαη απνζηέιινληαη αλαθνξέο εηο δηπινχλ ηφζν ζηελ Οηθνλνκηθή Τπνδηεχζπλζε φζν 

θαη ζηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Λογιςτιριο
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Τλικοφ
Οικονομικι 

Τποδιεφκυνςθ
Διοίκθςθ

Επιτροπι 
Απογραφισ

Ιςοηφγια προσ 
απογραφι ειδϊν

Σφςταςθ 
Επιτροπισ 

Απογραφισ

Καταμζτρθςθ ανά 
είδοσ ποςότθτασ 
για κάκε τμιμα

Ενθμζρωςθ 
Συςτιματοσ

Εκτφπωςθ 
Καταςτάςεων 
απογραφισ

Σφνταξθ Ρρωτοκόλλου 
καταγραφι ελλείψεων

Ενθμζρωςθ από 
τθν Επιτροπι

Ενθμζρωςθ για 
τυχόν αποκλίςεισ

Αναφορά

Αναφορά Αναφορά
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4.9 Απόδνζε Κξαηήζεσλ Τπέξ Σξίησλ 

ε απηφ ην δηάγξακκα, πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ απφδνζε ησλ 

θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ απφδνζε ησλ 

θξαηήζεσλ θάζε κελφο. Παξαιακβάλνληαη απφ ην Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο νη κεληαίεο 

κεραλνγξαθεκέλεο θαηαζηάζεηο κε ηα ζηνηρεία ησλ αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ, ζηνπο νπνίνπο 

εκθαλίδεηαη ε ππνρξέσζε γηα απφδνζε ησλ θξαηήζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ν έιεγρνο ησλ 

απνδφζεσλ θαη ε ζπκθσλία απηψλ κε ηελ εκθάληζε ησλ αληίζηνηρσλ εζφδσλ ζην Γεκφζην 

Λνγηζηηθφ θαη ζηελ Γεληθή Λνγηζηηθή. Ζ εκθάληζε ησλ εζφδσλ ζηεξίδεηαη ζηελ νξζή έθδνζε ησλ 

ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ επί ησλ θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θαζψο θαη ζηελ αληίζηνηρε ελεκέξσζε 

ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ. Γίλεηαη επηκειήο ζπκθσλία ησλ θξαηήζεσλ ζηα θπθιψκαηα ησλ 

ινγαξηαζκψλ ηάμεσο ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη ησλ ινγαξηαζκψλ ππνρξεψζεσλ ηεο 5εο 

νκάδαο ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο. ηε ζπλέρεηα, ηα ρξεκαηηθά εληάικαηα πιεξσκήο δηαβηβάδνληαη 

ζην Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο θαη εθδίδνληαη αλά δηθαηνχρν. Απνδίδνληαη νη θξαηήζεηο, κε 

κνξθή επηηαγψλ, πξνο ηνπο δηθαηνχρνπο (φπσο Σξάπεδεο, ΓΟΤ). Σέινο, αθνινπζεί ν έιεγρνο θαη ε 

απνζηνιή ζηνπο δηθαηνχρνπο ησλ ζρεηηθψλ παξαζηαηηθψλ κε ηηο θξαηήζεηο ππέξ απηψλ θαη ην 

Γξαθείν Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο δηελεξγεί ηελ πιεξσκή. 
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Λογιςτιριο
Γραφείο Σαμειακισ 

Διαχείριςθσ
Σράπεηα ΔΟΤ

Ραρακολοφκθςθ 
Αποδόςεων 
Κρατιςεων

Ζλεγχοσ 
Αποδόςεων / 
Διαςταφρωςθ

Ζκδοςθ 
Χρθματικϊν 
Ενταλμάτων

Διαβίβαςθ 
Χρθματικϊν 
Ενταλμάτων

Ζκδοςθ Χ.Ε 
Ρλθρωμισ

Επιταγι Επιταγι

Διενζργεια 
Ρλθρωμισ

Σχετικά 
Ραραςτατικά

Συμφωνία με ΔΛ

Στοιχεία 
Αναλυτικϊν 

Λογαριαςμϊν

Ενθμζρωςθ 
ΔΛ
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4.10 Φνξνινγηθέο Τπνρξεώζεηο - Τπνβνιή Γειώζεσλ – ηνηρείσλ 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε 

ηελ ππνβνιή ησλ δειψζεσλ θαη ησλ ζηνηρείσλ αιιά θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ θνξνινγηθψλ 

ππνρξεψζεσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη έιεγρνο, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ 

θσδηθνπνίεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ζηα ηξία ινγηζηηθά θπθιψκαηα (Γεληθή Λνγηζηηθή – Αλαιπηηθή 

Λνγηζηηθή – Γεκφζην Λνγηζηηθφ). 

Λογιςτιριο

Ζλεγχοσ 
Κωδικοποίθςθσ 
Λογαριαςμϊν

Γενικι 
Λογιςτικι

Αναλυτικι 
Λογιςτικι

Δθμόςιο 
Λογιςτικό
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4.11 Έιεγρνο θαη Παξαθνινύζεζε ησλ Σξαπεδηθώλ Λνγαξηαζκώλ 

ην δηάγξακκα απηφ αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο, κέζσ ησλ νπνίσλ επηηπγράλεηαη ν έιεγρνο θαη ε 

παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Σν Λνγηζηήξην είλαη ππεχζπλν γηα ηνλ έιεγρν θαη 

ηελ παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. Ζ παξαθνινχζεζε ησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ κπνξεί λα επηηεπρζεί θαη κέζσ e-banking. Διέγρνληαη ηα ππφινηπα ησλ θαηαζεηηθψλ 

ινγαξηαζκψλ απφ ην Λνγηζηήξην. χκθσλα κε ηα αληίγξαθα θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ 

ινγαξηαζκψλ (extrait), ελεκεξψλνληαη θαη δηεπζεηνχληαη ηπρφλ εθθξεκφηεηεο πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη. Σέινο, πξαγκαηνπνηείηαη ε ζπκθσλία, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ησλ 

αλαιπηηθψλ ινγαξηαζκψλ θαη ε ελεκέξσζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηξαπέδεο. 

Λογιςτιριο Σράπεηα

Ζλεγχοσ 
υπολοίπων των 

Κατακετικϊν 
Λογαριαςμϊν

Αντίγραφα 
Τραπεηικϊν 

Λογαριαςμϊν

Ενθμζρωςθ και 
Διευκζτθςθ 

εκκρεμοτιτων

Συμφωνία 
Αναλυτικϊν 

Λογαριαςμϊν Λογαριαςμόσ 
Τραπζηθσ
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4.12 Γηαρείξηζε Πάγηαο Πξνθαηαβνιήο 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, πεξηγξάθνληαη νη ελέξγεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη γηα ηελ 

Γηαρείξηζε ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο. Ζ Πάγηα Πξνθαηαβνιή παξαθνινπζείηαη εθηφο 

Πξνυπνινγηζκνχ κε ηνλ θαζνξηζκφ ππνιφγνπ θαη αθνξά δαπάλεο πνπ ε δεκηνπξγία ηνπο, ε θχζε 

ηνπο θαη ε ζπλνιηθή ηνπο αμία επηβάιινπλ έλαλ δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζηελ αγνξά θαη ζηελ 

εμφθιεζή ηνπο απ‟απηφλ πνπ νξίδεηαη βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ ΝΓ 496/74. Σν Λνγηζηήξην 

αζρνιείηαη κε ηελ ζχζηαζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο δηαρείξηζεο ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο. Δγθξίλεηαη, 

ε ζχζηαζε θαη ε ιεηηνπξγία ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ζην Ννζνθνκείν, κε Γηππνπξγηθή 

Απφθαζε. Ζ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ νξίδεη, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξντζηακέλνπ ηνπ 

Λνγηζηεξίνπ, ππφινγν δηαρεηξηζηή ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο. Ο ππφινγνο απηφο, είλαη κφληκνο 

ππάιιεινο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Δθδίδεηαη Υξεκαηηθφ Έληαικα ζην φλνκα ηνπ ππνιφγνπ θαη 

ελεκεξψλεηαη, κέζσ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ, ε Γεληθή Λνγηζηηθή κε ινγηζηηθφ άξζξν. 

Αμηνζεκείσηε είλαη ε κε ελεκέξσζε ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ, ε νπνία νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε Πάγηα Πξνθαηαβνιή θηλείηαη εθηφο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ. Αθνινπζεί άλνηγκα ηξαπεδηθνχ 

ινγαξηαζκνχ ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο, φπνπ θαηαζέηνληαη ηα ρξήκαηα πνπ εηζέπξαμε ν 

ππφινγνο δηαρεηξηζηήο. Ζ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο εθρσξεί κπινθ επηηαγψλ ζην φλνκα ηνπ 

ππνιφγνπ, κε ην νπνίν ν ππφινγνο εθδίδεη θαη εηζπξάηηεη ρξήκαηα απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ. Σα 

ρξήκαηα απηά, αλαινγνχλ ζηηο πιεξσκέο πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζην δηάζηεκα 

κίαο εβδνκάδαο (φπσο δαπάλεο πνπ βαξχλνπλ ηνπο ζρεηηθνχο ΚΑΔ εμφδσλ). Ζ αλεμήγεηε χπαξμε 

ηεξάζηησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ζηα ρέξηα ηνπ ππνιφγνπ αληίθεηηαη ζην πλεχκα ηεο ρξεζηήο 

δηαρείξηζεο. Σεξείηαη ην Ζκεξνιφγην Κίλεζεο ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο, ζην νπνίν 

θαηαγξάθνληαη νη εηζπξάμεηο θαη νη πιεξσκέο αλά θσδηθφ θαη κε ρξνλνινγηθή ζεηξά θαζψο θαη νη 

ζρεηηθέο θξαηήζεηο ππέξ ηξίησλ. Σν Ζκεξνιφγην Κίλεζεο ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο αξηζκείηαη 

θαη ζεσξείηαη απφ ηα φξγαλα ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Τπνβάιινληαη ζην Λνγηζηήξην, 

αλά δεθαπελζήκεξν, νη θαηαζηάζεηο πιεξσκψλ αλά ΚΑΔ εμφδνπ καδί κε φια ηα ζρεηηθά 

παξαζηαηηθά (γηα παξάδεηγκα εμνθιεκέλα ηηκνιφγηα) γηα εθθαζάξηζε. Με ηελ θαηαρψξεζε ησλ 

παξαζηαηηθψλ, ελεκεξψλεηαη απηφκαηα ηφζν ε Γεληθή φζν θαη ε Αλαιπηηθή Λνγηζηηθή. ην ηέινο 

ηεο ρξήζεο ν ππφινγνο, γηα ηελ νξζφηεξε ινγηζηηθή θαη δηαρεηξηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο Παγίαο 

Πξνθαηαβνιήο, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη ην αξρηθφ πνζφ ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ζην 

ινγαξηαζκφ ηεο Σακεηαθήο Γηαρείξηζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηφ, πξναπαηηείηαη 

ε αλαπιήξσζε ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο θαηά ην πνζφ ησλ δαπαλψλ. 
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Λογιςτιριο Τπόλογοσ Κυβζρνθςθ Διοίκθςθ Σράπεηα τθσ Ελλάδοσ

Ράγια 
Ρροκαταβολι

Οριςμόσ 
Υπολόγου

Ζγκριςθ ΡΡ με 
Διυπουργικι 

Απόφαςθ

Ζκδοςθ Χ.Ε

Ενθμζρωςθ 
ΓΛ 

Άνοιγμα 
Τραπεηικοφ 

Λογαριαςμοφ

Μπλοκ Επιταγϊν 
ςτο όνομα 
Υπολόγου

Τιρθςθ 
Θμερολογίου 
Κίνθςθσ ΡΡ

Αρικμεί και 
Θεωρεί

Εκκακάριςθ 
ανά 

15νκιμερο

Ενθμζρωςθ 
ΓΛ - ΑΛ

Αναπλιρωςθ  Ραγίασ 
Ρροκαταβολισ κατά 

ποςό δαπανϊν
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4.13 ύληαμε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ζην Σέινο ηεο Γηαρεηξηζηηθήο 

Υξήζεο 

ην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζπληάζζνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο. θνπφο ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο, είλαη ε θαηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ πνπ κηα 

Οηθνλνκηθή Τπεξεζία νθείιεη λα θαηαξηίζεη. 

4.13.1 Δηήζηα Φπζηθή Απνγξαθή ησλ Πξώησλ θαη Βνεζεηηθώλ Τιώλ θαη ησλ 

Αληηζηνίρσλ Απνζεθώλ 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, πεξηγξάθνληαη νη δηαδηθαζίεο κε ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνηείηαη 

ε δηελέξγεηα ηεο Δηήζηαο Φπζηθήο Απνγξαθήο ησλ Πξψησλ θαη ησλ Βνεζεηηθψλ Τιψλ θαζψο θαη 

ησλ αληίζηνηρσλ Απνζεθψλ. Ζ Δηήζηα Φπζηθή Απνγξαθή ησλ πξψησλ θαη βνεζεηηθψλ πιηθψλ 

έρεη σο ζηφρν ηνλ έιεγρν ησλ αλαιψζηκσλ πιηθψλ, αλάινγα κε ηνλ ρψξν ζηνλ νπνίν βξίζθνληαη, 

αιιά θαη ηελ ζπκθσλία κε ηα ππφινηπα πνπ εκθαλίδνπλ νη θαηαζηάζεηο ηνπ κεραλνγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο αλά είδνο. Ζ Φπζηθή Απνγξαθή ησλ απνζεκάησλ πξέπεη λα δηελεξγείηαη έζησ κία 

θνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο θαη νπσζδήπνηε θαηά ην θιείζηκφ ηεο 

ππνρξεσηηθά. Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ αζρνιείηαη κε ηελ δηελέξγεηα ηεο Δηήζηαο Φπζηθήο 

Απνγξαθήο ζην ηέινο θάζε δηαρεηξηζηηθήο ρξήζεο ζχκθσλα κε ηνπο δηαρεηξηζηηθνχο θαλφλεο ησλ 

ΝΠΓΓ. Οη Απνγξαθέο δηελεξγνχληαη απφ ηελ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο, ε νπνία 

ζπγθξνηείηαη θαηφπηλ εηζεγήζεσο ηνπ Πξντζηακέλνπ Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη εγθξίζεσο απφ 

ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ ζπληάζζεη ην Ηζνδχγην κε ηα 

είδε πνπ ζα πξέπεη λα απνγξαθνχλ. χκθσλα κε ην Ηζνδχγην απηφ, ε Δπηηξνπή Φπζηθήο 

Απνγξαθήο πξνβαίλεη ζε δηελέξγεηα ηεο Απνγξαθήο, γηα ηελ πινπνίεζε ηεο νπνίαο απαηηείηαη λα 

αλαγλσξηζηνχλ, λα θαηακεηξεζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ φια ηα απνζέκαηα θαηά είδνο, πνζφηεηα 

θαη πνηφηεηα αιιά θαη λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο 2εο νκάδαο ηνπ ΠΓ 146/03 

(ελεκέξσζε ηνπ ζπζηήκαηνο). Ζ Απνγξαθή δηελεξγείηαη ηφζν ζηηο Κεληξηθέο Απνζήθεο φζν θαη 

ζηα Σκήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ζ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο δηαζέηεη ηηο κεραλνγξαθεκέλεο 

θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο πξέπεη λα εθδίδνληαη απφ ην πιεξνθνξηαθφ ζχζηεκα κε ηα ινγηζηηθά 

ππφινηπα αλά είδνο πνπ εκθαλίδνληαη θαηά ηελ εκέξα ηεο Απνγξαθήο αιιά θαη αλά πνζφηεηα πνπ 

πξνθχπηνπλ απφ ηελ θπζηθή θαηακέηξεζε. Σα είδε ηξίησλ πνπ ππάξρνπλ ζην Ννζνθνκείν (γηα 

παξάδεηγκα παξαθαηαζήθεο), θαηαγξάθνληαη ζε ηδηαίηεξε ζηήιε. πληάζζεηαη ην Πξσηφθνιιν 

πιενλαζκάησλ/ειιεηκκάησλ, γηα ηπρφλ δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ 

ππνινίπσλ θαη ηεο Φπζηθήο Απνγξαθήο, απφ ηελ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο. Σν Γξαθείν 

Γηαρείξηζεο Τιηθνχ θαη ε Οηθνλνκηθή Τπνδηεχζπλζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ελεκεξψλνληαη 

ηαπηφρξνλα γηα ηα απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο θαη απαιιάζεηαη ν απνζεθάξηνο απφ ηα 

θαζήθνληα πνπ ηνπ είραλ αλαηεζεί. Δλεκεξψλεηαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Ννζνθνκείνπ, γηα 

ηηο δηαθνξέο πνπ πξνέθπςαλ κεηαμχ ησλ ινγηζηηθψλ ππνινίπσλ θαη ηεο Φπζηθήο Απνγξαθήο, 

θαζψο είλαη ππεχζπλν γηα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξσηνθφιινπ. Με ηελ απνδνρή ησλ απνθιίζεσλ απφ 

ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ελεκεξψλνληαη νη κεξίδεο ηεο απνζήθεο, ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο 

πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο πνπ βξέζεθαλ θαη θαηακεηξήζεθαλ ζηελ απνγξαθή. Με ηελ πξνυπφζεζε 

φηη έρεη ελεκεξσζεί ε απνζήθε, απνηηκνχληαη ηα απνζέκαηα θαη πξνζδηνξίδεηαη ην θφζηνο ηνπο, 

έηζη ψζηε λα κεηαθεξζνχλ ηα πξαγκαηηθά ηνπο ππφινηπα σο ππφινηπα αξρήο ζηελ λέα ρξήζε. 
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Λογιςτιριο
Γραφείο Διαχείριςθσ 

Τλικοφ
Οικονομικι 

Τποδιεφκυνςθ
Διοικθτικό 
υμβοφλιο

Αποκικθ

Συμμετοχι ςτθν 
Επιτροπι Φυςικισ 

Απογραφισ
Σφνταξθ Ιςοηυγίου 

ειδϊν που κα 
απογραφοφν

Φυςικι 
Καταμζτρθςθ 

ποςότθτασ ανά 
είδοσ αποκζματοσ

Καταςτάςεισ 
Απογραφισ

Σφνταξθ 
Ρρωτόκολλου 

Ρλεοναςμάτων / 
Ελλειμμάτων

Ενθμζρωςθ 
Αποτελεςμάτων

Αποτελζςματα 
Απογραφισ

Αποτελζςματα 
ΑπογραφισΑπαλλαγι  

Αποκθκάριου από 
τα Κακικοντα του

Ενθμζρωςθ 
Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου

Αποδοχι 
Αποκλίςεων

Αποτίμθςθ  
Αποκεμάτων / 

Υπολογιςμόσ του 
Κόςτουσ

Ενθμζρωςθ του 
Συςτιματοσ

Ενθμζρωςθ 
Αποκικθσ
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4.13.2 Δηήζηα Απνγξαθή ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθώλ ηνηρείσλ θαη 

Σαπηνπνίεζε απηήο κε ην Μεηξών Παγίσλ 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο, κε ηελ νινθιήξσζε ησλ νπνίσλ 

δηελεξγείηαη ε Δηήζηα Απνγξαθή ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ αιιά θαη ε ηαπηνπνίεζή 

ηνπο κε ην Μεηξψν Παγίσλ. θνπφο ηεο Απνγξαθήο ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ είλαη ε 

θαηαγξαθή, ε παξαθνινχζεζε, ν έιεγρνο θαη ε απνηίκεζε ησλ Παγίσλ ηνηρείσλ ζε θαζνξηζκέλε 

ρξνληθή ζηηγκή. Σα Πάγηα Πεξηνπζηαθά ηνηρεία εηζάγνληαη ζην Ννζνθνκείν απφ ηελ 

Γηαρείξηζε/Απνζήθε κε αλαιψζηκνπ πιηθνχ. Δθφζνλ έρεη ππνγξαθεί ε ζρεηηθή ζχκβαζε κε ηνλ 

πξνκεζεπηή, πξαγκαηνπνηείηαη ε παξαγγειία ηνπ παγίνπ εμνπιηζκνχ, ε παξάδνζή ηνπ εθ κέξνπο 

ηνπ πξνκεζεπηή θαζψο θαη ε παξαιαβή ηνπ απφ ηελ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο (ε Δπηηξνπή 

απηή είλαη ηξηκειήο θαη ζπζηήλεηαη θαηφπηλ απνθάζεσο ηεο Γηνίθεζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ). Σν 

Γξαθείν Γηαρείξηζεο Τιηθνχ εθηππψλεη ηηο θαηαζηάζεηο (αλά ρψξν εγθαηάζηαζεο) κε ηα πξνο 

απνγξαθή πάγηα θαη ηηο παξαδίδεη ζηελ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο. ηηο θαηαζηάζεηο απηέο 

ππάξρεη κία θελή ζηήιε, φπνπ θαηαγξάθνληαη νη πνζφηεηεο πνπ κεηξνχληαη αλά πάγην. ε θάζε 

Πάγην Πεξηνπζηαθφ ηνηρείν επηθνιιάηαη εηηθέηα, ζηελ νπνία αλαγξάθεηαη ε εκεξνκελία 

απνγξαθήο ηνπ θάζε παγίνπ. ηε ζπλέρεηα, δηεμάγεηαη ε απνγξαθή ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ 

ηνηρείσλ απφ ηελ Δπηηξνπή Φπζηθήο Απνγξαθήο θαη βάζεη ησλ θαηαζηάζεσλ απνγξαθήο 

ζπληάζζεηαη ην Πξσηφθνιιν Απνγξαθήο, ζην νπνίν επηζεκαίλνληαη ηπρφλ πιενλάζκαηα ή 

ειιείκκαηα πνπ παξαηεξήζεθαλ ζηα πάγηα. Δλεκεξψλεηαη ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηα 

απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο θαη επνκέλσο γηα ηηο ηπρφλ απνθιίζεηο πνπ θαηαγξάθεθαλ. Ύζηεξα 

απφ ιεπηνκεξή έιεγρν ησλ πνζνηήησλ θαη ησλ εηδψλ ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ πνπ 

θαηαγξάθεθαλ, εγθξίλεηαη νξηζηηθά απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ην Πξσηφθνιιν 

Απνγξαθήο. Αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε έγθξηζε απφ ηελ Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ, ηα ζηνηρεία ηεο 

απνγξαθήο θαηαρσξνχληαη ζην Μεηξψν Παγίσλ. Πξαγκαηνπνηείηαη ε ηαπηνπνίεζε ησλ 

ινγηζηηθψλ εγγξαθψλ κε ην Μεηξψν Παγίσλ, ιφγσ ζεκαληηθψλ απνθιίζεσλ είηε κεηαμχ ηνπ 

Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο είηε κεηαμχ ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ θαη ηεο Φπζηθήο 

Απνγξαθήο. Σέινο, θαζνξίδεηαη ε κέζνδνο κε ηελ νπνία ζα ππνινγηζηνχλ νη απνζβέζεηο ησλ 

Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ. 
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Λογιςτιριο Μθτρϊο Παγίων Διοίκθςθ

Συμμετοχι ςτθν 
Επιτροπι 
Φυςικισ 

Απογραφισ

Εκτφπωςθ 
Καταςτάςεων 
Απογραφισ

Ετικζτεσ απογραφισ 
Ραγίων 

Ρεριουςιακϊν 
Στοιχείων

Διεξαγωγι 
Απογραφισ

Καταςτάςεισ 
Απογραφισ

Ρρωτόκολλο 
Απογραφισ

Ζγκριςθ 
Ρρωτοκόλλου 

Απογραφισ

Ταυτοποίθςθ 
Εγγραφϊν

Μζκοδοσ 
Υπολογιςμοφ 
Αποςβζςεων

Μθτρϊο 
Ραγίων

Στοιχεία 
Απογραφισ
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4.13.3 Καηαγξαθή όισλ ησλ Γεδνπιεπκέλσλ Δζόδσλ θαη Δμόδσλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θιεηόκελε Υξήζε 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα παξνπζηάδνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δεδνπιεπκέλσλ εζφδσλ θαη εμφδσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θιεηφκελε ρξήζε. 

θνπφο ηεο δηαδηθαζίαο απηήο είλαη λα ελεκεξσζεί ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηα 

νηθνλνκηθά ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπ. Σν Λνγηζηήξην αζρνιείηαη κε ηνλ 

έιεγρν θαη ηελ παξαθνινχζεζε ηεο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Αξρηθά, ην 

Λνγηζηήξην ηηκνινγεί θαη θαηαρσξεί φια ηα έζνδα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

πγείαο. Πξνζδηνξίδεηαη ν κεηαβαηηθφο ινγαξηαζκφο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαρσξεζνχλ ηα έζνδα πνπ 

πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο. Ζ θαηαρψξεζε ησλ εζφδσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ επηρνξεγήζεηο, 

πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ είζπξαμε θαη ηελ έθδνζε γξακκαηίνπ είζπξαμεο. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα 

ηελ θαηαρψξεζε φισλ ησλ εζφδσλ θαη ησλ εμφδσλ απφ κηζζψκαηα. Σέινο, θαηαρσξνχληαη νη 

δαπάλεο πνπ αθνξνχλ ηελ θιεηφκελε ρξήζε. 

Λογιςτιριο

Τιμολόγθςθ και 
Καταχϊρθςθ όλων των 

εςόδων Ραροχισ 
Υπθρεςιϊν Υγείασ

Μεταβατικόσ 
Λογαριαςμόσ

Καταχϊρθςθ 
Εςόδων από 
Εγκεκριμζνεσ 

Επιχορθγιςεισ

Καταχϊρθςθ 
Εςόδων / Εξόδων 
από Μιςκϊματα 

Καταχϊρθςθ όλων 
των Εξόδων Χριςθσ
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4.13.4 πκθσλία ησλ Γεδνκέλσλ ησλ Τπνζπζηεκάησλ κε ηα Γεδνκέλα ηεο 

Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

ην παξαθάησ δηάγξακκα ξνήο, αλαιχνληαη νη δηαδηθαζίεο πνπ αθνινπζνχληαη γηα ηελ ζπκθσλία 

ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ κε ηα δεδνκέλα ηεο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. Σν Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηελ 

παξαθνινχζεζε θαη ηνλ έιεγρν ηεο ζπκθσλίαο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ κε ηα ζηνηρεία 

ησλ θπθισκάησλ ινγηζηηθήο. Δλεκεξψλνληαη νη Γηαρεηξίζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

ηαθηνπνίεζε ησλ εθθξεκνηήησλ πνπ εκθαλίδνληαη ζηα ππνζπζηήκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

Πξαγκαηνπνηείηαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ, ησλ 

Δζφδσλ (είηε απηά πξνέξρνληαη απφ πειάηεο είηε απφ αιινχ), ησλ Απνζεθψλ ησλ Τιηθψλ, ησλ 

Πξνκεζεπηψλ, ησλ Λνηπψλ Γαπαλψλ (ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νη ππνρξεψζεηο πξνκεζεπηψλ), 

ηεο Μηζζνδνζίαο θαη ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ κε ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο θαη 

Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. Απνζηέιινληαη ζηελ Γηαρείξηζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ αλαθνξέο γηα 

ηελ πινπνίεζε ηεο ζπκθσλίαο ησλ ππνινίπσλ ησλ ππνζπζηεκάησλ. Γηα λα επηηεπρζεί ε ζπκθσλία 

απηή, ε Γηαρείξηζε Υξεκαηηθψλ Γηαζεζίκσλ πξνβαίλεη ζε ζπκθσλία ηνπ Κεληξηθνχ Σακείνπ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ κε ηα επηκέξνπο ηακεία. Έπεηηα, ζπληάζζεηαη ην Πξσηφθνιιν, ζην νπνίν έρνπλ 

θαηαγξαθεί ηα κεηξεηά πνπ θαηακεηξήζεθαλ, θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ εθπξφζσπν ηνπ 

Λνγηζηεξίνπ θαη ηνπ Σκήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ. ηελ ζπλέρεηα, πξαγκαηνπνηείηαη ε 

ζπκθσλία ησλ ππνινίπσλ ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ (θαηαζέζεηο φςεσο θαη θαηαζέζεηο 

πξνζεζκίαο), κέζσ ησλ αληηγξάθσλ θίλεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ (extrait ηξαπέδεο), κε ηνλ 

Απνινγηζκφ ηεο ρξήζεο. 
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Λογιςτιριο
Διαχείριςθ Χρθματικϊν 

Διακεςίμων

Σμιμα Εςωτερικοφ 
Ελζγχου

Σράπεηεσ

Ενθμζρωςθ 
Διαχειρίςεων  για 

Τακτοποίθςθ 
Εκκρεμοτιτων

Αναφορζσ για 
ςυμφωνία 
υπολοίπων

Συμφωνία 
Υπολοίπων

Συμφωνία 
Κεντρικοφ με 

επιμζρουσ 
Ταμεία

Ρρωτόκολλο 
καταμζτρθςθσ 

μετρθτϊν

Υπογραφι 
εκπροςϊπου

Υπογραφι 
εκπροςϊπου

Συμφωνία 
Κατακζςεων 

Πψεωσ / 
Ρροκεςμίασ υμφωνία

Extrait 
τραπζηθσ

Συμφωνία με 
Απολογιςμό 

Χριςθσ

Απαιτι-
ςεων/

Εςόδων

Αποκθκϊν 
Υλικϊν

Ρρομθκευτϊν
Μθτρϊου 

Ραγίων
Λοιπϊν 

Δαπανϊν
Μιςκοδοςίασ ΔΛ

Υποςυςτιματα
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4.13.5 Κνζηνιόγεζε αλά Σκήκα Ννζνθνκείνπ 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, παξνπζηάδεηαη ε δηαδηθαζία κέζσ ηεο νπνίαο δηεμάγεηαη ε 

θνζηνιφγεζε θάζε ηκήκαηνο ηνπ Ννζνθνκείνπ. Σν Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ αζρνιείηαη κε 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ θέληξσλ θφζηνπο γηα ηελ λνζειεία ηνπ θάζε αζζελνχο. Αθνχ ην Λνγηζηήξην 

έρεη νινθιεξψζεη ηελ ζπκθσλία ησλ Ηζνδπγίσλ θαζνιηθνχ εμφδσλ θαη εζφδσλ κε ηνπο 

ινγαξηαζκνχο ηεο Γεληθήο θαη Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, εθηππψλεηαη ην Ηζνδχγην ησλ 

δεπηεξνβαζκίσλ. Γειαδή, εθηππψλεηαη ην Ηζνδχγην ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο (πεξηιακβάλεη ηηο 

νκάδεο 1, 2, 3, 5, 6, 7 γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο αμίαο θηήζεο ησλ παγίσλ, ηεο θίλεζεο ησλ 

απνζεκάησλ, ησλ απαηηήζεσλ, ησλ ππνρξεψζεσλ, ησλ δεδνπιεπκέλσλ εμφδσλ θαη εζφδσλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ αληίζηνηρα) θαη ην Ηζνδχγην ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο (πεξηιακβάλεη ηνλ 

ινγαξηαζκφ 92 «Θέζεηο θέληξα θφζηνπο» γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηνπ θφζηνπο παξνρήο 

πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ αλά θέληξν θφζηνπο, εθφζνλ ιεηηνπξγεί ην θχθισκα ηεο Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο ζην Ννζνθνκείν). ηε ζπλέρεηα, δηεξεπλάηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε θνζηνιφγεζε ζε θάζε Σκήκα ηνπ Ννζνθνκείνπ. Ο ηξφπνο ππνινγηζκνχ ηνπ 

θφζηνπο, βαζίδεηαη ζηελ κεληαία θίλεζε πνπ έρεη θαηαγξαθεί αλά Σκήκα θαη Τπεξεζία ηνπ 

Ννζνθνκείνπ. Δπίζεο, βάζεη ηεο κεληαίαο θίλεζεο ησλ Σκεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

δηακνξθψλνληαη ηα θξηηήξηα κε ηα νπνία ζα δηαλεκεζεί ην θφζηνο. Έηζη, πινπνηείηαη ε δηαδηθαζία 

ηνπ πξνζδηνξηζκνχ ηνπ θφζηνπο ησλ δσξεάλ λνζειεηψλ. 
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     Λογιςτιριο
Σμιματα και Τπθρεςίεσ 

Νοςοκομείου

Συμφωνία Ιςοηυγίων 
Κακολικοφ

Εξόδων / Εςόδων

Ιςοηφγιο Γενικισ 
Λογιςτικισ

Ιςοηφγιο 
Αναλυτικισ 
Λογιςτικισ

Επεξεργαςία 
Υπολογιςμοφ 

Κόςτουσ

Μθνιαία Κίνθςθ 
ανά Τμιμα 

Διαμόρφωςθ 
Κριτθρίων 
Διανομισ

Ρροςδιοριςμόσ 
Κόςτουσ Δωρεάν 

Νοςθλείασ

    



   ~ 99 ~ 
 

4.13.6 Καηάξηηζε Οηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

ην ζπγθεθξηκέλν δηάγξακκα ξνήο, πεξηγξάθεηαη ν ηξφπνο κε ηνλ νπνίν ζπληάζζνληαη νη 

ζπλνιηθέο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο πνπ πξέπεη λα θαηαξηηζηνχλ απφ ην Ννζνθνκείν. Σν 

Λνγηζηήξην ηνπ Ννζνθνκείνπ αζρνιείηαη κε ηελ ζχληαμε ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ. 

Αξρηθά, δηελεξγνχληαη νη εγγξαθέο ηεο γεληθήο εθκεηάιιεπζεο, ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ δηάζεζεο. πληάζζεηαη ε θαηάζηαζε Ηζνινγηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ 

ρξήζεο θαη ησλ απνηειεζκάησλ δηάζεζεο. ηε ζπλέρεηα, ζπληάζζεηαη ην πξνζάξηεκα ζην νπνίν 

αλαθέξνληαη νη θαηαζηάζεηο ηνπ Ηζνινγηζκνχ ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο θαη δηάζεζεο. ην 

πξνζάξηεκα απηφ, δηεπθξηλίδνληαη νη βαζηθέο ινγηζηηθέο αξρέο ζηηο νπνίεο ζηεξίρηεθε ε ζχληαμε 

ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ, νη κέζνδνη απνηίκεζεο πνπ πηνζεηήζεθαλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο 

πεξηνπζίαο ηεο Μνλάδαο Τγείαο, ε κέζνδνο απφζβεζεο κέζσ ηεο νπνίαο απεηθνλίζηεθε ε εηήζηα 

θζνξά ή κεραλνινγηθή απαμίσζε ησλ Παγίσλ Πεξηνπζηαθψλ ηνηρείσλ, νη πξνβιέςεηο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ ελδερφκελσλ θηλδχλσλ, νη δηεπθξηλίζεηο εηδηθψλ θνλδπιίσλ 

ηνπ Ηζνινγηζκνχ θαη ησλ απνηειεζκάησλ ρξήζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηά ηελ Οηθνλνκηθή 

Γηεχζπλζε θξίλνληαη ρξήζηκεο γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ ινγηζηηθψλ αξρψλ πνπ 

εθαξκφζηεθαλ. Έπεηηα, ππνγξάθνληαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ζπληάζζεηαη εηζήγεζε 

πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην απφ ηνπο αξκφδηνπο. Τπνβάιινληαη, νη ππνγεγξακκέλεο 

νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ε εηζήγεζε, ζην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην γηα έγθξηζε. Σν Γηνηθεηηθφ 

πκβνχιην εγθξίλεη ηηο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο θαη ηηο ππνβάιιεη ζηελ Τγεηνλνκηθή Πεξηθέξεηα 

(Τ.ΠΔ) γηα έιεγρν. Μεηά ηελ δηεμαγσγή ηνπ ειέγρνπ ηνπο, νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο 

δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 
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Λογιςτιριο Διοικθτικό υμβοφλιο
Τγειονομικι 

Περιφζρεια (Τ.ΠΕ)

Εγγραφζσ Γενικισ 
Εκμετάλλευςθσ και 

Αποτελεςμάτων 

Σφνταξθ Κατάςταςθσ 
Ιςολογιςμοφ 

Αποτελεςμάτων

Σφνταξθ 
Διευκρινιςτικοφ 
Ρροςαρτιματοσ

Υπογραφι 
Οικονομικϊν 
Καταςτάςεων

Ειςιγθςθ προσ το 
Διοικθτικό 
Συμβοφλιο

Υποβολι για 
ζγκριςθ από το 

Διοικθτικό 
Συμβοφλιο

Ζγκριςθ 
Διοικθτικοφ 
Συμβουλίου

Υποβολι ςτθν 
Υγειονομικι 
Ρεριφζρεια

Ζλεγχοσ

Βαςικζσ 
Λογιςτικζσ 

Αρχζσ

Μζκοδοι 
Αποτίμθςθσ

Μζκοδοσ 
Απόςβεςθσ

Ρροβλζψεισ 
Κινδφνων

Ειδικζσ 
Διευκρινθςεισ

Χριςιμεσ 
Ρλθροφορίεσ
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63 Σα δηαγξάκκαηα ξνήο ζρεδηάζηεθαλ κε βάζε ηηο δηαδηθαζίεο, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ελφο 

Ννζνθνκείνπ 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5 

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

Σν Απινγξαθηθφ χζηεκα (θαηαγξάθεη κφλν ηηο εηζπξάμεηο θαη ηηο πιεξσκέο) δελ παξαθνινπζεί 

θαη δελ απνηππψλεη ηελ νηθνλνκηθή δηαρείξηζε κέζσ Οινθιεξσκέλνπ Πιεξνθνξηαθνχ 

πζηήκαηνο, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ε εζσινγηζηηθή θνζηνιφγεζε 

αιιά θαη ν έιεγρνο ηνπ θφζηνπο ζηηο δηάθνξεο θιηληθέο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ζηα ηκήκαηα απφ ηα 

νπνία απηέο απαξηίδνληαη. Δλ αληηζέζεη, ην Γηπινγξαθηθφ χζηεκα είλαη έλα ζχγρξνλν, 

νινθιεξσκέλν, πινχζην θαη δνθηκαζκέλν ζε φιν ηνλ θφζκν Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα 
νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ελφο Οηθνλνκηθνχ Οξγαληζκνχ. Απνηειεί ην ζπνπδαηφηεξν 

Πιεξνθνξηαθφ χζηεκα θάζε Οηθνλνκηθνχ Οξγαληζκνχ θαζψο: 

 Παξάγεη αμηφπηζηεο πιεξνθνξίεο, πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ πξνγξακκαηηζκνχ θαη ηνπ ειέγρνπ. 

 Καζηζηά δπλαηή ηελ ζχλδεζε κε άιια πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα παξαγσγήο. 

 Πξνζθέξεη κία νινθιεξσκέλε εηθφλα ηνπ Οηθνλνκηθνχ Οξγαληζκνχ φρη κφλν ζηελ 

δηνίθεζή ηνπ αιιά θαη ζηνπο εθηφο δηνίθεζεο ελδηαθεξφκελνπο. 

θνπφο ηεο εθαξκνγήο ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο είλαη: 

 Ζ θαηαγξαθή ηεο πεξηνπζίαο ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο, ε νπνία ζα ζπκβάιιεη ζηελ 

νξζή δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζή ηεο θαη ζα απνηειέζεη αλαζηαιηηθφ παξάγνληα ζηνπο 

επίδνμνπο θαηαπαηεηέο. 

 Ζ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ ππνρξεψζεσλ θαη ησλ απαηηήζεψλ ηεο Γεκφζηαο 

Μνλάδαο Τγείαο. 

 Ζ παξαθνινχζεζε θαη ζχγθξηζε ησλ εζφδσλ, κε ηα έζνδα ησλ πξνεγνχκελσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο. 

 Ζ δπλαηφηεηα θνζηνιφγεζεο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο 

Τγείαο. 

 Ο ηακεηαθφο πξνγξακκαηηζκφο, δειαδή ε άξηζηε δηαρείξηζε ησλ πφξσλ πνπ πξνζθέξνληαη 

γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο θαη εηδηθφηεξα ηνπ δεκνζίνπ 

ρξήκαηνο. 

 Ο πξνζδηνξηζκφο ησλ αληηθεηκεληθψλ απνηειεζκάησλ, πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ιεηηνπξγία 

ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο (ηα αληηθεηκεληθά απνηειέζκαηα κπνξεί λα είλαη 

ζπλνιηθά αιιά θαη αλαιπηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ έλα πνιχ ρξήζηκν εξγαιείν ζηελ 

δηαδηθαζία ιήςεο ησλ απνθάζεσλ). 

Ζ εθαξκνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ πζηήκαηνο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ζεσξείηαη έλαο 

πξαγκαηηθφο εθζπγρξνληζκφο. Πνιιέο είλαη νη ζεηηθέο επηπηψζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ. Οξηζκέλεο απφ απηέο είλαη: 

 Ζ παξνπζίαζε ηεο πξαγκαηηθήο νηθνλνκηθήο θαηάζηαζεο, αλάιπζεο θαη ζχγθξηζεο ησλ 

ζηνηρείσλ ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο, κέζσ ηεο ζχληαμεο θαη δεκνζίεπζεο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ηεο θαηαζηάζεσλ (Ηζνινγηζκφο θαη Απνηειέζκαηα Υξήζεο). 
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 Ζ γξήγνξε, αμηφπηζηε θαη αζθαιή πιεξνθφξεζε ησλ Γηνηθήζεσλ γηα ηα νηθνλνκηθά 

κεγέζε (ζρεηίδνληαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο νηθνλνκηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο, κε ηα δηθαηψκαηα, κε ηα πάγηα 

πεξηνπζηαθά ζηνηρεία, κε ηηο απαηηήζεηο θαη κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, κε ηα θφζηε 

ιεηηνπξγίαο αλά δξαζηεξηφηεηα θαζψο θαη κε ηα απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ 

απηέο). 

 Ο πξνγξακκαηηζκφο ησλ πιεξσκψλ θαη ησλ εηζπξάμεσλ γηα ηελ νξζή ηακεηαθή δηαρείξηζε 

ηεο Γεκφζηαο Μνλάδαο Τγείαο. 

 Σέινο, ε δπλαηφηεηα άζθεζεο δηαρεηξηζηηθνχ θαη δηνηθεηηθνχ έιεγρνπ ζηελ Γεκφζηα 

Μνλάδα Τγείαο. 

Δλ θαηαθιείδη, κε ηελ εθαξµνγή ηνπ Γηπινγξαθηθνχ ζπζηήµαηνο επηηπγράλεηαη ε αλαγλψξηζε, ε 

µέηξεζε, ε ζπζηεµαηηθή θαηαρψξηζε, ε ζπζρέηηζε θαη παξνπζίαζε ησλ ρξεµαηννηθνλνµηθψλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηηο λνζνθνµεηαθέο µνλάδεο, µε ζηφρν ηελ ππνβνήζεζε ησλ 

αξµφδησλ αξρψλ γηα ηε ιήςε νξζφηεξσλ απνθάζεσλ θαη ηελ άζθεζε απνηειεζµαηηθφηεξεο 

πνιηηηθήο πγείαο. Σν Γηπινγξαθηθφ χζηεµα είλαη παγθνζκίσο δηαδεδνµέλν θαη έρεη απεξηφξηζηεο 

δπλαηφηεηεο παξνρήο νηθνλνµηθψλ πιεξνθνξηψλ ζηηο Γηνηθήζεηο ησλ λνζνθνµεηαθψλ µνλάδσλ. 

Χζηφζν, ζα πξέπεη λα ππάξρεη ζπλερήο αλαλέσζε θαη ελεµέξσζε ησλ ειεθηξνληθψλ ζπζηεµάησλ 

θαη ινγηζµηθψλ πνπ ρξεζηµνπνηνχληαη γηα ηελ ινγηζηηθή παξαθνινχζεζε ησλ λνζνθνµεηαθψλ 

µνλάδσλ, έηζη ψζηε λα εληζρπζεί ε απνηειεζµαηηθφηεηα θαη ε δηαθάλεηα ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

ζρεηηθψλ θνλδπιίσλ. 

Ζ είζνδνο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζε φια ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, απνηειεί έξγν πςειήο 

πξνηεξαηφηεηαο θαη ζπνπδαηφηεηαο. Γηα ηελ νξζή εθαξκνγή ηεο ζα πξέπεη ηα θνζηνινγηθά 

δεδνκέλα, ηφζν ζε επίπεδν θέληξνπ θφζηνπο (Ηαηξηθφ Σκήκα) φζν θαη ζε επίπεδν θνξέα θφζηνπο 

(DRGs-ΚΔΝ), λα δηεμάγνληαη κε ηνλ ίδην ηξφπν, έηζη ψζηε λα είλαη ζπγθξίζηκα. Σν θφζηνο ζε έλα 

Ννζνθνκείν κπνξεί λα ππνινγηζηεί είηε αλά θιηληθή είηε αλά δηαγλσζηηθφ εξγαζηήξην είηε αλά 

εμέηαζε είηε αλά αζζελή. Ζ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο θνζηνιφγεζεο είλαη ν αζζελήο, ν νπνίνο 

παξαθνινπζείηαη απφ ηελ εηζαγσγή ηνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο λνζειείαο ηνπ θαη κέρξη ηελ έμνδφ 

ηνπ απφ ην Ννζνθνκείν θαη ηελ δηαρεηξηζηηθή ηνπ ηαθηνπνίεζε. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη νη πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζηελ 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ ζρεηηθά κε: 

 Σν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ επηµέξνπο ηµεµάησλ. 

 Σν θφζηνο ζπγθεθξηµέλσλ ιεηηνπξγηψλ. 

 Σνλ πξνγξαµµαηηζµφ θαη ηνλ έιεγρν ηεο δξάζεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 Σε ιήςε απνθάζεσλ. 

Χζηφζν, γηα ηελ ρξήζε ηεο κεραλνγξαθεκέλεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα Ννζνθνκεία 

απαηηνχληαη πνιχπινθα θαη πςεινχ θφζηνπο ινγηζκηθά ζπζηήκαηα. Απηφ, κπνξεί λα 

ραξαθηεξηζηεί σο ην κνλαδηθφ κεηνλέθηεκα ηεο εθαξκνγήο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα 

Πιεξνθνξηαθά πζηήκαηα ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο. 

Απφ ηα παξαπάλσ γίλεηαη αληηιεπηή ε ζπνπδαηφηεηα ηεο ηήξεζεο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο. 

Δίλαη αδχλαηε ε ιήςε νξζψλ απνθάζεσλ ρσξίο αμηφπηζηα θαη έγθπξα θνζηνινγηθά ζηνηρεία. 

Μέζσ ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο, είλαη δπλαηή ε βειηίσζε ηεο παξνρήο πγεηνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ πξνο ηνπο πνιίηεο. 
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ε φια ηα Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, είρε δνζεί ρξνληθφ πεξηζψξην έσο 30/9/2013 γηα ηελ παξνρή 

πιεξνθνξηψλ θφζηνπο θαη ζπγθεθξηκέλα παξνρή πιεξνθνξηψλ αλά Κχξην Κέληξν Κφζηνπο 

(Ηαηξηθφ Σκήκα). Απφ 01/10/2013 έσο 31/12/2013 ζα έπξεπε λα πξνβνχλ ζε φιεο ηηο απαξαίηεηεο 

ελέξγεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο πιήξνπο θνζηνιφγεζεο, έηζη ψζηε απφ 

01/01/2014 λα ήηαλ δπλαηή ε δηακφξθσζε ηνπ θφζηνπο θαη ζε επίπεδν θνξέσλ θφζηνπο (ΚΔΝ). 

Παξαηίζεηαη έλαο πίλαθαο, ζηνλ νπνίν θαηαγξάθεηαη ε εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηα 

Ννζνθνκεία ηεο 6
εο 

ΤΠΔ, ζχκθσλα κε ηηο δεκνζηεπζείζεο νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο ρξήζεσο 

2013: 

 

        

ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ 

ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ 

ΛΟΓΗΣΗΚΖ 

      

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ 

Γ.Ν. ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΝΑΗ  

Δ.Ν.Ν.Θ. ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΝΑΤΠΛΗΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΠΑΗΓΧΝ ΠΑΣΡΧΝ 

"ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΗΟ" 

ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΜΔΟΛΟΓΓΗΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΠΡΔΒΔΕΑ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΝΑΗ  

           

Γ.Ν.ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ 

"Γ.ΥΑΣΕΖΚΧΣΑ" 

 

ΝΑΗ 

 

ΔΚΚΡΔΜΔΗ Ζ ΔΝΣΑΞΖ 

ΣΖ ΜΗΘΟΓΟΗΑ - 

ΤΠΑΡΥΔΗ ΠΡΟΧΡΗΝΟ 

ΗΟΕΤΓΗΟ 

Γ.Ν. ΛΖΞΟΤΡΗΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΑΗΓΗΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΑΡΓΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΛΔΤΚΑΓΑ ΝΑΗ  
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Γ.Ν. ΑΜΑΛΗΑΓΑ ΝΑΗ  

Γ.Ν. - Κ.Τ. ΜΟΛΑΧΝ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΠΑΡΣΖ ΝΑΗ  

Γ.Ν.-Κ.Τ. ΦΗΛΗΑΣΧΝ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΣΡΗΠΟΛΖ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΑΓΡΗΝΗΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΑΡΣΑ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΚΑΛΑΜΑΣΑ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΚΔΡΚΤΡΑ ΝΑΗ ΜΔΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Γ.Ν. ΚΟΡΗΝΘΟΤ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΠΑΣΡΧΝ Ο ΑΓΗΟ 

ΑΝΓΡΔΑ 

ΝΑΗ ΜΔΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Γ.Ν. ΠΤΡΓΟΤ ΝΑΗ ΜΔΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Γ.Ν. Κ.Τ. ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΚΡΔΣΔΝΧΝ ΝΑΗ  

Γ.Ν. ΚΤΠΑΡΗΗΑ ΝΑΗ  

Π.Γ.Ν.Η ΝΑΗ ΜΔΡΗΚΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ 

Π.Γ.Ν.Π ΝΑΗ  

Πίνακας 5.1: “Καηάρηιζη, Έλεγτος και Γημοζίεσζη Οικονομικών Καηαζηάζεων Υρήζης 2013” 

Πηγή: “6
η
 Τ.ΠΔ” 
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Αλαζηαιηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο είλαη ε πνιππινθφηεηα 

ηεο θνζηνιφγεζεο ππεξεζηψλ, πιηθψλ θαη θαξκάθσλ ζε Κέληξα Κφζηνπο ελφο Ννζνθνκείνπ. 

Μέρξη θαη ζήκεξα, ηα Κέληξα Κφζηνπο δελ δχλαληαη λα ππνινγηζηνχλ κε αθξίβεηα (γηα 

παξάδεηγκα πψο ζα θνζηνινγεζεί έλα θνκκάηη επηδέζκνπ ή ε θαηαλάισζε κηζνχ νξνχ;). Σν 

γεγνλφο απηφ, δηθαηνινγεί ην ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ θαζίζηαηαη δπλαηή ε πιήξεο εθαξκνγή ηνπ 

ζπζηήκαηνο ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο ζηηο Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΤ. Χζηφζν, 

επλντθή ζα ήηαλ ε νκνγελνπνίεζε ησλ Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ, θαζψο παξαηεξείηαη 

έιιεηςε επζπγξακκηζκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ Γεκφζησλ Μνλάδσλ Τγείαο. Γηα ηελ επίηεπμε απηήο, 

ζα κπνξνχζε λα επηβιεζεί απφ ην θξάηνο ε εθαξκνγή ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ ζε φια ηα 

Ννζνθνκεία ηνπ ΔΤ, γεγνλφο πνπ ζα εμππεξεηνχζε ζηελ νκνηνκνξθία εθηέιεζεο ησλ 

δηαδηθαζηψλ, ζηελ νκνηνγέλεηα ησλ δεδνκέλσλ θαζψο επίζεο θαη ζηελ ζπκβαηφηεηα ησλ 

Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ. Έηζη, φιεο νη Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ηνπ ΔΤ ζα 

ζπιιεηηνπξγνχζαλ έρνληαο λα αληηκεησπίζνπλ ηα ίδηα κεηνλεθηήκαηα. 

Απφ ηελ πεξηγξαθή ησλ δηαδηθαζηψλ, κε ηηο νπνίεο αζρνιείηαη ην Οηθνλνκηθφ Σκήκα ελφο 

Ννζνθνκείνπ (κέζσ απηψλ ζρεδηάζηεθαλ θαη ηα δηαγξάκκαηα ξνήο), γίλεηαη αληηιεπηή ε 

ζεκαληηθφηεηα ηήξεζεο θαη ππνζηήξημεο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκάησλ: 

 ηελ δηαζχλδεζε ηνπ Γξαθείνπ Πξνκεζεηψλ κε ηηο ππφινηπεο δηαρεηξίζεηο ηνπ 

Ννζνθνκεηίνπ 

 ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ 

 ηελ εθαξκνγή ηνπ Μεηξψνπ Παγίσλ 

 ηνλ ηαηξνλνζειεπηηθφ θάθειν 

 ηελ ζχλδεζε ηνπ Λνγηζηεξίνπ κε ηα ΣΔΗ – ΣΔΠ – Απνγεπκαηηλά 

 ηελ ζχλδεζε ησλ ΣΔΗ – ΣΔΠ – Απνγεπκαηηλά κε ην Γξαθείν Κίλεζεο 

 ηελ ηήξεζε νξίνπ αζθαιείαο ζηηο θεληξηθέο απνζήθεο 

 ηελ ειεθηξνληθή ηήξεζε εκεξνκεληψλ ιήμεο θαξκάθσλ 

 ηελ εθαξκνγή ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο 

 ηελ δεκηνπξγία ειεθηξνληθψλ απνζεθψλ ζε θέληξα θφζηνπο 

Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ εμαζθαιίδεη θαη βειηηψλεη ηελ ξνή ησλ πεξηζζφηεξσλ δηαδηθαζηψλ 

αλά Γηαρείξηζε Ννζνθνκείνπ, αλά Σκήκα Ννζνθνκείνπ αιιά θαη αλά Κέληξν Κφζηνπο 

Ννζνθνκείνπ. Έηζη, κεηψλνληαη νη γξαθεηνθξαηηθέο απαηηήζεηο θαζψο θαη ε θφπσζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ. 
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