Αριθµ. ∆4δ/Οικ.5481/00 (ΦΕΚ 458 Β'/00)
Εφαρµογή διπλογραφικού συστήµατος Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής
και Κοστολόγησης.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ ΚAI ΠΡΟΝΟΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. α. Το άρθρο 36 του Ν.2778/99 ΦΕΚ 295/Α "Αµοιβαία Κεφάλαια ακίνητης
περιουσίας, Εταιρείες Επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις".
β. Το Π.∆. 205/98 ΦΕΚ 163 Α' "Περί ορισµού του περιεχοµένου και του
χρόνου ενάρξεως της εφαρµογής του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Νοµικών
Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου".
γ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 όπως προστέθηκαν µε τις
διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 2081/1992 µε το οποίο καθορίζεται ο έλεγχος
των δαπανών που προκαλούν οι κανονιστικές διοικητικές πράξεις (ΦΕΚ
154/Τ.Α/1992) και συµπληρώθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του
Ν.2469/97 ΦΕΚ 38/Α.
δ. Τις διατάξεις του Π.∆. 95/2000 (ΦΕΚ 76/Α/2000) Οργανισµός του
Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
ε. Την αριθµ. 1107147/1239/006Α/4-10-96 απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Οικονοµικών "Ανάθεση αρµοδιοτήτων Υπουργού Οικονοµικών
στους Υφυπουργούς Οικονοµικών" (ΦΕΚ Β92).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας Κοινής Υπουργικής
Απόφασης προκαλείται δαπάνη, το ύψος της οποίας δεν δύναται να
προσδιορισθεί, αποφασίζουµε:
1. Τα Νοσηλευτικά Ιδρύµατα του Ν.∆.2592/53 που είναι υποχρεωµένα,
σύµφωνα µε το άρθρο 3 του Π.∆. 205 (ΦΕΚ 163/Α/98), όπως αυτό
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 36 Ν. 2778/99 (ΦΕΚ 295/Α/99), να εφαρµόσουν
το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των ΝΠ∆∆, δύνανται, σύµφωνα µε τις ισχύουσες
διατάξεις, να αναθέτουν σε φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ∆ηµοσίου ή Ιδιωτικού
∆ικαίου, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων, τη µηχανοργάνωση και τη
σύνταξη των οικονοµικών καταστάσεων που προβλέπονται από το Π.∆.
205/98 για την εφαρµογή της Γενικής και Αναλυτικής Λογιστικής παράλληλα
προς το ∆ηµόσιο Λογιστικό και την ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού
τους.
2. Το έργο θα εκτελεσθεί µε βάση τους όρους της σύµβασης ανάθεσης που
θα συνοµολογηθεί σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις οριζόµενες µε
την παρούσα απόφαση, προϋποθέσεις, θα περιλαµβάνει οπωσδήποτε:
α. την εκπόνηση διαγνωστικής µελέτης αποτύπωσης της υφισταµένης
κατάστασης στο Νοσοκοµείο, στον τοµέα της Λογιστικής, Κοστολογικής και
Μηχανογραφικής οργάνωσης και λειτουργίας και στον τοµέα του
λειτουργούντος συστήµατος οικονοµικών πληροφοριών για τη ∆ιοίκηση.
β. την εκπόνηση µελέτης αξιολόγησης της, ενδεχοµένως, υπάρχουσας
µηχανογραφικής υποδοµής (hardware - software) και την υποβολή πρότασης
αξιοποίησης, βελτίωσης ή αντικατάστασης της προς τη ∆ιοίκηση του
Νοσοκοµείου, περιλαµβανοµένων των αναγκαίων σχεδίων και αναλύσεων για
την ανάπτυξη ή προµήθεια του κατάλληλου λογισµικού, σύµφωνα µε τις
απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής - Αναλυτικής Λογιστικής και Κοστολογικής
Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την επιλογή και
εγκατάσταση της αναγκαίας µηχανογραφικής υποδοµής, εφόσον απαιτηθεί.

γ. την κατάρτιση πλήρους Λογιστικού Σχεδίου Γενικής Λογιστικής (µε βάση το
Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο ΝΠ∆∆, προσαρµοσµένου στις ιδιαιτερότητες και τις
ανάγκες του Νοσοκοµείου), ολοκληρωµένων συστηµάτων Κοστολογικής
Οργάνωσης, Αναλυτικής Λογιστικής και Εσωλογιστικού προσδιορισµού
µηνιαίων αναλυτικών αποτελεσµάτων ανά κέντρο εσόδου ή κέντρο κόστους
και των λογιστικών καταστάσεων Τέλους Χρήσεως που προβλέπονται από το
Π.∆. 205/98.
δ. την επίβλεψη διεξαγωγής λεπτοµερούς αρχικής απογραφής της περιουσίας
του Νοσοκοµείου και την κατάρτιση αρχικού Ισολογισµού του Νοσοκοµείου,
µε ευθύνη του αναδόχου.
ε. τη λειτουργία του ολοκληρωµένου και µηχανογραφηµένου συστήµατος, µε
ευθύνη του αναδόχου, µέχρι τέλους του συµβατικού χρόνου του έργου.
στ. την πλήρη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου
νοσοκοµειακού προσωπικού, στη δοµή και τον τρόπο εσωλογιστικής
λειτουργίας του συστήµατος.
ζ. πρόσθετες απαιτήσεις δύνανται να καθορίζονται στη σύµβαση, η οποία θα
αναφέρει λεπτοµερώς τα παραδοτέα προϊόντα και υπηρεσίες εκ µέρους του
αναδόχου και τις διαδοχικές χρονικές φάσεις του έργου.
3. Ο ανάδοχος που θα αναλάβει την εκτέλεση του σχετικού έργου, πρέπει να
πληροί τα παρακάτω κριτήρια:
α. Να έχει, αποδεδειγµένα, εµπειρία σε ανάλογο λογιστικό και κοστολογικό
σχεδιασµό και σε µηχανογραφικές εφαρµογές, σε ότι αφορά τη λειτουργία
Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής, εσωλογιστικής Κοστολόγησης και του
∆ηµόσιου Λογιστικού µε τη διπλογραφική µέθοδο. Κατά την επιλογή θα
ληφθεί σοβαρά υπόψη η ενδεχόµενη εµπειρία και εξοικείωση του αναδόχου
σε υποδοµές του Υγειονοµικού Τοµέα, που θα αποδεικνύεται από
προηγούµενη διεκπεραίωση έργων ή εκπόνηση µελετών, τα οποία
σχετίζονται άµεσα µε τη Νοσοκοµειακή Λογιστική, τη Νοσοκοµειακή
Οργάνωση - Λειτουργία, τα Οικονοµικά της Υγείας και το Νοσοκοµειακό
Κόστος.
β. Ο ανάδοχος θα πρέπει να δραστηριοποιείται στο συγκεκριµένο αντικείµενο,
γεγονός το οποίο θα πιστοποιηθεί για µεν τα φυσικά πρόσωπα µε την
κατάθεση αντιγράφων ισολογισµών Ανώνυµων Εταιρειών που έχουν
υπογράψει τα τρία (3) τελευταία έτη, για δε τα νοµικά πρόσωπα µε την
κατάθεση παραστατικών (συµβάσεων ή ιδιωτικών συµφωνητικών) δύο (2)
τουλάχιστον παρόµοιων έργων σε Οργανισµούς ή και Ανώνυµες Εταιρείες.
γ. Στις περιπτώσεις που στο Νοσοκοµείο λειτουργεί Πληροφορικό Σύστηµα,
θα πρέπει ο ανάδοχος να έχει τη δυνατότητα να αξιοποιήσει και το Σύστηµα
αυτό, εφόσον ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του εκπονούµενου λογιστικούκοστολογικού σχεδιασµού.
δ. Στους συνεργάτες που θα χρησιµοποιήσει ο ανάδοχος για τη διεκπεραίωση
του όλου έργου, περιλαµβανοµένης και της εκπαίδευσης του προσωπικού του
Νοσοκοµείου, θα πρέπει να περιλαµβάνονται τουλάχιστον:
Ι. ένας (1) Συντονιστής - Υπεύθυνος, τα προσόντα του οποίου θα
διασφαλίζουν την άρτια εκτέλεση του έργου (εργασιακή εµπειρία σε
παρόµοιες εφαρµογές, εκπαιδευτική πείρα κ.λ.π.).
ΙΙ. δύο (2) µέλη του Οικονοµικού Επιµελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), που είναι
Λογιστές και έχουν υπογράψει µε αυτή την ιδιότητα τουλάχιστον τρεις (3)
Ισολογισµούς Ανώνυµης Εταιρείας.

ΙΙΙ. ένας (1) Αναλυτής-Προγραµµατιστής πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ µε
αποδεδειγµένη επαγγελµατική εµπειρία στην εκπόνηση και στην εφαρµογή
προγραµµάτων µηχανογραφηµένης Γενικής-Αναλυτικής Λογιστικής και
Κοστολόγησης, καθώς και ∆ηµοσίου Λογιστικού.
4. Ο χρόνος ολοκλήρωσης του συνολικού έργου, συµπεριλαµβανοµένης και
της εκπαίδευσης του προσωπικού των Νοσοκοµείων, έως ότου αυτό αναλάβει
αυτοδύναµα τη λειτουργία του ολοκληρωµένου λογιστικό-κοστολογικού
συστήµατος, ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της σχετικής
σύµβασης.
5. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισµό και τους
προϋπολογισµούς των Νοσοκοµείων.
6. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 4 Απριλίου 2000

