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Βασικές Αρχές Κατάρτισης 
& Κατηγορίες Προϋπολογισμού 
Νοσοκομείου

Εισαγωγή 
Η έννοια του προϋπολογισμού εμπεριέχει την έννοια των προβλέψεων, δηλαδή την έν-
νοια του προγραμματισμού. Οι συγγενείς αυτοί οροί διαφέρουν, γιατί ο προϋπολογισμός 
αναφέρεται σε αποτύπωση οικονομικών αξιών και χρηματικών κεφαλαίων, ενώ ο προ-
γραμματισμός αναφέρεται σε μεγέθη, όπως αναγκαίος αριθμός απασχολουμένων, ανα-
γκαίες ποσότητες προμήθειας πρώτων υλών.

Ως αποτέλεσμα ο προϋπολογισμός αποτυπώνει τον λειτουργικό και παραγωγικό προ-
γραμματισμό μιας επιχείρησης σε οικονομικά μεγέθη και υποδεικνύει τον τρόπο υλοποίη-
σης του οποιαδήποτε σχεδιασμού της Διοίκησης. Υπό την έννοια αυτή ο προϋπολογισμός 
αποτελεί παράλληλα και Διοικητική Πράξη και είναι νομική υποχρέωση των Ν.Π.Δ.Δ., όπως 
των Νοσοκομείων σύμφωνα με τον Ν.Δ.496/74.

Η σημασία του προϋπολογισμού διευρύνεται με την έννοια του ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΚΟ-
ΣΤΟΥΣ και αποτελεί διαχειριστικό εργαλείο της Διοίκησης για την εναρμόνιση του προβλε-
πόμενου χρηματοοικονομικού προγράμματος με τα πραγματοποιηθέντα έξοδα. Η ορθο-
λογική κατανομή των πόρων μέσω του εργαλείου του προϋπολογισμού, προϋποθέτει την 
τμηματοποίηση και ομαδοποίηση της παρακολούθησης της νοσοκομειακής παραγωγής 
και λειτουργίας σε ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΣΤΟΥΣ.

Η διαχείριση πόρων και η κατανομή τους, η συστηματική παρακολούθηση και κυρίως 
η αξιοποίηση τους, διέρχεται από την καταγραφή των οικονομικών στοιχειών στα κέντρα 
κόστους, όπου ουσιαστικά συντάσσονται μικροί προϋπολογισμοί.



ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΓΕΙΑ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ4

Βασικές Αρχές Κατάρτισης και Κατηγορίες 
Προϋπολογισμού Νοσοκομείου
Οι στόχοι του προϋπολογισμού συνοψίζονται, όπως αναφέρει ο Κεφής (2005), από τον 
Stephen Brookston στους ακολούθους:
Στόχος 1ος: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ. Βοηθά στον σχεδιασμό-προγραμματισμό ενός Οργανισμού 
με συστηματικό και λογικό τρόπο που εναρμονίζεται με τη μακροπρόθεσμη επιχειρημα-
τική στρατηγική του.
Στόχος 2ος: ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ. Συνεπικουρεί στον συντονισμό των δραστηριοτήτων των 
τμημάτων του Οργανισμού και διασφαλίζει τη μεταξύ τους συνεπεία.
Στόχος 3ος: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ. Γνωστοποιεί ευκολότερα τους στόχους, τις ευκαιρίες και τα 
επιχειρηματικά σχεδία της μονάδας στους managers.
Στόχος 4ος: ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ. Κινητοποιεί τα στελέχη να πετύχουν τους στόχους του Ορ-
γανισμού και τις ατομικές επιδιώξεις τους.
Στόχος 5ος: ΕΛΕΓΧΟΣ. Βοηθά στον έλεγχο των δραστηριοτήτων, μετρώντας την επιτε-
λούμενη πρόοδο σε σχέση με το αρχικό πλάνο και το αναπροσαρμόζει οπότε χρειάζεται.
Στόχος 6ος: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Παρέχει ένα σταθερό πλαίσιο αξιολογήσεις των managers σε 
ό,τι αφορά την επίτευξη ατομικών τους επιδιώξεων και στόχων του τμήματος.

Διάκριση του Προϋπολογισμού
Ανάλογα με τους επιδιωκόμενους στόχους της διοίκησης μιας επιχείρησης η ενός Οργα-
νισμού η διάκριση του προϋπολογισμού μπορεί να συστηματοποιηθεί.

Ο Προϋπολογισμός μπορεί να ταξινομηθεί σε 3 κατηγορίες.
Η πρώτη ταξινόμηση των κατηγοριών προϋπολογισμού αφορά τον τρόπο σύνταξης 

του ως ακολούθως:
Επαυξανόμενος ή Αυξητικός Προϋπολογισμός: Είναι ο συνηθισμένος τύπος προϋπο-
λογισμού, ο οποίος εφαρμόζεται στα ελληνικά δημοσιά νοσοκομεία. Στηρίζεται στα δε-
δομένα του προηγουμένου έτους και συνυπολογίζεται το ποσοστό του αναμενόμενου 
πληθωρισμού. Με αυτό τον τρόπο καθορίζεται το σημείο εκκίνησης – η προϋπολογιστική 
βάση του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς και περιορίζεται στην απλή κατανομή 
κάποιων επιπλέον διαθέσιμων πόρων η αναγκαίων περικοπών (Γειτονα,1992).
Προϋπολογισμός Μηδενικής Βάσης: Συντάσσεται με τον ακριβώς αντίθετο τρόπο του 
επαυξανόμενου προϋπολογισμού. Συμφωνά με αυτόν, ουδεμία δαπάνη θεωρείται ως δε-
δομένη. Είναι σαν να ξεκινάει κανείς από το «μηδέν». Οι δαπάνες επανεκτιμώνται συνεχώς 
τόσο ως προς το ύψους τους, όσο και προς τη σκοπιμότητα τους. Η ανάγκη για επανει-
λημμένη αιτιολόγηση μιας αναποτελεσματικής δαπάνης μπορεί να οδήγηση τελικά στην 
περικοπή της, ακόμη και όταν λόγοι διοικητικοί, θεσμικοί, και πολιτικοί την επιβάλλουν.
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Ελαστικός Προϋπολογισμός: Είναι ο προϋπολογισμός ο οποίος μπορεί να προσαρμο-
σθεί ναι τέτοιο τρόπο ώστε να εμφανίζει τα προϋπολογισμένα έσοδα, έξοδα και ταμει-
ακές ροές σε διαφορετικά επίπεδα παραγωγής. Ελαστικός είναι ο προϋπολογισμός που 
έχει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται εύκολα σε κάθε νέο παραγωγικό δεδομένο. Θα 
τον χαρακτηρίζαμε ως αυτόν που μπορεί να προσαρμοστεί ευκολότερα σε εναλλακτικά 
παραγωγικά σενάρια.
Σφαιρικός Προϋπολογισμός: Πρόκειται για ένα σύστημα χρηματοδότησης των νοσοκο-
μείων που εφαρμόζεται από τις αρχές του «80» στη Γαλλία. Η χρηματοδοτική αυτή μορφή 
χρησιμοποιείται συνήθως σε συστήματα με έντονη παρέμβαση της κεντρικής διοίκησης. 
(Ελβετία, Γερμάνια κ.α.) στον εν λόγω μηχανισμό κάθε νοσοκομείο καταρτίζει έναν ετήσιο 
προϋπολογισμό λαμβάνοντας υπόψη:

• τον προϋπολογισμό του προηγουμένου έτους,
• την αύξηση των τιμών των αγαθών και των εισοδημάτων και
• τις ιδιαίτερες ανάγκες του νοσοκομείου.

Ο σφαιρικός προϋπολογισμός καταρτίζεται με τη συνεργασία των υπευθύνων των επι-
μέρους τμημάτων του νοσοκομείου με σκοπό την ανάπτυξη της συνυπευθυνότητας, την 
αποφυγή της κατάτμησης της οργανωτικής δομής και την υιοθέτηση από όλα τα μέλη 
της νοσοκομειακής κοινότητας μιας νέας διαχειριστικής νοοτροπίας. Ο προϋπολογισμός 
συμφωνείτε μετά από διαπραγμάτευση, μεταξύ της διοίκησης του νοσοκομείου, των 
ασφαλιστικών ταμείων και της κεντρικής διοίκησης. Η μη δυνατότητα αναθεωρήσεις 
του αποτελεί ένα από τα πλεονεκτήματα της χρηματοδοτικής αυτής τεχνικής, αφού ο 
έλεγχος των δαπανών είναι κύριο μέλημα της διαχείρισης του νοσοκομείου προκειμένου 
να αυξηθούν τα κέρδη με τη μείωση του λειτουργικού κόστους. Η ικανοποιητική εφαρ-
μογή αυτής της χρηματοδοτικής τεχνικής εξαρτάται από τις επιστημονικές προβλέψεις 
των υπευθύνων των τμημάτων για την εξασφάλιση της ποιότητας και του κόστους των 
παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δεύτερη ταξινόμηση αναφέρεται σε μια περισσότερο αναλυτική κατηγοριοποίηση 
του προϋπολογισμού, προκειμένου η Διοίκηση ναι έχει τη δυνατότητα για επιμέρους πα-
ρεμβάσεις όπως, στην υλοποίηση των επενδυτικών της σχεδίων, τη διαχείριση των αποθε-
μάτων σε διαθέσιμους οικονομικούς πόρους η τη συγκράτηση του κόστους ανάλογα με 
τον ρυθμό αυξομείωσης των επιχειρηματικών κερδών όπως:

• Προϋπολογισμός εσόδων
• Προϋπολογισμός δαπανών
• Προϋπολογισμός επιχειρηματικού κέρδους
• Ταμειακός προϋπολογισμός
• Προϋπολογισμός επενδύσεων
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Η τρίτη ταξινόμηση του προϋπολογισμού προκύπτει από το ενδιαφέρον της Διοίκησης 
να παρακολουθεί τις δαπάνες για τις επιμέρους λειτουργίες της επιχείρησης ή για τις δα-
πάνες των προγραμμάτων και των υπηρεσιών που προσφέρει και διακρίνεται σε:

• Λειτουργικό προϋπολογισμό
• Προϋπολογισμό προγραμμάτων
• Προϋπολογισμό προγραμμάτων κατά λειτουργία

Αναλυτικότερα περιγράφονται οι κατηγορίες προϋπολογισμού:
Λειτουργικός Προϋπολογισμός: Συνήθως προβλέπει το σύνολο των δαπανών που 
πρόκειται να πραγματοποίηση ένας οργανισμός –νοσοκομείο για την κάλυψη των επι-
μέρους λειτουργιών όπως αμοιβές πόρων, αγορά υγειονομικού υλικού, αγορά φαρμά-
κων, συντήρηση κτιρίων και εξοπλισμού, προμήθεια αναλωσίμων, δαπάνες ιματισμού 
και επιστασίας, δαπάνες ασφαλείας κ.α. προκειμένου να υλοποιεί παραγωγή έργου και 
προγραμμάτων όπως ιατρονοσηλευτική φροντίδα, φαρμακευτική φροντίδα, εργαστη-
ριακές εξετάσεις, παρακλινικές εξετάσεις, χειρουργικές επεμβάσεις κ.α. Οι λειτουργικοί 
προϋπολογισμοί συντάσσονται κατά τομές ευθύνης με σκοπό την αξιολόγηση τους.
Λειτουργίες του Δημόσιου Προϋπολογισμού: Ο προϋπολογισμός ενός δημόσιου φο-
ρέα αποτελεί το μέσο βραχυχρόνιου προγραμματισμού της δραστηριότητας, του, ο 
οποίος είναι απαραίτητος για την εξασφάλιση ορθολογικότητας στον δημόσιο τομέα. Ο 
προγραμματισμός της δράσης του δημόσιου φορέα είναι από τις βασικές λειτουργίες του 
δημόσιου προϋπολογισμού, όχι όμως και η μοναδική. Με τον προϋπολογισμό συντονίζο-
νται τα μέσα δράσης ενός δημόσιου φορέα και επιτυγχάνονται οι στόχοι του. Τον συντο-
νισμό στον ιδιωτικό τομέα επιτυγχάνει ο μηχανισμός των τιμών. Ο μηχανισμός αυτός δεν 
μπορεί να πετύχει τους στόχους της κοινωνίας και γι’ αυτό χρειάζεται η παρέμβαση των 
δημόσιων φορέων, που τα μέσα τους συντονίζονται με τον προϋπολογισμό. Επομένως, ο 
προϋπολογισμός ενός δημόσιου φορέα εκτελεί, στον δημόσιο τομέα, την ίδια λειτουργία 
που εκτελεί και ο μηχανισμός των τιμών στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα με τον προϋπολογισμό τους οι δημόσιοι φορείς προσδιορίζουν το είδος 
και την ποσότητα των αγαθών, που θα παρασχεθούν στο κοινωνικό σύνολο με τη φρο-
ντίδα τους. Ο δημόσιος προϋπολογισμός δηλαδή αποτελεί το μέσο κατανομής των πό-
ρων μεταξύ των επιμέρους αγαθών και υπηρεσιών στον δημόσιο τομέα. Επίσης, με τον 
προϋπολογισμό τους οι δημόσιοι φορείς, και κυρίως το κράτος, επιτυγχάνουν αναδιανομή 
του εισοδήματος ανάμεσα στις διάφορες εισοδηματικές τάξεις, γεωγραφικές περιοχές κ.ά. 
Πραγματικά, η διάρθρωση των εσόδων και εξόδων του προϋπολογισμού επηρεάζει, όπως 
θα δούμε πιο κάτω, τη διανομή του εισοδήματος.

Με τον προϋπολογισμό επίσης οι δημόσιοι φορείς επιδιώκουν τη σταθεροποίηση της 
οικονομίας στο επίπεδο πλήρους απασχόλησης. Πραγματικά, η σχέση εσόδων-εξόδων, αν 
δηλαδή τα πρώτα υπερβαίνουν ή όχι τα δεύτερα, επηρεάζει, όπως θα δούμε πιο κάτω, την 
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ενεργή ζήτηση και το εισόδημα σε μια οικονομία. Όμοια το ύψος και η διάρθρωση του 
προϋπολογισμού επηρεάζουν το μέγεθος της ενεργής ζήτησης και του εισοδήματος, για-
τί τα διάφορα μέσα δράσης των δημόσιων φορέων ασκούν διαφορετική επίδραση στην 
ενεργή ζήτηση.

Τέλος, με τον προϋπολογισμό τους οι δημόσιοι φορείς, και κυρίως το κράτος, επιδιώ-
κουν και επιτυγχάνουν προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης.
Μορφές του Δημόσιου Προϋπολογισμού: Ανάλογα με το περιεχόμενό του, ο προϋπο-
λογισμός ενός δημόσιου φορέα είναι δυνατό να έχει διάφορες μορφές. Βασικά διακρί-
νουμε δύο συστήματα προϋπολογισμού: το σύστημα του ενιαίου προϋπολογισμού και 
το σύστημα των πολλαπλών προϋπολογισμών. Με το πρώτο ο προϋπολογισμός ενός 
δημόσιου φορέα περιλαμβάνει όλα τα έσοδα και έξοδά του, ενώ με το δεύτερο κάθε δη-
μόσιος φορέας μπορεί να συντάσσει περισσότερους από ένα προϋπολογισμούς.

Ανάλογα με τη φύση των εσόδων και εξόδων τα οποία περιλαμβάνει καθένας από τους 
πολλαπλούς προϋπολογισμούς, διακρίνουμε τις ακόλουθες κατηγορίες:
α. Προϋπολογισμός εκμετάλλευσης και προϋπολογισμός κεφαλαίου: Ο πρώτος πε-
ριλαμβάνει τα τρέχοντα έσοδα και έξοδα του δημόσιου φορέα, δηλαδή τα έσοδα και 
έξοδα που δεν μεταβάλλουν την αξία της περιουσίας του, (π.χ. έσοδα από φορολογία 
ή από άσκηση επιχείρησης κλπ., καθώς και δαπάνες για μισθούς, συντάξεις, τρέχουσες 
μεταβιβάσεις εισοδήματος κλπ.). Ο δεύτερος περιλαμβάνει έσοδα και έξοδα, που η πραγ-
ματοποίησή τους μεταβάλλει την περιουσία του δημόσιου φορέα, (π.χ. έσοδα που προ-
έρχονται από ρευστοποίηση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, δάνεια κτλ. καθώς και 
δαπάνες για επενδύσεις, για την αγορά χρεογράφων, παλαιών ακινήτων κλπ.).
β. Τακτικός και έκτακτος προϋπολογισμός: Ο πρώτος περιλαμβάνει τα τακτικά έσοδα 
και τις τακτικές δαπάνες του δημόσιου φορέα και ο δεύτερος έκτακτα έσοδα και έκτακτες 
δαπάνες του δημόσιου φορέα. Ο τελευταίος καταρτίζεται σε έκτακτες μόνο περιπτώσεις, 
π.χ. σε εμπόλεμη κατάσταση της χώρας κλπ.

Ανάλογα με την έκταση των εσόδων και εξόδων που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, 
διακρίνουμε δύο μορφές προϋπολογισμού: Τον ακαθάριστο και τον καθαρό. Ο πρώτος πε-
ριλαμβάνει όλα τα έσοδα και έξοδα του δημόσιου φορέα και σε όλη τους την έκταση, δη-
λαδή τα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα, ενώ ο δεύτερος τα καθαρά έσοδα και έξοδα. Δηλα-
δή, στον καθαρό προϋπολογισμό περιλαμβάνονται τα ακαθάριστα έσοδα μειωμένα κατά 
το ποσό των δαπανών που έγιναν για την πραγματοποίησή τους, και οι ακαθάριστες δα-
πάνες μειωμένες κατά το ποσό των εσόδων που τυχόν συνδέονται οργανικά με αυτές. Αν 
πάρουμε ως παράδειγμα τα έσοδα από τη φορολογία εισοδήματος, ο ακαθάριστος προ-
ϋπολογισμός θα περιλάμβανε στο σκέλος των εσόδων όλα τα ακαθάριστα έσοδα από τη 
φορολογία εισοδήματος και στο σκέλος των δαπανών τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης 
του φόρου αυτού, ο καθαρός προϋπολογισμός θα περιλάμβανε μόνο τη διαφορά τους στο 
σκέλος των εσόδων. Όμοια, αν πάρουμε ως παράδειγμα τις δαπάνες παιδείας, ο ακαθάρι-
στος προϋπολογισμός θα 1 περιλάμβανε όλες τις δαπάνες παιδείας στο σκέλος των δαπα-
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νών, ενώ στο σκέλος των εσόδων θα εμφανίζονταν χωριστά τα έσοδα που εισπράττονται 
από τη δραστηριότητα «παιδεία», π.χ. έσοδα από εγγραφές κλπ. Αντίθετα, ο καθαρός προ-
ϋπολογισμός θα περιλάμβανε στο σκέλος των δαπανών μόνο το καθαρό υπόλοιπο. Όλοι οι 
προϋπολογισμοί σήμερα συντάσσονται σαν ακαθάριστοι, αποτελεί μάλιστα, όπως θα δού-
με πιο κάτω, και μια αρχή ορθής κατάρτισης των προϋπολογισμών να περιλαμβάνονται σ’ 
αυτόν τα ακαθάριστα έσοδα και έξοδα του δημόσιου φορέα.

Ανάλογα με τη χρονική περίοδο, που καλύπτει ο προϋπολογισμός, διακρίνουμε δύο 
κατηγορίες προϋπολογισμών: τον ετήσιο και τον πολυετή, συνήθως κυκλικό, προϋπολο-
γισμό. Ο πρώτος αναφέρεται σε ένα μόνο έτος, ενώ ο δεύτερος καλύπτει μια μεγαλύτε-
ρη χρονική περίοδο, κατά κανόνα έναν οικονομικό κύκλο. Με τον ετήσιο προϋπολογισμό 
υπάρχει το πλεονέκτημα της πρόβλεψης των εσόδων και του προγραμματισμού των δα-
πανών, για ένα έτος. Δεν παρέχει όμως ο ετήσιος προϋπολογισμός στον δημόσιο φορέα, 
και κυρίως στο κράτος, τη δυνατότητα να προγραμματίσει τα έσοδα και τα έξοδά του για 
μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, ενώ αυτό μπορεί να είναι αναγκαίο για τη σταθεροποίη-
ση της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας μέσα σε μια μεγαλύτερη χρονική περίοδο, 
η οποία θα καλύπτει τον οικονομικό κύκλο. Αντίθετα, με τον κυκλικό προϋπολογισμό το 
κράτος προγραμματίζει τα έσοδα και τις δαπάνες του για ολόκληρη την περίοδο του κύ-
κλου. Έτσι, που κατά τα έτη οικονομικής κάμψης τα έξοδα να υπερβαίνουν τα έσοδα και 
να δημιουργείται έλλειμμα στον ετήσιο προϋπολογισμό, το οποίο θα ενισχύει την ενεργή 
ζήτηση, ενώ κατά τα έτη οικονομικής άνθησης τα έσοδα να υπερβαίνουν τα έξοδα και να 
δημιουργείται πλεόνασμα στον ετήσιο προϋπολογισμό, το οποίο θα επενεργεί μειωτικά 
πάνω στην ενεργή ζήτηση.

Συνυφασμένο με τη χρονική περίοδο, στην οποία αναφέρεται ο προϋπολογισμός, εί-
ναι και το θέμα του αν ο προϋπολογισμός θα περιλαμβάνει τα έσοδα που εισπράττονται 
και τις δαπάνες που καταβάλλονται μέσα σε μια περίοδο ή τα έσοδα που βεβαιώνονται και 
τις δαπάνες, για τις οποίες ο δημόσιος φορέας αναλαμβάνει υποχρέωση μέσα στην περί-
οδο αυτή. Στην πρώτη περίπτωση ο προϋπολογισμός καλείται ταμιακός, και στη δεύτερη 
διοικητικός.

Τέλος, στον κύριο προϋπολογισμό ενός δημόσιου φορέα προσαρτώνται πολλές φορές 
διάφοροι άλλοι προϋπολογισμοί, που βρίσκονται σε στενή σχέση με τον κύριο προϋπολο-
γισμό, γιατί το πλεόνασμά τους μεταφέρεται σ’ αυτόν σαν έσοδο, ενώ τυχόν έλλειμμά τους 
καλύπτεται από τον κύριο προϋπολογισμό. Οι προϋπολογισμοί αυτοί καλούνται προσαρ-
τημένοι προϋπολογισμοί.

Σύμφωνα με τον Σισσούρα (2002), «ο σημερινός τρόπος κατάρτισης τον προυπολογι-
σμού στα ελληνικά νοσοκομεία αντί να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο χρηματοοικονομικό 
σχέδιο, έχει καταλήξει να είναι μια απλή διοικητική πράξη. Η γενική κατεύθυνση περιορι-
σμού των δαπανών στο ύψος του προηγούμενου έτους δεν προσφέρει ουσιαστικά τίποτε 
στο επίπεδο της νοσοκομειακής διαχείρισης διότι δεν αξιολογεί το ύψος, το είδος και τη 
φύση των δαπανών αυτών».
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Η ανάπτυξη Τμηματικών Προϋπολογισμών θεωρείται το καλύτερο μέσο επίτευξης των 
προγραμματισμένων στόχων. Η γενική αυτή θεώρηση πηγάζει από τις δυνατότητες που 
παρέχει ο τμηματικός προϋπολογισμός για:

• καλύτερο έλεγχο των δαπανών
• ικανότητα μέτρησης των ιατρικών πράξεων
• προτροπή και παροχή κινήτρων για αύξηση της αποδοτικότητας
• ύπαρξη τράπεζας δεδομένων
• συμμετοχή όλων στη διαχείριση
• αξιολόγηση του κάθε είδους αποτελεσμάτων

Βασική προϋπόθεση είναι η δημιουργία Κέντρων Κόστους. Κάθε Κέντρο Κόστους δημι-
ουργείται προκειμένου να εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο στόχο, αφορά μια βασική 
λειτουργία, συσχετίζεται με μία ή περισσότερες δραστηριότητες, λειτουργεί υπό ενιαία 
αρχή και συντονίζει ανθρώπινα και υλικά μέσα.

Πολλοί ερευνητές τονίζουν (Πόλυβος, 1994) ότι το λογιστικό των ΝΠΔΔ χαρακτηρίζε-
ται από ακαμψία και γραφειοκρατία και στηρίζεται περισσότερο στην «τυπολατρία» των 
νομικών διατάξεων και όχι στην ουσία, ο δε έλεγχος που πραγματοποιείται από τους Παρέ-
δρους του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι προληπτικός και κατασταλτικός με αποτέλεσμα τις 
μεγάλες καθυστερήσεις στις πληρωμές.

Ο Προϋπολογισμός, για να αποτελεί αξιόπιστο σύστημα της χρηματοοικονομικής δι-
αχείρισης του νοσοκομείου και να συμβάλλει στον προγραμματισμό της παραγωγικής 
διαδικασίας με στόχο τον έλεγχο του κόστους, την εξεύρεση νέων χρηματοοικονομικών 
πόρων και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, θα πρέπει να συνυπάρχουν οι εξής 
προϋποθέσεις:

• Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα
• Διπλογραφικό σύστημα καταγραφής των οικονομικών δεδομένων
• Σύσταση τμήματος Μελετών, Κοστολόγησης και Προβλέψεων
• Δημιουργία κέντρων κόστους.
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