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 Γηαηάμεηο Γεκόζηνπ Λνγηζηηθνύ (Ν.Γ. 496/74) 

ΤΦΙΣΑΜΔΝΟ ΘΔΜΙΚΟ ΠΛΑΙΙΟ 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΝΟΟΚΟΜΔΙΩΝ  

 Π.Γ. 146/2003 

 Άξζξν 27 Ν.3599/2007 & Άξζξν 11 Ν.3697/2008 (Δθαξκνγή 

ΓΠΥΑ) 

 Άξζξν 25 Ν. 4025/2011 (Δζσηεξηθόο Έιεγρνο) 



 Η εγθύθιηνο 1/οικ 2/47285/0094/2-8-2001 ηνπ Γ.Λ.Κ. «Κώδηθαο 

Καηάηαμεο Δζόδσλ θαη Δμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ησλ Ν.Π.Γ.Γ» 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί θαη λα εθδνζεί λέα πνπ ζα αθνξά κόλν ηηο 

Γ.Μ.Τ., ε νπνία ζα είλαη ελαξκνληζκέλε κε ηνπο αληίζηνηρνπο 

ινγαξηαζκνύο ηνπ Π.Γ. 146/03, όπσο και απηό ζα ζπκπιεξσζεί – 

ηξνπνπνηεζεί, νύησο ώζηε λα είλαη ζε ζέζε ηα Ννζνθνκεία λα 

παξαθνινπζνύλ ηηο ζεκαληηθέο αλάγθεο πιεξνθόξεζεο ησλ, παξέρνληαο 

αθξηβή θαη ζπγθξίζηκα ζηνηρεία) 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΘΔΜΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 

ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

 Καηάπηιζη πποϋπολογιζμού με ηην απσή ηος δεδοςλεςμένος ηων 

εξόδων και ηων εζόδων. Ο πξνϋπνινγηζκόο ζε δεδνπιεπκέλε βάζε, 

ζεκαίλεη ηελ εθαξκνγή ησλ γεληθά απνδεθηώλ αξρώλ ηεο ινγηζηηθήο ζηνλ 

ζρεδηαζκό θαη ηνλ έιεγρν ησλ δεκνζίσλ εζόδσλ θαη εμόδσλ.  ηην 

ππάξη, ζεκαίλεη ηελ αλαγλώξηζε ησλ ζπλαιιαγώλ όηαλ απηέο 

εκθαλίδνληαη, αλεμάξηεηα από ηνλ ρξόλν πνπ γίλεηαη ε κεηαθνξά, 

πιεξσκή ή είζπξαμε, κεηξεηώλ) 



Σξνπνπνίεζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Γεκόζην Λνγηζηηθνύ (Ν.Γ. 496/1974 & Ν. 

2362/95), ηνπ ΠΓ 146/2003 θαη ησλ ζρεηηθώλ εγθπθιίσλ πνπ εθδίδνληαη από 

Γ.Λ.Κ. σο εμήο: 

ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΘΔΜΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 

ΣΟ ΓΗΜΟΙΟ ΛΟΓΙΣΙΚΟ 

 Σξνπνπνίεζε ησλ άξζξσλ 5 & 7 ηνπ ΝΓ 496/74 

 ην θεθάιαην 3.3 θαη ζπγθεθξηκέλα ην ππνθεθάιαην 3.3.10 

«Πξνϋπνινγηζκόο, εθηέιεζε απηνύ θαη απνινγηζκόο» πξνηείλεηαη  ε 

αληηθαηάζηαζή ηνπ κε λέα παξάγξαθν ζηελ νπνία ζα νξίδεηαη όηη ηα έζνδα 

θαη ηα έμνδα ησλ Γ.Μ.Τ. απνηππώλνληαη κε ηε Γηπινγξαθηθή Μέζνδν ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό εζόδσλ θαη εμόδσλ. 

 Η εηζαγσγή ηεο δεδνπιεπκέλεο βάζεο πξνϋπνζέηεη όηη ε εγθύθιηνο  

πνπ εθδίδεηαη θαη έηνο από ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθώλ πνπ πεξηέρεη 

νδεγίεο ζύληαμεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηα ΝΠΓΓ ζα είλαη 

πξνζαξκνζκέλε ζηηο αξρέο θαη ηνπο θαλόλεο ηεο αξρήο ηνπ 

δεδνπιεπκέλνπ.  



ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΘΔΜΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

 Οη δηεζλείο εμειίμεηο ζην ρώξν ηεο ινγηζηηθήο, θαζηζηνύλ αλαγθαία ηελ 

επαλεμέηαζε ησλ θαλόλσλ αλαγλώξηζεο θαη απνηίκεζεο πνπ 

πξνβιέπνληαη από ην ΠΓ 146/2003, ζηελ βάζε ησλ αξρώλ πνπ 

θαζνξίδνληαη από ηα Γηεζλή Λνγηζηηθά Πξόηππα Γεκνζίνπ Σνκέα ζρεηηθά 

κε ηελ  αλαγλώξηζε, επηκέηξεζε θαη παξνπζίαζε ησλ ινγηζηηθώλ 

κεγεζώλ. Γεδνκέλεο ηεο δηεζλνύο απνδνρήο πνπ ραίξνπλ ηα Γηεζλή 

Λνγηζηηθά Πξόηππα Γεκνζίνπ Σνκέα εθηηκνύκε όηη απνηεινύλ ηελ 

θαηάιιειε βάζε γηα ηελ αλάπηπμε ησλ αξρώλ αλαγλώξηζεο θαη 

επηκέηξεζεο ησλ ινγηζηηθώλ κεγεζώλ ησλ Γ.Μ.Τ 

 Καηά ζπλέπεηα ζηα πιαίζηα απηά πξνηείλεηαη:  

Πξνζαξκνγή ηνπ ΠΓ 146/2003 

Αλαζεώξεζε αξρώλ ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

ύζηεκα ελδηάκεζσλ αλαθνξώλ 

Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  



ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΘΔΜΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 

ΣΗ ΓΔΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ 

 Μέπορ Ππώηο: Βαζηθέο Αξρέο - Γηάξζξσζε ρεδίνπ Λνγαξηαζκώλ θαη 

πεξηερόκελν σο εμήο:  

§ 1.1.100: θνπόο ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ησλ ΓΜΤ 

§ 1.1.101: ύλζεζε ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ ησλ ΓΜΤ 

§ 1.1.103: Βαζηθέο Λνγηζηηθέο Παξαδνρέο ινγηζηηθώλ πιεξνθνξηώλ 

§ 1.1.104: Πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ησλ ΓΜΤ 

§ 1.1.105: Πεξηνξηζκνί ζηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά 

§ 1.1.106: Υξεκαηννηθνλνκηθέο Καηαζηάζεηο  

§ 1.1.107: Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Θέζεο 

§ 1.1.108: Καηάζηαζε Υξεκαηννηθνλνκηθήο Δπίδνζεο  

§ 1.1.109: Καηάζηαζε Μεηαβνιώλ ηνπ Καζαξνύ Δλεξγεηηθνύ (Καζαξήο Θέζεο) 

§ 1.1.110:  Καηάζηαζε Σακεηαθώλ Ρνώλ 

§ 1.1.111: Λνγηζηηθέο Πνιηηηθέο θαη Δπεμεγεκαηηθέο εκεηώζεηο 

§ 1.1.112 Μέηξεζε ησλ ζηνηρείσλ ησλ Υξεκαηννηθνλνκηθώλ Καηαζηάζεσλ 

θιπ 

 Μέπορ Δεύηεπο: ΚΑΝΟΝΔ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΜΩΝ 

ΓΔΝΙΚΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ  

Σν ππάξρνλ ζρέδην ινγαξηαζκώλ αληηθαζίζηαηαη από ην λέν 



ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΙ ΓΗΜΟΙΔ 

ΜΟΝΑΓΔ ΤΓΔΙΑ 

Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο είλαη κία αλεμάξηεηε , αληηθεηκεληθή, δηαζθαιηζηηθή 

θαη ζπκβνπιεπηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζρεδηαζκέλε λα πποζθέηει αξία θαη λα 

βειηηώλεη ηηο ιεηηνπξγίεο ελόο νξγαληζκνύ  

 Η απνδνρή ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ζε έλαλ νξγαληζκό είλαη ζέκα 

πνιηηηθήο θαη θνπιηνύξαο 

 Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο είλαη ην εξγαιείν ηεο Γηνίθεζεο 

 Η επηζήκαλζε ησλ αδπλακηώλ από ηνλ Δζσηεξηθό Έιεγρν έρνπλ ζηόρν 

ηελ βειηίσζε ησλ ζπζηεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη όρη ηελ επηβνιή πνηλώλ 

 Ο Δζσηεξηθόο Έιεγρνο δελ ειέγρεη πξόζσπα αιιά ζπζηήκαηα 

 Η απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ εμαξηάηαη από ηελ 

ζηήξημε πνπ παξέρεη ε Γηνίθεζε 

 Οη γλώκεο ησλ ειεγθηώλ είλαη ππεύζπλεο γλώκεο θαη όρη ηεξαξρηθέο 

εληνιέο 



ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΘΔΜΙΚΩΝ ΠΑΡΔΜΒΑΔΩΝ 

ΣΟ ΑΡΘΡΟ 25 ΣΟΤ Ν. 4025/2011 (ΓΙΑΣΑΞΔΙ ΓΙΑ ΣΟΝ 

ΔΩΣΔΡΙΚΟ ΔΛΔΓΥΟ ΣΙ ΓΜΤ) 

ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 4025/2011 ρξήδνπλ αλαζεώξεζεο ηα παξαθάησ 

ζεκεία: 

 Ωο κέινο ηεο πξνβιεπόκελεο  « Δπηηξνπήο Διέγρνπ » ζε θακία 

πεξίπησζε δελ πξέπεη λα ζπκκεηέρεη θαη ν Δζσηεξηθόο Διεγθηήο, θαζ’ όηη 

ην έξγν ηνπ θαιείηαη λα ειέγρεη ε σο άλσ Δπηηξνπή – άξα είλαη έλαο ξόινο 

εμ’ νξηζκνύ αζπκβίβαζηνο 

 Θα πξέπεη επίζεο νπσζδήπνηε λα ιεθζεί πξόβιεςε ζηνλ λόκν νη 

έιεγρνη, λα δηελεξγνύληαη ζύκθσλα κε ηα « Διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελματική Ευαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου », γεγνλόο πνπ ζα 

εμαζθαιίδεη θαηαξρήλ ηελ απνηειεζκαηηθή δηελέξγεηα εζσηεξηθώλ 

ειέγρσλ. 

 Πξνβιέπεηαη ε ιεηηνπξγία «…ζπζηήκαηνο εζσηεξηθνύ ειέγρνπ» αληί 

«δεκηνπξγείηαη Μνλάδα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ ε νπνία εθαξκόδεη ην 

ύζηεκα Δζσηεξηθνύ Διέγρνπ» 



Σέινο, ηνλίδνπκε όηη ε ηζρύνπζα λνκνζεζία ζα πξέπεη 

λα έρεη σο ζηόρν ηεο ηελ απνδνηηθόηεξε θαη 

απνηειεζκαηηθόηεξε ιεηηνπξγία ησλ ΓΜΤ, 

εμαζθαιίδνληαο γη’ απηέο ην απαηηνύκελν επίπεδν 

επειημίαο ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ν έιεγρνο εθ 

κέξνπο ησλ αξκνδίσλ θνξέσλ 



 

ΕΤΥΑΡΙΣΩ ΓΙΑ  

ΣΗΝ ΠΡΟΟΥΗ Α 


