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§ 1. ύλλνκε θαηάξηηζε θαη δνκή ησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ - Παξεθθιίζεηο πνπ 

έγηλαλ ράξηλ ηεο αξρήο ηεο πξαγκαηηθήο εηθόλαο 

 
(α) Άξζξν 42α § 3: Παξέθθιηζε από ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί θαηαξηίζεσο ησλ εηήζησλ νηθν-

λνκηθώλ θαηαζηάζεσλ, πνπ θξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηελ εκθάληζε, κε απόιπηε ζαθήλεηα, ηεο 

πξαγκαηηθήο εηθόλαο πνπ απαηηεί ε δηάηαμε ηεο § 2 ηνπ άξζξνπ απηνύ. 

 
Γελ έγηλε. 

 

(β) Άξζξν 42β § 1: Παξέθθιηζε από ηελ αξρή ηνπ ακεηαβιήηνπ ηεο δνκήο θαη κνξθήο εκθαλί-

ζεσο ηνπ ηζνινγηζκνύ θαη ηνπ ινγαξηαζκνύ «απνηειέζκαηα ρξήζεσο».  

  

Γελ έγηλε. 

 

(γ) Άξζξν 42β § 2: Καηαρώξεζε ζηνλ πξνζηδηάδνληα ινγαξηαζκό ζηνηρείνπ ζρεηηδόκελνπ κε πε-

ξηζζόηεξνπο ππνρξεσηηθνύο ινγαξηαζκνύο. 

   

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

(δ) Άξζξν 42β § 3: Πξνζαξκνγή ζηε δνκή θαη ζηνπο ηίηινπο ησλ ινγαξηαζκώλ κε αξαβηθή α-

ξίζκεζε, όηαλ ε εηδηθή θύζε ηεο επηρείξεζεο ην απαηηεί. 

   

Γελ ζπλέηξεμε ηέηνηα πεξίπησζε. 

 

(ε) Άξζξν 42β § 4: Σπκπηύμεηο ινγαξηαζκώλ ηνπ ηζνινγηζκνύ πνπ αληηζηνηρνύλ ζε αξαβηθνύο 

αξηζκνύο, γηα ηηο νπνίεο (ζπκπηύμεηο) ζπληξέρνπλ νη πξνϋπνζέζεηο ηεο δηαηάμεσο απηήο. 

   

Γελ έγηλε. 

 

(ζη) Άξζξν 42β § 5: Αλακνξθώζεηο θνλδπιίσλ πξνεγνύκελεο ρξήζεσο γηα λα θαηαζηνύλ νκνεη-

δή θαη ζπγθξίζηκα κε ηα αληίζηνηρα θνλδύιηα ηεο θιεηόκελεο ρξήζεσο. 

 

Γελ ρξεηάζηεθε λα γίλνπλ. 
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§ 2 Απνηίκεζε πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ 

 
(α) Άξζξν 43α § 1-α: Μέζνδνη απνηίκεζεο ησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη ππνινγηζκνύ ησλ 

απνζβέζεσλ θαζώο θαη ησλ πξνβιέςεσλ γηα ππνηηκήζεηο ηνπο. 

(1) Τα πάγια πεπιοςζιακά ζηοισεία απνηηκήζεθαλ ζηελ αμία ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θφζηνπο ηδην-

θαηαζθεπήο ηνπο ή ηεο αλαπξνζαξκνζκέλεο κε βάζε εηδηθφ λφκν αμίαο ηνπο, ε νπνία είλαη πξν-

ζαπμεκέλε κε ηελ αμία ησλ πξνζζεθψλ θαη βειηηψζεσλ θαη κεησκέλε κε ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ην 

λφκν απνζβέζεηο.  

(2) Δεν ζςνέηπεξε πεξίπησζε ζρεκαηηζκνχ πξνβιέςεσλ ππνηηκήζεσο. 

(3) Η κέζε ηηκή θηήζεσο φισλ ησλ απνζεκάησλ πξνζδηνξίζζεθε κε ηε κέζνδν ηεο ηειεπηαίαο ηη-

κήο αγνξάο, ε νπνία αθνινπζείηαη πάγηα. 

 

(β) Άξζξν 43α § 1-α: Βάζεηο κεηαηξνπήο ζε δξαρκέο πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ εθθξαζκέλσλ 

ζε μέλν λόκηζκα (Ξ.Ν.) θαη ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ. 

Γελ ζπληξέρεη ε παξαπάλσ πεξίπησζε .  
 

(γ) Άξζξν 43 § 2: Παξέθθιηζε από ηηο κεζόδνπο θαηά ηηο βαζηθέο αξρέο απνηηκήζεσο. Εθαξκν-

γή εηδηθώλ κεζόδσλ απνηηκήζεσο. 
 

Γελ έγηλε. 

 

(δ) Άξζξν 43 § 7-β: Αιιαγή κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηεο ηηκήο θηήζεσο ή ηνπ θόζηνπο παξαγσγήο 

ησλ απνζεκάησλ ή ησλ θηλεηώλ αμηώλ 
 

 

Γελ έγηλε. 

 

(ε) Άξζξν 43 § 7-γ: Παξάζεζε ηεο δηαθνξάο, κεηαμύ ηεο αμίαο απνηηκήζεσο ησλ απνζεκάησλ 

θαη θηλεηώλ αμηώλ θαη ηεο ηξέρνπζαο ηηκήο αγνξάο ηνπο, εθόζνλ είλαη αμηόινγε. 

 

Γελ είλαη αμηφινγε ε δηαθνξά.  

  
 

(ζη) Άξζξν 43 § 9: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ηεο γελόκελεο κέζα ζηε ρξήζε, κε βάζε εηδηθό λό-

κν, αλαπξνζαξκνγήο ηεο αμίαο ησλ παγίσλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ θαη παξάζεζε ηεο θηλήζε-

σο ηνπ ινγαξηαζκνύ «Δηαθνξέο αλαπξνζαξκνγήο». 

 

Γελ έγηλε. 

  

 

§ 3. Πάγην ελεξγεηηθό θαη έμνδα εγθαηαζηάζεσο 

 

(α) Άξζξν 42ε § 8: Μεηαβνιέο παγίσλ ζηνηρείσλ θαη εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο απν-

ζβέζεσο). 
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πγθεληξσηηθόο Πίλαθαο Μεηξώνπ Παγίσλ 31/12/2020 

 

1.Έμνδα εξεπλώλ θαη 

αλαπηύμεωο
7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 7.140,00 0,00 7.140,00 0,00

ύνολο Δξόδων 

Δγκαηαζηάζεωρ 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 7.140,00 0,00 0,00 7.140,00 0,00

ΙΙ.Δνζώμαηερ 

Ακινηηοποιήζειρ

1.Γήπεδα - Οηθόπεδα
3.850.743,40 0,00 0,00 3.850.743,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3.850.743,40

3.Κηίξηα θαη ηερληθά 

έξγα
2.512.802,33 11.307,42 0,00 2.524.109,75 1.581.159,03 100.512,09 0,00 1.681.671,12 842.438,63

4.Μεραλήκαηα - 

Σερληθέο εγθαηαζηάζεηο 

θαη ινηπόο 

κεραλνινγηθόο 

εμνπιηζκόο

4.320.631,10 106.867,87 0,00 4.427.498,97 3.496.791,78 134.252,26 0,00 3.631.044,04 796.454,93

5.Μεηαθνξηθά κέζα 125.840,02 0,00 0,00 125.840,02 125.839,92 0,00 0,00 125.839,92 0,10

6.Έπηπια θαη ινηπόο 

εμνπιηζκόο
1.877.823,44 60.990,90 0,00 1.938.814,34 1.748.722,98 27.008,15 0,00 1.775.731,13 163.083,21

7.Αθηλεηνπνηήζεηο 

ππό εθηέιεζε θαη 

πξνθαηαβνιέο 

θηήζεωο παγίωλ

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ύνολο Δνζώμαηων 

Ακινηηοποιήζεων

12.687.840,29 179.166,19 0,00 12.867.006,48 6.952.513,71 261.772,50 0,00 7.214.286,21 5.652.720,27

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 12.694.980,29 179.166,19 0,00 12.874.146,48 6.959.653,71 261.772,50 0,00 7.221.426,21 5.652.720,27

Αναπόζβεζηη 

αξία ηην 31/12/2020

Αξία κηήζεωρ ηην 

1/1/2020

Πποζθήκερ από ηην 

1/1/2020 έωρ ηην 

31/12/2020

ςζζωπεςμένερ 

αποζβέζειρ ηην 

01/01/2020

Αποζβέζειρ 

σπήζηρ 2020

ςζζωπεςμένερ 

αποζβέζειρ ηην 

31/12/2020

ςνολική Αξία 

Κηήζεωρ 31/12/2020

Μειώζειρ/   

Σακηοποιήζειρ 

Αξίαρ Κηήζηρ

Σακηοποιήζειρ

 
 

(β) Άξζξν 43 § 5-δ: Αλάιπζε πξόζζεησλ απνζβέζεσλ. 
 

Γελ έγηλαλ.  
 

(γ) Άξζξν 43 § 5-ε: Πξνβιέςεηο γηα ππνηίκεζε ελζώκαησλ πάγησλ πεξηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ. 

   

Γελ ζρεκαηίζηεθαλ.  

 

(δ) Άξζξν 43 § 3-ε: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ πνζώλ ησλ εμόδσλ εγθαηαζηάζεσο (πνιπεηνύο 

απνζβέζεσο) πνπ αθνξνύλ ηε ρξήζε. 

  

Γελ έγηλαλ. 

 

(ε) Άξζξν 43 § 3-γ: Τα πνζά θαη ν ινγηζηηθόο ρεηξηζκόο ησλ ζπλαιιαγκαηηθώλ δηαθνξώλ πνπ 

πξνέθπςαλ ζηελ παξνύζα ρξήζε, θαηά ηελ πιεξσκή (δόζεσλ) θαη / ή ηελ απνηίκεζε ζην ηέινο 

ηεο ρξήζεσο δαλείσλ ή πηζηώζεσλ, ρξεζηκνπνηεζέλησλ απνθιεηζηηθά γηα θηήζεηο πάγησλ ζηνη-

ρείσλ. 
 

Γελ ππάξρνπλ.  
 

(ζη) Άξζξν 43 § 4 εδάθ. α΄ θαη β΄: Αλάιπζε θαη επεμήγεζε ησλ θνλδπιίσλ «Έμνδα εξεπλώλ θαη 

αλαπηύμεσο», «Παξαρσξήζεηο θαη δηθαηώκαηα βηνκεραληθήο ηδηνθηεζίαο» θαη «Υπεξαμία επη-

ρεηξήζεσο (GOODWILL)». 

 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηα θνλδχιηα.  

 

 

 

§ 4.  πκκεηνρέο 
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(α) Άξζξν 43α § 1-β΄: Σπκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ κε πνζνζηό κεγαιύηεξν 

από 10% . 

 

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή. 
 
(β) Σπκκεηνρέο ζην θεθάιαην άιισλ επηρεηξήζεσλ, ζηηο νπνίεο ε εηαηξεία είλαη απεξηόξηζηα επ-

ζπλόκελνο εηαίξνο.   
 

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή.  
 

 

(γ) Άξζξν 43α § 1-ηε΄: Σύληαμε ελνπνηεκέλσλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ ζηηο νπνίεο πεξηιακ-

βάλνληαη θαη νη νηθνλνκηθέο θαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο. 
 

Γελ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε απηή. 

 

§ 5.  Απνζέκαηα 

 
(α) Άξζξν 43α § 1-ηα : Απνηίκεζε απνζεκάησλ θαηά παξέθθιηζε από ηνπο θαλόλεο απνηηκήζε-

σο ηνπ άξζξνπ 43, γηα ιόγνπο θνξνινγηθώλ ειαθξύλζεσλ.  
 

Βιέπε αλσηέξσ ζεκείσζε ζην άξζξν 43 § 7-β ηεο παξ. 2. 

 

(β) Άξζξν 43α § 1-η : Δηαθνξέο από ππνηίκεζε θπθινθνξνύλησλ ζηνηρείσλ ελεξγεηηθνύ θαη ιό-

γνη ζηνπο νπνίνπο νθείινληαη. 

 

Γελ ππάξρνπλ.  

 

§ 6.  Μεηνρηθό Κεθάιαην 
 

(α) Άξζξν 43α § 1-δ: Καηεγνξίεο  κεηνρώλ, ζηηο νπνίεο δηαηξείηαη ην κεηνρηθό θεθάιαην. 

 

Σν κεηνρηθφ θεθάιαην ηνπ Γεληθνχ Ννζνθνκείνπ Υίνπ αλέξρεηαη ζε 6.898.503,59 επξψ θαη 

παξακέλεη ακεηάβιεην απφ ηελ πξνεγνχκελε ρξήζε.  

  

(β) Άξζξν 43α § 1-γ: Εθδνζείζεο κεηνρέο κέζα ζηε ρξήζε γηα αύμεζε ηνπ κεηνρηθνύ θεθαιαίνπ. 

 

Γελ εθδφζεθαλ.   
 

 

(γ) Άξζξν 43α § 1-ε θαη 42ε § 10: Εθδνζέληεο ηίηινη θαη ελζσκαησκέλα ζ' απηνύο δηθαηώκαηα. 

 

Γελ εθδφζεθαλ.   

 

(δ) Άξζξν 43α § 1-ηζη: Απόθηεζε ίδησλ κεηνρώλ κέζα ζηε παξνύζα ρξήζε. 

  

Γελ απνθηήζεθαλ.  
 

 

 

§ 7.  Πξνβιέςεηο θαη ππνρξεώζεηο – Απνηίκεζε ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ – Δθηόο 
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Ιζνινγηζκνύ δηαθαλνληζκνί - πλαιιαγέο κε ζπλδεόκελα κέξε 

 
 

(α) Άξζξν 42ε § 14 εδαθ. δ: Αλάιπζε ηνπ ινγαξηαζκνύ «Λνηπέο πξνβιέςεηο» αλ ην πνζό ηνπ εί-

λαη ζεκαληηθό. Σύκθσλα κε ην άξζξν 43α § 1-ηδ΄, παξαηίζεηαη θαη ν ηξόπνο ππνινγηζκνύ ησλ 

πξνβιέςεσλ απνδεκηώζεσο ηνπ πξνζσπηθνύ. 
 

Καηά ηελ ρξήζε 2017 δηελεξγήζεθε πξφβιεςε γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο πνζνχ 738.428,36 € πνπ 

αθνξά απνκείσζε απαηηήζεσλ πνπ ζπγρσλεχηεθαλ ζηνλ ΔΟΠΠΤ. Καηά ηελ ρξήζε 2018 δηελεξγή-

ζεθε αλαζηξνθή πξφβιεςεο γηα επηζθαιείο απαηηήζεηο χςνπο € 26.579,88 ιφγσ ιάζνπο εθηίκεζεο 

ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε. 

 
 

(β) Άξζξν 43α § 1-δ: Οη νηθνλνκηθέο δεζκεύζεηο από ζπκβάζεηο θ.ι.π. πνπ δελ εκθαλίδνληαη 

ζηνπο ινγαξηαζκνύο ηάμεσο. Υπνρξεώζεηο θαηαβνιήο εηδηθώλ κεληαίσλ παξνρώλ θαη νηθνλνκη-

θέο δεζκεύζεηο γηα ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

 (γ1) Άξζξν 43α § 1-δα΄: - Η θύζε θαη ν επηρεηξεκαηηθόο ζηόρνο ησλ εθηόο ηζνινγηζκνύ δηαθα-

λνληζκώλ ηεο εηαηξείαο, θαζώο θαη νη νηθνλνκηθέο επηπηώζεηο απηώλ ζηελ εηαηξεία, εθόζνλ νη 

πξνθύπηνληεο από απηνύο θίλδπλνη ή ηα νθέιε είλαη νπζηώδεηο θαη ε δεκνζηνπνίεζή ηνπο είλαη 

απαξαίηεηε γηα ηελ αμηνιόγεζε ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γελ ππάξρνπλ ηέηνηνη δηαθαλνληζκνί.   

 

(γ2) Άξζξν 43α § 1-δα - Οη νπζηώδεηο ζπλαιιαγέο πνπ πξαγκαηνπνηεί ε εηαηξεία κε ηα ζπλδεό-

κελα κέξε, καδί κε ηα πνζά ησλ ζπλαιιαγώλ θαη ηε θύζε ηεο ζρέζεο ηνπ ζπλδεόκελνπ κέξνπο, 

θαζώο θαη άιια ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία, ηα νπνία είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ θαηαλόεζε 

ηεο νηθνλνκηθήο ζέζεο ηεο εηαηξείαο. 
 

Γελ ππάξρνπλ. 

 (δ) Άξζξν 43α § 1-ηβ: Πηζαλέο νθεηιέο ζεκαληηθώλ πνζώλ θόξσλ θαη πνζά θόξσλ πνπ ελδερν-

κέλσο λα πξνθύςνπλ ζε βάξνο ηεο θιεηνκέλεο θαη ησλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, εθόζνλ δελ εκ-

θαλίδνληαη ζηηο ππνρξεώζεηο ή ζηηο πξνβιέςεηο. 

 

ηε ρξήζε 2020, ζχκθσλα κε ην άξζξν 46 ηνπ Ν. 4172/2013, φπσο ηζρχεη, ην Ννζνθνκείν σο Φν-

ξέαο Γεληθήο Κπβέξλεζεο απαιιάζζεηαη ηνπ Φφξνπ Δηζνδήκαηνο, κε εμαίξεζε ην εηζφδεκα πνπ 

απνθηά απφ θεθάιαην θαη ππεξαμία κεηαβίβαζεο θεθαιαίνπ. Ο αλαινγνχλ ζηε ρξήζε θφξνο δελ 

απεηθνλίδεηαη ζηα βηβιία ηνπ Ννζνθνκείνπ θαζψο δελ έρνπλ ιεθζεί θαη νξηζηηθνπνηεζεί ηα απα-

ξαίηεηα ζηνηρεία γηα ηελ ππνβνιή ηεο θνξνινγηθήο δήισζεο. 

 

 (ε) Άξζξν 43α § 1-ζη: Μαθξνπξόζεζκεο ππνρξεώζεηο πάλσ από 5 έηε. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 
 

 

(ζη) Άξζξν 43α § 1-ζη: Υπνρξεώζεηο θαιππηόκελεο κε εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο. 

 

Γελ ππάξρνπλ.  
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(δ) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηδ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ έρεη γίλεη ζηελ 

εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

α) νη θύξηεο ππνζέζεηο ζηηο νπνίεο βαζίδνληαη ηα ππνδείγκαηα θαη νη ηερληθέο απνηίκεζεο, εθό-

ζνλ ε εύινγε αμία έρεη πξνζδηνξηζζεί θαη’ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 43γ παξάγξαθνο 4 ζηνηρείν β, 

β) αλά θαηεγνξία ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, ε εύινγε αμία, νη κεηαβνιέο ηεο αμίαο πνπ έρνπλ 

θαηαινγηζζεί απεπζείαο ζην ινγαξηαζκό απνηειεζκάησλ ρξήζεσο, θαζώο θαη νη κεηαβνιέο πνπ 

έρνπλ πεξηιεθζεί ζην απνζεκαηηθό εύινγεο αμίαο. 

γ) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ, πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη 

ηε θύζε απηώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζεκαληηθώλ όξσλ θαη πξνϋπνζέζεσλ πνπ είλαη δπ-

λαηόλ λα επεξεάζνπλ ην πνζό, ην ρξόλν θαη ηε βεβαηόηεηα ησλ κειινληηθώλ ηακεηαθώλ ξνώλ, 

δ) πίλαθαο πνπ εκθαλίδεη ηελ θίλεζε θαηά ηελ δηάξθεηα ρξήζεσο ησλ κεηαβνιώλ ζε εύινγεο α-

μίεο πνπ έρνπλ θαηαρσξηζζεί ζηα ίδηα θεθάιαηα.» 
 

 

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα 

 

(ε) Άξζξν 43α § 1 πεξ. ηζ΄: Όηαλ ε απνηίκεζε ησλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ δελ έρεη γίλεη 

ζηελ εύινγε αμία ζύκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 4 ηνπ άξζξνπ 43γ, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύληαη: 

αα) γηα θάζε θαηεγνξία παξάγσγσλ ρξεκαηννηθνλνκηθώλ κέζσλ: 

- ε εύινγε αμία απηώλ ησλ κέζσλ, αλ κπνξεί λα πξνζδηνξηζζεί ζύκθσλα κε θάπνηα από 

ηηο κεζόδνπο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 43γ,  

- πιεξνθνξίεο γηα ηελ έθηαζε θαη ηε θύζε απηώλ ησλ κέζσλ, θαη  

αβ) γηα ηα πάγηα ρξεκαηννηθνλνκηθά πεξηνπζηαθά ζηνηρεία ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 

43γ ε ινγηζηηθή αμία ησλ νπνίσλ ππεξβαίλεη ηελ εύινγε αμία ηνπο, πξέπεη λα γλσζηνπνηνύ-

ληαη: 

- ε ινγηζηηθή αμία θαη ε εύινγε αμία είηε ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ ηνπ ελεξγεηηθνύ είηε 

ησλ θαηάιιεισλ νκάδσλ ησλ επηκέξνπο ζηνηρείσλ, νη ιόγνη γηα ηε κε κείσζε ηεο ινγηζηηθήο 

αμίαο, θαζώο θαη νη ελδείμεηο πνπ νδεγνύλ ζηελ πεπνίζεζε όηη ε ινγηζηηθή αμία απηώλ ησλ 

ζηνηρείσλ ζα αλαθηεζεί.»   

 

Γελ ππάξρνπλ ρξεκαηννηθνλνκηθά κέζα.  

 

§ 8. Μεηαβαηηθνί ινγαξηαζκνί 

- Άξζξν 42ε § 12: Αλάιπζε ησλ θνλδπιίσλ ησλ κεηαβαηηθώλ ινγαξηαζκώλ «Έζνδα ρξήζεσο 

εηζπξαθηέα» θαη «Έμνδα ρξήζεσο δνπιεκέλα».  

  

 Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ έζνδα ρξήζεσο εηζπξαθηέα αλέξρεηαη ζε 4.461.509,30 € απφ ηα 

νπνία πνζφ 2.880.223,74 € αθνξά έζνδα ηεο ρξήζεο απφ ηελ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο ηα νπνία 

ηηκνινγήζεθαλ ζηελ επφκελε ρξήζε, πνζφ  199.275,20 € αθνξά εθηίκεζε γηα ην χςνο εζφδσλ απφ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο γηα ηελ ρξήζε 2020 ηα νπνία δελ έρνπλ αθφκε ηηκνινγεζεί (ε εθηίκεζε 

αλαθέξεηαη ζε ζρεηηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα ηεο πξντζηακέλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο ηνπ 

Ννζνθνκείνπ πξνο ηε Γηνίθεζε), πνζφ 11.825,99 € αθνξά έζνδα απφ θεθάιαηα ρξεκαηηθψλ δηαζε-

ζίκσλ ηα νπνία αθνξνχλ ηελ ηξέρνπζα ρξήζε φκσο εηζπξάρζεθαλ ζηελ επφκελε ρξήζε 2021, πνζφ 

974.193,00 € αθνξά πξφβιεςε εζφδσλ απφ Claw Back θαη Rebate ζηηο δαπάλεο αγνξψλ θαξκάθσλ 

ηξέρνπζαο ρξήζεο θαη πνζφ 395.991,37 αθνξά πξφβιεςε εζφδσλ απφ Claw Back θαη Rebate ζηηο 

δαπάλεο αγνξψλ θαξκάθσλ πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ. 
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 Σν ππφινηπν ηνπ ινγαξηαζκνχ έμνδα ρξήζεσο δνπιεπκέλα αλέξρεηαη ζε 264.039,03 επξψ θαη 

πεξηιακβάλεη α) πνζφ 198.506,95 € πνπ αθνξά εθεκεξίεο θαη ππεξσξίεο ρξήζεο 2020 θαη β) πνζφ 

δηαθφξσλ δαπαλψλ 65.532,08 € ην νπνίν αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα : 

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΑΠΑΝΗ ΠΟΟ

Ακνηβέο ινηπώλ ειεπζ.επαγ. 20.510,83

Γαπάλε ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο 29.021,62

Τδξεπζε 5.485,00

Γαπάλε ηειεθωληθώλ ηειώλ 2.269,19

πληήξεζε επηζθεπή κεραλεκάηωλ 5.040,60

Μεηαθνξέο αγαζώλ & θνξηνεθ/θά 1.950,39

Μερ/θή ππνζηήξημε κηζζνδνζίαο 1.254,45

65.532,08  

§ 9. Λνγαξηαζκνί ηάμεσο 

-  Άξζξν 42ε § 11: Αλάιπζε ησλ ινγαξηαζκώλ ηάμεσο, ζηελ έθηαζε πνπ δελ θαιύπηεηαη ε ππν-

ρξέσζε απηή από ηηο πιεξνθνξίεο ηεο επόκελεο § 10.   

 

Γελ ππάξρνπλ. 

 

§ 10.  Υνξεγεζείζεο εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο 

- Άξζξν 42ε § 9: Εγγπήζεηο θαη εκπξάγκαηεο αζθάιεηεο πνπ ρνξεγήζεθαλ από ηελ εηαηξεία. 

 
 Γελ ππάξρνπλ. 

 

§ 11.  Ακνηβέο, πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο 

(α) Άξζξν 43α § 1-ηγ, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 3 ηνπ Π.Δ. 325/1994: Ακνηβέο κειώλ 

νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο. 
 

Οη ακνηβέο κειψλ νξγάλσλ δηνίθεζεο θαη δηεχζπλζεο αλέξρνληαη ζε 36.632,83 €. 

 

 (β) Άξζξν 43α § 1-ηγ: Υπνρξεώζεηο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ ή αλαιήθζεθαλ γηα βνεζήκαηα ζε α-

πνρσξήζαληα ηελ παξνύζα ρξήζε κέιε νξγάλσλ δηνηθήζεσο θαη δηεπζύλζεσο ηεο εηαηξείαο. 

 

Γελ ππάξρνπλ. 
 

(δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Δνζείζεο  πξνθαηαβνιέο θαη πηζηώζεηο ζε όξγαλα δηνηθήζεσο (κέιε δηνη-

θεηηθώλ ζπκβνπιίσλ θαη δηαρεηξηζηέο) 

 

Γελ ππάξρνπλ. 

§ 12. Απνηειέζκαηα ρξήζεσο 

(α) Άξζξν 43α § 1-ε: Κύθινο εξγαζηώλ θαηά θαηεγνξίεο δξαζηεξηόηεηαο θαη γεσγξαθηθέο 

αγνξέο. (Ο θύθινο εξγαζηώλ ιακβάλεηαη όπσο θαζνξίδεηαη ζην άξζξν 42ε § 15 εδάθην α’). 

 

- Έζνδα απφ πψιεζε αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ 8.636.256,29 

- Έζνδα απφ επηρνξεγήζεηο 9.852.677,68 

- Έζνδα απφ παξεπφκελεο αζρνιίεο 

- Έζνδα θεθαιαίσλ  

1.170.781,87 

38.955,10 

ύλνιν 19.698.670,94 
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 (β) Άξζξν 43α § 1-ζ: Μέζνο όξνο ηνπ απαζρνιεζέληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεσο πξνζσ-

πηθνύ θαη θαηεγνξίεο απηνύ, κε ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπο. Δηεπθξηλίδεηαη όηη, ζην «Δηνηθεηηθό 

(ππαιιειηθό) πξνζσπηθό» πεξηιακβάλεηαη ην κε κεληαίν κηζζό ακεηβόκελν πξνζσπηθό θαη ζην 

«εξγαηνηερληθό πξνζσπηθό» νη ακεηβόκελνη κε εκεξνκίζζην. 

(1) Μέςορ όπορ πποςωπικού άσομα: 407 

(2) Μέςορ όπορ πποςωπικού κασά κασηγοπίερ:  

 - Ιασπικό          άσομα   115 

 - Νοςηλετσικό   άσομα  180 

 - Διοικησικό      άσομα   112 

(3) Αμοιβέρ & έξοδα πποςωπικού:  11.053.223,99 € 

 

Λογ/ζμόρ Πεπιγπαθή Υπέωζη

6000000000 ΒΑΗΚΟ ΜΗΘΟ 510.011,29

6000310000 ΔΠΗΓΟΜΑ ΔΠΗΚ/ΝΖ ΑΝΘ/ΝΖ ΔΡΓΑ 86.124,66

6000390000 Λνηπά εηδηθά ηαθηηθά επηδόκαηα 93.479,97

6000400277 Απνδεκίωζε εθεκεξηώλ ηξέρνπζα ρξήζεο 953.681,62

6000410000 ΑΠΟΕ. ΓΗΑ ΤΠΔΡ. ΔΡΓΑΗΑ 64.816,35

6000410261 ΑΠΟΕ. ΓΗΑ ΤΠΔΡΩΡ.ΔΡΓΑΗΑ 34.452,31

6000430000 ΑΜΟΗΒΖ ΓΗΑ ΔΞΑΗΡ & ΝΤΚΣ ΩΡΔ 344.471,39

6000430263 ΑΠΟΕ. ΓΗΑ ΤΠΔΡΩΡ.ΔΡΓΑΗΑ 89.368,91

6000459416 ΑΠΟΕΖΜ ΠΡΟΘΔΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 14.234,29

6000469411 ΑΠΟΓΟΥΔ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 124.725,88

6000490000 ΛΟΗΠΔ ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΑΡΟΥΔ 62.697,76

6000690001 Απνδεκ αξζξωλ 9&10 ηνπΝ2085/92 0,00

6000900001 ΚΟΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 552.559,42

6000900002 ΚΟΣΟ ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 2.879.041,58

6000900003 ΚΟΣΟ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 181.095,82

6000900004 ΚΟΣΟ ΣΔΥΝΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 210.114,12

6000900005 ΚΟΣΟ ΣΑΚΣΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 254.409,63

6000900006 ΚΟΣΟ ΓΗΟΗΚΖΣΩΝ ΠΔ.Τ 36.288,24

6000900007 ΠΑΡΑΚΔΤΑΣΡΗΔ 662.391,54

6000900008 ΓΗΑΣΡΟΗ Δ..Τ. 2.100.969,83

6000920001 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟ. ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ 96.602,22

6000950000 ΜΟΝΗΜΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ ΚΔ.ΦΗ.ΑΠ 91.713,36

6001010000 ΑΜΟΗΒΔ ΔΚΣΑΚΣΟΤ ΠΡΟΩΠΗΚΟΤ 475.593,00

6001440000 Απνδ.ζπκεη/ρεο ζε ζπκβνύιηα 3.937,50

6001690001 ΑΠΟΕΖΜ. ΚΔΣΔ & ΦΟΗΣΖΣΩΝ ΣΔΗ 7.286,69

6001900001 ΔΗΓΗΚΔΤΟΜΔΝΟΗ 234.336,30

6001900002 ΗΓΑΥ 260.632,20

6002020219 Βαζηθόο κηζζόο ινηπώλ ππαιιήιωλ 130.861,99

6020009412 ΔΗΦ ΣΟ ΗΚΑ & ΛΟΗΠΟΤ ΑΦΑΛ Ο 33.327,29

6020010561 ΔΗΦ. ΚΤΡΗΑ ΑΦ & ΠΑΡΟΥ ΑΘΔΝ 252.237,32

6020010565 ΚΡΑΣ ΤΓΔΗΟΝ ΠΔΡΗΘ(ΔΟΠΤΤ) 75.472,83

6020020563 ΔΗΦ ΔΠΗΚ ΑΦΑ & ΔΦΑΠ ΠΑΡΟΥ 127.884,08

6021010000 Δξγνδ. Δηζθ. Δθηαθηνπ Πξ.Λνηπά 0,00

6020900002 ΝΟΖΛΔΤΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΗΚΟ 8.404,60

ΤΝΟΛΟ 60 11.053.223,99  
 

(γ) Άξζξν 42ε § 15-β: Αλάιπζε ησλ έθηαθησλ θαη αλόξγαλσλ εμόδσλ θαη εζόδσλ (δειαδή ησλ 

ινγαξηαζκώλ «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έμνδα» θαη «έθηαθηα θαη αλόξγαλα έζνδα»). Αλ ηα πνζά 

ησλ ινγαξηαζκώλ «έθηαθηεο δεκηέο» θαη «έθηαθηα θέξδε» είλαη ζεκαληηθά, θαη’ εθαξκνγή ηεο 
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δηαηάμεσο ηνπ άξζξνπ 43α § 1-ηγ, παξαηίζεηαη θη απηώλ αλάιπζε (κε βάζε ηνπο ινγαξηαζκνύο 

81.02 θαη 81.03 ηνπ Γελ. Λνγ. Σρεδίνπ).  

 

Σα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έζνδα ρξήζεο ηα νπνία αλέξρνληαη ζε € 134.086,67 αλαιχνληαη 

σο εμήο : 

1. Αλάιπζε Τπνινίπνπ Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα: 

 

   

81.01.05 Έζνδα απφ αλαινγνχζεο επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ 122.206,03  

81.01.99 Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα 11.880,64 

    134.086,67 

   

 Σα ινηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έζνδα πνζνχ € 11.880,64 αθνξνχλ θπξίσο παξαθξαηήζεηο 

πνζψλ επί ησλ ακνηβψλ πξνζσπηθνχ ιφγσ απεξγίαο. 

Σα έθηαθηα θαη αλφξγαλα έμνδα ρξήζεο ηα νπνία αλέξρνληαη ζε € 7.587,47 αλαιχνληαη σο 

εμήο : 

2. Αλάιπζε Τπνινίπνπ Έθηαθηα & αλόξγαλα έζνδα: 

 

   

81.00.99 Λνηπά έθηαθηα & αλφξγαλα έμνδα 7.587,47 

    7.587,47 

 

Αθνξνχλ θπξίσο δηαγξαθέο απαηηήζεσλ απφ κε αζθαιηζκέλνπο αζζελείο ζχκθσλα κε ζρε-

ηηθέο απνθάζεηο ηνπ δηνηθεηηθνχ ζπκβνπιίνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

Σα έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ αλέξρνληαη ζε πνζφ € 371.886,98 ηα νπνία αλαιχνληαη 

σο εμήο : 

 

3. Αλάιπζε Τπνινίπνπ έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ: 

 

 

  

 

 

 

 

82.01.33 Έζνδα απφ πξνζθνξά πγεηνλνκηθψλ ππεξεζηψλ 72.546,39 

82.01.74 

Δπηρνξεγήζεηο γηα θάιπςε  δαπαλψλ κηζζνδνζίαο πξνεγνχκελεο 

ρξήζεο κέζσ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ  288.129,65 

82.01.99 Λνηπά έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 11.210,94 

  371.886,98 

    

Σα ινηπά έζνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ € 11.210,94 αθνξνχλ ηελ ινγηζηηθή ηαθην-

πνίεζε κεηαθνξάο θνλδπιίσλ απφ επηρνξεγήζεηο παγίσλ επελδχζεσλ.    

        

Σα έμνδα πξνεγνχκελσλ ρξήζεσλ αλέξρνληαη ζε πνζφ 229.309,74 επξψ πνπ αθνξά: 
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1. Αλάιπζε Τπνινίπνπ έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ: 

 

 

  

 

 

 

 

82.00.04 Φφξνη – ηέιε πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 5.371,18 

82.00.60 Ακνηβέο πξνζσπηθνχ 163.483,97 

82.00.98 

ΔΠΙΣΡΟΦΗ ΛΟΓΧ ΚΛΔΙΙΜΟ ΠΡΑΞΗ "ΑΝ/Η ΓΔΞΙΟ-

ΣΗΣΧΝ ΔΠ/ΚΧΝ ΟΜΑΓΧΝ ΤΦΗΛΗ ΔΞ/Η ΣΟΤ 

Σ.Τ"ΟΡS5003969 ΤΠ/ΓΟ 2 8.949,72 

82.00.99 Λνηπά έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ 51.504,87 

  229.309,74 

 

Σα ινηπά έμνδα πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ πνζνχ € 51.504,87 αθνξνχλ θπξίσο ινγηζηηθέο ηαθην-

πνηήζεηο δηφξζσζεο ηνπ ππνινίπνπ ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο πξνκεζεπηέο. 

  

 

 (ε) Άξζξν 43α § 1-θ *: «Γηαθξηηή παξνπζίαζε ησλ ζπλνιηθώλ ακνηβώλ πνπ ρξέσζε θαηά ην 

νηθνλνκηθό έηνο ν λόκηκνο ειεγθηήο ή ην ειεγθηηθό γξαθείν»: 

- Γηα ηνλ ππνρξεσηηθφ έιεγρν ησλ εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

 

 

   Άξζξν 107 § 1-ηδ: 

(ίδιο ηο ωρ άνω επώηημα και ανηίζηοιση η απάνηηζη) 

ηελ θιεηφκελε ρξήζε γηα ακνηβέο ηνπ ηαθηηθνχ ειέγρνπ ησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ 

ρξεψζεθε πνζφ €  5.555,20 επξψ. 

 

§ 13.  Άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη γηα αξηηόηεξε πιεξνθόξεζε θαη εθαξκνγή 

ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθόλαο 

(δ) Άξζξν 43α § 1-ηδ: Οπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη απφ εηδηθέο δηαηάμεηο ή 

πνπ θξίλνληαη αλαγθαίεο γηα ηελ αξηηφηεξε πιεξνθφξεζε ησλ κεηφρσλ θαη ησλ ηξίησλ θαη εθαξκν-

γή ηεο αξρήο ηεο πηζηήο εηθφλαο. 

 

ην ινγαξηαζκφ ηνπ Παζεηηθνχ  Α-ΙΙΙ-3 "Δηδηθά Απνζεκαηηθά" εκθαλίδεηαη  πνζφ χςνπο  

29.015.351,35 επξψ  ην νπνίν αλαιχεηαη σο εμήο: α) πνζφ 15.851.007,88 επξψ αθνξά ην ππφινηπν 

απφ ηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ ηα νπνία εηζέπξαμε είηε ζε κεηξεηά είηε σο νκφινγα κέζσ ηεο 

Δζληθήο ηξάπεδαο ην Ννζνθνκείν κέζα ζηε ρξήζε 2009, 2010 & 2011 γηα ηε ξχζκηζε ησλ ρξεψλ 

ηνπ, πιένλ β) πνζφ 1.034.941,00 επξψ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο 

ρξήζεηο γηα ηελ εμφθιεζε ησλ θξαηήζεσλ απφ ηε ξχζκηζε ησλ νκνιφγσλ θαη ηελ εμφθιεζε παξα-

θξαηήζεσλ ζε Γ.Ο.Τ. θαη ΣΑΤ, πιένλ γ) πνζφ 1.870.719,00 επξψ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εη-

ζπξάρηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλψλ Ιαλνπαξίνπ – Ινπλίνπ 2011 πνπ 

απνξξένπλ απφ ηελ πξνκήζεηα θαξκάθσλ, αληηδξαζηεξίσλ, πγεηνλνκηθνχ πιηθνχ, νξζνπεδηθνχ π-

ιηθνχ θαη ινηπψλ δαπαλψλ κε ζπκςεθηζκφ απαηηήζεσλ πεξίπνπ ηνπ 50% ησλ εζφδσλ λνζειείαο 

απφ ηνπο θνξείο Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο, πιένλ δ) πνζφ 402.901,00 επξψ αθνξά επηρνξεγήζεηο 

πνπ εηζπξάρηεθαλ ζε πξνεγνχκελεο ρξήζεηο γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ απφ αγνξέο θαξκά-

θσλ, αληηδξαζηεξίσλ θ.ι.π. πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πιένλ ε) πνζφ 4.671.874,00 επξψ αθνξά επη-
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ρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρηεθαλ ζηελ ρξήζε ηνπ 2012 γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ απφ αγνξέο 

θαξκάθσλ, αληηδξαζηεξίσλ θ.ι.π. εθ ησλ νπνίσλ πνζφ € 3.374.333,42 αθνξά ηελ θάιπςε αλαγθψλ 

ηεο ρξήζεο 2012 θαη  πνζφ € 1.297.540,58 αθνξά ηελ εμφθιεζε πξνκεζεηψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, 

πιένλ ζη) πνζφ 8.846.877,20 επξψ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρηεθαλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε 

ρξήζε 2013  γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ απφ αγνξέο θαξκάθσλ, αληηδξαζηεξίσλ θ.ι.π. εθ ησλ 

νπνίσλ πνζφ € 3.063.000,00 αθνξά ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο  ρξήζεο 2013 θαη  πνζφ € 

5.783.877,20 αθνξά ηελ εμφθιεζε πξνκεζεηψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, κείνλ δ) πνζφ 7.570.272,77 

επξψ ην νπνίν αθνξά ηε δηαγξαθή απαηηήζεσλ ζηελ πξνεγνχκελε ρξήζε 2013 πνπ αθνξνχλ ηελ 

παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο έσο θαη ηελ 31/12/2011 βάζεη ηεο Αξ. Β2α/Γ.Π.ΟΙΚ.11/8526/2013 ΦΔΚ 

Β΄3390/2013, πιένλ  ε) πνζφ 4.746.000,00 αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρηεθαλ θαηά ηελ ρξή-

ζε 2015  γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζεσλ απφ αγνξέο θαξκάθσλ, αληηδξαζηεξίσλ θ.ι.π. εθ ησλ ν-

πνίσλ πνζφ  € 3.068.000,00 αθνξά ηελ θάιπςε αλαγθψλ ηεο ρξήζεο 2015 θαη  πνζφ € 

1.678.000,00 αθνξά ηελ εμφθιεζε πξνκεζεηψλ πξνεγνπκέλσλ εηψλ, πιένλ ζ) πνζφ 4.047.893,00 

επξψ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρηεθαλ θαηά ηελ ρξήζε 2015  γηα ηελ πιεξσκή ππνρξεψζε-

σλ απφ αγνξέο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ηελ ρξήζε 2015, κείνλ η) πνζφ €  14.902.252,00 αθν-

ξά δηαγξαθή απαηηήζεσλ απφ ΔΟΠΤΤ βάζεη ηνπ Ν. 4384/2016 ,  κε αληίζηνηρε κείσζε ηνπ απν-

ζεκαηηθνχ, πιένλ  θ) πνζφ € 6.773.056,04 πνπ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα πιεξσ-

κή ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο 2016, πιένλ ι) πνζφ € 1.441.500,00 πνπ αθνξά επηρνξήγεζε πνπ εη-

ζπξάρζεθε γηα ηελ πιεξσκή απνδεκίσζεο ιφγσ ηαηξηθνχ ιάζνπο, βάζεη δηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνεγνπκέλσλ ρξήζεσλ, πιένλ κ) πνζφ € 5.449.000,00 πνπ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζε-

θαλ γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο 2017, πιένλ λ) πνζφ € 2.523.000,00 πνπ αθνξά επηρν-

ξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο 2018, πιένλ μ) πνζφ € 

3.820.000,00 πνπ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηεο ρξήζεο 

2019, κείνλ o) πνζφ €  13.054.893,00 πνπ αθνξά δηαγξαθή απαηηήζεσλ ρξήζεσλ 2015,2016 & 

2017 ζχκθσλα  κε ην ΦΔΚ4828Β/2019 ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε κέζα ζηε 2019, πιένλ μ) πνζφ 

€ 3.064.000,00 πνπ αθνξά επηρνξεγήζεηο πνπ εηζπξάρζεθαλ γηα πιεξσκή ππνρξεψζεσλ ηεο ηξέ-

ρνπζαο ρξήζεο 2020. 

 

Πνζφ χςνπο 199.275,20 €, ζχκθσλα κε ηελ εθηίκεζε ηεο πξντζηακέλεο ηνπ νηθνλνκηθνχ ηκήκαηνο 

ηνπ Ννζνθνκείνπ φπσο απηή δηαηππψλεηαη ζε ζρεηηθφ ππεξεζηαθφ ζεκείσκα, αθνξά κε ηηκνινγε-

κέλα έζνδα απφ παξνρή ππεξεζηψλ πγείαο κέζα ζηελ ηξέρνπζα ρξήζε 2020.Γηα ην πνζφ απηφ έρεη 

δεκηνπξγεζεί πξφβιεςε εζφδσλ ε νπνία απεηθνλίδεηαη ζηα ζρεηηθά θνλδχιηα ηνπ Ιζνινγηζκνχ. 

 

Γελ πθίζηαηαη αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ηηο θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο, γηα ηνλ πάγην εμνπιηζκφ θα-

ζψο θαη γηα ηα απνζέκαηα ηνπ Ννζνθνκείνπ. 

 

 

Υίνο, 2/6/2021 
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     Ζ ΓΗΟΗΚΖΣΡΗΑ 
 
 
 
 

 

Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΩΝ 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ          

ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ 
ΤΜΒΟΤΛΟ 

ΓΗΑ ΣΖΝ DILOS ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ Α.Δ. 
 

 
 
 

ΚΑΝΣΑΡΑΚΖ ΔΛΔΝΖ 
Α.Γ.Σ.: ΑΜ 836945 

ΖΡΑΚΛΔΗΑΝΟΤ ΔΛΔΝΖ 
Α.Γ.Σ.: ΑΔ 938949 

ΥΡΤΟΒΑΛΑΝΣΖ ΦΩΣΗΟΤ 
Φνξνηέρλεο  ινγηζηήο Α’ ηάμεο  

Αξ. Άδεηαο  Ο.Δ.Δ.0065714 

 
 

 

ΒΔΒΑΙΩΗ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΟΤ ΟΡΚΩΣΟΤ ΔΛΔΓΚΣΗ ΛΟΓΙΣΗ 
 

 
Σν αλωηέξω πξνζάξηεκα πνπ απνηειείηαη από έληεθα (11) ζειίδεο είλαη απηό πνπ αλαθέξεηαη ζηελ Έθζεζε 
ειέγρνπ πνπ ρνξεγήζακε κε εκεξνκελία 28 Ηνπιίνπ 2021.  

 
 
 
 

 
 

KSi Greece Ηδηωηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία 
Οξθωηώλ Διεγθηώλ & πκβνύιωλ Δπηρεηξή-
ζεωλ 
 
Λεωθ. Κεθηζίαο 62 & Πξεκεηήο 
151 25 Μαξνύζη 
 
Φξάγθωλ 6-8, 
546 26 Θεζζαινλίθε 
ΑΜ ΟΔΛ 171 

 

Αζήλα, 28 Ηνπιίνπ 2021 
Οη Οξθωηνί Διεγθηέο Λνγηζηέο 

 
 
 

Αληώλεο Μάξθνπ 
ΑΜ ΟΔΛ 19901 

 
 
 

Κωλζηαληίλνο Β. Σειηνξίδεο 
ΑΜ ΟΔΛ 64751 

 

 
 


