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Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΚΑΙ Η ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΟΥ  

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ. 
 
 

Αλέξανδρος Δαβαρίας 1, Θωμάς Λάζαρης 2 

 
ΓΕΝΙΚΑ 
 
Στα πλαίσια της υγειονομικής μεταρρύθμισης που θεσπίστηκε με τον 
Ν.2889/2001, από 1/1/2002 στα Κρατικά Νοσοκομεία της χώρας μας 
επιτρέπεται μετά το τακτικό ωράριο, η λειτουργία απογευματινών ιατρείων και 
η διενέργεια διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων. 
Για την παρακολούθηση ,την διαχείριση και την αξιολόγηση των πόρων που 
θα προέρχονται από την λειτουργία των απογευματινών ιατρείων και την 
διενέργεια των διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων συνίσταται σε κάθε 
Κρατικό Νοσοκομείο, Ειδικός Λογαριασμός λειτουργίας απογευματινών 
ιατρείων (Ε.Λ.Λ.ΑΠ.Ι.) σύμφωνα με την υπ’ αριθμό ΔΥ5α/ οικ 40927/17-12-
2001 (ΦΕΚ 1679/ Β/2001), Κοινή Υπουργική Απόφαση. 
Ο νέος αυτός θεσμός, σ’ ότι αφορά την λογιστική του παρακολούθηση, 
παρουσιάζει ιδιαιτερότητες και δημιουργεί νέες ανάγκες για την αντιμετώπισή 
του. Θα προσπαθήσουμε, με βάση τα όσα μέχρι σήμερα είναι γνωστά, γιατί 
χρειάζονται περαιτέρω διευκρινίσεις, να προσεγγίσουμε την οργάνωση και 
λειτουργία του Ειδικού Λογαριασμού από λογιστικής πλευράς. 
Με βάση λοιπόν την παρ 2 του άρθρου 7 της παραπάνω κοινής υπουργικής 
απόφασης η κίνηση του λογαριασμού γίνεται με βάση τον Κώδικα Βιβλίων και 
Στοιχείων (ΠΔ 186/92) και κατά παρέκκλιση των διατάξεων του Δημοσίου 
Λογιστικού επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ίδιας απόφασης ο τακτικός 
έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και ο έλεγχος του Ισολογισμού 
πραγματοποιείται από δύο (2) Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές. 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι η λογιστική παρακολούθηση του Ειδικού 
Λογαριασμού θα γίνεται, όχι με την συνήθη και γνωστή στους υπαλλήλους 
των οικονομικών υπηρεσιών των Νοσοκομείων διαδικασία του Δημόσιου 
Λογιστικού, αλλά με την λογιστική διπλογραφική μέθοδο. Πρόκειται 
δηλαδή, στην ουσία για την τήρηση βιβλίων τρίτης (Γ) κατηγορίας του Κ.Β.Σ. 
Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 της παραπάνω απόφασης, ίσως να 
υποκρύπτει και την εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής της Εκμεταλλεύσεως 
(Ομάδα 9) του Ε.Γ.Λ.Σ. και είναι ένα από τα θέματα που χρειάζεται περαιτέρω 
σαφήνεια (η απεικόνιση των εξόδων θα αντικρίζεται με τα αντίστοιχα έσοδα 
κλπ). 
Για την τήρηση λοιπόν των βιβλίων και την κατάρτιση του Ετήσιου 
Προϋπολογισμού και Απολογισμού (άρθρο 5 παρ.1 α) των Ενιαίων 
Λογαριασμών απαιτείται η δημιουργία σχεδίου λογαριασμών της Γενικής 
Λογιστικής. 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ 
 
Το σχέδιο Λογαριασμών, θα στηρίζεται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο 
(Ε.Γ.Λ.Σ) και όχι στο Π.Δ. 205/98, δεδομένου ότι αυτό αφορά Κλαδικό 
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Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠΔΔ ενώ οι Ειδικοί Λογαριασμοί δεν αποτελούν 
Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου. 
 Με βάση τα παραπάνω η διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών του Ειδικού 
Λογαριασμού θα πρέπει να είναι δομημένη κατάλληλα, έτσι ώστε να 
περιλαμβάνονται μόνο οι λογαριασμοί εκείνοι που απαιτούνται για την 
παρακολούθηση των δοσοληψιών και των ιδιαίτερων αναγκών κάθε Ειδικού 
Λογαριασμού. 
Η διάρθρωση του Σχεδίου Λογαριασμών των Ειδικών Λογαριασμών θα 
περιλαμβάνει λογαριασμούς όλων των ομάδων της Γενικής Λογιστικής 
(ομάδες 1-8). Πιο συγκεκριμένα στην ΟΜΑΔΑ 1 (ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ) θα 
παρακολουθείται ο εξοπλισμός των Ειδικών Λογαριασμών στους 
κατάλληλους πρωτοβάθμιους, δευτεροβάθμιους, τριτοβάθμιους και 
τεταρτοβάθμιους λογαριασμούς. 
Ο εξοπλισμός των Ειδικών Λογαριασμών μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα 
μηχανήματα, έπιπλα, επιστημονικά όργανα κλπ υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτά είναι ιδιοκτησίας του Ειδικού Λογαριασμού και όχι των Νοσοκομείων. 
Εξυπακούεται ότι θα παρακολουθούνται και οι αποσβέσεις του εν λόγω 
εξοπλισμού  στους αντίστοιχους λογαριασμούς των δευτεροβαθμίων 12.99 
Αποσβεσμένα Μηχανήματα-Τεχνικές Εγκαταστάσεις – Λοιπός 
Μηχανολογικός Εξοπλισμός και 14.99 Αποσβεσμένα Έπιπλα και 
Αποσβεσμένος Λοιπός Εξοπλισμός .  
Ο Ειδικός Λογαριασμός για τη διαχειριστική παρακολούθηση κάθε 
Ενσώματου Παγίου και για τη λογιστική Παρακολούθηση της αξίας κτήσεως 
του και των αποσβέσεων και γενικότερα της τύχης του, τηρεί το Μητρώο 
Παγίων Στοιχείων. 
την ΟΜΑΔΑ 2 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ, παρακολουθούνται τα υλικά αγαθά που 
προορίζονται να αναλωθούν για την παροχή υπηρεσιών, την καλή λειτουργία, 
τη συντήρηση ή επισκευή του εξοπλισμού του Ειδικού Λογαριασμού. Δεν έχει 
διευκρινισθεί αν οι Ειδικοί Λογαριασμοί θα προμηθεύονται απευθείας στο 
όνομα τους, υγειονομικό υλικό, φαρμακευτικό υλικό κ.λ.π. η θα 
χρησιμοποιηθούν υλικά του Νοσοκομείου. Πάντως, η παρακολούθηση των 
αποθεμάτων στην πρώτη περίπτωση θα γίνεται μέσω του Λογαριασμού 24 
Πρώτες ή Βοηθητικές Ύλες και 25 Αναλώσιμα Υλικά. 
Στην ΟΜΑΔΑ 3 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ και ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ θα παρακολουθούνται οι 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και τα διαθέσιμα του Ειδικού Λογαριασμού. Στις 
βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις θα παρακολουθούνται οι απαιτήσεις των 
Ειδικών Λογαριασμών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία η το Νοσοκομείο, στα 
διαθέσιμα παρακολουθούνται τα μετρητά και οι καταθέσεις όψεως. Επίσης θα 
παρακολουθούνται απαιτήσεις από τυχόν ειδική επιχορήγηση των Ειδικών 
Λογαριασμών από το Ελληνικό Δημόσιο. Η παρακολούθηση των απαιτήσεων 
θα γίνεται με κατάλληλη ανάπτυξη του λογαριασμού 30 Πελάτες και των 
διαθεσίμων με ανάπτυξη του λογαριασμού 38 Χρηματικά Διαθέσιμα. Οι 
λογαριασμοί της ΟΜΑΔΑΣ 4: ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ - ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ – 
ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ θα κινηθούν στο τέλος της χρήσεως 
με τον προσδιορισμό του αποτελέσματος, εκτός της περιπτώσεως 
επιχορήγησης του Ειδικού Λογαριασμού για επενδύσεις   
Η ΟΜΑΔΑ 5 ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ περιλαμβάνει τις 
βραχυπρόθεσμες οφειλές του Ειδικού Λογαριασμού, προς προμηθευτές, 
προσωπικό , τρίτους, Ελληνικό Δημόσιο, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς κ.λ.π. 
Υποχρεωτικά θα κινούνται οι λογαριασμοί: 50 Προμηθευτές, 53 Πιστωτές 
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Διάφοροι, 54 Υποχρεώσεις από φόρους – τέλη, 55 Ασφαλιστικοί 
Οργανισμοί. 
 
Τα πάσης φύσεως έξοδα, των ειδικών λογαριασμών θα παρακολουθούνται 
στους λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 6 ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ .Τα 
έξοδα αυτά αφορούν αμοιβές ιατρών και λοιπού προσωπικού, εργοδοτικές 
εισφορές, λοιπές αμοιβές τρίτων, παροχές τρίτων, έντυπα και γραφική ύλη και 
διάφορα άλλα έξοδα. Οι αμοιβές του Ιατρικού Προσωπικού και του λοιπού  
προσωπικού (Νοσηλευτικό, Παραϊατρικό, Διοικητικό κ.λ.π.) θα υπόκειται σε 
φόρο 20% και θα παρακολουθούνται στο λογαριασμό 61.01 Αμοιβές και 
Έξοδα μη Ελευθέρων Επαγγελματιών υποκείμενων σε φόρο.  
 
Η ανάπτυξη των λογαριασμών της  ομάδας 6 έχει ως εξής:  
 

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ Γ.Λ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

61 Αμοιβές και Έξοδα Τρίτων   

61.00 Αμοιβές και Έξοδα Ελεύθερων 
Επαγγελματιών υποκείμενων σε 
φόρο   

 

61.00.03 Αμοιβές και Έξοδα οργανωτών – 
μελετητών – ερευνητών   

 

61.00.04 Αμοιβές και Έξοδα Ελεγκτών   

61.00.06 Αμοιβές και Έξοδα Λογιστών   

61.01 Αμοιβές και Έξοδα μη Ελεύθερων 
Επαγγελματιών Υποκείμενων σε 
φόρο  

 

61.01.00 Αμοιβές συνεδριάσεων μελών 
διοικητικού συμβουλίου 

 

61.03 Επεξεργασίες από τρίτους  

61.03.01 Αμοιβές Μηχανογραφικής 
Επεξεργασίας 

 

62 Παροχές Τρίτων   

62.03 Τηλεπικοινωνίες  

62.03.00 Τηλεφωνικά – Τηλεγραφικά   

62.03.01 Telex - Fax  

62.03.02 Ταχυδρομικά   

62.03.03 Διάφορα Έξοδα Τηλεπικοινωνιών   

62.04 Ενοίκια  

62.04.01 Ενοίκια Κτιρίων – Τεχνικών Έργων    

62.04.02 Ενοίκια Μηχανημάτων – Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων – Λοιπού 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

62.04.06 Ενοίκια Λοιπού Εξοπλισμού  

62.05 Ασφάλιστρα  

62.07 Επισκευές και Συντηρήσεις   

62.07.02 Μηχανημάτων – Τεχνικών 
Εγκαταστάσεων – Λοιπού 
Μηχανολογικού Εξοπλισμού 

 

62.07.04 Επίπλων – Λοιπού Εξοπλισμού  
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64 Διάφορα Έξοδα  

64.00 Έξοδα Μεταφορών  

64.02 Έξοδα Προβολής και Διαφήμισης   

64.02.00 Διαφημίσεις από τον Τύπο   

64.02.01 Διαφημίσεις από το ραδιόφωνο - 
τηλεόραση 

 

64.02.03 Διαφημίσεις από τα λοιπά μέσα 
ενημέρωσης 

 

64.06 Δωρεές – Επιχορηγήσεις   

64.07 Έντυπα και Γραφική Ύλη   

64.07.00 Έντυπα  

64.07.01 Υλικά πολλαπλών Εκτυπώσεων   

64.07.02 Έξοδα πολλαπλών Εκτυπώσεων    

64.07.03 Γραφική ύλη και λοιπά υλικά 
γραφείων 

 

64.07.04 Αγορές Βιβλίων   

64.08 Υλικά Άμεσης Ανάλωσης  

64.08.00 Καύσιμα και λοιπά υλικά θέρμανσης   

64.08.01 Υλικά καθαριότητας   

64.08.99 Λοιπά υλικά άμεσης ανάλωσης   

64.09 Έξοδα Δημοσιεύσεων   

64.09.00 Έξοδα Δημοσίευσης Ισολογισμού 
και  Προσκλήσεων   

 

64.09.99 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων   

64.98 Διάφορα Έξοδα   

64.98.00 Κοινόχρηστες Δαπάνες   

65 Τόκοι και Συναφή Έξοδα  

65.98.99 Διάφορα Έξοδα Τραπεζών  

66 Αποσβέσεις Πάγιων Στοιχείων  
Ενσωματωμένες στο Λειτουργικό 
Κόστος 

 

66.02 Αποσβέσεις μηχανημάτων – 
Τεχνικών Εγκαταστάσεων – λοιπού 
μηχανολογικού εξοπλισμού 

 

66.04 Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού   

 

66.04.00 Αποσβέσεις Επίπλων   

66.04.01 Αποσβέσεις Σκευών   

66.04.02 Αποσβέσεις Μηχανών γραφείου  

 
 
Τα Έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού παρακολουθούνται στην ΟΜΑΔΑ 7 : 
ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ και προέρχονται από :  
 
 Αμοιβές για επίσκεψη σε απογευματινό Ιατρείο. 
 Αμοιβές για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που 

διενεργούνται από τα εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής 
Ιατρικής, καθώς και τα ακτινοθεραπευτικά τμήματα. 
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 Αμοιβές για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που 
διενεργούνται απ’ τα βιοπαθολογικά, αιματολογικά, βιοχημικά 
ενδοκρινολογικά, κυτταρολογικά και παθολογοανατομικά 
εργαστήρια καθώς και τα εργαστήρια ιστοσυμβατότητας και 
πυρηνικής ιατρικής κ.λ.π. 

 Αμοιβή σε ποσοστό 20% του αντίστοιχου κλειστού ενοποιημένου 
νοσηλίου, που εισπράττεται για μικρές η μεσαίες επεμβάσεις . 

 Αμοιβές για διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις που 
διενεργούνται συμπληρωματικά όπως γυναικολογικοί ή 
καρδιολογικοί υπέρηχοι ενδοσκοπήσεις , παρακεντήσεις, 
αμνιοκεντήσεις, ακτινοθεραπείες και χημειοθεραπείες .        

 
Η παρακολούθηση των Εσόδων  των Ειδικών Λογαριασμών, θα γίνεται μέσω 
του Λογαριασμού 73 της ομάδας 7. Η ανάλυση του πρωτοβάθμιου 
λογαριασμού 73 θα πρέπει να παρακολουθεί τις κατηγορίες των Εσόδων του 
Ειδικού Λογαριασμού, ανά εργαστήριο. 
 

73 Έσοδα από παροχές υπηρεσιών 

73.00 Αμοιβές από επισκέψεις σε απογευματινά Ιατρεία 

73.01 Αμοιβές από διαγνωστικές και θεραπευτικές πράξεις 

73.01.00 Από Εργαστήρια απεικόνισης και πυρηνικής Ιατρικής    

73.01.01 Από Ακτινοθεραπευτικό  Τμήμα  

73.01.02 Από Βιοπαθολογικό Εργαστήριο   

73.01.03 Από Αιματολογικό Εργαστήριο  

73.01.04 Από Βιοχημικό Εργαστήριο   

73.01.05 Από Ενδοκρινολογικό Εργαστήριο  

73.01.06 Από Κυτταρολογικό Εργαστήριο   

73.01.07 Από Παθολογοανατομικό Εργαστήριο   

73.01.08 Εργαστήριο Ιστοσυμβατότητας και πυρηνικής 
Ιατρικής    

73.02 Αμοιβές από ποσοστό 20% του κλειστού νοσηλίου  

73.03 Αμοιβές από συμπληρωματικές διαγνωστικές ή 
θεραπευτικές πράξεις   

73.03.00 Γυναικολογικοί - Καρδιολογικοί Υπέρηχοι 

73.03.01 Από Ενδοσκοπήσεις – Παρακεντήσεις  

73.03.02 Από Ακτινοθεραπείες 

73.03.03 Από Χημειοθεραπείες  

74 Επιχορηγήσεις και διάφορα έσοδα πωλήσεων  

 
Τέλος μέσα από τους Λογαριασμούς της ΟΜΑΔΑΣ 8: ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ θα προκύψει το αποτέλεσμα του Ειδικού Λογαριασμού 
στο τέλος της χρήσης.  
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ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ – ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  
 
Σύμφωνα με το άρθρο 5 περίπτωση 1 α, της υπ΄αριθμ. ΔΥ 5 α/ οικ 40927/ 17-
12-2001 Κ.Υ.Α., οι ειδικοί λογαριασμοί καταρτίζουν Ετήσιο Προϋπολογισμό 
και Απολογισμό, σύμφωνα με τις εγκυκλίους του Υπουργείου Οικονομικών και 
υποβάλλεται για έγκριση στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (39η Διεύθυνση 
ΝΠΔΔ). Η κατάρτιση του προϋπολογισμού των Ειδικών Λογαριασμών θα 
γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες που εκδίδονται κάθε χρόνο, από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους για την κατάρτιση του προϋπολογισμού. ‘Έτσι 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Γ.Λ.Κ. για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 
έτους 2002, το περιεχόμενο, η διάρθρωση και η μορφή του προϋπολογισμού 
ακολουθεί την κωδική αρίθμηση του λογαριασμού του Ε.Γ.Λ.Σ. (Π.Δ. 
1123/1980) Υπόδειγμα 1. Οι προβλέψεις των εσόδων που θα περιληφθούν 
στον προϋπολογισμό πρέπει να αιτιολογούνται πλήρους κατά πηγή 
προέλευσης, στην εισηγητική έκθεση και να στηρίζονται σε βάσιμα στοιχεία 
που μπορούν να επαληθευτούν. Οι προβλέψεις των εξόδων και 
υποχρεώσεων πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι προσαρμοσμένες στο 
ύψος των αναμενόμενων εισπράξεων, ώστε να αποφευχθεί ανισορροπία στην 
όλη διαχείριση του λογαριασμού. Δαπάνες που δεν σχετίζονται με το σκοπό 
λειτουργίας του φορέα, θεωρούνται  απαγορευτικές ή περιοριστικές και δεν 
μπορούν να πραγματοποιούνται από τους Δημοσίου Χαρακτήρα ειδικούς  
λογαριασμούς. 
Ο προϋπολογισμός των ειδικών λογαριασμών κατά την υποβολή τους θα 
συνοδεύεται από : 
 
 Αντίγραφο των εγκριτικών πράξεων των αρμοδίων για την έγκριση 

του προϋπολογισμού οργάνων (Διοίκηση και Εποπτεύουσα Αρχή ) 
 Εισηγητική Έκθεση με λεπτομερή ανάλυση και αιτιολόγηση των 

προβλεπόμενων Εσόδων και Εξόδων . 
 Πίνακες αριθμητικής δύναμης προσωπικού  κατά κατηγορίες και 

καταβαλλόμενα αντίστοιχα ποσά, σύμφωνα με το Υπόδειγμα 3 . 
 Ταμιακό Πρόγραμμα σύμφωνα  με το Υπόδειγμα 6 . 

 
Τα υποδείγματα 1,2 και 3 υπάρχουν στην υπ’αριθμ : Οικ 2/24205/0094/12-04-
2001 Εγκύκλιο του Γ.Λ.Κ.          
Είναι προφανές ότι η κατάρτιση του προϋπολογισμού των ειδικών 
λογαριασμών, θα γίνεται με βάση τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής, 
όπως αναλύθηκαν παραπάνω. 
 
ΒΙΒΛΙΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
 
Για την λειτουργία των ειδικών λογαριασμών, απαιτείται η χορήγηση Αριθμού 
Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) από την οικεία Δ.Ο.Υ., ξεχωριστά απ’ του 
Νοσοκομείου, που ανήκει ο ειδικός λογαριασμός. Σε ότι αφορά τα βιβλία και 
στοιχεία που πρέπει να τηρούν οι ειδικοί λογαριασμοί εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 
10006212/43/0015/ΠΟΛ 1049/31.1.2002, εγκύκλιος του Υπουργείου 
Οικονομικών. Σύμφωνα λοιπόν, με τα αναφερόμενα στην εγκύκλιο αυτή, τα 
Κρατικά Νοσοκομεία δεν υποχρεούνται σε τήρηση βιβλίων και σε έκδοση 
θεωρημένων αποδείξεων παροχής υπηρεσιών από τη Δ.Ο.Υ για παροχή 
υπηρεσιών προς το κοινό, δεδομένου ότι η υγεία απαλλάσσεται του 
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Φ.Π.Α.(παρ. 3, άρθρο 2 του ΠΔ  186/92 ΚΒΣ). Επισημαίνεται όμως ότι σε 
περίπτωση που τα Νοσοκομεία παρέχουν υπηρεσίες σε επιτηδευματίες 
υποχρεούνται να εκδίδουν θεωρημένα διπλότυπα τιμολόγια για παροχή 
υπηρεσιών (άρθρο 2 παρ. 3 & άρθρο 12 παρ. 4 του ΠΔ 186/92). Περαιτέρω 
όμως από την 1/6/1999 το Δημόσιο, τα ΝΠΔΔ κλπ, απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση θεώρησης των φορολογικών στοιχείων που προβλέπουν οι 
διατάξεις του ΚΒΣ (Απόφαση Υπουργείου Οικονομικών 
1045300/286/0015/ΠΟΛ 1105/6-5-1999 ΦΕΚ 1089/Β).  
   Κατόπιν όλων αυτών, σύμφωνα με την εγκύκλιο ΠΟΛ 1049/31-1-2001 τα 
Νοσοκομεία του ΕΣΥ κατά τη λειτουργία των απογευματινών ιατρείων υπέρ 
του «Ειδικού Λογαριασμού των Νοσοκομείων», καθώς και οι γιατροί που θα 
ενεργούν εκτός Νοσοκομείου απογευματινό ιατρείο θα πρέπει να εκδίδουν : 
 
Α) Τριπλότυπη απόδειξη με τις ενδείξεις σε κάθε αντίτυπο  
- Στο πρώτο « για τον πελάτη» 
- Στο δεύτερο « για τον Ειδικό Λογαριασμό Λειτουργίας Απογευματινών 

Ιατρείων Νοσοκομείου» 
- Στο τελευταίο « στέλεχος» 
 
Β) Στις αποδείξεις αυτές που θα εκδίδονται ακόμη και για επαγγελματική 
εξυπηρέτηση του ασθενή  (πελάτη – επιτηδευματία), εκτός των οριζόμενων 
στις διατάξεις των άρθρων 18, 12 και 13 του ΠΔ 186/1912 ΚΒΣ), πρέπει να 
αναγράφονται επιπλέον και τα στοιχεία του «Λογαριασμού» του 
Νοσοκομείου. 
 
Γ) Η υποχρέωση θεώρησης των ανωτέρω στοιχείων δεν θα διενεργείται από 
τις Δ.Ο.Υ. Η διαδικασία θεώρησης καθώς και το αρμόδιο όργανο για τη 
θεώρησή τους, θα καθορισθεί από το Υπουργείο Υγείας & Πρόνοιας.  
 
Μέχρι, την ώρα που γράφεται το άρθρο αυτό δεν έχει εκδοθεί σχετική 
εγκύκλιος. Τέλος τα βιβλία που υποχρεούνται να τηρούν οι Ειδικοί 
Λογαριασμοί είναι το Γενικό Ημερολόγιο, το Γενικό Καθολικό, το Μητρώο 
Παγίων Στοιχείων και το Βιβλίο Απογραφών και Ισολογισμού . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1. Οικονομολόγος – Λογιστής, ΠΓΝ ‘‘ ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ ’’ Αθηνών. 
2. Οικονομολόγος – Λογιστής, ΠΓΝ ‘‘ ΤΖΑΝΕΙΟ ’’ Πειραιά. 


