Αριθμ. 62008 /ΕΓΔΕΚΟ 1992/08 (ΦΕΚ 2657 Β/30-12-2008) :
Ανάθεση παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του διπλογραφικού
συστήματος.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
• του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 (ΦΕΚ 194/τ.Α΄/25.9.2008)
«Ενίσχυση της διαφάνειας του κρατικού προϋπολογισμού έλεγχος
των δημοσίων δαπανών, μέτρα φορολογικής δικαιοσύνης κ.ά.
διατάξεις»,
• του άρθρου 27 του ν. 3599/2007 (ΦΕΚ 176/τ.Α΄/2007) «Σύσταση
Πανελληνioυ Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών και άλλες διατάξεις»,
• του άρθρου 36 του ν. 2778/1999 (ΦΕΚ 295/τ.Α΄/ 30.12.1999)
«Αμοιβαία Κεφάλαια Ακίνητης Περιουσίας-Εταιρείας Επενδύσεων σε
Ακίνητη περιουσία και άλλες διατάξεις»,
• του π.δ. 95/2000 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και
Πρόνοιας (ΦΕΚ 76/τ.Α΄/2000), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
σήμερα,
• του π.δ. 81/2002 «Συγχώνευση του Υπουργείου Εθνικής
Οικονομίας και Οικονομικών στο Υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών» (ΦΕΚ 57/τ.Α΄/2002),
• του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα
Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98/τ.Α΄/2005),
• του π.δ. 146/2003 (ΦΕΚ 122/τ.A΄/2003).
2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης
προκαλείται δαπάνη ύψους 9.190.000 ευρώ, η οποία θα
αντιμετωπισθεί από τους προϋπολογισμούς των Νοσοκομείων,
αποφασίζουμε:
1.
Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, αρμοδιότητας του Υπουργείου
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την πλήρη εφαρμογή των
διατάξεων του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου αυτών, π.δ. 146/2003
και όπως αυτό τροποποιείται και διαμορφώνεται κάθε φορά, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης
δύνανται να αναθέτουν σε Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή
ιδιωτικού Δικαίου, την τήρηση των λογιστικών τους βιβλίων τη
μηχανοργάνωση Και τη σύνταξη οικονομικών καταστάσεων, όπως
προβλέπονται από το ανωτέρω Προεδρικό Διάταγμα, για την πλήρη
εφαρμογή της γενικής και αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου
Λογιστικού.
2. Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, θα περιλαμβάνει:

α) Την πλήρη εφαρμογή του π.δ. 146/2003 για λογαριασμό της
Δημόσιας Μονάδας Υγείας. Η πλήρης εφαρμογή αυτού περιλαμβάνει
την καταχώρηση όλων των λογιστικών γεγονότων από τα
πρωτογενή παραστατικά στα τηρούμενο από την Δημόσια Μονάδα
Υγείας λογιστικά βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και λειτουργία της γενικής λογιστικής,
της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού, την σύνταξη
και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνο με τις
διατάξεις του π.δ. 146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την
οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους χρήσεως, την
ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της
απογραφής τέλους χρήσεως, το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που
απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η ενημέρωση των
λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν
μέρος των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. Δεν αποτελεί
μέρος των υποχρεώσεων του αναδόχου η ανάπτυξη και η
τροποποίηση του λογισμικού που θα υποστηρίζει μηχανογραφικά τις
οικονομικές υπηρεσίες της Δημόσιας Μονάδος Υγείας.
β) Την εκπόνηση μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο μηνών από
την υπογραφή της σύμβασης, διαγνωστικής μελέτης αποτύπωσης
της υφιστάμενης κατάστασης στο Νοσοκομείο, στον τομέα της
Λογιστικής, Κοστολογικής και Μηχανογραφικής οργάνωσης και
λειτουργίας και στον τομέα του λειτουργούντος συστήματος
οικονομικών πληροφοριών και θα προτείνονται τρόποι βελτίωσης της
υπάρχουσας κατάστασης.
γ)
Την εκπόνηση μελέτης αξιολόγησης
της
υπάρχουσας
μηχανογραφικής υποδομής (hardware-software) και την υποβολή
πρότασης αξιοποίησης, βελτίωσης ή αντικατάστασης της προς τη
Διοίκηση του Νοσοκομείου, περιλαμβανομένων των αναγκαίων
σχεδίων και αναλύσεων για την ανάπτυξη ή προμήθεια του
κατάλληλου λογισμικού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου
Γενικής – Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή
υπηρεσιών Συμβούλου για την επιλογή και εγκατάσταση της
αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής εφόσον απαιτηθεί.
δ) Την θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου
προσωπικού του Νοσοκομείου.
Τυχόν πρόσθετες απαιτήσεις του έργου, δύνανται να καθορίζονται
στη σύμβαση, η οποία θα αναφέρει λεπτομερώς τα παραδοτέα
προϊόvτα και υπηρεσίες εκ μέρους του αναδόχου και τις διαδοχικές
φάσεις του έργου.
3. Ο ανάδοχος στον οποίο θα ανατίθεται το έργο, θα πρέπει να
πληροί τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε
Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε
Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης. Κατά την
επιλογή, θα συνεκτιμηθεί ιδιαίτερα η προηγούμενη εμπειρία ίου
αναδόχου, σε εφαρμογή του π.δ. 146/2003, ενώ θα αξιολογηθεί

θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή των: π.δ.
205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ.
315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των Ο.Τ.Α.).
β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία του φυσικού προσώπου, που θα
είναι επικεφαλής της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για
την υλοποίηση του έργου στην Δημόσια Μονάδα Υγείας και
ειδικότερα η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών,
τα τελευταία τρία χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού.
Σε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για οποιονδήποτε λόγο,
αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα
ημερών από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα προσόντα που απαιτεί
το εδάφιο α της παρ. 3 αυτής της απόφασης.
γ) Το φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου,
να είναι κάτοχος άδειας λογιστή-φοροτέχνη Α΄ τάξεως. Τα υπόλοιπα
φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του αναδόχου ως
βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή - φοροτέχνη
τουλάχιστον Β΄ ή Γ΄ τάξεως ανάλογα με την περίπτωση. Επιπλέον,
όλα τα μέλη της ομάδας του αναδόχου πρέπει να έχουν Πτυχίο
Τμήματος Λογιστικής ή Τμήματος Λογιστικής και χρηματοοικονομικής
ή Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Τμήματος
Διοίκησης Επιχειρήσεων Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.
δ) Στην ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά
και ένας (1) Αναλυτής - Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Τ.Ε.Ι.,
με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην εκπόνηση και
στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων,
είτε τρίτης κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων είτε των
π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο των
Ο.Τ.Α.).
4. Η προϋπολογισθείσα συνολική αξία για κάθε Μονάδα Υγείας,
ανάλογα με τον αριθμό των οργανικών κλινών, ορίζεται ως εξής:
α) Νοσοκομεία μέχρι 250 κλίνες, ποσό μέχρι 40.000 Ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα
περιλαμβάνει: έναν λογιστή – φοροτέ-χνη με άδεια Α΄ τάξεως και
έναν λογιστή - φoρoτέχνη με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως.
β) Νοσοκομείο από 251 κλίνες και άνω έως και 450 κλίνες ποσό
μέχρι 75.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της
ομάδας έργου θα περιλαμβάνει:
έναν λογιστή - φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, έναν λογιστή φοροτέχνη με άδεια Β΄ τάξεως και έναν λογιστή -φοροτέχνη με
άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως.
γ) Νοσοκομεία από 451 κλίνες και άνω ποσό ύψους 120.000 ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Η σύνθεση της ομάδας έργου θα
περιλαμβάνει: έναν λογιστή - φοροτέχνη με άδεια Α΄ τάξεως, έναν
λoγιστή -φοροτέχνη με άδεια Β΄ τάξεως και δύο λογιστές - φοροτέχνες με άδεια τουλάχιστον Γ΄ τάξεως.
5. Σε κάθε Μονάδα Υγείας παρέχεται η δυνατότητα ανάθεσης και για
μέρος του έργου της παρούσας απόφασης, όπως αυτό περιγράφεται

στο εδάφια α΄ και δ΄ της παρ. 2 της παρούσας απόφασης με
ανάλογο περιορισμό της συνολικής πρoϋπoλoγισθείσας δαπάνης και
ειδικότερα:
α) Εφόσον στον ανάδοχο ανατεθεί μόνο το κύκλωμα της γενικής
λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού καθώς και η εκπαίδευση του
προσωπικού της δημόσιας μονάδας υγείας στα αντίστοιχα
κυκλώματα, οι προϋπολογισθείσες αμοιβές της παραγράφου 4
περιορίζονται σε 20.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του εδαφίου α
παραγράφου 4, σε 30.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του εδαφίου β
παραγράφου 4 και σε 50.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του εδαφίου
γ΄ της παρ. 4 αυτής της απόφασης.
β) Εφόσον στον ανάδοχο ανατεθεί μόνο το κύκλωμα της αναλυτικής
καθώς και η εκπαίδευση του προσωπικού της δημόσιας μονάδας
υγείας στο αντίστοιχο κύκλωμα, οι προϋπολογισθείσες αμοιβές της
παραγράφου 4 περιορίζονται σε 15.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του
εδαφίου α παραγράφου 4, σε 20.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του
εδαφίου β΄ παρ. 4 και σε 30.000 ευρώ για τα νοσοκομεία του
εδαφίου γ΄ της παρ. 4 αυτής της απόφασης.
γ) Οι μελέτες που προβλέπουν τα εδάφια β΄ και γ΄ της παρ. 2 θα
υλοποιηθούν υποχρεωτικά από τον ανάδοχο.
6. Σε περίπτωση που η Δημόσια Μονάδα Υγείας εφαρμόζει για πρώτη
φορά την αναλυτική λογιστική εκμεταλλεύσεως, δύναται να αναθέσει
σε εξωτερικό ανάδοχο την προετοιμασία της υποδομής για την
εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως. Ως υποδομή
για την εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής εκμεταλλεύσεως
εννοείται: ο προσδιορισμός των (κύριων και βοηθητικών) κέντρων
κόστους, ο προσδιορισμός των φορέων κόστους, η κατηγοριοποίηση
των στοιχείων του κόστους σε άμεσα και έμμεσα, σταθερό και
μεταβλητό, η ανάπτυξη των βάσεων μερισμού και αναμερισμού των
στοιχείων του κόστους στα κέντρα και στους φορείς κόστους, η
ανάπτυξη των εντύπων και των διαδικασιών που θα διευκολύνουν
την λειτουργία της ομάδας 9 και την προσαρμογή των λογαριασμών
της ομάδας 9 του π.δ. 146/2003 στις παραπάνω προτάσεις έτσι ώστε
να ικανοποιούνται οι πληροφοριακές απαιτήσεις του νοσοκομείου. Η
μελέτη αυτή θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σ’ ένα εξάμηνο από την
ανάθεσή της. Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής της μελέτης δεν
μπορεί
να
είναι
μεγαλύτερος
από
45.000
ευρώ
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
7. Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας μπορούν να αναθέτουν σε εξωτερικό
συνεργάτη την κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών
τους, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής
Πληροφόρησης.
Η κατάρτιση των παραπάνω καταστάσεων θα πρέπει να έχει
ολοκληρωθεί σ’ ένα τρίμηνο από την ανάθεσή τους. Ο συνολικός
προϋπολογισμός αυτής της μελέτης δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερος
από: 15.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα
νοσοκομεία
του
εδαφίου
α΄
παρ.
4,
30.000
ευρώ

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα νοσοκομείο του εδαφίου β΄
παρ. 4 και 45.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για τα
νοσοκομείο του εδαφίου γ΄ της παρ. 4 αυτής της απόφασης.
8. Οι φορείς δύνανται να αναθέτουν σε εξωτερικό συνεργάτη, µόνο
στην περίπτωση κατά την οποία δεν υπηρετεί υπάλληλος µε
προσόντα ίδια με αυτά που πρέπει να έχει το φυσικό πρόσωπο, που
θα ηγείται της ομάδας έργου του αναδόχου. Οι διοικήσεις των Δημοσίων Μονάδων Υγείας οφείλουν να διερευνήσουν µε κάθε πρόσφορο
τρόπο, εάν στο προσωπικό της μονάδας υπηρετεί άτομο µε τα
παραπάνω προσόντα. Μέσα σ’ ένα μήνα από την δημοσίευση αυτής
της απόφασης, τα διοικητικά συμβούλια των Δημοσίων Μονάδων
Υγείας θα πρέπει, είτε να έχουν αναθέσει την εφαρμογή του π.δ.
146/2003 σε υπάλληλο της μονάδας, είτε να έχουν προχωρήσει, σε
προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση της εφαρμογής του π.δ.
146/2003 σε εξωτερικό συνεργάτη.
Σε περίπτωση που υπάρχει υπάλληλος που πληροί ης προϋποθέσεις
για άδεια λογιστή - φοροτέχνη Β΄ ή Γ΄ τάξεως, περιλαμβάνεται
υποχρεωτικά στην ομάδα έργου και περικόπτεται αναλόγως αμοιβή
του αναδόχου.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2008

