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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΕΛΠΙΣ» 

ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 1 Ιανουαρίου 2019 – 31 Δεκεμβρίου 2019 

 

Κύριε Διοικητά, 

Σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις και το Ν.3329/2005, σας υποβάλλουμε προς 
έγκριση τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου μας για την οικονομική 
χρήση 01/01/2019 – 31/12/2019. Η χρήση που έληξε ήταν η 11η χρήση στην οποία το 
Νοσοκομείο εφάρμοσε το Διπλογραφικό Σύστημα παρακολούθησης των συναλλαγών του. 

Το Νοσοκομείο, έως την 31 Δεκεμβρίου 2012, τηρούσε τα λογιστικά του βιβλία και 
κατάρτιζε τις οικονομικές καταστάσεις με βάση το Π.Δ. 146/2003. Από την 1η Ιανουαρίου 
2013 και εφεξής, όπως ορίζει ο Νόμος 3599/2007 (άρθρο 27), το Νοσοκομείο συντάσσει τις 
ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 
Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

 

Α.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

Κατωτέρω επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε για την εξέλιξη ορισμένων βασικών 
οικονομικών μεγεθών της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και της Κατάστασης Συνολικών 
Εσόδων με τις απαραίτητες κατά την κρίση μας διευκρινίσεις. Μέσα από την συγκριτική 
επισκόπηση των μεγεθών αυτών και τη χρήση αριθμοδεικτών, προκύπτει αβίαστα η 
χρηματοοικονομική θέση του Νοσοκομείου και η εξέλιξη των δραστηριοτήτων του. 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 

- Οι προσθήκες ενσώματων ακινητοποιήσεων της χρήσεως 2019 ανήλθαν σε ευρώ 
423.865,03 και περιλαμβάνουν αγορά μηχανημάτων, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 
και εργασίες διαρρύθμισης ανακαίνισης χώρων ουρολογικών μικροεπεμβάσεων και 
αντικατάσταση αποχετευτικού δικτύου εξωτερικών ιατρείων.   

- Οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου μειώθηκαν κατά 42,78 % περίπου, που οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στον συμψηφισμό των απαιτήσεων από τον ΕΟΠΠΥ για τις χρήσεις 
2015,2016 και 2017 με τις αντίστοιχες επιχορηγήσεις που έλαβε το Νοσοκομείο εκείνες 
τις χρήσεις.  

- Τα Διαθέσιμα του Νοσοκομείου κατά την 31/12/2019 μειώθηκαν κατά ευρώ 
1.670.368,77. 

- Ο λογαριασμός «Προμηθευτές» μειώθηκε κατά 19,5% περίπου. 
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 

Τα «Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών» παρουσίασαν αύξηση κατά 1,0% 
περίπου και οφείλεται στη λογιστικοποίηση απαιτήσεων ασφαλιστικών ταμείων, οι 
«Μεταβιβάσεις από άλλες κυβερνητικές οντότητες» μειώθηκαν κατά 12,9% περίπου και τα 
«Λοιπά έσοδα εκμεταλλεύσεως» παρουσίασαν αύξηση κατά 64,9% περίπου σε σχέση με 
την προηγούμενη χρήση. 

Τα «Χρηματοοικονομικά Έσοδα» αφορούν έσοδα από τόκους καταθέσεων 
χρηματικών διαθεσίμων τα οποία αυξήθηκαν κατά 5,5% περίπου σε αντιστοιχία με την 
προηγούμενη χρήση. 

Οι «Δαπάνες μισθοδοσίας» παρουσίασαν μείωση κατά 10,3% περίπου, οι «Δαπάνες 
αναλωσίμων» παρουσίασαν μείωση κατά 5,9% περίπου και οι «Λοιπές δαπάνες» 
παρουσίασαν αύξηση κατά 264,9% περίπου. 

Το αποτέλεσμα της χρήσης είναι αρνητικό και ανήλθε στο ποσό των 3.882.274,04 
ευρώ έναντι κερδών 1.128.446,92 ευρώ της προηγούμενης χρήσεως, και οφείλεται κατά 
κύριο λόγο στην πρόβλεψη που δημιουργήθηκε μέσα στην χρήση για επισφάλεια 
απαιτήσεων έναντι ΕΟΠΠΥ ποσού € 5.366.994,36 που αφορά ανείσπρακτα υπόλοιπα ετών 
2013 έως 2017. 

 
ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ 

Από την ημερομηνία κλεισίματος της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης έως σήμερα 
δεν συνέβησαν σημαντικά γεγονότα που θα μπορούσαν να επηρεάσουν σημαντικά την 
εικόνα των οικονομικών καταστάσεων και την χρηματοοικονομική θέση του Νοσοκομείου 
της 31.12.2019. 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης 2019 δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή 
λοιπά διευθυντικά στελέχη του Νοσοκομείου και τις οικογένειές τους. 

Όλες οι συναλλαγές που περιγράφονται ανωτέρω έχουν πραγματοποιηθεί υπό τους 
συνήθεις όρους της αγοράς. 

Εκτός των ανωτέρω δεν υφίστανται άλλες σημαντικές συναλλαγές του Νοσοκομείου 
με συνδεδεμένα μέρη. 
Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το Νοσοκομείο 

Θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον σχετικός κίνδυνος. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές  

καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του 
Νοσοκομείου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές 
και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο 
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κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες 
περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος   
Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη 
διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και 
το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 
β) Κίνδυνος τιμής 
Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών το Νοσοκομείο δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο 
διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  
γ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  
Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν υφίσταται δανεισμός 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Το Νοσοκομείο έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των 
απαιτήσεών της, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της 
χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που 
να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε 
στοιχείου του ενεργητικού.  
 
Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αν αναλογιστεί κανείς τις 
επενδύσεις που εκτελούνται. 

 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ 
Πιστεύοντας ότι η πορεία του Νοσοκομείου κρίνεται ικανοποιητική, λαμβάνοντας 

υπόψη και τις διαμορφούμενες συνθήκες της αγοράς, σας καλούμε να εγκρίνετε τις 
Οικονομικές Καταστάσεις για τη χρήση 2019, δηλαδή την Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, την 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων, τον Πίνακα Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, την Κατάσταση 
Ταμειακών Ροών και τις συνημμένες Σημειώσεις επί των Οικονομικών Καταστάσεων, για τη 
χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2019. 
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Με τιμή, 
Για το Διοικητικό Συμβούλιο 

 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 
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ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ 

 
Προς το Διοικητικό Συμβούλιο του Γενικού Νοσοκομείου Ελπίς 
 
Έκθεση Ελέγχου επί των Οικονομικών  Καταστάσεων 
 
Γνώμη με επιφύλαξη  

Έχουμε ελέγξει τις συνημμένες οικονομικές καταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών 
«Ελπίς» (το Νοσοκομείο), οι οποίες αποτελούνται από την κατάσταση χρηματοοικονομικής 
θέσης της 31ης Δεκεμβρίου 2019, τις καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών ιδίων 
κεφαλαίων και ταμειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ημερομηνία αυτή, καθώς και 
περίληψη σημαντικών λογιστικών αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες. 

Κατά τη γνώμη μας, εκτός από τις επιπτώσεις των θεμάτων που μνημονεύονται στην 
παράγραφο της έκθεσής μας “Βάση για γνώμη με επιφύλαξη”, οι συνημμένες οικονομικές 
καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονομική θέση του Γενικού 
Νοσοκομείου Αθηνών «Ελπίς» κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019, τη χρηματοοικονομική του 
επίδοση και τις ταμειακές του ροές για τη χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με 
τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.   

 
Βάση για γνώμη με επιφύλαξη  

Από τον έλεγχό μας προέκυψε ότι  
1) Λόγω του γεγονότος ότι η ανάθεση του ελέγχου μας έγινε μεταγενέστερα της ημερομηνίας 

ισολογισμού και συνεπώς δεν παρευρεθήκαμε στη φυσική απογραφή των αποθεμάτων 
τέλους χρήσης, δεν κατέστη δυνατό να επαληθεύσουμε με εναλλακτικές ή άλλες 
διαδικασίες την απογραφή τέλους χρήσης των αποθεμάτων που περιλαμβάνονται στο 
κονδύλι της κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης «Αποθέματα» ποσού € 279 χιλ  και την 
πραγματική αξία των αναλώσεων της χρήσεως. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, 
διατηρούμε επιφύλαξη για την ορθότητα της αξίας των αποθεμάτων και των δαπανών 
αναλωσίμων της χρήσεως. 

2) Στις απαιτήσεις από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, από επιχορηγήσεις και 
παρεπόμενες ασχολίες περιλαμβάνονται και βραδέως κινούμενες απαιτήσεις, συνολικού 
ποσού € 6.613 χιλ , για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη 
ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχό μας 
εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από το Νοσοκομείο πρόβλεψη ποσού € 5.366 χιλ 
υπολείπεται κατά € 1.247 χιλ , του ποσού που έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη 
σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, 
που προβλέπονται από τα Διεθνή  Λογιστικά Πρότυπα, με συνέπεια, η αξία των 
απαιτήσεων από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών, από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες 
ασχολίες, τα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 
1.247 χιλ. 

3) Μέχρι την ημερομηνία σύνταξης της παρούσας έκθεσης ελέγχου, δεν κατέστη δυνατόν να 
επαληθευθούν με επιβεβαιωτικές επιστολές ή άλλες εναλλακτικές διαδικασίες απαιτήσεις 
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ποσού € 17.042 χιλ και συνεπώς διατηρούμε επιφύλαξη για την αξία των απαιτήσεων 
αυτών και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα χρήσης και τα ίδια κεφάλαια. 

4) Δεν κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά́ τεκμήρια, προκειμένου να 
επαληθευτεί το υπόλοιπο των κονδυλίων του παθητικού «Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων 
περιουσιακών στοιχείων», ποσού € 319 χιλ. Λόγω του γεγονότος αυτού διατηρούμε για 
την αξία του κονδυλίου αυτού και την ενδεχόμενη επίδραση στα αποτελέσματα της 
κλειόμενης και προηγούμενων χρήσεων. 

5) Από την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ελπίς» δεν 
κατέστη δυνατόν να αποκτήσουμε τα απαραίτητα ελεγκτικά́ τεκμήρια αναφορικά με τυχόν 
εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή τελεσίδικες δικαστικές πράξεις από τις οποίες ενδέχεται 
να προκύψουν υποχρεώσεις καταβολής ποσών ή αποζημιώσεων. Συνεπώς, διατηρούμε 
επιφύλαξη για την ενδεχόμενη ή πιθανή επίπτωση από εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις ή 
τελεσίδικες δικαστικές πράξεις στα αποτελέσματα της κλειόμενης χρήσης, στα ίδια 
κεφάλαια και στην περιουσιακή κατάσταση του Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών «Ελπίς» 
κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. 

6) Κατά παρέκκλιση των λογιστικών αρχών, που προβλέπονται από τα Διεθνή Λογιστικά 
Πρότυπα, δεν προχώρησε στην εφαρμογή των ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» , ΔΠΧΑ 9 « 
Χρηματοοικονομικά Μέσα» και  του ΔΛΠ 19: «Παροχές σε Εργαζόμενους». Λόγω του 
γεγονότος αυτού, διατηρούμε επιφύλαξη για τις ενδεχόμενες  επιπτώσεις  στην 
κατάστασης χρηματοοικονομικής θέσης, Συνολικών Εσόδων και της Κατάστασης 
Ταμειακών Ροών. 

Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) όπως αυτά έχουν 
ενσωματωθεί στην Ελληνική Νομοθεσία. Οι ευθύνες μας, σύμφωνα με τα πρότυπα αυτά 
περιγράφονται περαιτέρω στην ενότητα της έκθεσής μας “Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων”. Είμαστε ανεξάρτητοι από το Νοσοκομείο, καθ’ όλη τη διάρκεια του 
διορισμού μας, σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας για Επαγγελματίες Ελεγκτές του 
Συμβουλίου Διεθνών Προτύπων Δεοντολογίας Ελεγκτών, όπως αυτός έχει ενσωματωθεί στην 
Ελληνική Νομοθεσία και τις απαιτήσεις δεοντολογίας που σχετίζονται με τον έλεγχο των 
οικονομικών καταστάσεων στην Ελλάδα και έχουμε εκπληρώσει τις δεοντολογικές μας 
υποχρεώσεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και του προαναφερόμενου 
Κώδικα Δεοντολογίας. Πιστεύουμε ότι τα ελεγκτικά τεκμήρια που έχουμε αποκτήσει είναι 
επαρκή και κατάλληλα να παρέχουν βάση για γνώμη με επιφύλαξη. 

 
Έμφαση Θέματος 

Εφιστούμε την προσοχή σας  στα εξής : 

1. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη επί των κτιριακών εγκαταστάσεων, του 
μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού του Νοσοκομείου που ενδεχομένως να 
απομειώσουν την περιουσία του Νοσοκομείου είτε για αστική ευθύνη έναντι τρίτων που 
έχουν έννομο συμφέρον κατά του Νοσοκομείου.  

2. Στη σημείωση 4.11 των χρηματοοικονομικών καταστάσεων όπου αναφέρεται πως με 
βάση ΦΕΚ 4828/Β/2019 διαγράφηκαν , οι απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ποσού € 17.292 χιλ για τα έτη 2015, 2016 και 2017, οι οποίες, ανεξαρτήτως 
του χρόνου τιμολόγησής τους, προέρχονται από υπηρεσίες που έχουν παρασχεθεί στους 
ασφαλισμένους του Οργανισμού (εισπρακτέα νοσήλια) κατά τα ίδια ως άνω έτη, με 
ταυτόχρονη διαγραφή των αντίστοιχων υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.  
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Στη γνώμη μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε σχέση με τα θέματα αυτά. 

Άλλο Θέμα 

Οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου για την προηγούμενη χρήση που έληξε την 
31/12/2018 ελέγχθηκαν από άλλη ελεγκτική εταιρεία. Για την εν λόγω χρήση ο Ορκωτός 
Ελεγκτής Λογιστής εξέδωσε την 31/12/2019 έκθεση ελέγχου με γνώμη με επιφύλαξη και 
έμφαση θέματος 

 
Ευθύνες της διοίκησης επί των οικονομικών καταστάσεων 
 
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των καταστάσεων 
σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για 
εκείνες τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων απαλλαγμένων από ουσιώδες 
σφάλμα, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

Κατά την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων, η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την 
αξιολόγηση της ικανότητας του Νοσοκομείου να συνεχίσει τη δραστηριότητά του, 
γνωστοποιώντας όπου συντρέχει τέτοια περίπτωση, τα ειδικά θέματα που αφορούν οντότητες 
του δημοσίου τομέα και σχετίζονται με τη χρήση της λογιστικής αρχής της συνεχιζόμενης 
δραστηριότητας. 

 
Ευθύνες ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων 

Οι στόχοι μας είναι να αποκτήσουμε εύλογη διασφάλιση για το κατά πόσο οι οικονομικές 
καταστάσεις, στο σύνολο τους, είναι απαλλαγμένες από ουσιώδες σφάλμα, που οφείλεται είτε 
σε απάτη είτε σε λάθος και να εκδώσουμε έκθεση ελεγκτή, η οποία περιλαμβάνει τη γνώμη μας. 
Η εύλογη διασφάλιση συνιστά διασφάλιση υψηλού επιπέδου, αλλά δεν είναι εγγύηση ότι ο 
έλεγχος που διενεργείται σύμφωνα με τα ΔΠΕ, όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, θα εντοπίζει πάντα ένα ουσιώδες σφάλμα, όταν αυτό υπάρχει. Σφάλματα δύναται 
να προκύψουν από απάτη ή από λάθος και θεωρούνται ουσιώδη όταν, μεμονωμένα ή 
αθροιστικά, θα μπορούσε εύλογα να αναμένεται ότι θα επηρέαζαν τις οικονομικές αποφάσεις 
των χρηστών, που λαμβάνονται με βάση αυτές τις οικονομικές καταστάσεις.  

Ως καθήκον του ελέγχου, σύμφωνα με τα ΔΠΕ όπως αυτά έχουν ενσωματωθεί στην Ελληνική 
Νομοθεσία, ασκούμε επαγγελματική κρίση και διατηρούμε επαγγελματικό σκεπτικισμό καθ’ όλη 
τη διάρκεια του ελέγχου. Επίσης: 

 Εντοπίζουμε και αξιολογούμε τους κινδύνους ουσιώδους σφάλματος στις οικονομικές 
καταστάσεις, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος, σχεδιάζοντας και διενεργώντας 
ελεγκτικές διαδικασίες που ανταποκρίνονται στους κινδύνους αυτούς και αποκτούμε 
ελεγκτικά τεκμήρια που είναι επαρκή και κατάλληλα για να παρέχουν βάση για τη γνώμη 
μας. Ο κίνδυνος μη εντοπισμού ουσιώδους σφάλματος που οφείλεται σε απάτη είναι 
υψηλότερος από αυτόν που οφείλεται σε λάθος, καθώς η απάτη μπορεί να εμπεριέχει 
συμπαιγνία, πλαστογραφία, εσκεμμένες παραλείψεις, ψευδείς διαβεβαιώσεις ή παράκαμψη 
των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου. 
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 Κατανοούμε τις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου που σχετίζονται με τον έλεγχο, με σκοπό το 
σχεδιασμό ελεγκτικών διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι με σκοπό τη 
διατύπωση γνώμης επί της αποτελεσματικότητας των δικλίδων εσωτερικού ελέγχου του 
Νοσοκομείου. 

 
 Αξιολογούμε την καταλληλότητα των λογιστικών αρχών και μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν 

και το εύλογο των λογιστικών εκτιμήσεων και των σχετικών γνωστοποιήσεων που έγιναν 
από τη διοίκηση.  

 
 Αξιολογούμε τη συνολική παρουσίαση, τη δομή και το περιεχόμενο των οικονομικών 

καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των γνωστοποιήσεων, καθώς και το κατά πόσο οι 
οικονομικές καταστάσεις απεικονίζουν τις υποκείμενες συναλλαγές και τα γεγονότα με τρόπο 
που επιτυγχάνεται η εύλογη παρουσίαση. 

 
Μεταξύ άλλων θεμάτων, κοινοποιούμε στη διοίκηση, το σχεδιαζόμενο εύρος και το 
χρονοδιάγραμμα του ελέγχου, καθώς και σημαντικά ευρήματα του ελέγχου, 
συμπεριλαμβανομένων όποιων σημαντικών ελλείψεων στις δικλίδες εσωτερικού ελέγχου 
εντοπίζουμε κατά τη διάρκεια του ελέγχου μας. 

 
Έκθεση επί άλλων Νομικών και Κανονιστικών Απαιτήσεων 

α) Επαληθεύσαμε τη συμφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχομένου της Έκθεσης Διαχείρισης 
του Διοικητικού Συμβουλίου με τις συνημμένες  οικονομικές καταστάσεις της χρήσης που 
έληξε την 31.12.2019. Με βάση τη γνώση που αποκτήσαμε κατά το έλεγχό μας, για το Γενικό 
Νοσοκομείο Αθηνών «Ελπίς» και το περιβάλλον του, δεν έχουμε εντοπίσει  ουσιώδεις 
ανακρίβειες στην Έκθεση Διαχείρισης του Διοικητικού του Συμβουλίου. 

 
β) Το Νοσοκομείο άρχισε να τηρεί λογιστικά αρχεία με τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο από 

την 1.1.2009 και το άνοιγμά τους έγινε με βάση την απογραφή που διενεργήθηκε σύμφωνα 
με την παράγ. 1.1.108 του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Δημοσίων Μονάδων Υγείας (Π.Δ. 
146/2003).  

 
γ) Σύμφωνα με το άρθρο 11 του  Ν.3697/2008 υφίσταται υποχρέωση κατάρτισης των 

οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 
ως προδιαγράφονται για τον  Δημόσιο Τομέα, τα οποία δεν τυγχάνουν  εισέτι εφαρμογής 
στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου η  διοίκηση του νοσοκομείου κατήρτισε τις ανωτέρω οικονομικές 
καταστάσεις σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά 
έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.  
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Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2021 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής 
 
 
 
 
 

Δημήτριος Αν. Μάνος Ζαφείρης Παναγιώτης 
 

Α.Μ. ΕΛΤΕ 2182 
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Ιφιγενείας 3-5, Μεταμόρφωση, 14451 
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Οικονομικές Καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 
1.1. Ετήσια Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 

Σημειώσεις    31/12/2019 31/12/2018
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 
Κυκλοφορούν ενεργητικό 
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 4.1 5.315.654,23 6.986.023,00
Απαιτήσεις από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 4.2 19.473.862,51 34.033.942,64
Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 4.3 711.991,97 644.860,56
Αποθέματα 4.4 279.485,27 269.490,08
Χρεώγραφα 4.636,10 3.948,84
Λοιποί Χρεώστες 4.5 96.763,70 2.994,00

25.882.393,78 41.941.259,12
Μη κυκλοφορούν ενεργητικό
Ενσώματα περιουσιακά στοιχεία στο κόστος κτήσης 4.6 12.665.644,07 13.431.934,98
Άυλα περιουσιακά στοιχεία 4.7 1,25 1,25
Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 0,00

12.665.645,32 13.431.936,23
Σύνολο ενεργητικού 38.548.039,10 55.373.195,35

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις
Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 4.8 2.401.040,48 2.984.283,39
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 4.9 1.223.111,09 686.204,89

3.624.151,57 3.670.488,28
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις
Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 4.10 1.158.304,29 743.552,08
Λοιπές Προβλέψεις 4.10 899.772,41 899.772,41

2.058.076,70 1.643.324,49
Σύνολο υποχρεώσεων 5.682.228,27 5.313.812,77

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
Ίδια κεφάλαια που αναλογούν στους κατόχους της 
πλειοψηφίας των μετοχών Εισφερόμενο κεφάλαιο
Εισφερόμενο κεφάλαιο 4.11 19.597.374,20 19.597.374,20
Αποθεματικό από δωρεάν παραχώρηση παγίων 4.12 574,46 574,17
Εισφορές από το Κράτος 4.13 31.453.427,93 44.765.427,93
Αποτίμηση Μετοχών 702,00 0,00
Πλεονάσματα/ Ελλείμματα εις νέο 4.14 -18.186.267,76 -14.303.993,72
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 32.865.810,83 50.059.382,58
Σύνολο ιδίων κεφαλαίων και υποχρεώσεων 38.548.039,10 55.373.195,35  
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1.2. Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 

Σημειώσεις    01.01 - 31.12.2018 01.01 - 31.12.2017
Συνολικά εισοδήματα 
Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 4.15 10.157.511,58 10.060.424,01
Μεταβιβάσεις από άλλες κυβερνητικές οντότητες 4.16 12.578.222,41 14.444.258,77
Χρηματοοικονομικά έσοδα 4.17 69.648,76 66.031,43
Λοιπά έσοδα 4.18 416.429,29 252.546,52
Σύνολο εισοδημάτων 23.221.812,04 24.823.260,73

Δαπάνες 
Δαπάνες μισθοδοσίας 4.19 14.095.483,12 15.713.724,65
Δαπάνες αναλωσίμων 4.20 4.491.974,80 4.772.942,31
Αποσβέσεις 4.21 1.190.155,94 1.197.104,73
Λοιπές δαπάνες 4.22 7.315.590,18 2.004.601,69
Χρηματοοικονομικά έξοδα 4.22 196,02 5.277,56
Σύνολο δαπανών 27.093.400,06 23.693.650,94
Φόροι 10.686,02 1.162,87
Πλεόνασμα/Έλλειμμα περιόδου (α) -3.882.274,04 1.128.446,92

Προερχόμενο:  
 - Από λειτουργική δραστηριότητα -3.882.274,04 1.128.446,92
 - Από επιχορηγήσεις για κάλυψη ελλειμμάτων 
προηγούμενων χρήσεων 0,00 0,00

-3.882.274,04 1.128.446,92

Λοιπά συνολικά έσοδα (β) -13.311.297,71 5.145.725,82

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα περιόδου (α) + (β) -17.193.571,75 6.274.172,74  
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1.3. Κατάσταση μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 

Αρχικό 
Εισφερόμενο 

κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από δωρεάν 

παραχώρηση 
παγίων

Εισφορές από το 
Κράτος

Αποτίμηση 
μετοχών

Πλεονάσματα/ 
ελλείμματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
01.01.2019

19.597.374,20 574,17 44.765.427,93 0,00 -14.303.993,72 50.059.382,58 

Εισφορές από άλλες 
μη κυβερνητικές 
οντότητες

0,00 0,29 0,00 0,00 0,00 0,29 

Εισφορές από το 
κράτος στην περίοδο 
(ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 
10.9.2012 )

0,00 0,00 3.980.000,00 0,00 0,00 3.980.000,00 

Διαγραφή απαιτήσεων -17.292.000,00 0,00 -17.292.000,00 

Αποτίμηση μετοχών 702,00 702,00 

Καθαρά Αποτελέσματα 
περιόδου 1/1-
31/12/2019

0,00 0,00 0,00 0,00 -3.882.274,04 -3.882.274,04 

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2019

19.597.374,20 574,46 31.453.427,93 702,00 -18.186.267,76 32.865.810,83 

 
 

Αρχικό 
Εισφερόμενο 

κεφάλαιο

Αποθεματικό 
από δωρεάν 
παραχώρηση 

παγίων

Εισφορές από το 
Κράτος

Πλεονάσματα/ 
ελλείμματα εις 

νέο
Σύνολο

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
01.01.2018

19.597.374,20 573,87 39.619.702,41 -15.432.440,64 43.785.209,84 

Εισφορές από άλλες 
μη κυβερνητικές 
οντότητες

0,00 0,30 0,00 0,00 0,30 

Εισφορές από το 
κράτος στην περίοδο 
(ΣΛΟΤ 1038 ΕΞ 
10.9.2012 )

0,00 0,00 5.145.725,52 0,00 5.145.725,52 

Διαγραφή απαιτήσεων 0,00 0,00 

Καθαρά Αποτελέσματα 
περιόδου 1/1-
31/12/2018

0,00 0,00 0,00 1.128.446,92 1.128.446,92 

Υπόλοιπο Ιδίων 
Κεφαλαίων κατά την 
31η Δεκεμβρίου 2018

19.597.374,20 574,17 44.765.427,93 -14.303.993,72 50.059.382,58 
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1.4. Κατάσταση Ταμειακών Ροών 
(Ποσά σε Ευρώ) 
 

31/12/2019 31/12/2018
Ροές από λειτουργικές δραστηριότητες 
Εισπράξεις οπό παροχή υπηρεσιών 2.104.254,50 2.599.183,92
Άλλες εισπράξεις 614.578,90 1.831.826,45
Τόκοι εισπραχθέντες 63.977,63 65.882,57
Έξοδα προσωπικού -2.094.227,60 -3.358.501,10
Πληρωμές σε προμηθευτές -6.703.583,54 -6.864.303,33
Άλλες πληρωμές -1.932.485,34 -1.486.270,55
Καθαρές ταμειακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες (α) -7.947.485,45 -7.212.182,04

Ροές από επενδυτικές δραστηριότητες
Αγορές εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και λοιπές επενδύσεις -215.729,03 -127.781,40
Εισπράξεις από ενοίκια 24.719,10 27.282,49
Καθαρές ταμειακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες (β) -191.009,93 -100.498,91

Ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες 
Είσπραξη από επιχορηγήσεις παγίων και δαπανών 6.468.126,61 7.625.776,55
Καθαρές ταμειακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) 6.468.126,61 7.625.776,55

Καθαρή μεταβολή στα ταμειακά διαθέσιμα & ισοδύναμα 
περιόδου (α) + (β) + (γ) -1.670.368,77 313.095,60
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης περιόδου 6.986.023,00 6.672.927,40
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης περιόδου 5.315.654,23 6.986.023,00  

 
2. Γενικές Πληροφορίες 

2.1. Γενικές πληροφορίες για το Νοσοκομείο 
Το «Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η ΕΛΠΙΣ», υπάγεται στις διατάξεις του ν.δ. 

2592/1953 «Περί οργανώσεως της Ιατρικής Αντίληψης» (ΦΕΚ 254 Α') & σύμφωνα με το 
άρθρο 7 του ν. 3329/2005 (ΦΕΚ 81 Α') όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του ν. 
3527/2007 (ΦΕΚ 25 Α') αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), το οποίο 
υπόκειται στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας 
Αττικής, διέπεται από τις διατάξεις του εν λόγω νόμου και φέρει την επωνυμία «ΓΕΝΙΚΟ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ «Η ΕΛΠΙΣ». 
 
Έδρα του νοσοκομείου είναι η πόλη της Αθήνας. 
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Σκοπός του νοσοκομείου είναι:  
 
Η παροχή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας στο πληθυσμό ευθύνης της 
1ης ΥΠΕ Αττικής, καθώς και σε ασθενείς που παραπέμπονται από άλλες ΥΠΕ. Η φροντίδα 
υγείας παρέχεται ισότιμα σε κάθε πολίτη ανεξάρτητα από την οικονομική, κοινωνική και 
επαγγελματική του κατάσταση, σύμφωνα με τους κανόνες του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
και της Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Η ειδίκευση, η συνεχής εκπαίδευση και η επιμόρφωση ιατρών, νοσηλευτών και άλλων 
επαγγελμάτων υγείας, με την ανάπτυξη και εφαρμογή ανάλογων εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων. Η εκπαίδευση φοιτητών των ιατρικών τμημάτων του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, καθώς και των φοιτητών άλλων συναφών τμημάτων. 
Η ανάπτυξη και προαγωγή της έρευνας στον τομέα της υγείας. Στην κατεύθυνση αυτή 
εφαρμόζει και αναπτύσσει ερευνητικά προγράμματα και συνεργάζεται με άλλους συναφείς 
φορείς, καθώς και διεθνείς οργανισμούς, επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα. 
Η συνεργασία με τα νοσηλευτικά ιδρύματα και άλλες μονάδες υγείας της υγειονομικής 
περιφέρειας για την ανάπτυξη και αναβάθμιση συνολικά της παρεχόμενης φροντίδας υγείας 
και ειδικότερα σε ότι αφορά την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και 
ειδικών προγραμμάτων μελέτης και αξιολόγησης θεμάτων, που αφορούν το χώρο της υγείας 
στην 1η ΥΠΕ Αττικής. 
Η εφαρμογή νέων μεθόδων και μορφών περίθαλψης, με στόχο την αποτελεσματική 
προώθηση της υγείας των πολιτών. 
Η ανάπτυξη διαδικασιών που υλοποιούν τους στρατηγικούς στόχους που τίθενται από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, την 1η ΥΠΕ Αττικής και το Διοικητικό 
Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
 
 
Όργανα Διοίκησης 
Τα όργανα διοίκησης του Νοσοκομείου είναι το Διοικητικό Συμβούλιο, που λειτουργεί με 
βάση τις διατάξεις του Ν. 3329/2005, και ο Διοικητής του Νοσοκομείου. 
 
Δύναμη Νοσοκομείου 
Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται σε διακόσιες οκτώ (208) κλίνες. 
 
Διάκριση υπηρεσιών 
Το Νοσοκομείο απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες, Αυτοτελή Τμήματα και Ειδικό 
Γραφείο: 
1) Υπηρεσίες 
α) Ιατρική 
β) Νοσηλευτική 
γ) Διοικητική – Οικονομική 
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2) Αυτοτελή Τμήματα 
Τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής 
3) Ειδικό Γραφείο 
Υποστήριξη Πολίτη 
 
Κάθε Υπηρεσία, Αυτοτελές Τμήμα και Ειδικό Γραφείο έχει τη δική του ιεραρχική διάρθρωση 
και συγκρότηση. Το Αυτοτελές Τμήμα και το Ειδικό Γραφείο υπάγονται απευθείας στον κοινό 
Διοικητή του Νοσοκομείου. Όταν ορίζεται κοινός αναπληρωτής Διοικητής, το Ειδικό Γραφείο 
υπάγεται απευθείας στον κοινό Διοικητή του Νοσοκομείου. 
 
Έσοδα του Νοσοκομείου: 
1. Οι επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δημοσίων 
επενδύσεων. 
2. Οι εισπράξεις από νοσήλια, εξέταστρα και λοιπές αμοιβές για παροχή υπηρεσιών. 
3. Οι πρόσοδοι από την ίδια αυτού περιουσία. 
4. Τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις κλπ. 
5. Κάθε άλλο έσοδα που προκύπτει από τις αρμοδιότητες τους. 
 
Διοικητικό Συμβούλιο: 
Μπακογιάννης Κωνσταντίνος  – Πρόεδρος  
Κοτσαρίδης Ιωάννης – Αντιπρόεδρος 
Χαλβατσιώτης Παναγιώτης – Μέλος 
Λιάκου Ελπίδα – Μέλος 
Τζιάτζιος Αθανάσιος - Μέλος 
Καραγκούνης Παναγιώτης – Μέλος 
Σαλωνίδης Θεοφύλακτος - Μέλος 
 

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι διετής. 

 

Αρμόδιος για την παροχή χρηματοοικονομικών πληροφοριών (Οικονομικός Σύμβουλος) 
Η εταιρεία «ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕ» με εκπρόσωπο 
τον κ. ΤΣΑΤΣΟΠΟΥΛΟ ΝΙΚΟΛΑΟ. 

 
2.2. Γενικές πληροφορίες για τις Οικονομικές Καταστάσεις 
Το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Η Ελπίς» (στο εξής ως «το νοσοκομείο») παρουσιάζει τις 
Ετήσιες Οικονομικές του Καταστάσεις μαζί με τις σημειώσεις επί αυτών των Οικονομικών 
Καταστάσεων οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο στοιχείο αυτών για την περίοδο 01.01.- 
31.12.2019. 

Η Διοίκηση του νοσοκομείου είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη των Οικονομικών 
Καταστάσεων με τρόπο ώστε να δίνουν μια ακριβή και δίκαιη εικόνα της οικονομικής 
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κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των αποτελεσμάτων και των ταμειακών του 
ροών. 

Συνεπεία των παραπάνω η Διοίκηση του νοσοκομείου είναι υπεύθυνη να: 
- επιλέγει τις λογιστικές αρχές σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και να τις εφαρμόζει πάγια. 
- επιλέγει τις κατάλληλες λογιστικές αρχές οι οποίες συμβάλλουν στην ακριβοδίκαιη 

παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης, της περιουσιακής διάρθρωσης, των 
αποτελεσμάτων και των ταμειακών ροών της, όπου κάποιο θέμα δεν καλύπτεται από 
κάποιο πρότυπο ή διερμηνεία, και να τις εφαρμόζει πάγια. 

- διενεργεί λογικές εκτιμήσεις όπου απαιτείται. 
- συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με την αρχή της συνέχειας της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας και βάση της αρχής του ιστορικού κόστους. 
 
Οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις έχουν συνταχθεί σε ευρώ (€) το οποίο είναι το νόμισμα 
παρουσίας και λειτουργίας του Νοσοκομείου. Όλα τα ποσά εμφανίζονται σε ευρώ.  
 
Ημερομηνία αναφοράς 
Η Ημερομηνία Αναφοράς των Οικονομικών Καταστάσεων με Δ.Λ.Π. είναι η 31.12.2019, και 
η περίοδος αναφοράς καλύπτει το διάστημα από 01.01.2019 μέχρι 31.12.2019. 

Οι οικονομικές καταστάσεις της χρήσεως 1/1-31/12/2019 εγκρίθηκαν από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου με την πράξη αριθμ. 347. 

 
Συγκρίσιμη περίοδος 
Η συγκρίσιμη περίοδος είναι η 01.01.2018– 31.12.2018. 

 

Νόμισμα παρουσίασης  
Το νόμισμα παρουσίασης είναι το Ευρώ (νόμισμα της χώρας της έδρας του Νοσοκομείου) 
και όλα τα ποσά παρουσιάζονται σε Ευρώ, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Σημειώνεται 
ότι τυχόν μικρές αποκλίσεις οφείλονται σε στρογγυλοποιήσεις. 
 
 
Συμμόρφωση με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (Δ.Λ.Π.) και τα Διεθνή Πρότυπα 
Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) 
Το Νοσοκομείο τηρεί τα λογιστικά βιβλία σύμφωνα με τον Π.Δ. 146/03 και την ισχύουσα 
φορολογική νομοθεσία. Από την 1η Ιανουαρίου 2013, υποχρεούται βάσει των διατάξεων 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 27 Ν. 3599/07), να συντάσσει τις οικονομικές καταστάσεις 
του σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κατά 
συνέπεια, οι παραπάνω οικονομικές καταστάσεις είναι βασισμένες σε αυτές που καταρτίζει 
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σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 146/03), επί των οποίων έχουν διενεργηθεί 
όλες οι κατάλληλες εξωλογιστικές εγγραφές προκειμένου να συμφωνούν με τα Δ.Π.Χ.Α. 
Το νοσοκομείο δεν αποτελεί «κρατική επιχείρηση» αφού η λειτουργία του στηρίζεται σε 
συνεχιζόμενη κυβερνητική χρηματοδότηση και ως εκ τούτου θα έπρεπε να εφαρμόζει τα 
Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημοσίου Τομέα. Όμως τα Δ.Λ.Π του Δημοσίου Τομέα δεν 
έχουν υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Διοίκηση του νοσοκομείου 
εφάρμοσε τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς του Ιδιωτικού 
Τομέα, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι σε ισχύ. Για την 
εμφάνιση όμως των βασικών οικονομικών καταστάσεων (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, 
Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων, Κατάσταση Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων και 
Κατάσταση Ταμειακών Ροών), έλαβε υπόψη της και το Δ.Λ.Π. του Δημοσίου Τομέα 1 
«ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», για την ακριβοδίκαιη παρουσίαση των 
κονδυλίων και την παροχή καλύτερης πληροφόρησης, κάτι το οποίο δεν αντίκειται στα 
Δ.Π.Χ.Α. που εφαρμόσθηκαν. 
 
Λογιστικές πολιτικές 
Για την κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων εφαρμόστηκε το Π.Δ. 146/2003, 
προσαρμοσμένο στις λογιστικές αρχές και κανόνες που υιοθετούνται από τα Διεθνή 
Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά ισχύουν για οικονομικές οντότητες 
που επιδιώκουν το κέρδος, επειδή δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες, από το εδάφιο β του 
άρθρου 11 του Νόμου 3697/2009, προσαρμογές, προκειμένου αυτά να εφαρμοστούν σε μη 
κερδοσκοπικές οντότητες του δημόσιου τομέα Οι λογιστικές πολιτικές που εφαρμόστηκαν 
για την ημερομηνία μετάβασης, είναι αυτές της περιόδου αναφοράς. 
 
Οι βασικές λογιστικές αρχές που εφαρμόσθηκαν κατά τη σύνταξη των ετήσιων Οικονομικών 
Καταστάσεων περιγράφονται παρακάτω. Αυτές οι αρχές έχουν εφαρμοστεί με συνέπεια για 
όλες τις περιόδους που παρουσιάζονται, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Δεν υπάρχουν 
πρότυπα που να έχουν εφαρμοστεί πριν την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής τους. 
 
 
Αρχή της συνέχειας της Επιχειρηματικής δραστηριότητας 
Οι Οικονομικές Καταστάσεις που παρουσιάζονται έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την αρχή 
της συνέχειας της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
 
 

1. Λογιστικές αρχές και πολιτικές 

3.1. Λειτουργικοί τομείς 
Ως λειτουργικός τομέας για το νοσοκομείο θεωρείται κάθε συστατικό μέρος του οποίου τα 
αποτελέσματα εξετάζονται τακτικά από τη Διοίκηση για σκοπούς λήψης αποφάσεων 
σχετικά με την κατανομή πόρων στον τομέα και την εκτίμηση της αποδόσεώς του.  
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Το νοσοκομείο δεν εντάσσεται στο πεδίο εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α 8 «Οικονομικές 
πληροφορίες κατά τομέα». 

 

3.2. Γεγονότα μετά την ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
Τα σημαντικά γεγονότα μετά την ημερομηνία της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης 
αξιολογούνται από τη Διοίκηση με βάση τις ρυθμίσεις του Δ.Λ.Π. 10 και κατατάσσονται σε 
"διορθωτικά" και "μη διορθωτικά" γεγονότα. Οι Οικονομικές Καταστάσεις, διορθώνονται με 
τα "διορθωτικά" γεγονότα μόνον. Αν μετά την ημερομηνία κλεισίματος και μέχρι την 
έγκριση των Οικονομικών Καταστάσεων, διαπιστωθεί ότι δεν ισχύει πλέον η αρχή της 
συνεχιζόμενης δραστηριότητας για το νοσοκομείο, οι Οικονομικές Καταστάσεις 
συντάσσονται χωρίς την εφαρμογή αυτής της αρχής. 

 

3.3. Λογιστικές  πολιτικές, μεταβολές των λογιστικών εκτιμήσεων και λάθη 
Η σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί όπως η Διοίκηση 
του Νοσοκομείου να προβαίνει στην διενέργεια εκτιμήσεων και υποθέσεων, οι οποίες 
επηρεάζουν τα υπόλοιπα των κονδυλίων του ενεργητικού, του παθητικού και της 
κατάστασης αποτελεσμάτων χρήσεως, καθώς και τη γνωστοποίηση ενδεχόμενων 
απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία κατάρτισης των οικονομικών 
καταστάσεων. Οι εκτιμήσεις και υποθέσεις αυτές βασίζονται στην υπάρχουσα εμπειρία και 
σε λοιπούς παράγοντες και δεδομένα τα οποία θεωρούνται εύλογα και αναθεωρούνται σε 
τακτά χρονικά διαστήματα με κριτήρια να: α) παρουσιάζουν πιστά τις Οικονομικές 
Καταστάσεις, β) αντανακλούν ουσία και όχι τύπο γ) είναι απροκατάληπτες δ) είναι 
συντηρητικές ε) είναι πλήρεις. Μία λογιστική πολιτική αλλάζει όταν: α) το επιβάλλει 
πρότυπο ή διερμηνεία β) βελτιώνει την αξιοπιστία της πληροφόρησης.  

Οι βασικές εκτιμήσεις και κρίσεις οι οποίες αναφέρονται σε δεδομένα η εξέλιξη των 
οποίων θα μπορούσε να επηρεάσει τα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων τους 
επόμενους 12 μήνες έχουν ως εξής: 

(i) Εκτίμηση ωφέλιμης ζωής περιουσιακών στοιχειών (συντελεστής απόσβεσης) To 
Νοσοκομείο προβαίνει σε λογιστικές εκτιμήσεις αναφορικά με την ωφέλιμη ζωή των 
ενσώματων παγίων στοιχείων της καθώς και των άυλων περιουσιακών στοιχείων. Οι 
εκτιμήσεις αυτές επανεξετάζονται τουλάχιστον σε κάθε ετήσια περίοδο αναφοράς. Την 
31/12/2019 η Διοίκηση εκτιμά ότι οι ωφέλιμες ζωές αντιπροσωπεύουν την αναμενόμενη 
χρησιμότητα των στοιχείων του ενεργητικού. 

(ii) Πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων Σε κάθε ημερομηνία αναφοράς όλες οι 
καθυστερημένες ή επισφαλείς απαιτήσεις εκτιμώνται για να προσδιοριστεί η αναγκαιότητα 
ή μη πρόβλεψης απομείωσης λαμβάνοντας υπόψη στοιχεία της Νομικής Υπηρεσίας της 
Εταιρείας, τα οποία προκύπτουν βάσει επεξεργασίας ιστορικών δεδομένων και πρόσφατων 
εξελίξεων των υποθέσεων που διαχειρίζεται. Το υπόλοιπο της πρόβλεψης για απομείωση 
απαιτήσεων προσαρμόζεται κατάλληλα σε κάθε ημερομηνία αναφοράς ώστε να αντανακλά 
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την πιθανή σχετική απώλεια. Αποτελεί πολιτική του Νοσοκομείου να μη διαγράφεται καμιά 
απαίτηση μέχρι να εξαντληθούν όλες οι δυνατές νομικές ενέργειες για την είσπραξή της.  
Στις Οικονομικές Καταστάσεις έχουν τηρηθεί οι λογιστικές πολιτικές που χρησιμοποιήθηκαν 
για να καταρτιστούν οι Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2018, εκτός από την υιοθέτηση 
των τροποποιήσεων ορισμένων προτύπων, η εφαρμογή των οποίων έγινε υποχρεωτική 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις χρήσεις που ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2019 (βλ. 
παράγραφο 3.4). 

Αν γίνεται αλλαγή λογιστικής πολιτικής με βάση πρότυπο ή διερμηνεία, εφαρμόζονται οι 
σχετικές διατάξεις του σε ότι αφορά την αναδρομικότητα. Όταν μία λογιστική πολιτική 
εφαρμόζεται αναδρομικά, αλλάζουν όλες οι Οικονομικές Καταστάσεις μέχρι εκεί που είναι 
δυνατόν. Εκεί που δεν είναι δυνατόν, αλλάζουν μόνο στο άνοιγμα της χρήσης, το υπόλοιπο 
σε νέο ή πιθανά και άλλοι λογαριασμοί, εφόσον αυτό είναι δυνατόν. 

Η αλλαγές εκτιμήσεων, επιδρούν στην Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων της χρήσης που 
γίνονται και στις μελλοντικές χρήσεις ανάλογα με την περίπτωση. Επίσης μπορεί να 
επιδράσουν στην καθαρή θέση ή σε άλλους λογαριασμούς της Κατάστασης Οικονομικής 
Θέσης στη χρήση που γίνεται η αλλαγή. 

Τα λάθη, εφόσον είναι εφικτό, διορθώνονται αναδρομικά: α) για την προηγούμενη περίοδο 
πλήρως (Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, Κατάσταση Συνολικού Εισοδήματος, Ταμειακές 
Ροές, Πίνακας Μεταβολής Ιδίων Κεφαλαίων, Σημειώσεις) β) Για πριν τη συγκρίσιμη 
περίοδο, με αλλαγή υπολοίπων έναρξης της συγκρίσιμης περιόδου στην Κατάσταση 
Οικονομικής Θέσης. 

 

3.4. Νέα πρότυπα, διερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων 
 

Το νοσοκομείο εφάρμοσε κατά την περίοδο αναφοράς νέα ή τροποποιημένα πρότυπα ή 
διερμηνείες όπως αυτά/ές έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουν εκδοθεί από 
την IASB και είναι υποχρεωτικής εφαρμογής για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που 
ξεκινούν την 1η Ιανουαρίου 2014 ή μεταγενέστερα. Η παράθεση των εν λόγω νέων ή 
τροποποιημένων προτύπων ή διερμηνειών γίνεται βάσει των εκδοθέντων από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικών κανονισμών. Η εκτίμηση του νοσοκομείου σχετικά με την 
επίδραση από την εφαρμογή αυτών των νέων προτύπων, τροποποιήσεων και διερμηνειών 
παρατίθεται παρακάτω. 

 

 

Πρότυπα και Διερμηνείες για την τρέχουσα οικονομική χρήση 2019 

Οι παρακάτω τροποποιήσεις δεν είναι εφαρμόσιμες ή δεν έχουν σημαντική επίπτωση στις  
χρηματοοικονομικές καταστάσεις της 31ης Δεκεμβρίου 2019 για το Νοσοκομείο, εκτός αν 
αναφέρεται διαφορετικά. 
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 ΕΔΔΠΧΑ 23 «Αβεβαιότητα σε θέματα φορολογίας εισοδήματος» (εφαρμόζεται σε 

ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχει 
εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η εταιρεία θα πρέπει να εξετάζει θέματα 
που έχουν αβέβαιη φορολογική αντιμετώπιση ξεχωριστά ή συνολικά σύμφωνα με την 
προσέγγιση που παρέχει τις καλύτερες εκτιμήσεις για την επίλυση των θεμάτων. Επίσης, 
θα πρέπει να υπολογίζει το φορολογητέο αποτέλεσμα και τη φορολογητέα βάση 
λαμβάνοντας υπ' όψη την πιθανότητα ότι η φορολογική αρχή θα αποδεχτεί το 
φορολογικό χειρισμό των συγκεκριμένων θεμάτων. Σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει 
να χρησιμοποιεί είτε τη μέθοδο του πιο πιθανού αποτελέσματος ή τη μέθοδο του 
αναμενόμενου αποτελέσματος στους υπολογισμούς της. Η τροποποίηση δεν έχει 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 
 

 ΔΠΧΑ 9 (Τροποποίηση) «Δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής με καταβολή αρνητικής 
ποινής εξόφλησης» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή 
μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα μπορεί να επιμετρήσει πιστωτικούς τίτλους 
που ενσωματώνουν δικαιώματα πρόωρης αποπληρωμής, με τη μέθοδο του 
αποσβεσμένου κόστους αντί της εύλογης αξίας μέσω αποτελεσμάτων. Η αρνητική ποινή 
εξόφλησης προκύπτει όταν η πρόωρη αποπληρωμή είναι μικρότερη του μη 
εξοφληθέντος κεφαλαίου και τόκων. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου  
 

 ΔΠΧΑ 16 «Μισθώσεις» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 
ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2019 – Εγκρίθηκε από την Ε.Ε. στις 31 Οκτωβρίου 2017). Το 
ΔΠΧΑ 16 εισάγει ένα ενιαίο μοντέλο για το λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του 
μισθωτή, το οποίο απαιτεί ο μισθωτής να αναγνωρίζει περιουσιακά στοιχεία και 
υποχρεώσεις για όλες τις συμβάσεις μισθώσεων με διάρκεια άνω των 12 μηνών, εκτός 
εάν το υποκείμενο περιουσιακό στοιχείο είναι μη σημαντικής αξίας. Η διοίκηση του 
νοσοκομείου εκτιμά ότι το σύνολο των περιουσιακών στοιχείων  που μισθώνει δεν είναι 
σημαντικής αξίας  και ως εκ τούτου δεν αναμένει η εφαρμογή του προτύπου αυτού να 
έχει επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. Σχετικά με το 
λογιστικό χειρισμό από την πλευρά του εκμισθωτή, το ΔΠΧΑ 16 ενσωματώνει 
ουσιαστικά τις απαιτήσεις του ΔΛΠ 17. Επομένως, ο εκμισθωτής συνεχίζει να 
κατηγοριοποιεί τις συμβάσεις μισθώσεων σε λειτουργικές ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, 
και να ακολουθεί διαφορετικό λογιστικό χειρισμό για κάθε τύπο σύμβασης. Η λογιστική 
των εκμισθωτών παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητη. 

 
 ΔΛΠ 28 (Τροποποίηση) «Μακροπρόθεσμες επενδύσεις σε συγγενείς και 

κοινοπραξίες» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά 
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την 1 Ιανουαρίου 2019 – Δεν έχει εγκριθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση). Η 
τροποποίηση διευκρινίζει ότι μία οντότητα θα πρέπει να εφαρμόζει το ΔΠΧΑ 9 σε λοιπές 
μακροπρόθεσμές επενδύσεις που αφορούν συγγενείς και κοινοπραξίες και αποτελούν 
μέρος της συνολικής επένδυσης. Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις 
χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 
 ΔΛΠ 19: Μεταβολή, περικοπή ή διακανονισμός προγράμματος καθορισμένων 

παροχών (Τροποποιήσεις). 
Οι τροποποιήσεις απαιτούν στις οντότητες να χρησιμοποιούν επικαιροποιημένες 

αναλογιστικές παραδοχές για τον προσδιορισμό του κόστους τρέχουσας απασχόλησης και 
του καθαρού τόκου για το υπόλοιπο της ετήσιας περιόδου αναφοράς, μετά την 
πραγματοποίηση μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν επίσης, πως επηρεάζεται η 
εφαρμογή των απαιτήσεων του ανώτατου ορίου του περιουσιακού στοιχείου, από το 
λογιστικό χειρισμό μιας μεταβολής, περικοπής ή ενός διακανονισμού του προγράμματος 
καθορισμένων παροχών. 

Η τροποποίηση δεν έχει σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις 
του Νοσοκομείου. 

 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε νέο κύκλο ετήσιων αναβαθμίσεων των ΔΠΧΑ 2015 -2017, το οποίο 
είναι μια συλλογή τροποποιήσεων των ΔΠΧΑ. Η Διοίκηση δεν αναμένει οι 
τροποποιήσεις αυτές να έχουν σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές 
καταστάσεις του Νοσοκομείου.   

 ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων και ΔΠΧΑ 11 Σχήματα υπό κοινό έλεγχο. 
Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα 

αποκτά τον έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η οικονομική 
οντότητα επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε στην επιχείρηση 
αυτή. Οι τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 11 διευκρινίζουν ότι όταν μια οικονομική οντότητα 
αποκτά από κοινού έλεγχο μιας επιχείρησης που αποτελεί κοινή επιχείρηση, η 
οικονομική οντότητα δεν επιμετρά εκ νέου τη συμμετοχή που προηγουμένως κατείχε 
στην επιχείρηση αυτή. 

 ΔΛΠ 12: Φόροι εισοδήματος. 
Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν ότι οι φορολογικές συνέπειες των πληρωμών για 

χρηματοοικονομικά μέσα που ταξινομούνται ως στοιχεία των ιδίων κεφαλαίων, θα 
πρέπει να αναγνωρίζονται ανάλογα με το που οι συναλλαγές ή τα γεγονότα του 
παρελθόντος που δημιούργησαν τα διανεμητέα κέρδη έχουν αναγνωριστεί. 
 ΔΛΠ 23: Κόστος δανεισμού.  

Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν την παράγραφο 14 του προτύπου ώστε, όταν 
ένα περιουσιακό στοιχείο που πληροί τις προϋποθέσεις είναι έτοιμο για τη χρήση 
για την οποία προορίζεται ή για πώληση και μέρος δανείου που λήφθηκε ειδικά για 
αυτό το περιουσιακό στοιχείο παραμένει ως ανοικτό υπόλοιπο κατά τη στιγμή 
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εκείνη, το κόστος δανεισμού αυτό πρέπει να συμπεριληφθεί στα κεφάλαια που 
προέρχονται από γενικό δανεισμό. 

 

Νέα Λογιστικά Πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και Διερμηνείες που εφαρμόζονται 
υποχρεωτικά σε μεταγενέστερες περιόδους  

Τα παρακάτω νέα λογιστικά πρότυπα, τροποποιήσεις και  διερμηνείες, έχουν εκδοθεί αλλά 
δεν έχουν εφαρμογή στην παρούσα λογιστική περίοδο και το Νοσοκομείο δεν τα έχει 
υιοθετήσει νωρίτερα. 
 

 ΔΠΧΑ 10 Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις και ΔΛΠ 28 Επενδύσεις 
σε συγγενείς επιχειρήσεις και κοινοπραξίες - Τροποποίηση: Πώληση ή εισφορά 
περιουσιακών στοιχείων μεταξύ ενός επενδυτή και της συγγενούς του εταιρείας ή 
της κοινοπραξίας. 
Οι τροποποιήσεις αντιμετωπίζουν μια αναγνωρισμένη ασυνέπεια μεταξύ των 
απαιτήσεων του ΔΠΧΑ 10 και εκείνες του ΔΛΠ 28, για την αντιμετώπιση της πώλησης 
ή της εισφοράς των περιουσιακών στοιχείων μεταξύ του επενδυτή και της 
συγγενούς του εταιρείας ή της κοινοπραξίας του. Η κύρια συνέπεια των 
τροποποιήσεων είναι ότι ένα πλήρες κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η 
συναλλαγή περιλαμβάνει μια επιχείρηση (είτε στεγάζεται σε μια θυγατρική είτε όχι). 
Ένα μερικό κέρδος ή η ζημία αναγνωρίζεται όταν η συναλλαγή περιλαμβάνει 
στοιχεία ενεργητικού που δεν συνιστούν επιχείρηση, ακόμη και αν τα στοιχεία αυτά 
στεγάζονται σε θυγατρική. Το Δεκέμβριο του 2015 το ΣΔΛΠ ανέβαλε επ' αόριστο την 
ημερομηνία εφαρμογής της τροποποίησης αυτής, αναμένοντας το αποτέλεσμα του 
έργου του για τη μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
 

Εννοιολογικό πλαίσιο Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε το αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο για τη χρηματοοικονομική 
πληροφόρηση στις 29 Μαρτίου 2018. Το εννοιολογικό πλαίσιο καθορίζει ένα 
ολοκληρωμένο σύνολο εννοιών για τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Οι έννοιες 
αυτές συμβάλλουν στον καθορισμό προτύπων, την καθοδήγηση των συντακτών για 
την ανάπτυξη συνεπών λογιστικών πολιτικών και την υποστήριξη στην προσπάθεια 
τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τα πρότυπα. Το Συμβούλιο Διεθνών 
Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε επίσης ένα συνοδευτικό έγγραφο, Τροποποιήσεις 
στις παραπομπές του εννοιολογικού πλαισίου, το οποίο καθορίζει τις τροποποιήσεις 
των προτύπων που επηρεάζονται προκειμένου να επικαιροποιηθούν οι αναφορές 
στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο. Στόχος του εγγράφου είναι η υποστήριξη 
της μετάβασης στο αναθεωρημένο εννοιολογικό πλαίσιο ΔΠΧΑ για τις εταιρείες που 
υιοθετούν το εννοιολογικό πλαίσιο για να αναπτύξουν λογιστικές πολιτικές όταν 
κανένα πρότυπο ΔΠΧΑ δεν κάνει αναφορά. Για τους συντάκτες που αναπτύσσουν 
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λογιστικές πολιτικές βάσει του εννοιολογικού πλαισίου, ισχύει για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020. 
 

 ΔΠΧΑ 3: Συνενώσεις επιχειρήσεων (τροποποιήσεις) 
Το ΣΔΛΠ εξέδωσε τροποποιήσεις αναφορικά με τον ορισμό μιας Επιχείρησης 

(τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3) με σκοπό την επίλυση των δυσκολιών που προκύπτουν όταν 
μια οικονομική οντότητα προσδιορίζει εάν έχει αποκτήσει μια επιχείρηση ή μια ομάδα 
περιουσιακών στοιχείων. Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για συνενώσεις επιχειρήσεων για 
τις οποίες η ημερομηνία απόκτησης προσδιορίζεται στην πρώτη ετήσια λογιστική περίοδο 
που αρχίζει την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2020 και για απόκτηση περιουσιακών στοιχείων 
που συμβαίνουν την ή μετά την έναρξη αυτής της περιόδου, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη 
εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων και ΔΛΠ 8 Λογιστικές 
πολιτικές, αλλαγές στις λογιστικές εκτιμήσεις και λάθη: Ορισμός της 
σημαντικότητας (τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις 
διευκρινίζουν τον ορισμό της σημαντικότητας και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να 
εφαρμοστεί. Ο νέος ορισμός αναφέρει πως «πληροφόρηση θεωρείται σημαντική εφόσον 
όταν παραλείπεται, αποκρύπτεται ή είναι ανακριβής, εύλογα αναμένεται να επηρεάσει τις 
αποφάσεις των κύριων χρηστών των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, που λαμβάνουν 
με βάση αυτές τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις, οι οποίες παρέχουν οικονομική 
πληροφόρηση για τη συγκεκριμένη οντότητα». Επιπλέον, βελτιώθηκαν οι επεξηγήσεις που 
συνοδεύουν τον ορισμό της σημαντικότητας. Οι τροποποιήσεις διασφαλίζουν ότι ο ορισμός 
της σημαντικότητας είναι συνεπής σε όλα τα πρότυπα των ΔΠΧΑ. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

Αναμόρφωση επιτοκίου αναφοράς - ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39, ΔΠΧΑ 7 (τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται, αναδρομικά, για ετήσιες λογιστικές περιόδους που 

ξεκινούν την ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2020, ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Τον 
Σεπτέμβριο του 2019, το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (ΣΔΛΠ) εξέδωσε 
τροποποιήσεις στα πρότυπα ΔΠΧΑ 9, ΔΛΠ 39 και ΔΠΧΑ 7, με τις οποίες ολοκληρώνεται η 
πρώτη φάση των εργασιών του αναφορικά με τις επιπτώσεις της αναμόρφωσης των 
διατραπεζικών επιτοκίων δανεισμού στη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η δεύτερη 
φάση επικεντρώνεται σε θέματα που επηρεάζουν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση 
όταν ένα υφιστάμενο επιτόκιο αναφοράς αντικατασταθεί από ένα επιτόκιο μηδενικού 
κινδύνου. Οι τροποποιήσεις αναφέρονται σε θέματα που προκύπτουν στη 
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χρηματοοικονομική πληροφόρηση σε περιόδους που προηγούνται της αντικατάστασης 
ενός υφιστάμενου επιτοκίου αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο, και αντιμετωπίζουν 
τις επιπτώσεις σε συγκεκριμένες απαιτήσεις λογιστικής αντιστάθμισης του ΔΠΧΑ 9 
«Χρηματοοικονομικά Μέσα» και του ΔΛΠ 39 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Αναγνώριση και 
επιμέτρηση». Οι τροποποιήσεις προβλέπουν προσωρινές διευκολύνσεις εφαρμόσιμες σε 
υφιστάμενες σχέσεις αντιστάθμισης που επηρεάζονται από την αναμόρφωση των 
επιτοκίων αναφοράς, επιτρέποντας τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθμισης κατά την 
περίοδο της αβεβαιότητας πριν από την αντικατάσταση ενός υφιστάμενου επιτοκίου 
αναφοράς με ένα εναλλακτικό επιτόκιο σχεδόν μηδενικού κινδύνου. Επίσης, οι 
τροποποιήσεις εισάγουν στο ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
πρόσθετες γνωστοποιήσεις γύρω από την αβεβαιότητα που προκύπτει από την 
αναμόρφωση των επιτοκίων αναφοράς. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 

 ΔΛΠ 1 Παρουσίαση των Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων: Ταξινόμηση των 
Υποχρεώσεων ως Βραχυπρόθεσμες ή Μακροπρόθεσμες (Τροποποιήσεις) 
Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την 

ή μετά την 1 Ιανουαρίου 2022 ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή. Οι τροποποιήσεις 
έχουν στόχο την επίτευξη συνέπειας στην εφαρμογή των απαιτήσεων του προτύπου, 
βοηθώντας τις εταιρείες να καθορίσουν κατά πόσο ο δανεισμός και οι λοιπές υποχρεώσεις 
με αβέβαιη ημερομηνία διακανονισμού ταξινομούνται ως βραχυπρόθεσμες ή 
μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις, στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης. Οι τροποποιήσεις 
επηρεάζουν την παρουσίαση των υποχρεώσεων στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης, ενώ 
δεν τροποποιούν τις υφιστάμενες απαιτήσεις αναφορικά με την επιμέτρηση ή το χρόνο 
αναγνώρισης ενός περιουσιακού στοιχείου, υποχρέωσης, εσόδου ή εξόδου ή τις 
γνωστοποιήσεις επί των στοιχείων αυτών. Επίσης, οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν τις 
απαιτήσεις ταξινόμησης για το δανεισμό, τον οποίο μπορεί να διακανονίσει μία εταιρεία 
εκδίδοντας συμμετοχικούς τίτλους. Οι τροποποιήσεις δεν έχουν ακόμη υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου δεν αναμένει οι τροποποιήσεις αυτές να έχουν 
σημαντική επίπτωση στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 
  

 

 ΔΠΧΑ 17 «Ασφαλιστήρια Συμβόλαια» (εφαρμόζεται σε ετήσιες λογιστικές 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2022). Το ΔΠΧΑ 17 επιλύει τα 
θέματα συγκρισιμότητας που είχαν δημιουργηθεί ως αποτέλεσμα της εφαρμογής 
του ΔΠΧΑ 4 και εισάγει την απαίτηση του να λογιστικοποιούνται με συνέπεια όλα τα 
ασφαλιστήρια συμβόλαια, προς όφελος τόσο των επενδυτών όσο και των 
ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές υποχρεώσεις θα λογιστικοποιούνται στις 
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τρέχουσες αξίες και όχι στο ιστορικό κόστος, και, επομένως, θα καταργηθεί η 
ισχύουσα πρακτική να χρησιμοποιούνται δεδομένα από την ημερομηνία σύναψης 
συμβολαίων. 

Η εφαρμογή των παραπάνω καινούργιων και τροποποιημένων Προτύπων και 

Διερμηνειών δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στις οικονομικές καταστάσεις του 

Νοσοκομείου. 

 

 Τροποποιήσεις στο ΔΠΧΑ 3: «Ορισμός μίας Επιχείρησης» (εφαρμόζεται για ετήσιες 
περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 01/01/2020) Τον Οκτώβριο του 2018, το IASB 
προέβη στην έκδοση τροποποιήσεων περιορισμένου σκοπού στο ΔΠΧΑ 3 
προκειμένου να βελτιώσει τον ορισμό μίας επιχείρησης. Οι τροποποιήσεις θα 
βοηθήσουν τις εταιρείες να προσδιορίσουν αν μία απόκτηση αποτελεί συνένωση 
επιχειρήσεων ή απόκτηση στοιχείων του ενεργητικού. Ο τροποποιημένος ορισμός 
επισημαίνει ότι η εκροή μίας επιχείρησης είναι να παρέχει αγαθά και υπηρεσίες 
στους πελάτες, ενώ ο προγενέστερος ορισμός εστίαζε στις αποδόσεις υπό τη μορφή 
μερισμάτων, χαμηλότερου κόστους ή άλλων οικονομικών οφελών στους επενδυτές 
και σε τρίτους.  

 
 

3.5. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
Μία Ενσώματη Ακινητοποίηση ή προσθήκη της, αρχικά αποτιμάται στο κόστος της. Το 
κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης προκύπτει από:  

α) το αρχικό κόστος και τυχόν κόστη βελτίωσης, β) κόστη αντικατάστασης γ) κόστη 
συντήρησης σε ειδικές περιπτώσεις. 

Το Αρχικό Κόστος μίας Ενσώματης Ακινητοποίησης περιλαμβάνει: α) το συνολικό καθαρό 
κόστος απόκτησης, β) τα κόστη μεταφοράς και συναρμολόγησης μέχρι να γίνει λειτουργική, 
γ) τυχόν κεφαλαιοποιημένο κόστος δανεισμού, δ) εκτιμούμενα κόστη αποσυναρμολόγησης 
και αποκατάστασης. 

Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, στο κόστος μείον τις αποσβέσεις και τις 
προβλέψεις, η κατηγορία των ενσώματων ακινητοποιήσεων «Λοιπός εξοπλισμός». 
Παρακολουθούνται, μετά την αρχική απόκτηση, σε αξίες αναπροσαρμογής, οι κατηγορίες 
ενσώματων ακινητοποιήσεων α) Εδαφικές εκτάσεις, β) κτίρια, γ) μηχανήματα. 

Για τις ενσώματες ακινητοποιήσεις χρησιμοποιείται η ευθεία μέθοδος απόσβεσης. Η 

εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής, αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 «Ενσώματες 

Ακινητοποιήσεις». 
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Οι υπολειμματικές αξίες και οι ωφέλιμες ζωές των ενσωμάτων παγίων υπόκεινται σε 

επανεξέταση σε κάθε ημερομηνία αναφοράς.  

3.6. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
Τα λογισμικά προγράμματα αφορούν το κόστος αγοράς λογισμικού, καθώς και κάθε 
δαπάνη που έχει πραγματοποιηθεί κατά την ανάπτυξη λογισμικού προκειμένου αυτό να 
τεθεί σε λειτουργία. Οι δαπάνες που ενισχύουν ή επεκτείνουν την απόδοση των 
προγραμμάτων λογισμικού πέρα από τις αρχικές προδιαγραφές τους, αναγνωρίζονται ως 
κεφαλαιουχική δαπάνη και προστίθενται στο αρχικό κόστος του λογισμικού.  

Οι αποσβέσεις των λογισμικών προγραμμάτων επιβαρύνουν το λογαριασμό 
αποτελεσμάτων με την μέθοδο της σταθερής απόσβεσης, καθ' όλη τη διάρκεια της 
ωφέλιμης ζωής τους. Η εκτιμώμενη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής αυτών έχει ως ακολούθως: 

Λογισμικά προγράμματα 5 έτη. 

 

3.7. Απομείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων ενεργητικού 
Οι ενσώματες και ασώματες ακινητοποιήσεις και άλλα μη κυκλοφορούντα στοιχεία 
ενεργητικού εξετάζονται για πιθανή ζημία απομείωσης, όποτε γεγονότα ή αλλαγές στις 
περιστάσεις δείχνουν ότι η λογιστική αξία τους μπορεί να μην είναι ανακτήσιμη. 
Οποτεδήποτε η λογιστική αξία κάποιου περιουσιακού στοιχείου υπερβαίνει το ανακτήσιμο 
ποσό του, η αντίστοιχη ζημιά απομείωσης του, καταχωρείται στα αποτελέσματα χρήσης. Η 
ανακτήσιμη αξία ενός περιουσιακού στοιχείου είναι το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ της 
εκτιμώμενης καθαρής τιμής πώλησης και της αξίας χρήσεως αυτού. Καθαρή αξία πώλησης 
θεωρείται η εφικτή πρόσοδος από την πώληση ενός περιουσιακού στοιχείου στα πλαίσια 
μίας αμφοτεροβαρούς συναλλαγής στην οποία τα μέρη έχουν πλήρη γνώση και ενεργούν 
οικειοθελώς, μετά από την αφαίρεση κάθε πρόσθετου άμεσου κόστους διάθεσης του 
περιουσιακού στοιχείου. Αξία χρήσης είναι η παρούσα αξία των εκτιμώμενων μελλοντικών 
ταμειακών ροών που αναμένεται να πραγματοποιηθούν από την συνεχή χρήση ενός 
περιουσιακού στοιχείου και από την διάθεσή του στο τέλος της εκτιμώμενης ωφέλιμης 
ζωής του. Εάν δεν υπάρχει δυνατότητα να εκτιμηθεί το ανακτήσιμο ποσό ενός 
περιουσιακού στοιχείου για το οποίο υπάρχει ένδειξη απομείωσης της αξίας του, τότε 
προσδιορίζεται το ανακτήσιμο ποσό της μονάδας που δημιουργεί ταμειακές ροές στην 
οποία ανήκει το περιουσιακό στοιχείο. 

Αντιλογισμός ζημιάς απομείωσης της αξίας περιουσιακών στοιχείων που λογίσθηκε σε 
προηγούμενα έτη, γίνεται μόνο όταν υπάρχουν ικανές ενδείξεις ότι η απομείωση αυτή δεν 
υπάρχει πλέον ή έχει μειωθεί. Στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω αντιλογισμός 
αναγνωρίζεται ως έσοδο.  

Στην παρούσα χρήση, δε συντρέχει λόγος απομείωσης κάποιου στοιχείου του ενεργητικού. 
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3.8. Αποθέματα 
Τα αποθέματα απεικονίζονται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της 
ρευστοποιήσιμής τους αξίας. Ρευστοποιήσιμη αξία είναι η εκτιμώμενη τιμή πώλησης, 
μειωμένη κατά το κόστος διάθεσης των αποθεμάτων. Το κόστος των αποθεμάτων 
προσδιορίζεται με τη μέση τιμή κτήσεως και περιλαμβάνει τις δαπάνες απόκτησης των 
αποθεμάτων και τις δαπάνες μεταφοράς τους στην τοποθεσία που βρίσκονται. 

Σημειώνεται ότι, τα αποθέματα των εξειδικευμένων ανταλλακτικών των μηχανημάτων, που 
αγοράζονται κατά το στάδιο της αγοράς του μηχανήματος, θεωρούνται αναπόσπαστο 
τμήμα της αξίας του μηχανήματος και αποσβένονται μαζί με το μηχάνημα, ενώ οι 
αντικαταστάσεις των χρησιμοποιούμενων ανταλλακτικών εξοδοποιούνται κατά το χρόνο 
της αγοράς τους. Σε αντίθεση, τα αναλώσιμα υλικά συντήρησης των μηχανημάτων και τα 
ανταλλακτικά γενικής χρήσεως περιλαμβάνονται στα αποθέματα και εξοδοποιούνται κατά 
το χρόνο της ανάλωσης τους. 

3.9. Χρηματοοικονομικά μέσα 
Χρηματοοικονομικό μέσο είναι κάθε σύμβαση που δημιουργεί ένα χρηματοοικονομικό 
στοιχείο ενεργητικού σε μία επιχείρηση και μια χρηματοοικονομική υποχρέωση ή ένα 
συμμετοχικό τίτλο σε μια άλλη επιχείρηση.  

Τα χρηματοοικονομικά μέσα ταξινομούνται σε κατηγορίες με βάση την ουσία της σύμβασης 
και το σκοπό για τον οποίο αποκτήθηκαν. Η διοίκηση ορίζει την κατηγορία στην οποία θα 
ενταχθούν τα συγκεκριμένα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού κατά την αρχική 
ημερομηνία αναγνώρισης και επαναξιολογεί αυτή την κατηγοριοποίηση σε κάθε 
ημερομηνία αναφοράς. 

Χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των 
αποτελεσμάτων  

Πρόκειται για χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, που ικανοποιούν οποιαδήποτε 
από τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

 Χρηματοοικονομικά στοιχεία ενεργητικού που αποκτώνται με σκοπό να πουληθούν σε 
σύντομο χρονικό διάστημα ή αν έχουν χαρακτηριστεί έτσι από την διοίκηση. 

 Κατά την αρχική αναγνώριση ορίζεται από την επιχείρηση ως στοιχείο που αποτιμάται 
στην εύλογη αξία, με αναγνώριση των μεταβολών στα αποτελέσματα. 

Περιουσιακά στοιχεία σε αυτήν την κατηγορία περιλαμβάνονται στο κυκλοφορούν 
ενεργητικό είτε εξαιτίας του ότι προορίζονται προς πώληση είτε προορίζονται να 
ρευστοποιηθούν εντός δώδεκα μηνών από το τέλος της περιόδου αναφοράς.  

 

 

 

Δάνεια και απαιτήσεις 
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Περιλαμβάνουν μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία με σταθερές ή 
προσδιορισμένες πληρωμές, τα οποία δεν διαπραγματεύονται σε ενεργές αγορές. Στην 
κατηγορία αυτή (Δάνεια και Απαιτήσεις) δεν περιλαμβάνονται:  

 Απαιτήσεις που δεν συνεπάγονται τη μεταβίβαση μετρητών ή άλλων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων.  

 Προκαταβολές για αγορές αγαθών, ενσώματων και άυλων ακινητοποιήσεων ή 
υπηρεσιών, επειδή δεν προβλέπονται αυτές να καλυφθούν με μετρητά ή άλλα 
χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού, αλλά με στοιχεία αποθεμάτων, 
ενσώματων ή άυλων ακινητοποιήσεων ή παροχή υπηρεσιών. 

 Προπληρωθέντα  έξοδα που δεν συνιστούν συμβατικές υποχρεώσεις για λήψη ή 
παράδοση μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων του ενεργητικού. 

 Απαιτήσεις που δεν είναι συμβατικές, αλλά επιβάλλονται από κρατικές ρυθμίσεις. 

 Απαιτήσεις που έχουν να κάνουν με δοσοληψίες φόρων, οι οποίες έχουν επιβληθεί 
νομοθετικά από το κράτος,  

 Οτιδήποτε δεν καλύπτεται από σύμβαση ώστε να δίνει δικαίωμα στην επιχείρηση για 
λήψη μετρητών ή άλλων χρηματοοικονομικών πάγιων στοιχείων.  

Τα δάνεια και οι απαιτήσεις με τακτή λήξη αποτιμώνται στο αναπόσβεστο κόστος βάσει της 
μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου, ενώ τα Δάνεια και Απαιτήσεις χωρίς τακτή λήξη 
αποτιμώνται στο κόστος. Τα προκύπτοντα κατά την αποτίμηση έσοδα ή έξοδα 
αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία 

Περιλαμβάνει μη παράγωγα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία είτε 
προσδιορίζονται σε αυτήν την κατηγορία, είτε δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποια από τις 
ανωτέρω. 

Τα διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους. Κέρδος ή ζημία επί διαθέσιμου προς πώληση χρηματοοικονομικού 
περιουσιακού στοιχείου αναγνωρίζεται στα λοιπά συνολικά έσοδα, εκτός από τυχόν ζημίες 
απομείωσης και συναλλαγματικά κέρδη και ζημίες, έως ότου παύσει η αναγνώριση του 
χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου. Σε αυτή την περίπτωση, το σωρευτικό 
κέρδος ή η σωρευτική ζημία που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί στα λοιπά συνολικά 
έσοδα θα ανακαταταχθεί από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσματα ως προσαρμογή από 
ανακατάταξη. Οι τυχόν ζημιές απομείωσης αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα.  

Ειδικά, η αποτίμηση των συμμετοχικών τίτλων των οποίων η εύλογη αξία δεν μπορεί να 
εκτιμηθεί αξιόπιστα αποτιμώνται στο κόστος. Οι εύλογες αξίες των χρηματοοικονομικών 
περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγματεύσιμα σε ενεργές αγορές προσδιορίζονται 
από τις τρέχουσες τιμές ζήτησης. Για τα μη διαπραγματεύσιμα στοιχεία οι εύλογες αξίες 
προσδιορίζονται με τη χρήση τεχνικών αποτίμησης όπως ανάλυση πρόσφατων 
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συναλλαγών, συγκρίσιμων στοιχείων που διαπραγματεύονται και προεξόφληση ταμειακών 
ροών που εξειδικεύονται να απεικονίζουν τις πραγματικές συνθήκες του εκδότη. 

Στο τέλος κάθε περιόδου αναφοράς το νοσοκομείο εκτιμά αν υπάρχουν αντικειμενικές 
ενδείξεις που να οδηγούν στο συμπέρασμα ότι τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά 
στοιχεία έχουν υποστεί απομείωση. 

Χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις 

Περιλαμβάνει τις συμβατικές υποχρεώσεις που αναλαμβάνονται για: 

 Παράδοση μετρητών ή άλλου χρηματοοικονομικού στοιχείου του ενεργητικού σε 
επιχείρηση 

 Ανταλλαγή χρηματοοικονομικών μέσων με επιχείρηση, με όρους πιθανά δυσμενείς. 

 Μια σύμβαση η οποία θα διακανονιστεί ή ενδέχεται να διακανονιστεί με συμμετοχικό 
τίτλο της επιχείρησης και είναι: (α) ένα μη παράγωγο για το οποίο η επιχείρηση είναι 
υποχρεωμένη ή ενδέχεται να υποχρεωθεί να παραδώσει μεταβλητό αριθμό ιδίων 
συμμετοχικών τίτλων της επιχείρησης ή (β) ένα παράγωγο το οποίο θα διακανονιστεί με 
κάθε άλλο τρόπο εκτός από την ανταλλαγή ενός καθορισμένου χρηματικού ποσού ή 
άλλης χρηματοοικονομικής απαίτησης με ένα καθορισμένο αριθμό συμμετοχικών τίτλων 
της επιχείρησης. 

Κατά την αρχική αναγνώριση, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στην 
εύλογη αξία τους μείον τα έξοδα που είναι άμεσα αποδοτέα στη διενέργεια της 
συγκεκριμένης συναλλαγής. Ως εύλογη αξία, κατά κανόνα, θεωρείται η καθαρή ταμειακή 
εισροή από την έκδοση του μέσου ή η εύλογη αξία του στοιχείου που αποκτάται κατά τη 
δημιουργία της υποχρέωσης. 

Εκτός από κάποιες εξαιρέσεις (όπως της περίπτωσης των χρηματοοικονομικών 
υποχρεώσεων μέσω αποτελεσμάτων), στις οποίες δεν εμπίπτουν οι χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις του νοσοκομείου, οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις αποτιμώνται στο 
αναπόσβεστο κόστος με τη χρησιμοποίηση της μεθόδου του πραγματικού επιτοκίου. 

Τα έξοδα δανεισμού (τόκοι και λοιπά έξοδα), που αφορούν άμεσα την απόκτηση, 
κατασκευή ή παραγωγή στοιχείων του ενεργητικού, προσαυξάνουν το κόστος αυτών των 
στοιχείων, μέχρι αυτά να είναι έτοιμα για τη χρήση που έχει προβλεφθεί για το καθένα ή να 
είναι έτοιμα για πώληση. Τυχόν έσοδα από τόκους ή λοιπά έσοδα από την προσωρινή 
επένδυση του προϊόντος δανείων που έχουν ληφθεί για τον πιο πάνω σκοπό, μειώνουν 
αντίστοιχα τα κόστη δανεισμού που κεφαλαιοποιούνται. 

Όλα τα λοιπά έξοδα δανεισμού (τόκοι και συναφή έξοδα) μεταφέρονται στα αποτελέσματα 
της περιόδου που αυτά πραγματοποιούνται. 

 
Τα βασικά χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές  καταθέσεις 
και οι βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Δεδομένης της βραχυπρόθεσμης 
φύσεως των εργαλείων αυτών, η διοίκηση του Νοσοκομείου πιστεύει ότι η εύλογη αξία 
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τους ουσιαστικά ταυτίζεται με την αξία στην οποία απεικονίζονται στα λογιστικά βιβλία του 
Νοσοκομείου. Το Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα. 
 
3.10. Καθορισμός των διαθεσίμων και ταμειακών ισοδυνάμων 
Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα περιλαμβάνουν τα μετρητά και τις καταθέσεις 
όψεως και τις βραχυπρόθεσμες μέχρι 3 μήνες επενδύσεις, υψηλής ρευστοποίησης και 
χαμηλού ρίσκου. 
Τα ταμειακά ισοδύναμα, αφορούν βραχυχρόνιες υψηλής ευκολίας ρευστοποίησης 
επενδύσεις, που είναι εύκολα μετατρέψιμες σε μετρητά και είναι τόσο κοντά στη λήξη τους 
που εμφανίζουν αμελητέο κίνδυνο για αλλαγές την αποτίμησή τους κατά το χρόνο της 
ρευστοποίησής τους. 
 
3.11. Υποχρεώσεις παροχών προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία 
Η υποχρέωση του Νοσοκομείου προς τα πρόσωπα που εργοδοτούνται από αυτή, για την 
μελλοντική καταβολή παροχών ανάλογα με το χρόνο της προϋπηρεσίας του καθενός, 
προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να καταβληθεί δεδουλευμένο 
δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου. Στο Νοσοκομείο, αυτό αφορά το εφάπαξ χρηματικό 
βοήθημα του Ν. 103/1975. 
 
3.12. Υποχρεώσεις 
Όλες οι υποχρεώσεις του νοσοκομείου εμφανίζονται στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης 
με την ονομαστική τους αξία. 
Δεν υφίσταται δανεισμός. 
 
3.13. Λογιστικές πολιτικές για προβλέψεις και ενδεχόμενες απαιτήσεις ή υποχρεώσεις 
Οι προβλέψεις δημιουργούνται όταν το Νοσοκομείο έχει νομική ή τεκμαιρόμενη 
υποχρέωση, ως αποτέλεσμα παρελθόντος γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί 
εκροή πόρων ώστε να τακτοποιηθεί η υποχρέωση, και μπορεί να γίνει μια αξιόπιστη 
εκτίμηση του ποσού. 
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται στο τέλος κάθε χρήσης και προσαρμόζονται έτσι ώστε να 
απεικονίζουν τις καλύτερες δυνατές εκτιμήσεις και στην περίπτωση που κρίνεται αναγκαίο, 
προεξοφλούνται με βάση ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο. Οι ενδεχόμενες 
υποχρεώσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις αλλά γνωστοποιούνται, 
εκτός και αν η πιθανότητα για εκροή πόρων που ενσωματώνουν οικονομικά οφέλη είναι 
ελάχιστη. Οι ενδεχόμενες απαιτήσεις δεν καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις, 
αλλά γνωστοποιούνται εφόσον η εισροή οικονομικών ωφελειών είναι πιθανή. 
 
3.14. Φόρος Εισοδήματος (Τρέχων και Αναβαλλόμενος) 
Ο τρέχων φόρος εισοδήματος υπολογίζεται σύμφωνα με τους φορολογικούς νόμους που 
ισχύουν στην Ελλάδα.  
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Αναβαλλόμενοι φόροι προκύπτουν όταν υπάρχουν προσωρινές (αναστρέψιμες) 

διαφορές μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσεως στοιχείων του ισολογισμού. Το 

Νοσοκομείο φορολογείται αποκλειστικά και μόνο για τα εισοδήματα από κεφάλαιο 

(μισθώματα, τόκοι μερίσματα κτλ), κατά συνέπεια δεν συντρέχει υποχρέωση αποτύπωσης 

της αναβαλλόμενης φορολογίας στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου. 

 
3.15. Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής 

υποστήριξης 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις αναγνωρίζονται αρχικά στην ονομαστική αξία τους όταν υπάρχει 
εύλογη διαβεβαίωση ότι η επιχορήγηση θα ληφθεί και ότι το Νοσοκομείο θα συμμορφωθεί 
με όλους τους προβλεπόμενους όρους. 
Οι πάσης φύσεως λαμβανόμενες από το Νοσοκομείο επιχορηγήσεις που προέρχονται από 
το Κράτος, αναγνωρίζονται κατευθείαν στην καθαρή θέση ως «Εισφορές από το Κράτος» με 
την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη της Δημόσιας Μονάδας Υγείας και με την προϋπόθεση ότι 
δεν υπάρχει δέσμευση επιστροφής τους.  
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετικά με την αγορά ενσώματων ακινητοποιήσεων (παγίων) 
συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις και αναγνωρίζονται ως έσοδο και 
μεταφέρονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως, κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου. 
 
3.16. Αναγνώριση εσόδων και εξόδων 

Έσοδα  

Παροχή υπηρεσιών:  

Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται την περίοδο που παρέχονται οι υπηρεσίες, με 
βάση το στάδιο ολοκλήρωσης της παρεχόμενης υπηρεσίας σε σχέση με το σύνολο των 
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Έσοδα από τόκους:  

Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και με τη χρήση του 
πραγματικού επιτοκίου. 

Λοιπά έσοδα 

Τα λοιπά έσοδα αναγνωρίζονται ως έσοδα κατά την ημερομηνία βεβαίωσής τους, αρκεί να 
αφορούν την εκάστοτε χρήση. 

Έξοδα 

Τα έξοδα αναγνωρίζονται στα αποτελέσματα σε δεδουλευμένη βάση. 
Το κόστος δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με την αγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός 
περιουσιακού στοιχείου αποτελεί τμήμα του κόστους του στοιχείου αυτού, εφόσον 
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πιθανολογείται ότι θα αποφέρει στο μέλλον οικονομικά οφέλη και μπορεί να αποτιμηθεί 
αξιόπιστα. 
Όλα τα έξοδα τα οποία αφορούν στην ίδρυση και πρώτη εγκατάσταση του νοσοκομείου 
καθώς και έξοδα που αφορούν σε μετεγκατάσταση αναγνωρίζονται σαν έξοδα κατά τη 
χρήση στην οποία προκύπτουν. 
Κόστος Χρηματοδότησης: Καθαρό χρηματοδοτικό κόστος δεν υφίσταται μια και απουσιάζει 
ο δανεισμός. 

 

3.17. Κίνδυνοι 
Κίνδυνοι σχετικά με τον κλάδο που δραστηριοποιείται το Νοσοκομείο 

Θεωρείται ότι δεν υφίσταται, στο ορατό μέλλον τουλάχιστον σχετικός κίνδυνος. 

Παράγοντες χρηματοοικονομικού κινδύνου 
Τα κύρια χρηματοοικονομικά εργαλεία του Νοσοκομείου είναι οι τραπεζικές  

καταθέσεις, οι εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις και υποχρεώσεις. Η Διοίκηση του 
Νοσοκομείου εξετάζει και αναθεωρεί σε τακτά χρονικά διαστήματα τις σχετικές πολιτικές 
και διαδικασίες σχετικά με την διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, όπως ο 
κίνδυνος της αγοράς, ο πιστωτικός κίνδυνος και ο κίνδυνος ρευστότητας, οι οποίες 
περιγράφονται κατωτέρω: 

 

Κίνδυνος της Αγοράς 
α) Συναλλαγματικός κίνδυνος   
Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει άμεσα συναλλαγματικούς κινδύνους καθώς κατά τη 
διάρκεια της κλειόμενης χρήσης δεν είχε πραγματοποιήσει συναλλαγές σε ξένο νόμισμα και 
το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων και υποχρεώσεων ήταν σε ευρώ. 
β) Κίνδυνος τιμής 
Αναφορικά με το κίνδυνο τιμών το Νοσοκομείο δεν εκτίθεται σε σημαντικό κίνδυνο 
διακύμανσης των μεταβλητών που προσδιορίζουν τόσο τα έσοδα όσο και το κόστος.  
γ) Ταμειακές ροές και δίκαιη αξία επιτοκίου κινδύνου  
Το Νοσοκομείο δεν αντιμετωπίζει κίνδυνο επιτοκίων καθώς δεν υφίσταται δανεισμός 
 
Πιστωτικός κίνδυνος 

Το Νοσοκομείο έχει σαφή πιστοδοτική πολιτική η οποία εφαρμόζεται με συνέπεια. Η 
Διοίκηση του Νοσοκομείου παρακολουθεί διαρκώς την χρηματοοικονομική κατάσταση των 
απαιτήσεών της, το μέγεθος και τα όρια των παρεχόμενων πιστώσεων. Στο τέλος της 
χρήσεως η Διοίκηση θεώρησε ότι δεν υπάρχει κανένας σημαντικός πιστωτικός κίνδυνος που 
να μην καλύπτεται από κάποια εξασφάλιση ή από επαρκή πρόβλεψη επισφαλούς 
απαιτήσεως. Η μέγιστη έκθεση σε πιστωτικό κίνδυνο αντανακλάται από το ύψος του κάθε 
στοιχείου του ενεργητικού.  
 



Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις  
χρήσεως 01.01.2019  – 31.12.2019 
(τα ποσά είναι εκφρασμένα σε ευρώ) 
 

Σελίδα 38 από 52 

Κίνδυνος ρευστότητας  
Ο κίνδυνος ρευστότητας διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα, αν αναλογιστεί κανείς τις 
επενδύσεις που εκτελούνται. 

4. Αναλύσεις  και γνωστοποιήσεις Οικονομικών Καταστάσεων 

4.1. Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 

  31/12/2019 31/12/2018 

Μετρητά στο ταμείο 1.042,66  1.104,34  
Καταθέσεις όψεως σε τράπεζες 5.314.611,57  6.984.918,66  
Σύνολο 5.315.654,23  6.986.023,00  

 
 
Δεν υφίστανται κατά την 31/12/2019 δεσμευμένα ποσά τραπεζικών καταθέσεων ή ενέχυρα. 
 
Ταμειακές ροές: Γνωστοποιήσεις 
 

Είδος Ροών 2019 2018 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα έναρξης (α) 6.986.023,00 6.672.927,40 
Λειτουργικές Δραστηριότητες -7.963.198,53 -7.212.182,04 
Επενδυτικές Δραστηριότητες -237.147,62 -100.498,91 
Χρηματοοικονομικές Δραστηριότητες 6.529.977,38 7.625.776,55 
Σύνολο Ταμειακών Ροών (β) -1.670.368,77 313.095,60 
Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα λήξης (α) + (β) 5.315.654,23 6.986.023,00 

 

 

4.2. Απαιτήσεις από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 
Το σύνολο των απαιτήσεων από την παροχή υπηρεσιών υγείας προέρχεται από το Ελληνικό 
Δημόσιο και τα διάφορα ασφαλιστικά ταμεία. 
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2019 2018
Απαιτήσεις κατά του Ελλ. Δημοσίου από παροχή υγειονομικών 
υπηρεσιών 7.526,09 7.297,38

Απαιτήσεις κατά Ν.Π.Δ.Δ. από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 244.617,05 214.491,81

Απαιτήσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης 14.544.732,40 28.958.433,02

Απαιτήσεις από ιδιώτες 3.233.678,24 3.451.330,11
Απαιτήσεις από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών χρήσεως που 
βεβαιώθηκαν την επόμενη χρήση 1.443.308,73 1.402.390,32

Επισφαλείς απαιτήσεις 5.366.994,36 0,00

Χρεώστες - Προκαταβολές 0,00 0,00

Μείον: Προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις -5.366.994,36 0,00
Μείον: Συμψηφισμός επιχορηγήσεων για δαπάνες λειτουργίας με 
εξόφληση απαιτήσεων βάσει αποφάσεων Υπουργείου Υγείας 0,00 0,00

Σύνολο 19.473.862,51 34.033.942,64  
 
Στις απαιτήσεις από φορείς κοινωνικής ασφάλισης κατά την 31/12/2019, περιλαμβάνονται 
απαιτήσεις προς τον ΕΟΠΥΥ συνολικού ποσού ευρώ 14.372.353,19 που αφορούν 
απαιτήσεις ετών 2018 και 2019. 
Με βάση το άρθρο 111 του Ν 4600/2019 κατά την διάρκεια της κλειόμενης χρήσης 
συμψηφίστηκαν απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ για παρασχεθείσες 
νοσηλείες ασφαλισμένων του, για τα έτη 2015, 2016 και 2017 με ληφθείσες 
χρηματοδοτήσεις από το Υπουργείο Υγείας για κάλυψη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Το 
ύψος του συμψηφισμού ανήλθε σε 17.292.000,00 €. 
 
Όλες οι απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφληση κατά την 
ημερομηνία του Ισολογισμού.  
 

4.3. Απαιτήσεις από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες 
 
Το σύνολο των απαιτήσεων από επιχορηγήσεις και παρεπόμενες ασχολίες προέρχεται από 
τις απαιτήσεις που έχει το Νοσοκομείο από μισθώματα ακινήτων για το έτος 2019 ποσού 
ευρώ 711.991,97 έναντι ευρώ 644.860,56 του έτους 2018. 
 
4.4. Αποθέματα 
Τα αποθέματα του νοσοκομείου κατά την 31/12/2019 και 31/12/2018 αφορούσαν πρώτες 
ύλες , αναλώσιμα υλικά και ανταλλακτικά παγίων στοιχείων. Ειδικότερα: 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Πρώτες ύλες 205.316,98  203.289,28  
Αναλώσιμα υλικά 73.856,95  65.889,46  
Ανταλλακτικά  311,34  311,34  
Σύνολο 279.485,27  269.490,08  
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Η κίνηση των αποθεμάτων την περίοδο 1/1-31/12/2019 ήταν η ακόλουθη: 
 

Κατηγορία αποθεμάτων
Υπόλοιπο 
Έναρξης

Αγορές 
περιόδου Αναλώσεις

Υπόλοιπο 
Λήξης

Πρώτες ύλες 203.289,28 3.276.809,82 3.274.782,12 205.316,98 

Αναλώσιμα 65.889,46 1.165.614,19 1.157.646,70 73.856,95 

Ανταλλακτικά 311,34 59.545,98 59.545,98 311,34 

Σύνολα 269.490,08 4.501.969,99 4.491.974,80 279.485,27  
 
Το απόθεμα λήξης 31/12/2019 αναλύεται ως εξής: 
 

Αποθέματα 2019 2018
Υγειονομικό υλικό 50.168,18 60.496,23
Φαρμακευτικό υλικό 150.473,12 133.914,40
Τρόφιμα & ποτά 4.675,68 8.878,65
Σύνολο Α' & βοηθητικών υλών & υλικών συσκευασίας 205.316,98 203.289,28

Είδη καθαριότητας & ευπρεπισμού 2.201,81 3.513,83
Γραφική ύλη & μικροαντικείμενα γραφείου 6.473,30 8.457,25
Έντυπα μηχανογράφησης 15.653,04 17.292,56
Είδη συντήρησης και επισκευής κτιρίων 898,09 5.289,91
Στολές Νοσοκόμων 4.026,07 5.161,38
Πετρέλαιο Κίνησης 0,12 0,00
Ιματισμός Λοιπού προσωπικού 43.434,13 21.586,10
Υποδήματα προσωπικού 36,68 334,86
Διάφορα είδη που δεν κατονομάζονται αλλού 1.133,71 1.345,89
Αέρια ψύξης 0,00 2.907,68
Σύνολο Αναλωσίμων Υλικών 73.856,95 65.889,46

Ανταλλακτικά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού 311,34 311,34
Σύνολο Ανταλλακτικών παγίων 311,34 311,34

Σύνολο 279.485,27 269.490,08  
 
Επί των αποθεμάτων του Νοσοκομείου δεν υφίστανται ενέχυρα. 
 
 
 

4.5. Λοιποί Χρεώστες 
 
Ο λογαριασμός αναλύεται ως εξής: 
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  2019 2018 

Προκαταβολή Φόρου Εισοδήματος 10.670,99 1.140,54 

 

Λοιποί χρεώστες διάφοροι 1.483,46 1.483,46  

Απαιτήσεις από Ελληνικό Δημόσιο 84.239,25 0,00  

Έξοδα επόμενης χρήσης 370,00 370,00  

Σύνολο 96.763,70 2.994,00  

 
 
4.6. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 
 
Οι ενσώματες ακινητοποιήσεις την 31/12/2019 και 31/12/2018 αναλύονται στον παρακάτω 
πίνακα: 
 
Κατηγορία 31/12/2019 31/12/2018
Γήπεδα- οικόπεδα 363.296,92 363.296,92
Κτίρια και τεχνικά έργα 11.235.045,63 12.209.398,13
Μηχανήματα 516.887,46 251.183,40
Μεταφορικά μέσα 0,00 0,00
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 550.414,06 608.056,53
Σύνολο 12.665.644,07 13.431.934,98  
 
Ενσώματες ακινητοποιήσεις: Γνωστοποιήσεις 
 
Τα ιδιοχρησιμοποιούμενα κτήρια και οικόπεδα, του Νοσοκομείου αφορούν τα εξής 
ακίνητα:  
 

- ΣΠΥΡΟΥ ΜΕΡΚΟΥΡΗ 74 ΑΘΗΝΑ, ποσοστό κυριότητας 100% 
- ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ 50 ΑΘΗΝΑ, ποσοστό κυριότητας 100% 
- ΕΡΕΣΣΟΥ 13 ΑΘΗΝΑ, ποσοστό κυριότητας 25% 
- ΒΟΥΛΓΑΡΗ 2 ΑΘΗΝΑ, ποσοστό κυριότητας 100% 
- ΔΑΙΔΑΛΟΥ 6 ΑΘΗΝΑ, ποσοστό κυριότητας 100% 

 
Επίσης το Νοσοκομείο διαθέτει και ακίνητα τα οποία εκμισθώνει σε τρίτους και είναι τα 
εξής: 
 
 

1. ΤΣΑΤΣΟΥ Κ. (ΠΕΤΑ) 3-5 – ΑΘΗΝΑ – 10558 με ποσοστό 100% 
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2. ΑΙΟΛΟΥ 83 – ΑΘΗΝΑ – 10559 με ποσοστό 40% 
3. ΑΙΟΛΟΥ 47 – ΑΘΗΝΑ – 10560 με ποσοστό 50% 
4. ΧΑΡΗΤΟΣ 50 - ΑΘΗΝΑ – 10676 με ποσοστό 100% 
5. ΔΙΟΣΚΟΥΡΩΝ 9 – ΑΘΗΝΑ με ποσοστό 50% 
6. ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ 7 – ΑΘΗΝΑ – 11522 με ποσοστό 100% 

 
 
Σημειώνεται επίσης ότι: 

- Μεταξύ των ως άνω κτιρίων υπάρχουν και ακίνητα που προέρχονται από το 
κληροδότημα «Νικόλαος Γλύνης» τα οποία κατέχει το Νοσοκομείο εξ αδιαιρέτου και 
των οποίων έχει αναλάβει την διαχείριση της περιουσίας.  

- Επί των παγίων περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου δεν υπάρχουν 

εμπράγματα βάρη. 

- Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη επί των κτιριακών, μηχανολογικών και λοιπών 

εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου. 

 
Κατηγορίες παγίων και τρόπος απόσβεσης 
Οι βασικές κατηγορίες των ενσώματων παγίων που εμφανίζονται στις οικονομικές 
καταστάσεις, ο τρόπος αποτίμησής τους στο τέλος της χρήσης, οι συντελεστές απόσβεσης 
και η μέθοδος απόσβεσης, εμφανίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 
 
 
Κατηγορία Τρόπος 

αποτίμησης 

Συντελεστής 
Απόσβεσης 

Ωφέλιμη 
Διάρκεια 

Ζωής (έτη)  

Μέθοδος 
απόσβεσης 

Κτίρια και τεχνικά έργα Κόστος 4% 25 Σταθερή 
Μηχανήματα Κόστος 10% 10 Σταθερή 
Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός Κόστος 10% 10 Σταθερή 
Η/Υ  Κόστος 20% 5 Σταθερή 
 
Μεταβολή και κινήσεις στη χρήση 
Ποσά σε € Οικόπεδα Ακινήτα

Μηχανολογικός

εξοπλισμός
Μεταφορικά Μέσα Λοιπός εξοπλισμός Λοιπά ενσώματα Σύνολο

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2017 363.296,92 13.220.684,81 294.767,59 0,00 621.971,97 1,25 14.500.722,54

Προσθήκες 0,00 0,00 8.855,47 0,00 119.462,95 0,00 128.318,42

Δαπάνη απόσβεσης 0,00 1.011.286,68 52.439,66 0,00 133.378,39 0,00 1.197.104,73

Κόστος 363.296,92 25.282.168,00 5.437.766,77 14.413,30 11.988.939,33 40.117,52 43.126.701,84

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 13.072.769,87 5.186.583,37 14.413,30 11.380.882,80 40.116,27 29.694.765,61

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2018 363.296,92 12.209.398,13 251.183,40 0,00 608.056,53 1,25 13.431.936,23

Προσθήκες 0,00 37.307,26 316.832,40 0,00 69.725,37 0,00 423.865,03

Δαπάνη απόσβεσης 0,00 1.011.659,76 51.128,34 0,00 127.367,84 0,00 1.190.155,94

Κόστος 363.296,92 25.319.475,26 5.754.599,17 14.413,30 12.058.664,70 40.117,52 43.550.566,87

Συσσωρευμένες αποσβέσεις 0,00 14.084.429,63 5.237.711,71 14.413,30 11.508.250,64 40.116,27 30.884.921,55

Καθαρή Λογιστική Αξία 31/12/2019 363.296,92 11.235.045,63 516.887,46 0,00 550.414,06 1,25 12.665.645,32
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4.7. Άυλα περιουσιακά στοιχεία 
 
Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2019 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε ευρώ 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2018 40.117,52 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 40.116,27 

Λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 1,25 

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2019 40.117,52 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 40.116,27 

Λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2019 1,25 
 
 Τα άυλα περιουσιακά στοιχεία την 31/12/2018 αναλύονται στον παρακάτω πίνακα: 
 

Ποσά σε ευρώ 
Λογισμικά 

προγράμματα 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2017 40.117,52 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 40.116,27 

Λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2017 1,25 

Προσθήκες 0,00 

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 

Κόστος κτήσης 31 Δεκεμβρίου 2018 40.117,52 

Μείον: Συσσωρευμένες αποσβέσεις 40.116,27 

Λογιστική αξία 31 Δεκεμβρίου 2018 1,25 
 
 
 
4.8. Υποχρεώσεις σε προμηθευτές 
Ο λογαριασμός υποχρεώσεις σε προμηθευτές αφορά σε: 

 

31/12/2019 31/12/2018
Προμηθευτές εσωτερικού 2.400.225,30 2.983.458,23
Επιταγές πληρωτέες 815,18 825,16
Σύνολο 2.401.040,48 2.984.283,39  
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4.9. Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 

 

Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις 

 

 

Κατηγορία: Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 
31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπές υποχρεώσεις 833.801,36 496.462,20 
Πληρωτέοι φόροι 59.892,12 5.261,82 
Ασφαλιστικοί οργανισμοί 65.624,20 86.006,02 
Έξοδα χρήσης δουλευμένα 263.793,41 98.474,85 
Σύνολο 1.223.111,09 686.204,89 

 

4.10. Κρατικές επιχορηγήσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις σχετίζονται με επενδύσεις παγίων περιουσιακών στοιχείων, οι 
οποίες έχουν πραγματοποιηθεί βάσει φορολογικών νόμων. 
Για τις κρατικές επιχορηγήσεις, που χορηγούνται προκειμένου να αποκτηθούν ενσώματα 
περιουσιακά στοιχεία, οι οντότητες που εφαρμόζουν τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα 
μπορούν να εφαρμόζουν στις Οικονομικές τους Καταστάσεις έναν από τους ακόλουθους 
λογιστικούς χειρισμούς που προβλέπονται από το ΔΛΠ 20: 
α) να μειώσουν την αξία του επιχορηγούμενου παγίου με το ποσό της ληφθείσας 
επιχορήγησης, 
β) να μεταφέρουν αρχικά το ποσό της επιχορήγησης σε λογαριασμό υποχρεώσεων 
(υποχρεώσεις από συναλλαγές μη ανταλλαγής) και στη συνέχεια ανάλογα με την απόσβεση 
του παγίου να μεταφέρεται τμηματικά στα έσοδα κάθε χρήσης. 
 
Η Διοίκηση του Νοσοκομείου στην χρήση 2013 εφάρμοσε για πρώτη φορά τον δεύτερο 
λογιστικό χειρισμό που προβλέπεται από το ΔΛΠ 20 μεταβάλλοντας έτσι την λογιστική 
πολιτική που εφάρμοσε στην προηγούμενη χρήση κατά την οποία μετέφερε απευθείας τα 
ποσά των ληφθεισών επιχορηγήσεων στα Ίδια Κεφάλαια. Οι κρατικές επιχορηγήσεις 
αναγνωρίζονται πλέον ως έσοδα παράλληλα με την απόσβεση των περιουσιακών στοιχείων 
που επιδοτήθηκαν. 
 
Το ποσό των κρατικών επιχορηγήσεων που εμφανίζεται στην Κατάσταση Οικονομικής 
Θέσης στις μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις αναλύεται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2017 675.950,74 

Είσπραξη επιχορήγησης παγίων 2018 211.000,00 

Επιστροφή επιχορήγησης παγίων 2018 0,00 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 2018 μεταφερόμενες 
στα έσοδα -143.398,66 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2018 743.552,08 

Είσπραξη επιχορήγησης παγίων 2019 559.001,26 

Επιστροφή επιχορήγησης παγίων 2019 0,00 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων 2019 μεταφερόμενες 
στα έσοδα -144.249,05 

Αναπόσβεστο υπόλοιπο 31/12/2019 1.158.304,29 
 

 
Οι λοιπές γνωστοποιήσεις του ΔΛΠ 20 σχετικά με τις κρατικές επιχορηγήσεις 
περιλαμβάνονται στην παράγραφο 4.13. 

4.10.2 Λοιπές Προβλέψεις 

Οι λοιπές σχηματισθείσες προβλέψεις αναλύονται ως εξής: 

 

Λοιπές Υποχρεώσεις  31/12/2019 31/12/2018 
    
Προβλέψεις παροχών στο προσωπικό  69.191,48 69.191,48 
Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους  280.580,93 280.580,93 
Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές 
υποθέσεις  550.000,00 550.000,00 
    

  899.722,41 899.722,41 

 

Προβλέψεις παροχών στο προσωπικό: 

 Το Νοσοκομείο σχηματίζει προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού λόγω 
συνταξιοδότησης μόνο για το προσωπικό  αορίστου χρόνου. Το υπόλοιπο τακτικό 
προσωπικό συνταξιοδοτείται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό και δεν βαρύνει το 
Νοσοκομείο. Ο υπολογισμός της πρόβλεψης γίνεται βάσει του Ν.993/79 ( ΦΕΚ 281 τ.Α/21-
12-1979) και το Π.Δ. 410/88 που αφορά το προσωπικό του Δημοσίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Στην 
τρέχουσα χρήση δεν χρειάστηκε να γίνει τροποποίηση του αποθεματικού αυτού.   

Επισημαίνεται ότι δεν συντάσσετε αναλογιστική μελέτη βάσει του ΔΛΠ 19 καθώς δεν 
αναμένεται το ποσό της πρόβλεψης να διαφέρει ουσιωδώς από το ήδη σχηματισμένο βάσει 
των ως άνω διατάξεων. 
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 Προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους: 

Το Νοσοκομείο έχει σχηματίσει προβλέψεις για εκτάκτους κινδύνους σε προηγούμενες 
χρήσεις συνολικού ποσού ευρώ 280.580,93.   

Προβλέψεις για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις: 

Το Νοσοκομείο  διενήργησε σε προηγούμενη χρήση, βάσει σχετικής επιστολή του Νομικού 
Συμβούλου, πρόβλεψη για εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις  συνολικού ποσού ευρώ 
550.000,00 ευρώ. 

 

4.11. Εισφερόμενο κεφάλαιο 
Το κεφάλαιο του νοσοκομείου προέκυψε από την απογραφή των περιουσιακών του 
στοιχείων και των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 146/03. Επομένως 
εισφερόμενο κεφάλαιο είναι η διαφορά μεταξύ των στοιχείων του ενεργητικού και των 
υφιστάμενων υποχρεώσεων κατά την ημερομηνία απογραφής. 
 
  31/12/2017  31/12/2016 
Εισφερόμενο κεφάλαιο 19.597.374,20 19.597.374,20 
Σύνολο 19.597.374,20  19.597.374,20 

 
 
4.12. Αποθεματικό από δωρεάν παραχώρηση παγίων 
Αφορά τις δωρεές παγίων περιουσιακών στοιχείων προς το Νοσοκομείο. 
 
4.13. Εισφορές από το Κράτος 
Οι ληφθείσες από το Νοσοκομείο επιχορηγήσεις προερχόμενες από το Κράτος – βασικός 
μέτοχος – με την ιδιότητά του ως ιδιοκτήτη των Δημόσιων Μονάδων Υγείας και με την 
προϋπόθεση ότι δεν υπάρχει δέσμευση επιστροφής τους, αναγνωρίζονται κατευθείαν στην 
Καθαρή Θέση ως «Εισφορές από το Κράτος». 
 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Εισφορές από το Κράτος 31.453.427,93 44.765.427,93 

Σύνολο 31.453.427,93 44.765.427,93 
 
 
Στην τρέχουσα χρήση το Νοσοκομείο έλαβε από το Κράτος επιχορηγήσεις συνολικού ποσού 
ευρώ 3.980.000,00, οι οποίες αναγνωρίστηκαν απ’ ευθείας στην καθαρή θέση. 
Με την απόφαση Αριθμ. Β2.α/Γ.Π. οικ. 88565 του Υπουργείου Υγείας διαγράφηκαν 
απαιτήσεις του Νοσοκομείου έναντι του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. συνολικού ποσού 17.292.000,00 €, οι 
οποίες προέρχονταν από νοσήλεια των ετών 2015, 2016 και 2017 με ισόποση μείωση της 
καθαρής θέσης. 
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4.14. Πλεονάσματα/ελλείμματα εις νέο 
Ο λογαριασμός «Πλεονάσματα/Ελλείματα εις νέο» αναλύεται στην Κατάσταση Μεταβολής 
Ιδίων Κεφαλαίων (Παρ. 2.3). 
 
4.15. Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών 
Τα έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών αναλύονται στον ακόλουθο πίνακα: 

 

 

  31/12/2019 31/12/2018 
Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από 
πληρωμές του Κράτους 1.104,00 1.760,00 
Έσοδα από παροχή υγειονομικών υπηρεσιών από 
πληρωμές  Ν.Π.Δ.Δ. 29.678,50 37.634,00 
Έσοδα από παροχή  υπηρεσιών από πληρωμές 
φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης 7.404.108,12 9.157.437,00 
Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών 
από πληρωμές ιδιωτών 107.853,59 8.934,02 

Έσοδα από προσφορά υγειονομικών υπηρεσιών 
τρέχουσας και προηγούμενης χρήσης  για τα 
οποία εκδόθηκε παραστατικό την επόμενη χρήση  793.716,98 776.640,99 
Έσοδα από απογευματινά ιατρεία 1.821.050,39 78.018,00 

Σύνολο 10.157.511,58 10.060.424,01 

 

 

4.16. Μεταβιβάσεις από άλλες κυβερνητικές οντότητες 
 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τακτικές επιχορηγήσεις για δαπάνες λειτουργίας  35.306,23 58.255,10 
Πρόσθετες επιχορηγήσεις για μισθοδοσία 12.542.916,18 14.386.003,67 
Λοιπές επιχορηγήσεις   0,00 

Σύνολο 12.578.222,41 14.444.258,77 
 
 
Οι πρόσθετες επιχορηγήσεις για μισθοδοσία αφορούν τα ποσά της μισθοδοσίας του 
τακτικού προσωπικού του Νοσοκομείου που καταβάλλονται απ’ ευθείας από το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.  
 
4.17. Χρηματοοικονομικά έσοδα 
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Τα χρηματοοικονομικά έσοδα κατά την 31/12/2019 αφορούν σε: 

 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τόκοι από καταθέσεις σε Τράπεζες 69.648,76 65.882,57 

Μερίσματα 0,00 148,86 
Σύνολο 69.648,76 66.031,43 

4.18. Λοιπά έσοδα 
Τα λοιπά έσοδα αναλύονται ως εξής: 
 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Λοιπά έσοδα 13.590,04 3.708,05 

Μισθώματα 89.195,58 82.798,32 
Αποσβέσεις επιχορηγήσεων παγίων 144.249,05 143.398,66 
Δωρεές 18.400,00 18.450,00 
Λοιπά έκτακτα έσοδα 150.994,62 4.191,49 
Σύνολο 416.429,29 252.546,52 

 
 
4.19. Δαπάνες μισθοδοσίας 
 

  31/12/2019 31/12/2018 
Αμοιβές έμμισθου προσωπικού 11.298.762,90 13.061.704,75 
Αμοιβές λοιπών υπαλλήλων και εργατών 624.421,35 265.405,93 
Εργοδοτικές εισφορές και επιβαρύνσεις 
έμμισθου προσωπικού 2.172.298,87 2.386.613,97 
Παρεπόμενες παροχές και έξοδα προσωπικού 0,00 0,00 
Σύνολο 14.095.483,12 15.713.724,65 

 
 
Όπως αναφέρθηκε στην σημείωση 4.13 το κόστος του τακτικού προσωπικού, συνολικού 
ποσού ευρώ 11.014.449,36 για την χρήση 2019 και 12.566.620,18 για την χρήση 2018 
καταβάλλεται απ’ ευθείας από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μέσω της Ενιαίας Αρχής 
Πληρωμών, χωρίς να επιβαρύνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  
 
 
4.20. Δαπάνες αναλωσίμων 
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Οι αναλώσεις πρώτων υλών, αναλωσίμων και ανταλλακτικών  αναλύονται στον πίνακα που 
ακολουθεί:  
 

  31/12/2019 31/12/2018 
Αναλώσεις πρώτων υλών 3.274.782,12  3.466.358,27  
Αναλώσεις αναλώσιμων υλικών 1.157.646,70  1.245.561,24  
Αναλώσεις ανταλλακτικών 59.545,98  61.022,80  
Σύνολο 4.491.974,80 4.772.942,31 

 
4.21. Αποσβέσεις 
Οι αποσβέσεις των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων στις 31/12/2019 και 31/12/2018  
αναλύονται ως εξής: 

 

  31/12/2019 31/12/2018 
Αποσβέσεις κτιρίων 1.011.659,76 1.011.286,68 
Αποσβέσεις μηχανημάτων και μηχανολογικού 
εξοπλισμού 51.128,34 52.439,66 
Αποσβέσεις επίπλων και λοιπού εξοπλισμού 127.367,84 133.378,39 
Σύνολο 1.190.155,94 1.197.104,73 

 

4.22. Λοιπές δαπάνες 
Οι λοιπές δαπάνες κατά την 31/12/2019 αφορούν σε: 
 

 

  31/12/2019 31/12/2018 

Αμοιβές και έξοδα ελεύθερων επαγγελματιών 341.791,17 291.879,71 

Λοιπές αμοιβές τρίτων 101.064,13 91.863,15 

Ύδρευση - φωτισμός - θέρμανση 413.238,45 395.777,03 

Τηλεπικοινωνίες - ταχυδρομικά έξοδα 48.989,48 50.727,42 

Ενοίκια 32.400,00 32.400,00 

Ασφάλιστρα 782,93 789,95 

Επισκευές και συντηρήσεις 472.181,22 377.163,80 

Λοιπές παροχές τρίτων 241.149,92 240.935,23 

Έξοδα ταξιδιών - οδοιπορικά 0,00 78,24 

Λοιπές διάφορες δαπάνες 253.039,33 229.545,45 

Έξοδα προηγουμένων χρήσεων 11.371,43 198.242,61 
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Προβλέψεις για δικαστικές δαπάνες & έκτακτους 
κινδύνους 5.366.994,36 30.417,20 

Εκτέλεση Δικαστικών αποφάσεων 32.587,76 64.781,90 

Σύνολο 7.315.590,18 2.004.601,69 
 
 
 
 

4.23. Χρηματοοικονομικά έξοδα 
Τα Χρηματοοικονομικά έξοδα κατά την 31/12/2019 αφορούν σε: 
 
 

  31/12/2019 31/12/2018 

Τόκοι και προμήθειες σε Τράπεζες 196,02 285,91 

Τόκοι από λοιπές υποχρεώσεις 0,00 4.991,65 
Σύνολο 196,02 5.277,56 

 

 

2. Λοιπές γνωστοποιήσεις 

5.1. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού 
Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού στο Νοσοκομείο, έχει ως ακολούθως: 
Σύνολο Προσωπικού 2019 : 504 άτομα 
Ανάλυση προσωπικού ανά κατηγορία: 
 

 

Κατηγορία 31/12/2019 31/12/2018 

Ιατρικό προσωπικό 146 151 

Νοσηλευτικό προσωπικό 198 211 

Διοικητικό προσωπικό 45 44 

Τεχνικό προσωπικό 68 70 

Λοιπό προσωπικό 47 56 

Σύνολο 504 532 
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5.2. Γεγονότα μετά την ημερομηνία των Οικονομικών Καταστάσεων 
Δεν υπάρχουν σημαντικά γεγονότα μεταγενέστερα της ημερομηνίας της Κατάστασης 
Οικονομικής Θέσης, που να επηρεάζουν την οικονομική κατάσταση του Νοσοκομείου. 
 
5.3. Εμπράγματα βάρη 
Δεν υπάρχουν. 
 
5.4. Δεσμεύσεις και Ενδεχόμενες Υποχρεώσεις 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
Ενδεχόμενες υποχρεώσεις από επίδικες ή υπό διαιτησία διαφορές 
 
Με βάσει σχετική επιστολή του νομικού συμβούλου του Νοσοκομείου μέχρι σήμερα 
υφίστανται κατά του Νοσοκομείου εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις των οποίων η έκβαση 
δεν μπορεί να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, συνολικού ύψους 520.000,00 ευρώ περίπου. 
Για τους πιθανούς κινδύνους που ενδεχόμενα προκύψουν από την τελεσιδίκηση των 
υποθέσεων αυτών το νοσοκομείο έχει σχηματίσει πρόβλεψη συνολικού ποσού ευρώ 
550.000,00 (βλ. σημείωση 4.10.2). 
 
Επιπλέον μέχρι σήμερα υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις κατά του Νοσοκομείου 
για εργατικές διαφορές συνολικού ύψους 2.500.000,00 περίπου. Για τις υποθέσεις αυτές 
δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη καθώς βάσει της έως τώρα πρακτικής του 
Υπουργείου Υγείας τα επιδικασθέντα ποσά εργατικών διαφορών καλύπτονται από ισόποση 
επιχορήγηση και δεν βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου.  
 
Σύμφωνα επίσης με την επιστολή του Νομικού Συμβούλου εκκρεμεί δικαστική απόφαση για 
την αφαίρεση της διαχείρισης από το Νοσοκομείο, της περιουσίας του κληροδοτήματος 
«ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΛΥΝΗΣ». 
 
Δεσμεύσεις από λειτουργικές μισθώσεις 
Δεν υφίστανται. 
 
Λοιπές ενδεχόμενες υποχρεώσεις  
Δεν υφίστανται. 
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Αθήνα, 20/11/2020 
 

Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 

ΝΝΤ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε  
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΑΡΙΔΗΣ ΡΕΠΠΑ ΠΕΤΡΙΝΑ 
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