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Ένα Σήριαλ χωρίς τέλος… 
 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ 1997: Σύσκεψη στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, παρουσία 
Διοικητικών Στελεχών Νοσοκομείων, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΟΤΑ κ.λπ., όπου 
ανακοινώνεται η πρόθεση της πολιτείας για την εφαρμογή του Διπλογραφικού 
Λογιστικού Συστήματος στα ΝΠΔΔ της χώρας μας.   
Αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα της εφαρμογής του Δ.Λ.Σ. στο ΝΠΔΔ και 
ορίζεται η πιλοτική εφαρμογή του από 1/1/98 σε Νοσοκομεία (Τζάνειο, 
Ιπποκράτειο, Λαϊκό, Αγλαΐα Κυριακού, Κρατικό Νίκαιας) σε ΟΤΑ (Γλυφάδα, 
Μαρούσι, Καλλιθέα), ΑΕΙ (Πανεπιστήμιο Αθηνών) και ΤΕΙ (Αθηνών). 
Πράγματι από 1/1/98 η πιλοτική εφαρμογή στα ανωτέρω Νοσοκομεία ξεκινά, 
με βάση το Λογιστικό Οδηγό που συνέταξε η ομάδα του Πρύτανη του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών κ. Γ. Βενιέρη. 
 
ΙΟΥΛΙΟΣ 1998:  Εκδίδεται το ΠΔ 205/1998 (ΦΕΚ 163/Α) με το οποίο ορίζεται 
το περιεχόμενο και ο χρόνος έναρξης εφαρμογής του Κλαδικού Λογιστικού 
Σχεδίου των ΝΠΔΔ. Σύμφωνα λοιπόν με το διάταγμα αυτό, το Κλαδικό 
Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠΔΔ εφαρμόζεται από όλα τα ΝΠΔΔ υποχρεωτικά 
από 1/1/2000. Ειδικά δε για τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα η υποχρεωτική 
εφαρμογή από 1/1/2000 αφορούσε την Γενική Λογιστική αλλά και την 
Αναλυτική Λογιστική. 
 
Με τον Ν.2778/99 άρθρο 36, δίνεται η δυνατότητα στα Νοσηλευτικά Ιδρύματα 
της χώρας μας, να αναθέσουν την εφαρμογή του Διπλογραφικού Συστήματος 
σε εξωτερικό συνεργάτη για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών, ενώ παράλληλα 
μετά μετατίθεται, ο χρόνος της υποχρεωτικής εφαρμογής, την 1/1/2001. 
Κατ’ επιταγή του ανωτέρω Νόμου, εκδίδεται η Κοινή Υπουργική Απόφαση των 
Υπουργών Υγείας και Οικονομικών με αριθμό Δ4δ/οικ5481/2000 με τα 
κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ανάδοχοι που θα αναλάβουν την 
εφαρμογή του Δ.Λ.Σ. στα Ν.Ι. της χώρας μας. 
 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2000: Εκλογές, αλλαγή Υπουργού Υγείας, εφαρμογή της 
Υγειονομικής μεταρρύθμισης Ν.2889/2001 (ΦΕΚ37/Α) 
 
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2000: Εκδίδεται από το Οικονομικό Επιμελητήριο της 
Ελλάδας, 
o Λογιστικός Οδηγός για τα Κρατικά Νοσοκομεία με βάση το ΠΔ 205/98, ο 
οποίος εν συνεχεία τροποποιείται μετά την ανακοίνωση του Ν.2889/01 για την 
κατάργηση των Νοσοκομείων και την ίδρυση των ΠΕ.ΣΥ. και σήμερα 
βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας για την έκδοση του, υπό μορφή 
Προεδρικού Διατάγματος σαν Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΠΕ.ΣΥ. 
Στο Ν.2889/01 άρθρο2 ορίζεται ότι την ευθύνη της εισαγωγής και 
παρακολούθησης του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος έχουν τα 
ΠΕ.ΣΥ. 
 



ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2001: Διορισμός Διοικητών στα Νοσοκομεία.  Συμβόλαια 
Αποδοτικότητας, Αξιολόγηση σε δεκαοκτώ (18) μήνες, κ.λπ. 
 
 
ΙΟΥΝΙΟΣ 2002:  Η τύχη της εφαρμογής του ΔΛΣ στα ΠΕ.ΣΥ. αγνοείται… 
Είναι αδιανόητο και αντιφατικό παράλληλα, ο διορισμός Διοικητών με στόχο 
την εφαρμογή επιστημονικού management στα Νοσοκομεία, χωρίς τα στελέχη 
αυτά να έχουν τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκησή τους. 
Απ’ όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα στο 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας υποβάλλονται διάφορα σχέδια για την 
εφαρμογή του Δ.Λ.Σ., από διάφορες επιτροπές, άλλοτε τυπικές, άλλοτε 
άτυπες, προτάσεις αν ειδικούς και μη ειδικούς, αλλά το αποτέλεσμα είναι η 
στασιμότητα. 
Ο ΠΑΣΥΔΔΙΣ-ΕΣΥ, πιστεύει ότι η εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήματος πρέπει να αρχίσει από 1/1/2003, δεν υπάρχει άλλος χρόνος για 
καθυστέρηση και η βάση της εφαρμογής του, θα είναι τα οριζόμενα από 
Δ4δ/οικ5481/2000 Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
Ο ΠΑΣΥΔΔΙΣ-ΕΣΥ έχει και άποψη και γνώση για το όλο θέμα και πιστεύει ότι 
η συμμετοχή του σε επιτροπές που η ομάδες εργασίας που θα συστήσει το 
Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας είναι απαραίτητη. 
 
 
 
 
 
Δημοσιεύθηκε στο ένθετο «ΠΑΣΥΔΔΙΣ» 
 


