
ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟ: Η ΝΕΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ 
 
 
Μετά από πολλές αναβολές και παλινωδίες τα Δημόσια Νοσοκομεία της 
χώρας μας έχουν να αντιμετωπίσουν από 1/1/2004 μια μεγάλη πρόκληση. 
Την εφαρμογή του Διπλογραφικού Λογιστικού Συστήματος, με βάση το 
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δημόσιων Μονάδων Υγείας (ΠΔ 146/03). 
 
Το ανωτέρω Π. Δ/γμα αποτελεί τον καταστατικό χάρτη των Πε.Σ.Υ.Π., 
δεδομένου ότι αλλάζει ριζικά την μέχρι σήμερα παρακολούθηση της 
Οικονομικής Διαχείρισης των Δημόσιων Νοσοκομείων και επιβάλλει η 
παρακολούθηση πλέον των οικονομικών των να στηρίζεται στο ενιαίο, 
σύγχρονο και επιστημονικό Διπλογραφικό Λογιστικό Σύστημα. Είναι 
προφανές ότι μετά την εφαρμογή του Ν. 2889/01 με την Υγειονομική 
Μεταρρύθμιση και τις αλλαγές που επέφερε στο Ε.Σ.Υ. ήταν αδύνατη η 
συνέχιση της παρακολούθησης των οικονομικών των Δημόσιων Νοσοκομείων 
με το ξεπερασμένο σύστημα του Δημόσιου Λογιστικού. 
 
Το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Δ.Μ.Υ. (ΠΔ 146/03) προβλέπει την 
ταυτόχρονη λειτουργία τριών (3) αυτόνομων λογιστικών κυκλωμάτων, τα 
οποία είναι: 
 

 Το κύκλωμα Λογαριασμών της Γενικής Λογιστικής 

 Το κύκλωμα Λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής  

 Το κύκλωμα Λογαριασμών της Δημόσιας Λογιστικής 
 
Η συλλειτουργία των ανωτέρω τριών (3) λογιστικών κυκλωμάτων πρέπει να 
εξασφαλίζεται με την πρωτογενή καταχώρηση των παραστατικών, χωρίς 
άλλες καταχωρήσεις. Απαιτείται συνεπώς η ανάπτυξη ενός πλήρους και 
ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος που θα καλύπτει τις ανάγκες 
του Π. Δ/τος. 
 
Τέτοιο πληροφοριακό σύστημα είναι εκείνο το οποίο καλύπτει όλες τις 
διαχειρίσεις και τα τμήματα του Νοσοκομείου, εξασφαλίζει την επικοινωνία 
μεταξύ των, και με αυτόματες κινήσεις ενημερώνει τα τρία (3) λογιστικά 
κυκλώματα του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου. 
 
Απαιτείται συνεπώς η εγκατάσταση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού 
συστήματος που θα καλύπτει το φαρμακείο, τις αποθήκες, το τμήμα κινήσεως, 
τα ΤΕΙ-ΤΕΠ, τα νοσηλευτικά τμήματα και φυσικά τις οικονομικές υπηρεσίες. 
 
Η λειτουργία ενός τέτοιου μηχανογραφικού συστήματος εξασφαλίζει την 
σωστή και πλήρη εφαρμογή του ΚΛΣ, μειώνει αισθητά τον χρόνο 
καταχωρήσεων, επιτυγχάνει αυτόματους ελέγχους και πλέον τα Λογιστήρια 
των Δημόσιων Νοσοκομείων δεν ασχολούνται με καταχωρήσεις αλλά έχουν 
ρόλο controller του όλου συστήματος. Ειδικά η λειτουργία μηχανογραφικά των 
ιατρικών τμημάτων (κλινικές) εξασφαλίζει την παρακολούθηση του κόστους 
ανά κέντρο κόστους και ανά ασθενή. 
 



Επειδή όπως προαναφέρθηκε από 1/1/2004 λειτουργούν ταυτόχρονα στα 
Δημόσια Νοσοκομεία τρία (3) λογιστικά κυκλώματα πρέπει το λογισμικό της 
εφαρμογής να διαθέτει σύστημα συμφωνιών μεταξύ των τριών αυτών 
κυκλωμάτων. 
 
Προκύπτει σαφέστατα ότι η προμήθεια από τα Δημόσια Νοσοκομεία ενός 
κατάλληλου Software που θα καλύπτει τα παραπάνω είναι η αναγκαία 
προϋπόθεση επιτυχίας της εφαρμογής του Νέου Λογιστικού Συστήματος. 
 
Ο ενιαίος σχεδιασμός ενός τέτοιου Software που θα καλύπτει με κοινή βάση 
δεδομένων όλο το Νοσοκομείο, με σύγχρονη τεχνολογία και πλήρη 
υποστήριξη θα αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο τόσο στις Διοικήσεις και τους 
χρήστες του Νοσοκομείου, όσο και τους εξωτερικούς συμβούλους Λογιστικής 
για τη υλοποίηση της εφαρμογής του Νέου Λογιστικού Συστήματος. 
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