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Η θαηάξηηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Δεκόζησλ  

Μνλάδσλ Υγείαο κε βάζε ηελ αξρή ηνπ 

 δεδνπιεπκέλνπ ησλ εζόδσλ θαη ησλ εμόδσλ 



Ζ εξγαζία εληάζζεηαη ζηελ ζεκαηηθή ελόηεηα ηνπ Σπλεδξίνπ 

«Ννκνζεηηθόο θαη ηερλνινγηθόο εθζπγρξνληζκόο ηεο 

δηνηθεηηθήο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΕΣΥ». 

Δηάξζξσζε εηζήγεζεο 

Ζ δνκή ηεο εηζήγεζεο πεξηιακβάλεη: 

 Αλαθνξά ζηελ Γηεζλή Πξαθηηθή  

Οξηζκνύο – Δλλνηνινγηθνύο πξνζδηνξηζκνύο 

 Αλάπηπμε Υπνδείγκαηνο 



Γηεζλώο ζηε ινγηζηηθή ηνπ Γεκόζηνπ Τνκέα έρεη πηνζεηεζεί ε 

δεδνπιεπκέλε βάζε θαηά ηελ ζύληαμε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Η ρξήζε ηεο δεδνπιεπκέλεο  

βάζεο παγθνζκίσο 

Ωζηόζν ην εύξνο ηεο πηνζέηεζεο δηαθέξεη από ρώξα ζε ρώξα. 

Σε θάπνηεο ρώξεο ε δεδνπιεπκέλε βάζε ζύληαμεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ έρεη πηνζεηεζεί ζε επίπεδν ηνπηθώλ 

θπβεξλήζεωλ όπωο π.ρ. ε Οιιαλδία, ε Διβεηία, ε Ηηαιία θιπ αιιά 

όρη ζε επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο. 

Σε θάπνηεο άιιεο ρώξεο όπωο ε Ηζπαλία νη αιιαγέο ζεκεηώλνληαη 

ζε θεληξηθό επίπεδν. 



Πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ε δεδνπιεπκέλε βάζε εηζάγεηαη αξρηθά 

από ηκήκαηα  θξαηηθώλ νξγαληζκώλ θαη έπεηηα από ηνπο θξαηηθνύο 

νξγαληζκνύο ζπλνιηθά θαη ηειηθά εθαξκόδεηαη θαη ζε επίπεδν 

θεληξηθήο θπβέξλεζεο. Έηζη ππάξρνπλ ρώξεο όπωο ε Γεξκαλία θαη 

ε Οιιαλδία πνπ ε δεδνπιεπκέλε βάζε έρεη πηνζεηεζεί από 

θάπνηα ηκήκαηα (Υπνπξγεία) ελώ άιιεο όπωο ην Βέιγην, ε 

Οπγγαξία θαη ε Ηξιαλδία ρξεζηκνπνηνύλ ηελ δεδνπιεπκέλε βάζε 

όηαλ ζέινπλ λα παξέρνπλ πξόζζεηε πιεξνθόξεζε ε νπνία δελ 

απνηππώλεηαη ζηηο θαηαζηάζεηο ηνπο πνπ ζπληάζζνληαη ζε 

ηακεηαθή βάζε.   

Η ρξήζε ηεο δεδνπιεπκέλεο  

βάζεο παγθνζκίσο 

Οη πεξηζζόηεξεο ρώξεο ρξεζηκνπνηνύλ ηελ ηακεηαθή βάζε ζε 

επίπεδν θεληξηθήο θπβέξλεζεο ελώ κόλν ε Απζηξαιία, ε Νέα 

Εειαλδία, ε  Σνπεδία θαη ην Ζλωκέλν Βαζίιεην ζπληάζζνπλ 

πξνϋπνινγηζκό ζε δεδνπιεπκέλε βάζε.  



Ο πξνϋπνινγηζκόο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, ζεκαίλεη ηελ 

εθαξκνγή ηωλ γεληθά απνδεθηώλ αξρώλ ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηνλ έιεγρν ηωλ δεκνζίωλ εζόδωλ θαη εμόδωλ. Σηελ 

πξάμε, ζεκαίλεη ηελ αλαγλώξηζε ηωλ ζπλαιιαγώλ όηαλ απηέο 

εκθαλίδνληαη, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν πνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά, 

πιεξωκή ή είζπξαμε, κεηξεηώλ. Γειαδή, νη ζπλαιιαγέο 

αλαγλωξίδνληαη θαη θαηαρωξνύληαη όηαλ πξαγκαηνπνηείηαη ε 

αλάιωζε ή ε πώιεζε αγαζώλ ή ππεξεζηώλ θαη  όηαλ απμάλνπλ νη 

ππνρξεώζεηο ή απαηηήζεηο καο. Σεκαληηθή δηαθνξά εηζάγεη ε 

ρξήζε ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαη ζηνλ ηνκέα ηωλ πάγηωλ 

πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείωλ, ηα νπνία αλαγλωξίδνληαη θαη 

απνζβέλνληαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ωθέιηκεο δωήο ηνπο ελώ κε 

ηελ ηακεηαθή βάζε ην θόζηνο απηώλ αλαγλωξίδνληαλ κόλν ωο 

εθξνή κεηξεηώλ θαηά ην έηνο απόθηεζήο ηνπο.  

Οξηζκνί – Ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 



Ζ εθαξκνγή ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαηά ηνλ πξνϋπνινγηζκό 

ηωλ εζόδωλ ζεκαίλεη ζηελ πξάμε όηη ωο έζνδα ζα θαηαρωξνύληαη 

ηα έζνδα πνπ αλακέλεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηεο ρξήζεο θαη όρη όζα αλακέλεηαη λα εηζπξαρζνύλ. 

Οξηζκνί – Ελλνηνινγηθνί πξνζδηνξηζκνί 

Όζνλ αθνξά ηα έμνδα, ζα πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηα έμνδα πνπ 

πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ θαη όρη εθείλα ηα νπνία 

ζπλνδεύνληαη από ηακεηαθή εθξνή. Θα πξέπεη δειαδή ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό λα παξνπζηάδνληαη ηα έμνδα γηα ηα νπνία ζα 

αλαιεθζεί ε αληίζηνηρε ππνρξέωζε θαη όρη εθείλα γηα ηα νπνία ζα 

ππάξμεη έληαικα πιεξωκήο. Δπίζεο ν πξνϋπνινγηζκόο ζα πξέπεη 

λα εκθαλίδεη θαη ηα κε ηακεηαθά έμνδα πνπ δεκηνπξγνύληαη κε ηελ 

ρξήζε ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαη εηδηθόηεξα ηηο απνζβέζεηο 

θαη ηηο πξνβιέςεηο.  



Αλάπηπμε Υπνδείγκαηνο 

Σην παξαθάηω δηάγξακκα παξαηίζεηαη ε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ 

ζπλνιηθνύ θαη ηωλ επηκέξνπο πξνϋπνινγηζκώλ. Ο πξνϋπ/ζκόο 

εζόδωλ λνζειείαο είλαη ε βάζε πάλω ζηελ νπνία αλαπηύζζνληαη 

όινη νη πξνϋπνινγηζκνί. 



Πποχπολογιζθείζερ ημέπερ 
νοζηλείαρ ανά Τμήμα ζε 

ζςγκεκπιμένη σπονική πεπίοδο. 

Ημέπερ 
Νοζηλείαρ 

Αποκλίζειρ 

Έζοδα ανά ημέπα νοζηλείαρ Αξία ζε € 

Σςνολικά Έζοδα ζε Δςπϊ (€) ΧΧΧΧΧΧ ζε € 

Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ λνζειείαο 

Ο πξνϋπνινγηζκόο εζόδωλ λνζειείαο, θαηαξηίδεηαη από ηνπο 

αξκόδηνπο δηεπζπληέο θάζε ηκήκαηνο θαη απνηειεί ην ζεκείν 

εθθίλεζεο γηα ηελ θαηάξηηζε ελόο ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ, 

αθνύ όια ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπ, κεηαμύ ηωλ νπνίωλ, 

πξνϋπνινγηζκόο άκεζωλ πιηθώλ, έκκεζωλ πιηθώλ, απνζεκάηωλ, 

δηνηθεηηθώλ εμόδωλ εμαξηώληαη θαη ζπλδένληαη κε απηόλ.  

Πξνϋπνινγηζκόο Εζόδσλ Ννζειείαο Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Διζππάξειρ 

Αθοποων 
κάλςτη 
εξψδυν 

ηπέσοςζαρ 
σπήζηρ 

(δεδοςλες- 

μένερ) 

Αθοποων 
κάλςτη 
εξψδυν 

επψμενυν 
σπήζευν 

(πποειζππα-
σθείζερ) 

Αθοποων 
κάλςτη εξψδυν 
πποηγοωμενυν 

σπήζευν 
(Διζππακηέερ) 

Επισοπηγήζειρ          

Από ηακηικό 
κπαηικό 
πποπ/μό         

Από λοιπούρ 
θοπείρ         

κ.η.λ          

Πξνϋπνινγηζκόο εζόδσλ λνζειείαο 

Πξνϋπνινγηζκόο Εζόδσλ από Επηρνξεγήζεηο 



Άμεζα ςλικά πος απαιηοωνηαι ανά Τμήμα 
(ανάλςζη ανά καηηγοπία νοζοκομειακοω 

ςλικοω) 

Μονάδερ Χ Αξία ζε 
€ 

Αποκλίζειρ 

(+) Επιθςμηηό ηελικό απόθεμα άμεζων ςλικών ανά 
Τμήμα για ηο σπονικό διάζηημα πος επιλέγοςμε 
(μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ) 

Μονάδερ Φ Αξία ζε € 

Σςνολικέρ ανάγκερ ζε ππϊηερ ωλερ ηηρ πεπιψδος 
για ηο Τμήμα 

Μονάδερ Χ Αξία ζε 
€ 

(-) Απσικό απόθεμα άμεζων ςλικών ανά Τμήμα 
πποηγούμενος σπονικού διαζηήμαηορ πος 
επιλέγοςμε (μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ)    

Μονάδερ Φ Αξία ζε € 

Άμεζα ςλικά πος απαιηοωνηαι να αγοπαζθοων 
για ηο σπονικψ διάζηημα πος ζςνηάζζεηαι ο 
πποχπολογιζμψρ άμεζυν ςλικϊν για ηο Τμήμα   

Μονάδερ Χ Αξία ζε 

€ 

Πξνϋπνινγηζκόο άκεζσλ πιηθώλ 

Πξνϋπνινγηζκόο Άκεζσλ Υιηθώλ Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο: ΜΜ 



Απαιηοωμενερ ποζψηηηερ άμεζυν ςλικϊν πος 
απαιηοωνηαι ανά Τμήμα (ανάλςζη ανά καηηγοπία 
νοζοκομειακοω ςλικοω) και ζςγκεκπιμένη σπονική 
πεπίοδο (μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ).    

Μονάδερ  Αποκλίζειρ 

Φ Κόζηορ άμεζων ςλικών πος απαιηούνηαι ανά Τμήμα και  
σπονική πεπίοδο (μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ) 

ΦΦΦΦΦ € 

Κψζηορ σπηζιμοποίηζηρ άμεζυν ςλικϊν Τμήμαηορ για 
ζςγκεκπιμένη σπονική πεπίοδο  

ΧΧΧΧΧ € 

Πξνϋπνινγηζκόο άκεζσλ πιηθώλ 

Πξνϋπνινγηζκόο Φξεζηκνπνηνύκελσλ άκεζσλ Υιηθώλ Τξέρνληνο  

Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Έμμεζα ςλικά πος απαιηοωνηαι (ανάλςζη ανά καηηγοπία 
ςλικοω) για ηο Τμήμα    

Αξία (€) Αποκλίζειρ 

(+)Επιθςμηηό ηελικό απόθεμα έμμεζων ςλικών για ηο σπονικό 
διάζηημα πος επιλέγοςμε (μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ) για ηο 
Τμήμα. 

ΦΦΦΦΦ € 

Σςνολικέρ ανάγκερ ζε έμμεζα ςλικά Τμήμαηορ  ΧΧΧΧΧ € 

(-) Απσικό απόθεμα έμμεζων ςλικών πποηγούμενος σπονικού 
διαζηήμαηορ πος επιλέγοςμε (μήναρ, ηπίμηνο, εξάμηνο, έηορ) για ηο 
Τμήμα.    

ΦΦΦΦΦ € 

Έμμεζα ςλικά πος απαιηοωνηαι να αγοπαζθοων για ηο σπονικψ 
διάζηημα πος ζςνηάζζεηαι ο πποχπολογιζμψρ έμμεζυν 
ςλικϊν ηος Τμήμαηορ  

ΧΧΧΧΧ € 

Πξνϋπνινγηζκόο έκκεζσλ πιηθώλ 

Πξνϋπνινγηζκόο Έκκεζσλ Υιηθώλ Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Γιεςθςνηέρ 
Τμημάηυν 

Παν/κψ Ιαηπικψ 
Πποζυπικψ 

Δπιμεληηέρ  Α’ Δπιμεληηέρ Β’ Αποκλίζειρ 

Μιζθοί ππο-
ζωπικού (απ. x 
μηνιαίο κόζηορ) 

Επιδόμαηα 
(ζύμθωνα με ηην 
κείμενη επγαηική 

νομοθεζία) 

Εθημεπίερ 
(ημέπερ x 

ημεπήζιο κόζηορ) 

Λοιπέρ αποδοσέρ 
και επιδόμαηα 

Σςνολικψ 
κψζηορ άμεζηρ 

επγαζίαρ 

Πξνϋπνινγηζκόο άκεζεο εξγαζίαο 

Πξνϋπνινγηζκόο Άκεζεο Εξγαζίαο (Ιαηξηθνύ Πξνζσπηθνύ) Τξέρνληνο  

Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Πξνϋπνινγηζκόο έκκεζεο εξγαζίαο 

Πξνϋπνινγηζκόο Έκκεζεο Εξγαζίαο (Δηνηθεηηθνύ Πξνζσπηθνύ)  

Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 

Πποφζηάμενοι  
Τμημάηυν  

Γιοικηηικψ  
πποζυπικψ ανά 

καηηγοπία  

Αποκλίζειρ 

ΓΔ ΤΔ ΠΔ 

Μιζθοί πποζωπικού (απιθμόρ 
πποζωπικού x μηνιαίο κόζηορ)   

Επιδόμαηα (όπωρ πποβλέπονηαι) 

Σςνολικψ κψζηορ έμμεζηρ 
επγαζίαρ 



Δίδορ Δξψδος Αξία ζε € Αποκλίζειρ 

Έμμεζα ςλικά 

Έμμεζη επγαζία  

Σςνηήπηζη 

Θέπμανζη και Φωηιζμόρ 

Αζθάλιζηπα 

Αποζβέζειρ 

Φόποι ακίνηηηρ πεπιοςζίαρ 

ΦΜΥ 

Λοιπά γενικά έξοδα 

Πξνϋπνινγηζκόο γεληθώλ εμόδσλ 

Πξνϋπνινγηζκόο Γεληθώλ Εμόδσλ Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Δίδορ Δξψδος Αξία ζε € Αποκλίζειρ 

Μιζθοί Διοικηηών 

Μιζθοί μελών ΔΣ 

Επιδόμαηα και αμοιβέρ ζςνεδπιάζεων ΔΣ 

Διάθοπα διοικηηικά έξοδα 

Έξοδα γπαθείος γπαμμαηέαρ διοίκηζηρ  

Έξοδα γπαθείος διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ 

Γενικά λοιπά έξοδα 

Έξοδα μεηακινήζεων, διαμονήρ, κ.λ.π.  

Λοιπά διοικηηικά έξοδα 

Πξνϋπνινγηζκόο δηνηθεηηθώλ εμόδσλ 

Πξνϋπνινγηζκόο Δηνηθεηηθώλ Εμόδσλ  Τξέρνληνο Έηνπο  - Πεξίνδνο:  MM 



Τακεηαθόο Πξνϋπνινγηζκόο  

Δηαζεζίκσλ 

Τακεηαθόο Πξνϋπνινγηζκόο Δηαζεζίκσλ Τξέρνληνο Έηνπο – Πεξηόδνπ: ΜΜ 

    Τίηλορ Λογαπιαζμοω Χπονική Πεπίοδορ Πίνακαρ Πποχπολογιζμοω (ψπος 
πποέπσονηαι ηα ζηοισεία) 

(+) Διζππάξειρ: Ιαν Φεβπ Μάπη Αποκλίζειρ 

Απσικό ςπόλοιπο ηαμείος 
(1/1/ΦΦ) 

(+) Ειζππάξειρ ηαμειακά 
διαθέζιμα  νοζηλείαρ 

1 

Σςνολικά διαθέζιμα 
Ταμειακά διαθέζιμα (α) 

(-) Δκηαμιεωζειρ: 

Άμεζα Υλικά 3,4 

Έμμεζα Υλικά 5 

Άμεζη Επγαζία 6,7 

Έμμεζη Επγαζία 8,9 

Γενικά Έξοδα 10 

Διοικηηικά Έξοδα 11 

Αγοπέρ Πάγιων 
Πεπιοςζιακών Σηοισείων 

Αγοπέρ μησανολογικού 
και επγαζηηπιακού 
εξοπλιζμού 

Σςνολικέρ πληπυμέρ 
(β) 



Πίνακαρ 
Πποχπολογιζμοω (απψ 
ψπος πποέπσονηαι ηα 

δεδομένα) 

Χπονική πεπίοδορ Αποκλίζειρ 

Ιανοςάπιορ Φεβποςάπιορ Μάπηιορ 

Έζοδα νοζηλείαρ 1 

(-) Έξοδα 
νοζηλείαρ: 

Άμεζα ςλικά 3,4 

Άμεζη επγαζία 6,7 

Έμμεζα ςλικά 5 

Γενικά έξοδα 10 

Διοικηηικά έξοδα 11 

Πλεψναζμα ή 
(Έλλειμμα) 
Νοζηλεςηικήρ 
Λειηοςπγίαρ 

Λοιπά Έζοδα 

Λοιπά Έξοδα 

Πλεψναζμα ή 
Έλλειμμα Χπήζευρ 

Πξνϋπνινγηδόκελα απνηειέζκαηα  

ρξήζεσο 

Πξνϋπνινγηζκόο Φξεκαηννηθνλνκηθήο Επίδνζεο 



Ζ εθαξκνγή ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαηά ηελ θαηάξηηζε ηωλ 

πξνϋπνινγηζκώλ ηωλ κνλάδωλ πγείαο απνηειεί κηα κεηαξξύζκηζε 

πνπ νδεγεί ζηνλ εθζπγρξνληζκό ηωλ νηθνλνκηθώλ ιεηηνπξγηώλ ηωλ 

κνλάδωλ πγείαο θαη ζηελ παξνρή ηεο πιεξνθόξεζεο πνπ είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηνλ θαιύηεξν έιεγρν ηνπ θόζηνπο θαη ελ γέλεη γηα 

ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε θαη απνδνηηθόηεξε δηνίθεζή ηνπο.  

 

Σπλαθόινπζα ε εηζαγωγή ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο θαηάξηηζεο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηεο ζπαηάιεο δεκνζίνπ ρξήκαηνο θαη ζηελ 

θαιύηεξε αμηνπνίεζε ηωλ δηαζέζηκωλ πόξωλ.  

Σπκπέξαζκα 



Επραξηζηώ πνιύ  

γηα ηελ πξνζνρή ζαο 


