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Περίληψη 
 
Στο σηµερινό επιχειρησιακό περιβάλλον, η διαχείριση πόρων είναι σίγουρα ένας 
πολύ καθοριστικός παράγοντας. Εάν υπολογίσει κανείς ότι υπάρχουν παντού 
οικονοµικοί περιορισµοί, µειώσεις κονδυλίων, δυσκολία δανεισµού, αστάθεια και 
ανασφάλεια τόσο σε προµηθευτές όσο και σε αγοραστές, θα πρέπει να ληφθεί 
σοβαρά υπ’ όψιν  κάθε προσπάθεια ορθολογισµού, σε ότι αφορά τις προµήθειες 
υλικών, αναγκαίων αναλώσιµων κ.α. για τη λειτουργία κάθε επιχείρησης ή 
οργανισµού όπως των Νοσοκοµείων στην περίπτωση που µελετάµε.  
 
Η µέγιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού ώστε να µην σπαταλούνται 
ωφέλιµες εργάσιµες ώρες  σε αλλότριες ασχολίες οι οποίες δεν αποδίδουν αλλά 
αντίθετα ζηµιώνουν και πολλές φορές θέτουν σε κίνδυνο και την ίδια λειτουργία του 
φορέα ή ακόµα δυσκολεύουν όσους θα ήθελαν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του, 
πρέπει να είναι πρωταρχική σκέψη. 
 
Συνεπώς ένα σηµαντικό κοµµάτι στο οποίο πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή, είναι 
η βελτιστοποίηση των διαδικασιών που υπάρχουν σε έναν οργανισµό, ώστε να µπορεί 
να γίνεται σωστή διαχείριση του έµψυχου και άψυχου υλικού. ∆ιαδικασίες όπως ο 
έλεγχος των αποθεµάτων, η οργάνωσή τους και η σωστή πρόβλεψη των αναγκών, 
εξάλειψη επαναλαµβανόµενων διαδικασιών, οι οποίες κοστίζουν τόσο σε ώρες 
αποδοτικής εργασίας, ακριβότερες προµήθειες υπηρεσιών ή υλικών είναι θέµατα τα 
οποία πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν ώστε να είναι προς όφελος της επιχείρησης ή 
εάν αναφερόµαστε σε κάποιον δηµόσιο οργανισµό προς όφελος των πολιτών. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Λέξεις κλειδιά: Προµήθειες, ∆ιαχείριση υλικών, Ανθρώπινο δυναµικό, Αποθήκες, 
Αναλώσιµα υλικά, ∆ιαχειριστές υλικών, Παραγγελία 
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Abstract 
 
Resource management is definitely a very important factor in the current business 
environment. If we consider that there are everywhere financial limitations, budget 
cuts, borrowing difficulty, instability and insecurity for both suppliers and buyers, 
every rationalization effort must be taken seriously. Rationalization is important in 
fields such as supplies of materials, necessary consumables etc, for the operation of 
any business or organization (education institutions, hospitals etc). 
 
 
The maximum utilization of human resources must be primary consideration. It is 
important that people not spend useful working hours on other occupations which not 
only won’t give profits but also will put in danger operator’s function, and make 
difficult the use of their services, even make it difficult for those who would like to 
use his services. 
 
 
Therefore, an important part to be given particular attention, is the optimization of 
processes in the organizations, so that they could be properly managed animate and 
innocent material. Procedures such as inventory control, organization and proper 
anticipation of needs, elimination of recurrent procedures, (which cost both hours of 
efficient work, and more expensive supplies of services or materials), are issues to be 
taken seriously for the benefit of enterprises and if we are referring to a public 
organization, for the benefit of citizens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Supplies, Material Management, Human Resources, Warehouses, 
Consumables, Materials Managers, Order 
 
  



 

 

Εισαγωγή 
 
Από το Σύνταγµα του Ελληνικού
Πολιτεία απέναντι στους πολίτες
κράτος µεριµνά για την υγεία
συντάγµατος).  Η υγεία του
κράτος έχει δηµιουργήσει το

παρέχει στους πολίτες του αυτό
Η πρόσβαση στο Εθνικό Σύστηµα
υπάρχει καµία διάκριση (οικονοµική
τις παροχές υγείας.  
Ο έλεγχος και η  εποπτεία του

επτά διοικητικές υγειονοµικές
διοίκηση, διαχειριστική δοµή

Υπουργείου υπάρχει ακόµα
(ΚΕ.Σ.Υ.Π) και η Επιτροπή Προµηθειών

 

 

 
 
Στο ΚΕ.Σ.Υ.Π εγκρίνονται θέµατα

τους διοικητές των Νοσοκοµείων

Σε ότι αφορά την Ε.Π.Υ, είναι
του συστήµατος προµηθειών

Σύνταγµα του Ελληνικού κράτους, καθορίζεται η ευθύνη που έχει
απέναντι στους πολίτες της, σε κάλυψη υγειονοµικής περίθαλψης

για την υγεία των πολιτών…>> (άρθρο 21, παράγραφος
Η υγεία του κάθε ανθρώπου είναι πολύτιµη και µε γνώµονα

δηµιουργήσει το Εθνικό Σύστηµα Υγείας (Ε.Σ.Υ.), ώστε να

πολίτες του αυτό το κοινωνικό αγαθό.  
στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας είναι ίδια για όλους τους πολίτες
διάκριση (οικονοµική, κοινωνική κ.α) που ν’ αποκλείει κάποιον

εποπτεία του Ε.Σ.Υ, γίνεται από το Υπουργείο Υγείας

διοικητικές υγειονοµικές περιφέρειες (∆.Υ.Π.Ε). Κάθε  ∆.Υ.Π.Ε
διαχειριστική δοµή, όπως και δικό της προϋπολογισµό

υπάρχει ακόµα το Κεντρικό Συµβούλιο Υγειονοµικών Περιφερειών

η Επιτροπή Προµηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ). 

∆ιάγραµµα 1: ∆οµή του ΕΣΥ 

εγκρίνονται θέµατα οικονοµικά και οργανωτικά που ζητούνται
των Νοσοκοµείων. 

την Ε Π Υ, είναι υπεύθυνη για τον στρατηγικό σχεδιασµό και

προµηθειών στο σύστηµα υγείας . Βασική της αρµοδιότητα

7

ευθύνη που έχει η Ελληνική 
υγειονοµικής περίθαλψης, <<Το 

παράγραφος 3 του 
και µε γνώµονα αυτό, το 
Υ ώστε να µπορεί να 

όλους τους πολίτες, και δεν 
αποκλείει κάποιον από 

Υπουργείο Υγείας µαζί µε τις 
∆ Υ Π.Ε έχει δική της 

προϋπολογισµό. Σε επίπεδο 
Υγειονοµικών Περιφερειών 

 

οργανωτικά που ζητούνται από 

σχεδιασµό και εφαρµογή 
της αρµοδιότητα είναι η 
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διενέργεια δηµόσιων διαγωνισµών, που έχουν να κάνουν µε υπηρεσίες, έργα, υλικά 
κλπ.  
Εάν όµως υπολογίσει κανείς τις ελλείψεις σε προσωπικό που έχει η ΕΠΥ, η 
διεκπεραίωση του έργου της είναι πολύ δύσκολή. 
Σύµφωνα µε το Ν.3580/2007 και µε τον Ν.3918/2011, δηµιουργήθηκε το 
παρατηρητήριο τιµών, που είναι µια βάση δεδοµένων στην οποία καταχωρούνται 
τιµές φαρµάκων και όλων των υλικών, µε σκοπό τη µείωση των τιµών. 
 
Σε γενικές γραµµές το Ε.Σ.Υ αποτελείται από τρεις βαθµίδες: α) Πρωτοβάθµια 
Φροντίδα Υγείας, που είναι το πρώτο επίπεδο επαφής του πολίτη µε το σύστηµα. 
Αυτό γίνεται µέσω των κέντρων υγείας, από τα δηµοτικά ιατρεία ακόµα και από τα 
εξωτερικά ιατρεία των νοσοκοµείων και τον ιδιωτικό τοµέα. β) ∆ευτεροβάθµια 
φροντίδα υγείας, που έχει να κάνει την ενδονοσοκοµειακή περίθαλψη και τέλος γ) 
Τριτοβάθµια φροντίδα υγείας που έχει να κάνει µε νοσοκοµεία που διαθέτουν 
αποδεδειγµένα την απαιτούµενη υλικοτεχνική υποδοµή, επιστηµονική εξειδίκευση, ή 
ακόµα ερευνητικά ινστιτούτα. 
 
 

 
∆ιάγραµµα 2: Βαθµίδες Φροντίδας Υγείας στο ΕΣΥ 

 
 
Η ελλιπείς χρηµατοδότηση και οργάνωση της Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας, έχει 
οδηγήσει την υπερφόρτιση λειτουργίας των άλλων δύο βαθµίδων. Το µεγαλύτερος 
µέρος των ασθενών κατευθύνονται προς τα νοσηλευτικά ιδρύµατα να επιλύσουν 
προβλήµατα υγείας που θα µπορούσαν πολύ εύκολα να διευθετηθούν από πιο απλές 
δοµές τις πρωτοβάθµιας υγείας. Αυτό σηµαίνει αυξηµένο κόστος, καθυστερήσεις και 
πολλές ώρες αναµονής για πιο επείγοντα περιστατικά.  
 
Η όλη χρηµατοδότηση του παραπάνω συστήµατος στηρίζεται πάνω σε δύο κυρίως 
άξονες: α) τον Κρατικό Προϋπολογισµό και β) τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 
 

∆ευτεροβάθµια Φροντίδα Υγείας 

Τριτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 

Πρωτοβάθµια Φροντίδα Υγείας 
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∆ιάγραµµα 3: Κύρια χρηµατοδότηση συστήµατος. 
 
Όλο αυτό το οικοδόµηµα για να µπορέσει να λειτουργήσει σωστά και 
αποτελεσµατικά, εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες. Απαιτείται να υπάρχει το 
κατάλληλο προσωπικό, τόσο σε αριθµό όσο και καταρτισµένο σε κάθε γνωστικό 
αντικείµενο που χρειάζεται. Κτηριακές υποδοµές, Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός, 
κατάλληλη χρηµατοδότηση, ανάπτυξη πληροφοριακών συστηµάτων 
παρακολούθησης και διαχείρισης των οικονοµικών στοιχείων, υλικών κ.α. 
Κατά περιόδους γίνονται αναφορές στα ΜΜΕ, για ελλείψεις υλικών, µηχανηµάτων 
σε διάφορα Νοσοκοµεία. Συνηθέστερη αιτιολογία των ελλείψεων αυτών φαίνεται ότι 
είναι οικονοµική. Επίσης κάποιες άλλες φορές φαίνεται να υπάρχουν σε αποθήκες 
υλικά τα οποία µένουν αναξιοποίητα, καθώς έχουν παραγγελθεί σε µεγάλες 
ποσότητες και δεν είναι όλα αναγκαία. Συνεπώς το κοµµάτι της διαχείρισης των 
προµηθειών είναι πάρα πολύ σηµαντικό, ώστε να µειωθούν τέτοια αρνητικά 
περιστατικά.  
Το σηµερινό οικονοµικό περιβάλλον είναι ασφυκτικό. Οι προϋπολογισµοί για να 
λειτουργήσουν τα Νοσοκοµεία συνεχώς και µειώνονται. Η ορθολογικότερη χρήση 
των πόρων, αλλά και ο σωστός προγραµµατισµός σε προµήθειες υλικών, είναι 
µονόδροµος για την επιβίωση του συστήµατος, ώστε να µπορέσει να συνεχίσει το 
σπουδαίο και σηµαντικό έργο που έχει τόσα χρόνια προσφέρει στον Ελληνικό λαό 
και δεν είναι άλλο από την µέριµνα για την υγεία των πολιτών.   
 

 
 
∆ιάγραµµα 4: ανάλυση ∆απανών Νοσοκοµείων ΕΣΥ, 2009-2013, (σε εκατ. €) 
 

 
ΚΡΑΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ 

ΤΑΜΕΙΑ 

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
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Κεφάλαιο 1 
 

1.1 Διαδικασίες και Μέθοδοι Εφοδιασμού Νοσοκομειακών Μονάδων 
με Υλικά και εξοπλισμό 
 
Θα εξετάσουµε την διαδικασία και µεθόδους εφοδιασµού ενός Νοσοκοµείου, που 
ανήκει στη ∆ευτεροβάθµια υγειονοµική περίθαλψη. Τα Νοσοκοµεία αυτού του τύπου 
έχουν µέχρι ενός βαθµού αυτονοµία, που καθορίζεται µέσα τις δοµές και την 
Νοµοθεσία που ορίζουν το Ε.Σ.Υ. 
Κάθε ένας τέτοιος οργανισµός έχει ανεξάρτητη διοίκηση, η οποία επιλέγεται 
σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις που ορίζει το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης. ∆ιαθέτει δικό του προϋπολογισµό, ο οποίος εγκρίνεται και 
χρηµατοδοτείται από το Υ.Υ.Κ.Α. 
Η διάθρωση ενός τέτοιου φορέα καθορίζεται µέσω του <<οργανισµού>>, δηλαδή 
σύµφωνα µε κάποια υπουργική Απόφαση που δηµοσιεύεται σε ΦΕΚ.  
Έτσι η συνηθέστερη µορφή που συναντάµε σε τέτοιες δοµές, είναι να αποτελείται 
από τις παρακάτω τέσσερεις υπηρεσίες:  
 

o Ιατρική Υπηρεσία  

o Νοσηλευτική Υπηρεσία  

o ∆ιοικητική Υπηρεσία  

o Τεχνική Υπηρεσία. 

 

 
 

∆ιάγραµµα 5:∆οµή φορέα 
 
 
Οι δύο πρώτες έχουν να κάνουν µε τη παροχή υγειονοµικής περίθαλψης, και οι δύο 
άλλες είναι υποστηρικτικές σε ότι έχει να κάνει µε διοικητικές και τεχνικές ανάγκες. 
Στην ∆ιοικητική υπηρεσία, υπάγεται και η χρηµατοοικονοµική υποδιεύθυνση, που 
είναι υπεύθυνη για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την διαχείριση και 
παρακολούθηση όλων των προµηθειών αναλώσιµου και µη υλικού. Σε περιπτώσεις 
µικρών Νοσοκοµείων (λίγες κλίνες), η ∆ιοικητική και Τεχνική  Υπηρεσία, αποτελούν 

 
∆.Τ.Υ 

 
∆.∆.Υ. 

 
∆.Ν.Υ. 

 
∆..Ι.Υ. 

 
∆ΟΜΗ ΦΟΡΕΑ 
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µία διεύθυνση (χωρίς αυτό να αλλάζει τον ρόλο τους και το σκοπό της κάθε 
υπηρεσίας).  
Η όλη λειτουργία του οργανισµού ανήκει στην ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
και του ∆ιοικητή που παίρνουν και τις τελικές αποφάσεις.  
 
 
Υπεύθυνο τµήµα προγραµµατισµού, υλοποίησης και εποπτείας για απόκτηση 
οποιοδήποτε υλικού είναι το τµήµα Προµηθειών του κάθε Νοσοκοµείου. ∆ιοικητικά 
εντάσσεται στην ∆ιοικητική Υπηρεσία. Οι αρµοδιότητές του όπως ορίζονται από τον 
αντίστοιχο οργανισµό κάθε ιδρύµατος είναι η << παρακολούθηση όλων των 
προµηθειών αναλώσιµου και µη υλικού, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία της 
σύνταξης του ενιαίου Προγράµµατος Προµηθειών και της οργάνωσης και 
λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκοµείου, γενικού, υγειονοµικού, τεχνικού και 
άλλου υλικού. Τη διεξαγωγή περιοδικών και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και 
χρέωσης κάθε αναλώσιµου και µη υλικού>>. 
 
Στη πλειοψηφία των περιπτώσεων τα τµήµατα απευθύνονται στην αρµόδια 
διαχειρίστρια του τµήµατος Προµηθειών για να παραλάβουν το ζητούµενο υλικό. Θα 
µπορούσαµε να πούµε ότι υπάρχουν βασικά δύο διαφορετικά στάδια για την 
προµήθεια κάποιου είδους. Το πρώτο είναι η αναφορά της ανάγκης ώστε να 
προγραµµατιστεί η διαδικασία προµήθειας του και το δεύτερο είναι αφού παραληφθεί 
στις αποθήκες του Νοσοκοµείο, ο τρόπος αποθήκευσής του και διάθεσής του. 
 
 
 

 
∆ιάγραµµα 6: ∆ιαδικασία Προµήθειας υλικών 

 
 
Η διαδικασία προµήθειας ενός υλικού δεν είναι αποκλειστικά µια. Ανάλογα το είδος, 
την ποσότητα, την προϋπολογιζόµενη δαπάνη, εάν είναι για κάποια έκτακτη ανάγκη, 



 

ή αν έχουν καθυστερήσει οι
υλικών, υπάρχει πιθανότητα να

κάποια <<κεντρική αποθήκη
παρέχεται από εκεί το υλικό

διαγωνιστικές διαδικασίες από

υπηρεσίες  ∆ΥΠΕ, ΕΠΥ, και
Ένα παράδειγµα προγραµµατισµού
Εξοπλισµό. Το τµήµα της Βιοϊατρικής
ενδιαφερόµενα τµήµατα, τα οποία

σε Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό

σύµφωνα µε τις συνολικές απαιτήσεις

µε την Ιατρική Υπηρεσία και

επεξεργασµένα και ιεραρχηµένα
ώστε να προβεί στις απαιτούµεν
   
Σε ότι έχει να κάνει µε τις προµήθειες

απαιτείται και αντίστοιχη έγκριση
  

∆ιάγραµµα

Εισήγηση στο Δ.Σ για προμήθειες από 15.000

Διοικητής Νοσοκομείου : α) Έγκριση για ετήσιες δαπάνες μέχρι 15.000

καθυστερήσει οι διαδικασίες ολοκλήρωσης των διαγωνισµών
πιθανότητα να γίνεται ανά φορέα µε διαφορετικό τρόπο

κεντρική αποθήκη>>, ώστε να γίνεται εκεί αίτηµα της ανάγκης
κεί το υλικό. Έτσι βλέπουµε να γίνονται άλλοτε

διαδικασίες από τους ίδιους τους φορείς, άλλες φορές από
∆ΥΠΕ ΕΠΥ, και άλλοτε και από το ίδιο το Υπουργείο.  

προγραµµατισµού µπορούµε να δούµε πχ στον Ιατροτεχνολογικό
τµήµα της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας αποστέλλει ανάλογα
τµήµατα, τα οποία συµπληρώνουν µε τη σειρά τους  τις ανάγκες

Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. Αυτά κατόπιν συλλέγονται και αξιολογούνται

συνολικές απαιτήσεις που υπάρχουν στο Νοσοκοµείο σε
Υπηρεσία και το Επιστηµονικό Συµβούλιο (τριµελή επιτροπή
και ιεραρχηµένα αιτήµατα παραδίδονται στο τµήµα
στις απαιτούµενες ενέργειες για την προµήθεια τους. 

κάνει µε τις προµήθειες και το οικονοµικό κοµµάτι, ανάλογα
αντίστοιχη έγκριση από τον εποπτευόµενο φορέα..  Έτσι έχουµε

∆ιάγραµµα 7:  Έγκριση δαπάνης ανάλογα το ποσό

Ε.Π.Υ

Διοικητής Υγειονομικής 

Περιφέρειας: έγκριση για 
ετήσιες προμήθειες από 

45.000€ - 100.000€

Εισήγηση στη ΔΥ.ΠΕ για προμήθειες 

από 45.000€ - 100.000€

Δ.Σ. Νοσοκομείου: α) Έγκριση για προμήθειες από 

15.000€ - 45.000€ ετησίως

Εισήγηση στο Δ.Σ για προμήθειες από 15.000€ - 45.000€ ετησίως

Διοικητής Νοσοκομείου : α) Έγκριση για ετήσιες δαπάνες μέχρι 15.000€.

12

διαγωνισµών προµήθειας 
διαφορετικό τρόπο. ∆εν υπάρχει 

αίτηµα της ανάγκης και να 
γίνονται άλλοτε να γίνονται 

άλλες φορές από κεντρικές 

στον Ιατροτεχνολογικό 
αποστέλλει ανάλογα έντυπα στα 

σειρά τους  τις ανάγκες τους 
συλλέγονται και αξιολογούνται 

Νοσοκοµείο σε συνεργασία 
τριµελή επιτροπή). Τα 

στο τµήµα Προµηθειών 

κοµµάτι ανάλογα το ποσό, 
φορέα Έτσι έχουµε: 

 
το ποσό 
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Το χρονικό διάστηµα που γράφεται η παρούσα εργασία έχει αρχίσει να εφαρµόζεται 
ο καινούργιος νόµος Ν 4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών» (ΦΕΚ Α’ 147), όπου στην ουσία αποτελεί προσαρµογή στις οδηγίες 2014/24 
ΕΕ και 2014/25/ΕΕ που αφορούν τις διαδικασίες σύναψης δηµόσιων συµβάσεων και 
προµήθειες φορέων στους τοµείς του ύδατος, ενέργειας µεταφορών και ταχυδροµικών 
υπηρεσιών. 
Τα κριτήρια ανάθεσης, και όλες οι διατάξεις του νόµου εφαρµόζονται σε όλες τις 
δηµόσιες συµβάσεις. Έχουµε όµως νέες ρυθµίσεις που αφορούν τα άνω όρια των 
προϋπολογισµών των συµβάσεων σε σχέση µε το παρελθόν. Έτσι πχ για την απευθείας 
ανάθεση έχουµε έως 20.000€ (αρ 118), για τον συνοπτικό διαγωνισµό έχουµε έως 
60.000€ καθώς έχουµε και διαφοροποίηση στις προθεσµίες δηµοσίευσης. 
Στη φιλοσοφία πάντως και στις διαδικασίες εγκρίσεις από τις προϊστάµενες αρχές δεν 
έχουµε µεγάλες διαφοροποιήσεις. 
 
Τα είδη που προµηθεύεται ένα Νοσοκοµείο είναι πάρα πολλά και διαφορετικά. 
Μπορούµε να τα χωρίσουµε σε κατηγορίες όπως το γρ. ∆ιαχείρισης υλικού 
καταγράφει και παρακολουθεί στους αποθηκευτικούς χώρους. Έτσι χαρακτηρίζονται 
ως: 
 

o Αναλώσιµο υλικό 

o Μη αναλώσιµο υλικό 

o Ιµατισµός 

o Τεχνικό υλικό 

o Τρόφιµα 

o Υγειονοµικό 

o Φαρµακείο 

 
Τα υλικά αυτά παραλαµβάνονται στις αντίστοιχες αποθήκες και από εκεί 
τροφοδοτούνται τα τµήµατα του Νοσοκοµείου. Η παρακολούθηση και έλεγχος της 
διαθεσιµότητας κάθε υλικού γίνεται από τους αντίστοιχους διαχειριστές, που σε 
κάποιες περιπτώσεις υποστηρίζεται η όλη διαδικασία και από κάποιο software. 
 
Σε ότι αφορά τώρα την διαχείριση της αποθήκης ενός Νοσοκοµειακού Φαρµακείου 
που ανήκει στη ∆ευτεροβάθµια υγειονοµική περίθαλψη έχουµε να παρατηρήσουµε τα 
παρακάτω.  
Σύµφωνα µε το Ν.4316/2014 τα Νοσοκοµειακά Φαρµακεία διακινούν φάρµακα, 
φαρµακευτικά προϊόντα, φάρµακα κλινικών δοκιµών, φαρµακευτικές ουσίες και όλα 
όσα αναφέρονται στο άρθρο 5 εδάφιο 5 στο κεφάλαιο Β’ Φαρµακείο και 
Φαρµακοποιοί, ΦΕΚ 270/Α/24-12-2014. Ένα Φαρµακείο ενός Νοσοκοµείου 
εξυπηρετεί προφανώς τους εσωτερικούς ασθενείς που νοσηλεύονται αλλά και 
εξωτερικούς. Παράλληλα µπορεί να εξυπηρετεί ή να  προµηθεύει και κάποιον άλλο 
φορέα πχ ένα κέντρο Υγείας. Ακόµα µπορεί να καλύπτει φαρµακευτικά άπορους  (πχ 
καρκινοπαθείς) ή να καλύπτει παιδιατρικά εµβόλια κλπ. ∆ιοικητικά µπορεί να είναι 
ένα τµήµα της ∆ιεύθυνσης Ιατρικής Υπηρεσίας. 
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Τρόποι προµήθειας υλικών στο Φαρµακείο είναι µέσω συµβάσεων ή από προµήθεια 
εξω-συµβατικού υλικού.  Οι λόγοι που έχουµε συνήθως εξωσυµβατικά υλικά είναι οι 
παρακάτω:  

• Στις υπάρχουσες συµβάσεις δεν περιλαµβάνεται το υλικό. Αυτό µπορεί να 
συµβεί εάν δεν είχε προσφερθεί στον αντίστοιχο διαγωνισµό το συγκεκριµένο 
είδος ή δεν κατοχυρώθηκε. 

• Η προβλεπόµενη ποσότητα δεν είχε υπολογιστεί ακριβώς για τις υπάρχουσες 
ανάγκες. 

• Ολοκληρώθηκε η σύµβαση και δεν υπάρχει συµφωνία από τη µεριά του 
προµηθευτή για αποδοχή παράτασης. 

Ο τρόπος υλοποίησης των εξω-συµβατικών παραγγελιών συνοπτικά είναι ο 
ακόλουθος. Η ανάγκη για τη προµήθεια του υλικού φαίνεται από το ‘’ Σηµείωµα 
Έκτακτης προµήθειας Υλικού’’ που γίνεται προς τις οικονοµικές υπηρεσίες. Εκεί 
περιλαµβάνονται και οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών σύµφωνα µε το ΕΚΑΠΤΥ 
(πρώην ΕΚΕΒΥΛ). Εφόσον υπάρχει Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (από το 
Μητρώο δεσµεύσεων), θα πρέπει να ληφθεί υπ όψιν το Παρατηρητήριο τιµών (για τη 
κοστολόγηση του είδους), ανάρτηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος στο πρόγραµµα 
∆ιαύγεια και συλλογή τουλάχιστον δύο προσφορών. Στη συνέχεια συντάσσεται το 
δελτίο παραγγελίας που επισυνάπτεται εγκεκριµένο στο έκτακτο σηµείωµα, µαζί µε 
τις προσφορές των συµµετεχόντων και την αξιολόγηση από τα µέλη της επιτροπής 
Μικρο-προµηθειών, ολοκληρώνοντας έτσι την παραγγελία. 
Για να µπορούµε να έχουµε καλύτερο έλεγχο στα υλικά µας (και στη προκειµένη 
περίπτωση στα φάρµακα), απαιτείται σωστή διαχείριση στις διαδικασίες προµήθειας 
του φαρµάκου. 
Μια πολύ σοβαρή διαδικασία που υπάρχει στη διαχείριση του Φαρµακείου που 
συµβάλει σε αυτή τη κατεύθυνση, είναι οι απογραφές υλικού που γίνονται κάθε 
τέλους του έτους, σύµφωνα µε το Π∆ 108/1993. Έτσι ορίζεται µια επιτροπή 
(συνήθως απαρτίζεται από τρία άτοµα), η οποία απογράφει όλο το υλικό του 
φαρµακείου και συντάσσει αντίστοιχο πρωτόκολλο. Σε αυτό φαίνεται τι υπήρχε 
υπόλοιπο φαρµάκων στην αποθήκη την 31 ∆εκεµβρίου. Σαν αποθήκη φαρµακείου 
µπορούµε να πούµε ότι έχουµε αποθήκη Φαρµάκου, αποθήκη Αντιδραστηρίων και 
µια αποθήκη υγειονοµικού υλικού. Ξεχωριστά αναφέρονται και όσα από τα φάρµακα 
είναι ληξιπρόθεσµα ή αλλοιωµένα και χρήζουν καταστροφής. Ειδικά για τα ληγµένα 
φάρµακα σύµφωνα µε τη νοµοθεσία συντάσσεται το Πρωτόκολλο Επιστροφής. Σε 
αυτό αναφέρεται  το είδος και ο προµηθευτής του φαρµάκου. Καταγράφονται  τα 
παραστατικά προµήθειας, οι ποσότητες και οι αξίες και τα αντίστοιχα πιστωτικά 
τιµολόγια.  
Από εκεί και πέρα αφού γίνουν οι συγκρίσεις µε τα δεδοµένα της διαχείριση, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο του Νοσοκοµείου εγκρίνει την απογραφή ώστε στη συνέχεια 
να εγγραφούν τα τυχόν πλεονάσµατα και αντίστοιχα να διαγραφούν τα ελλείµµατα 
όπως ορίζει ο Οικονοµικός Κανονισµός και τέλος να καταστραφούν τα ληγµένα 
υλικά. Μερικές φορές όταν απαιτείται µπορεί να γίνονται και ενδιάµεσες απογραφές. 
 
Για την περίπτωση που εξετάζουµε, µπορούµε να πούµε ότι το ετήσιο κόστος στα 
είδη της αποθήκης του φαρµακείου, ανέρχεται περίπου στο 1.200.000€, δηλαδή µε 
µηνιαίο προϋπολογισµό 100.000€ περίπου. Η διαδικασία παραγγελίας είναι η εξής. 
Το φαρµακείο κάνει αίτηµα προς τις Οικονοµικές Υπηρεσίες του Νοσοκοµείου για τη 
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συγκεκριµένη ποσότητα φαρµάκου που θέλει µέσω ενός µηχανογραφικού 
συστήµατος. Από τον προϋπολογισµό του µήνα γίνεται η αντίστοιχη δέσµευση και 
αποστέλλεται η παραγγελία στον αντίστοιχο προµηθευτή.  Όταν παραληφθούν τα 
φάρµακα τα παραστατικά δίδονται στις οικονοµικές υπηρεσίες (αίτηµα παραγγελίας, 
τιµολόγια κλπ) και οι καταχωρούνται στο σύστηµα τα παραληφθείσα υλικά ή 
φάρµακα.  
 
Το υλικό που διαχειρίζεται το φαρµακείο µπορούµε να το εντάξουµε στις παρακάτω 
κατηγορίες: 
 

• Φαρµακευτικό υλικό 

• Φάρµακο υψηλού κόστους 

• Ναρκωτικών Φαρµάκων Κρατικού Μονοπωλίου 

• Υγειονοµικό υλικό 

• Αντιδραστήρια 

 
 

1.2 Προβληματικές Περιοχές 
  
Μπορούµε να εντοπίσουµε σε διάφορα στάδια της τροφοδοσίας, σηµεία που 
εµποδίζουν την ορθή λειτουργία του συστήµατος.  
 

1.2.1 Νοσοκομείο & γραφειοκρατία 
 
Ξεκινώντας από τον ίδιο τον φορέα, µπορούµε να δούµε ότι δεν υπάρχει συνήθως, 
µια ορθολογική χρήση των αποθεµάτων. Έτσι πχ παρατηρείται ενώ υπάρχουν υλικά 
αδιάθετα στις αποθήκες, παράλληλα να παραγγέλλονται κι άλλα. 
Το ίδιο προβληµατικό είναι και η αδυναµία υπολογισµού των ακριβών απαιτούµενων 
ποσοτήτων κάθε είδους. Αυτό έχει σαν αποτέλεσµα, σε περίπτωση έλλειψης να 
καλύπτονται οι ανάγκες µε ενέργειες συµπληρωµατικών προµηθειών, που αρκετές 
φορές οδηγούν σε αυξηµένα κόστη και πιθανόν σε όχι νοµότυπες διαδικασίες (πχ 
απευθείας αναθέσεις λόγω του επείγοντος). Κάποιες άλλες φορές για να το 
αποφύγουν αυτό, ζητούν υλικό πολύ περισσότερο της πραγµατικής τους ανάγκης. 
Η καρδιά αυτού του προβλήµατος, έγκειται στην ελλιπή µηχανογραφική υποστήριξη 
των αρµόδιων τµηµάτων που είναι επιφορτισµένα µε αυτή τη δουλειά. Με τη χρήση 
των εργαλείων που προσφέρει η χρήση της Γενική – Αναλυτικής Λογιστικής, η 
Θεωρηµένη Αποθήκη και τα µηχανογραφικά συστήµατα, µπορούµε να 
παρακολουθούµε τη κίνηση ανά είδος, τι υπόλοιπο υπάρχει στην αποθήκη και έτσι να 
µπορούµε να σχεδιάσουµε τη στρατηγική των προµηθειών.      
Για να αναστραφεί η υφιστάµενη κατάσταση απαιτείται ενίσχυση του ανθρώπινου 
δυναµικού, τόσο σε αριθµό όσο και σε προσωπικό µε γνώσεις και δεξιότητες πάνω 
στο αντικείµενο της δουλειάς, και εκπαίδευση του υπάρχοντος. Χρήση των διάφορων 
τεχνολογιών, ακόµα και συστηµάτων όπως bar code, scanners κλπ. που ενώ στον 
ιδιωτικό τοµέα είναι αυτονόητη η χρήση τους, εδώ φαίνεται να είναι πολυτέλεια. 
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Η έλλειψη µηχανοργάνωσης ή όχι η πλήρης εφαρµογής είναι ένας σοβαρός 
παράγοντας κακοδιαχείρισης. Βλέπουµε έτσι πχ το πληροφοριακό σύστηµα του 
φαρµακείου δεν επικοινωνεί ή δεν είναι συµβατό µε αυτό των νοσηλευτικών 
τµηµάτων / κλινικών. Όταν η παρακολούθηση των αποθεµάτων δεν γίνεται µέσα από 
ένα µηχανογραφικό σύστηµα, παραγγελίες / αιτήµατα φαρµάκου ή υγειονοµικού 
υλικού να γίνονται προφορικά ή χειρόγραφα µε ατοµικές συνταγές. Υπάρχουν 
περιπτώσεις όπου δεν έχει χορηγηθεί η συνολική ποσότητα κάποιων φαρµάκων. 
Αυτό µπορεί να οφείλεται στην αλλαγή της θεραπείας ή στην αποχώρηση του ασθενή 
από το τµήµα κλπ. Συνεπώς εάν δεν έχουµε σωστή παρακολούθηση, πιθανών 
δηµιουργούνται εσφαλµένες εκτιµήσεις των αποθεµάτων σε φάρµακα. Έτσι βλέπουµε 
να έχουµε περιπτώσεις µε πλεονάσµατα (δίδονται υλικά χωρίς να ξεχρεώνονται από 
το σύστηµα) σε κάποια φάρµακα ή άλλες φορές να υπάρχει έλλειµµα (δεν 
ενηµερώνονται τα αιτήµατα των τµηµάτων ενώ δίδονται υλικά). Τα παραπάνω έχουν 
σαν αποτέλεσµα την διαφορά µεταξύ φυσικών και λογιστικών αποθεµάτων. Πολλές 
φορές η εποπτεία και ο έλεγχος των συµβάσεων, καθώς και η υλοποίηση νέων ή 
εκκρεµών παραγγελιών δεν γίνεται µέσω µηχανογραφικού συστήµατος.  
Η κακοδιαχείριση σε ένα τµήµα όπως το φαρµακείο ενός Νοσοκοµείου µπορεί να 
οδηγήσει  πχ σε εικονικές  συνταγογραφήσεις – χρεώσεις φαρµάκων που είναι σε 
επιζήµιο για το Ελληνικό δηµόσιο. Άλλοι λόγοι επίσης που δυσχεραίνουν την 
διαχείριση των αποθεµάτων σε ένα φαρµακείο ακόµα είναι η έλλειψη προσωπικού, η 
ελλιπή σύνδεση µε το µηχανογραφικό σύστηµα (εάν υπάρχει) του τµήµατος 
Προµηθειών, καθυστερήσεις στην ενηµέρωση των συστηµάτων (που οφείλεται 
συνήθως στην έλλειψη προσωπικού), ελλιπή ενηµερώσει τυχόν επιστροφών 
φαρµάκων από τα διάφορα τµήµατα του Νοσοκοµείου προς το Φαρµακείο. 
Σηµαντικό στοιχείο επίσης είναι η αξιοποίηση πλήρως των ήδη εγκατεστηµένων 
πληροφοριακών συστηµάτων καθώς µόνο έτσι µπορεί να γίνει µε ακρίβεια η 
παρακολούθηση όλων των διεργασιών του Φαρµακείου όπως τον έλεγχο των 
αποθεµάτων, συνταγών επιστροφών κλπ. 
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Εικόνα 1 – Πληροφοριακό σύστηµα 
 
Οι παραπάνω εικόνες είναι από το <<περιβάλλον>> ενός προγράµµατος παραγγελιών 
φαρµάκων σε ένα Νοσοκοµείο. Εδώ υπάρχει δυνατότητα από τον χρήστη γιατρό ή 
τον υπεύθυνο παραγγελίας να ζητήσει από το φαρµακείο για τον συγκεκριµένο 
ασθενή, το ανάλογο υλικό, φάρµακο και την ακατάλληλη ποσότητα. 
 
Οι περισσότερες προµήθειες γίνονται ή θα έπρεπε να γίνονται µέσω διαγωνισµών. Η 
γραφειοκρατία που υπάρχει σε όλα τα στάδια κάθε διαγωνισµού, δηµιουργεί µεγάλες 
καθυστερήσεις. ∆ιάφορες επιτροπές φτιάχνονται για τη σύνταξη προδιαγραφών, 
αξιολόγηση τεχνικών και οικονοµικών προσφορών, παραλαβής υλικών κ.α. Αρκετές 
φορές τα µέλη των επιτροπών αυτών είναι επιφορτισµένα µε πολλά και διαφορετικά 
αντικείµενα και δεν διαθέτουν τον απαραίτητο χρόνο.  
Συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποβάλλουν ενστάσεις, που πρέπει να 
εξεταστούν από άλλες επιτροπές και κάποιες φορές θα πρέπει να περιµένουν και την 
έκδοση δικαστικών αποφάσεων.  
Όπως είδαµε και πιο πάνω, ανάλογα µε το ποσό και το είδος του υλικού, εµπλέκονται 
και άλλοι φορείς στις διαδικασίες προµήθειας. Αυτό δηµιουργεί ακόµα περισσότερη 
γραφειοκρατία και καθυστερήσεις. Με τα δεδοµένα του σηµερινού δηµοσίου 
µπορούµε να σκεφτούµε πόσο περίπλοκο και χρονοβόρο, είναι να συνεργαστούν 
διάφοροι οργανισµοί µεταξύ τους. Έτσι πχ υπάρχει περίπτωση για έναν διαγωνισµό 
να πρέπει να συµβάλουν: τα ίδια τα Νοσοκοµεία, η ∆ΥΠΕ, το ΕΚΕΒΥΛ. η ΕΠΥ και 
το Υπουργείο.  
Είναι φανερή η δυσκολία υλοποίηση του έργου.  
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∆ιάγραµµα 8: Παράδειγµα γραφειοκρατίας 
 

 

1.2.2 Έλλειψη πόρων 
Η έλλειψη πόρων συντελεί στην απορύθµιση του συστήµατος, αφού δηµιουργεί κενά 
στην τροφοδοσία του φορέα. Ματαιώνονται παραγγελίες, µεταφέρονται ανάγκες σε 
εξοπλισµό και συντηρήσεις στο µέλλον. Αρκετές φορές µειώνεται και η ποιότητα των 
προσφερόµενων υλικών, αφού επιλέγεται ο µειοδότης.       
Όλοι αυτοί οι παράγοντες και οι χρόνοι πρέπει να λαµβάνονται υπ’ όψιν στον 
προγραµµατισµό των αποθεµάτων και αναγκών.     
 

1.2.3 Παρατηρητήριο τιμών 
 
Ένα άλλο σηµείο που πρέπει να αναφερθεί στην όλη διαδικασία είναι το 
παρατηρητήριο τιµών. Παρ’ όλο που µε τη λειτουργία του έφερε σηµαντικές µειώσεις 
(σε κάποιες περιπτώσεις ακόµα και πάνω από 30%), ο τρόπος λειτουργίας του 
επιφέρει κάποια προβλήµατα. Η περιγραφή των προϊόντων δεν είναι πάντοτε σαφής. 
Υπάρχει δυσκολία αρκετές φορές στην αναζήτηση του προϊόντος που θέλει κάποιος. 
Μια ταξινόµηση των υλικών, βάση των τεχνικών προδιαγραφών, πάνω σ’ ένα ενιαίο 
σύστηµα κωδικοποίησης, θα ήταν αρκετά χρήσιµη. Παρατηρούµε δηλαδή ότι για 
κάποια ιατρικά υλικά άλλη κωδικοποίηση έχει το Υ.Υ.Κ.Α., άλλη ο φορέας και άλλη 
ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
 
Επειδή κριτήριο αξιολόγησης είναι η χαµηλότερη τιµή, το κριτήριο της ποιότητας (πχ 
χρήση υλικών που δεν αντέχουν στο χρόνο), δεν λαµβάνεται υπ’ όψιν, κάτι που στη 
πράξη αποδεικνύεται σηµαντικό, και πολλές φορές τελικά δεν είναι και η πιο 
οικονοµικότερη επιλογή αφού έχει µικρότερο χρόνο ζωής. Αυτό το γεγονός σε 
συνδυασµό ότι µπορεί κάποιος προµηθευτής να προσφέρει σε κάποιο Νοσοκοµείο 
µια τιµή ενός υλικού, αυτή περνάει στο σύστηµα και µετά όλοι οι υπόλοιποι πρέπει 
να προµηθεύονται από αυτή τη τιµή και κάτω ανεξαρτήτου ποιότητας.  
Η διαδικασία αυτή επίσης αποκλείει κάποιες εκπτώσεις / προσφορές που κάνουν οι 
κατασκευαστικοί οίκοι στο εξωτερικό, αφού θα είναι δεσµευτικές οι τιµές για το 
υπόλοιπο χρονικό διάστηµα. Το αποτέλεσµα είναι να δίδονται κατά περιόδους 
Ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός σε ειδικές τιµές µόνο σε ιδιωτικά νοσηλευτικά 
ιδρύµατα.      
  

ΔΥΠΕ

ΕΚΕΒΥΛ

ΕΠΥ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
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1.2.4 Πιστοποίηση των προϊόντων 
 
Ένα άλλο σηµαντικό στοιχείο της όλης διαδικασίας είναι η πιστοποίηση των υλικών 
και γενικά ιατροτεχνολογικών προϊόντων που προµηθεύεται ένα νοσοκοµείο. Γενικά 
υπάρχει αυστηρή νοµοθεσία τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Για τη 
τήρηση της νοµοθεσίας υπάρχουν διαπιστευµένοι φορείς που κάνουν αντίστοιχους 
ελέγχους, και παρέχουν πιστοποιήσεις σε κατασκευαστές, αντιπροσώπους και σε 
προϊόντα.  
Τέτοιοι φορείς είναι πχ ευρωπαϊκά η TUV, ή σε εθνικό επίπεδο έχουµε το ΕΚΑΠΤΥ 
που πιστοποιεί προϊόντα που εντάσσονται στο πεδίο εφαρµογής της Οδηγίας 
93/42/ΕΟΚ και χορηγεί τη σήµανση CE 0653. Επίσης το ΕΚΑΠΤΥ που είναι και 
Οργανισµός Πιστοποίησης Συστηµάτων Ποιότητας, διαπιστευµένος από το Εθνικό 
Σύστηµα ∆ιαπίστευσης (ΕΣΥ∆) ως προς το πρότυπο ENISO17021, πιστοποιεί ακόµα 
συστήµατα ποιότητας σύµφωνα µε τα πρότυπα: EN ISO 9001:2008, EN ISO 
13485:2012, EN 15224:2012 και χορηγεί βεβαιώσεις συµµόρφωσης ως προς την 
Υπουργική Απόφαση ∆Υ8/1348/04 
Σε ότι αφορά το φάρµακο, δεν µπορεί να διατεθεί στην ελληνική αγορά χωρίς άδεια 
κυκλοφορίας από τον Ε.Ο.Φ, που χορηγείται σύµφωνα µε τις αντίστοιχες διατάξεις 
της ∆ΥΓ3(α)/83657 Υπουργικής απόφασης.  
Για τα Ιατροτεχνολογικά προϊόντα που τίθενται στην αγορά, γίνεται έναρξη χρήσης 
τους µόνο εφόσον συµµορφώνονται προς τις απαιτήσεις της ∆Υ8δ/Γ.Π.οικ.130648 
Υπουργικής απόφασης, και για την οποία ο Ε.Ο.Φ. λαµβάνει τα αναγκαία µέτρα ώστε 
να τηρούνται οι όλες οι προϋποθέσεις.   
Η χρήση πιστοποιηµένων προϊόντων, διασφαλίζει τον φορέα ότι τα υλικά που 
χρησιµοποιούνται, είναι κατασκευασµένα και κατάλληλα για χρήση, όπως προβλέπει 
η Ελληνική και Ευρωπαϊκή νοµοθεσία και καλύπτουν τα αντίστοιχα πρότυπα. Αυτό 
είναι προς όφελος των χρηστών.  
Μπορούµε να το δούµε παραδείγµατος χάρη, σε κάποιο συµβάν σε ένα υλικό. Θα 
έχουµε ενηµέρωση στις Ευρωπαϊκές αρχές, τον ΕΟΦ και τους χρήστες για την 
αντιµετώπιση του προβλήµατος, ή ακόµα και την απόσυρση του. Έτσι υπάρχει ένα 
πλέγµα ασφάλειας και εγρήγορσης πάνω σε θέµατα ασφάλειας και προστασίας του 
χρήστη, ακόµα και του ασθενούς. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Κεφάλαιο 2 
 
 

2.1 Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των Αποθεμάτων
 
Οι υπεύθυνοι διαχειριστές των

δύσκολη και υπεύθυνη δουλειά
τα τµήµατα του Νοσοκοµείου

τη λειτουργία της αποθήκης

εξυπηρέτηση µε το λιγότερο
Θα πρέπει να αξιοποιούνται
κάνοντας σωστή τακτοποίηση
υπάρχουν σήµερα για τη διαχείριση
Το προσωπικό που εργάζεται
γνώσεις τους να καλύπτουν
ενηµερώσεις και εκπαιδεύσεις
 

2.2 Έλεγχος  Αποθεμάτων
 
Το σηµαντικότερο σηµείο

επιλέγουµε να παρακολουθούµε
τον τρόπο που παραγγέλνουµε
ακόµα πως αξιολογούµε την
Όλα αυτά συντελούν στο να

αποθήκες υλικού. Λέγοντας

υγειονοµικό υλικό, αντιδραστήρια
µε απώτερο σκοπό να καλύπτο
αυτά ζητούν το κατάλληλο υλικό

αποθέµατα όταν αυτά καλύπτουν
ζητηθούν.  
Έχουµε δύο τρόπους ελέγχου
συνεχούς επιθεώρησης ή µε ένα
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Στο µοντέλο συνεχούς επιθεώρησης

αποθεµάτων της αποθήκης
έχουµε ορίσει γίνονται οι διαδικασίες
 

Βελτιστοποίηση στη Διαχείριση των Αποθεμάτων 

διαχειριστές των αποθεµάτων, καλούνται να φέρουν σε πέρας
υπεύθυνη δουλειά. Πρέπει να τροφοδοτούν συνεχώς και ανελλιπώς

Νοσοκοµείου µε τα απαιτούµενα υλικά. Απαιτείται να
της αποθήκης του µε τέτοιο τρόπο ώστε να έχει τη

το λιγότερο λειτουργικό κόστος. 
αξιοποιούνται στο µέγιστο όλοι οι φυσικοί χώροι  που
τακτοποίηση των υλικών. Να χρησιµοποιεί όλα τα τεχνικά

σήµερα για τη διαχείριση αποθηκών  (Η/Υ, software, barcode
που εργάζεται σ’ αυτό τον τοµέα, θα πρέπει να είναι επαρκές
να καλύπτουν το πεδίο απασχόλησης τους (µέσα από

και εκπαιδεύσεις).  

2.2 Έλεγχος  Αποθεμάτων 

σηµαντικότερο σηµείο στον έλεγχο των αποθεµάτων, είναι ο

παρακολουθούµε τα αποθέµατα στην αποθήκη. Αυτό έχει
παραγγέλνουµε υλικό, πως το διαθέτουµε στα αιτούµενα

αξιολογούµε την σπουδαιότητα κάθε φαρµάκου ή άλλου είδους
συντελούν στο να έχουµε µια ορθή διαχείριση των αποθεµάτων

υλικού Λέγοντας απόθεµα αναφερόµαστε προφανώς στα υλικά
υλικό αντιδραστήρια κλπ) που διαθέτει η αντίστοιχη αποθήκη
σκοπό να καλύπτονται οι ανάγκες των τµηµάτων του Νοσοκοµείου

κατάλληλο υλικό. Φυσικά µπορούµε να πούµε ότι έχουµε
αυτά καλύπτουν τη ζήτηση και υπάρχουν και άλλα διαθέσιµα

τρόπους ελέγχου των αποθεµάτων. Μπορεί να γίνει µε ένα

επιθεώρησης ή µε ένα τρόπο περιοδικής επιθεώρησης. 

 

∆ιάγραµµα 9: Μοντέλα επιθεώρησης 

συνεχούς επιθεώρησης, προβαίνουµε συνεχώς σε

της αποθήκης µας και όταν κάποιο φτάνει στα όρια ασφαλείας
γίνονται οι διαδικασίες παραγγελίας.  

Έλεγχος 
Αποθεμάτων

Μοντέλο 
συνεχούς 

επιθεώρησης

Μοντέλο 
περιοδικής 

επιθεώρησης
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φέρουν σε πέρας µια πολύ 
συνεχώς και ανελλιπώς όλα 
Απαιτείται να οργανώσουν 

ώστε να έχει τη βέλτιστη 

χώροι  που διατίθενται, 
όλα τα τεχνικά µέσα που 

barcode κλπ).  
πρέπει να είναι επαρκές και οι 

τους µέσα από σεµινάρια, 

ων είναι ο τρόπος που 
αποθήκη Αυτό έχει να κάνει µε 

στα αιτούµενα τµήµατα, 
άλλου είδους υλικό κ.α. 

διαχείριση των αποθεµάτων στις 
προφανώς στα υλικά (φάρµακο, 

αντίστοιχη αποθήκη υλικού, 
τµηµάτων του Νοσοκοµείου όταν 

πούµε ότι έχουµε διαθέσιµα 
και άλλα διαθέσιµα όταν 

να γίνει µε ένα σύστηµα 

συνεχώς σε έλεγχο των 
ρια ασφαλείας που 



 

Στο µοντέλο περιοδικής επιθεώρησης
απαιτείται να γίνει παραγγελία
 
Στη διαθεσιµότητα των αποθεµάτων

• Χαµηλά επίπεδα αποθεµάτων

• Υψηλά επίπεδα αποθεµάτων

Ο πιο σηµαντικός λόγος για
αποθεµάτων µπορούµε να πούµε
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Το κόστος διατήρησης είναι
που απεικονίζονται στο παραπάνω
ως κόστος ευκαιρίας είναι η

άλλη επενδυτική κίνηση

χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες
Ο προφανής λόγος που

αποθεµάτων, είναι  η κάλυψη
έχουµε άµεση εξυπηρέτηση

καθυστερήσεις ή αναβολές

κοστολογικό κοµµάτι, µπορούµε
 

∆ιάγραµµα

Κόστος 
ευκαιρίας

περιοδικής επιθεώρησης σε τακτά χρονικά διαστήµατα κρίνεται

γίνει παραγγελία για κάποιο υλικό.  

διαθεσιµότητα των αποθεµάτων έχουµε τις παρακάτω περιπτώσεις
επίπεδα αποθεµάτων 

επίπεδα αποθεµάτων 

σηµαντικός λόγος για τον οποίο κάποιος στρέφεται να έχει χαµηλά
µπορούµε να πούµε ότι είναι το κόστος διατήρησης. 

∆ιάγραµµα 10: κόστος διατήρησης 

είναι ένα µεταβλητό κόστος και οφείλεται στους
απεικονίζονται στο παραπάνω διάγραµµα. Σε συντοµία µπορούµε να

ευκαιρίας είναι η διάθεση οικονοµικών πόρων ( στερώντας
επενδυτική κίνηση ή πιθανών και από δανειοδότηση

χρηµατοδοτηθούν οι ανάγκες σε  αποθέµατα. 
λόγος που συνήθως οδηγούµαστε να έχουµε υψηλά

είναι η κάλυψη των απαιτήσεων των τµηµάτων σ’ αυτά τα

εξυπηρέτηση των αναγκών µε αντίκτυπο ότι  δεν

ή αναβολές σε εξετάσεις, χειρουργεία κλπ. Σε ότι

κοµµάτι µπορούµε να πούµε ότι 

 
∆ιάγραµµα 11: κοστολογικό κοµµάτι 

 

Κόστος 
διατήρησης

Κόστος 
ευκαιρίας

Κόστος 
αποθήκευσης 

και διαχείρισης

Κόστος μείωσης 
αποθεμάτων

Κόστος 
µεταφοράς 

Πληρωµές 
Προµηθευτών 

Κόστος 
Παραγγελίας 

Υψηλά επίπεδα 
Αποθεµάτων 
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διαστήµατα κρίνεται εάν 

τώσεις: 

να έχει χαµηλά επίπεδα 

 

οφείλεται στους παράγοντες 
µπορούµε να πούµε ότι 
στερώντας από κάποια 

νειοδότηση) ώστε να 

έχουµε υψηλά επίπεδα 
τµηµάτων σ αυτά τα είδη. Έτσι 

τι  δεν υπάρχουν 
κλπ Σε ότι αφορά το 
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στο κόστος παραγγελίας περιλαµβάνονται όλα όσα απαιτούνται για να ολοκληρωθεί, 
όπως  η επιλογή προµηθευτή, η ποσότητα κλπ. Το κόστος παραγγελίας δεν εξαρτάται 
από τον όγκο που ζητείται. Σε αντίθεση µε το κόστος µεταφοράς όπου το µέγεθος της 
παραγγελίας µπορεί να το µεταβάλει. Μεγαλύτερες ποσότητες συνεπάγεται 
µαζικότερες µεταφορές άρα καλύτερο κοστολόγιο µε τους µεταφορείς. Το ίδιο 
µπορούµε να πετύχουµε και µε τους προµηθευτές. ¨Όσο µεγαλύτερη µια παραγγελία 
ενός υλικού τόσο καλύτερες τιµές µπορεί να επιτευχθεί. ∆εν είναι το ίδιο να ζητείται 
πχ 500 γάντια µιας χρήσεως µε αγορά 10.000 τεµαχίων. 
 
 

2.3 Κατηγοριοποίηση αποθεμάτων 
 
Σε γενικές γραµµές µπορούµε να χωρίσουµε σε κατηγορίες τα αποθέµατα που 
διαθέτουν οι αποθήκες ενός Νοσοκοµείου µε κριτήριο τον τρόπο χρησιµοποιούνται. 
Έτσι αναφερόµαστε στις εξής περιπτώσεις: 
 

• Αποθέµατα αναµονής 

• Αποθέµατα ασφαλείας 

• Αποθέµατα σε κίνηση 

• Κυκλικό Απόθεµα 

¨Όπως είναι λογικό σε µια Νοσοκοµειακή µονάδα θα πρέπει πάντα να υπάρχει κάποιο 
απόθεµα ασφαλείας σε φάρµακα και άλλα υλικά ώστε να καλύπτει τόσο αυτούς που 
ήδη νοσηλεύονται όσο και για περιστατικά τα οποία µπορεί να προκύψουν.  Στο 
απόθεµα αναµονής µπορούµε να περιλάβουµε τα υλικά εκείνα για τα οποία έχουµε 
µια αβεβαιότητα ως προς την δυνατότητα προµήθειας πιθανόν όταν θα είναι 
αναγκαία. Σαν παράδειγµα µπορούµε να δώσουµε κάποιο εµβόλιο πχ γρίπης , σε 
περίοδο έξαρσης µιας επιδηµίας κατά πόσο θα υπάρχει δυνατότητα προµήθειας της 
απαραίτητης ποσότητας, καθώς η βιοµηχανία φαρµάκου έχει συγκεκριµένη 
δυνατότητα παραγωγής.  Ανάµεσα τώρα σε δύο παραγγελίες που αφορούν ένα υλικό, 
το σύνολο της παραγγελίας ορίζει το κυκλικό απόθεµα. Τέλος έχουµε και το απόθεµα 
σε κίνηση που περιλαµβάνει υλικά που έχουν µεταφερθεί σε διάφορα σηµεία του 
Νοσοκοµείου (πχ Χειρουργείο, ΜΕΝΝ, Νοσηλεία κλπ). Σ’ αυτή τη κατηγορία 
περιλαµβάνουµε και τα υλικά τα οποία έχουν παραγγελθεί άλλα δεν έχουν έρθει 
ακόµα στο Νοσοκοµείο. 



 

 
∆ιάγραµµα

Στις παραπάνω µορφές αποθεµάτων
να πετύχουµε σχετική µείωση
έχουµε πχ να γίνονται µικρότερες
χρειάζονται. Θα πρέπει όµως
πρόβλεψη της ανάγκης. Με αυτόν

ασφάλειας όπως και του κυκλικού
 
 

2.4 Ζήτηση αποθεμάτων
 
Ένα βασικό χαρακτηριστικό
ζήτηση εννοούµε όταν τµήµα
Φαρµακείο  του νοσοκοµείου
 
 

 
∆ιάγραµµα

 
¨Όταν µπορούµε να προβλέψουµε
αντιδραστηρίου, φαρµάκων κλπ

ότι το Ακτινολογικό εργαστήριο
απαιτείται ένας ορισµένος αριθµός

ξέρουµε τη ζήτηση του αναλώσιµου
περιπτώσεις στις οποίες δεν
ποσότητες. Έτσι προγραµµατίζουµε
στατιστικό τρόπο. Έχουµε δηλαδή

Ντετερµινιστική

ζήτηση

 
∆ιάγραµµα 12: µορφές αποθεµάτων 

µορφές αποθεµάτων υπάρχουν διάφορες πρακτικές ώστε να

σχετική µείωση των ποσοτήτων στις αποθήκες. Έτσι µπορούµε

γίνονται µικρότερες παραγγελίες όσο πιο πλησιέστερα της
πει όµως να υπάρχει σωστός προγραµµατισµός όσο

ανάγκης. Με αυτόν τον τρόπο µπορούµε να µειώσουµε τα

και του κυκλικού αποθέµατος 

2.4 Ζήτηση αποθεμάτων 

χαρακτηριστικό των αποθεµάτων είναι η ζήτηση τους
εννοούµε όταν τµήµα αιτείται µια ποσότητα υλικού από την αποθήκη

νοσοκοµείου Εδώ έχουµε να κάνουµε µε δύο περιπτώσεις

 

∆ιάγραµµα 13: ζήτηση αποθεµάτων 

να προβλέψουµε  µε ακρίβεια τη ζήτηση ενός υλικού αναλώσιµου

φαρµάκων κλπ), τότε έχουµε ντετερµινιστικό σύστηµα
Ακτινολογικό εργαστήριο κάθε µήνα κάνει 100 µαστογραφίες

ορισµένος αριθµός φιλµ, και µπορούµε µε απόλυτη
ζήτηση του αναλώσιµου για το επόµενο διάστηµα. Υπάρχουν

στις οποίες δεν είναι δυνατόν να ξέρουµε µε σαφήνεια τις
Έτσι προγραµµατίζουµε σύµφωνα µε τις τελευταίες παραγγελίες
τρόπο Έχουµε δηλαδή ένα στοχαστικό σύστηµα.   

Ζήτηση                
υλικού 

Ντετερµινιστική 
ζήτηση 

Στοχαστική         
ζήτηση 
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πρακτικές ώστε να µπορούµε 
αποθήκες Έτσι µπορούµε να 
πλησιέστερα της στιγµής που 

προγραµµατισµός όσο αφορά την 
µειώσουµε τα αποθέµατα 

τους.  ¨όταν λέµε 
υλικού από την αποθήκη ή το 

δύο περιπτώσεις. 

ενός υλικού (αναλώσιµου, 
ντετερµινιστικό σύστηµα. Ξέρουµε πχ 

µαστογραφίες, συνεπώς 
µε απόλυτη ακρίβεια να 

διάστηµα Υπάρχουν όµως και 
σαφήνεια τις ζητούµενες 

τελευταίες παραγγελίες και µε 
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2.5 Πού δημιουργείται κόστος  
 
Τι εννοούµε λέγοντας κόστος;  
<< Κόστος υπό ευρεία έννοια είναι η διάθεση ή επένδυση αγοραστικής δυνάµεως για 
την απόκτηση υλικών ή άυλων αγαθών και υπηρεσιών, µε σκοπό τη χρησιµοποίηση 
τους για την πραγµατοποίηση εσόδων από πωλήσεις ή την κάλυψη κοινωνικών 
αναγκών>>. Ένα κρατικό νοσοκοµείο υπάγεται στη δεύτερη περίπτωση, αφού 
αποβλέπει κατά κύριο λόγο στην κάλυψη κοινωνικών αναγκών. (Π∆ 146/2003) 
Έχουµε λοιπόν να κάνουµε µ’ ένα σταθερό κόστος που έχει να κάνει µε µισθούς, 
αποσβέσεις κλπ, και µ’ ένα µεταβλητό κόστος, που αφορά υλικά φάρµακα, 
συντηρήσεις, ενέργεια κλπ. 
 
 

 
∆ιάγραµµα 14: Κόστος 

 
Στη διαχείριση γενικά των αποθεµάτων µπορούµε να κατηγοριοποιήσουµε τα κόστη 
ως προς τους παρακάτω παράγοντες: 
 

o Παραγγελία  

o Απόκτηση  

o Αποθήκευση 

Σε αυτούς του τρείς παράγοντες, θα πρέπει ακόµα να προσθέσουµε το κόστος 
διατήρησης του συστήµατος καθώς επίσης και το κόστος έλλειψης κάποιου 
αποθέµατος. 
Ξεκινώντας από το κόστος παραγγελίας, είναι αυτό που περιλαµβάνει όλα τα κόστη 
της διαδικασίας παραγγελίας, όπως λογαριασµοί τηλεφώνων, ταχυδροµικά, έντυπα 
παραγγελιών, παραλαβή αγαθών, έλεγχο τιµολογίων. Αυτό το κόστος είναι σταθερό 
και δεν έχει να κάνει µε το µέγεθος της παραγγελίας, αφού πχ ή ένα φρούτο 
παραγγελθεί ή 100 Kg η διαδικασία είναι ίδια. 
Το κόστος απόκτησης µπορούµε να πούµε ότι περιλαµβάνει το κόστος που απαιτείται 
για να υλοποιηθεί ένα αγαθό µαζί µε το κόστος µεταφοράς του και χαρακτηρίζεται 
από το µοναδιαίο κόστος απόκτησης (€ ανά µονάδα/τεµ).  
Στο κόστος Αποθήκευσης περιλαµβάνονται κόστη όπως έξοδα αποθήκης, φθοράς, 
κόστη ειδικών συνθηκών φύλαξης (πχ ψύξη, θέρµανση, υγρασία κλπ) κ.α. 
 
Σύµφωνα µε τις οικονοµικές καταστάσεις που δηµοσιεύουν πλέον τα Νοσοκοµεία 
(αναφερόµαστε για τα ∆ηµόσια  Νοσοκοµεία), καθώς και µε τα οικονοµικά στοιχεία 
που δίδονται από το Υπουργείο Υγείας µπορούµε να δούµε ενδιαφέροντα στοιχεία 
σχετικά µε το κόστος παρακάτω. 
 
Όπως έχουµε αναφέρει λόγω του δύσκολου οικονοµικού περιβάλλοντος καθώς και 
των δεσµεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα, παρατηρούµε µια συνεχώς µειούµενη 
χρηµατοδότηση σε προµήθειες υλικών. 

Σταθερό κόστος Μεταβλητό 
κόστος 
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Αυτό µπορούµε να το δούµε πως αποτυπώνεται από τα παρακάτω οικονοµικά 
στοιχεία των νοσοκοµείων για τα έτη 2014 και 2015 (Πηγή υπουργείο υγείας). 
 
 
 

 Αγορές Πρώτων και 
Βοηθ. 

Αγορές 
Αναλωσίµων 

∆απάνες - 
Υποχρεώσεις 
Υπηρεσιών 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
2014 

1.181.076.574,04 € 90.052.878,56 € 531.327.550,97 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
2015 

1.071.681.241,15 € 76.124.990,39 € 561.403.639,36 € 

 
Πίνακας 1: οικονοµικά στοιχεία νοσοκοµείων 2014 – 2015 (πηγή Υπουργείο 

Υγείας) 
 

 

 

 

 
 

∆ιάγραµµα 15: Οικονοµικά στοιχεία 
 
και στο κοµµάτι των προµηθειών που µας ενδιαφέρει  
 

Οικονοµικά στοιχεία Νοσοκοµείων 2014 & 2015
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1.200.000.000,00 €

1.400.000.000,00 €

Αγορές Πρώτων και Βοηθ. Αγορές Αναλωσίµων ∆απάνες - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2015
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∆ιάγραµµα 16: Οικονοµικά στοιχεία 

 
 
Οι αγορές Πρώτων και βοηθητικών υλικών αναλύονται στα παρακάτω πεδία: 
 

o Φάρµακο 

o Υγειονοµικό υλικό 

o Ορθοπεδικό υλικό 

o Αντιδραστήρια 

o Υπόλοιπα υλικά 

 
ΕΤΟΣ ΦΑΡΜΑΚΟ 

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ 

ΟΡΘΟΠΕ∆ΙΚΟ 
ΥΛΙΚΟ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ 

2014 543.345.876,86 € 336.521.763,74 € 63.623.619,94 € 148.853.403,41 € 88.731.910,09 € 

2015 448.837.840,33 € 303.603.827,85 € 61.199.954,64 € 138.613.810,70 € 79.425.807,63 € 

 
Πίνακας 2: οικονοµικά στοιχεία νοσοκοµείων 2014 – 2015 (πηγή Υπουργείο 

Υγείας) 
 

1.181.076.574,04 €

1.071.681.241,15 €

90.052.878,56 € 76.124.990,39 €

0,00 €

200.000.000,00 €

400.000.000,00 €

600.000.000,00 €
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1.000.000.000,00 €

1.200.000.000,00 €

Αγορές Πρώτων και Βοηθ. Αγορές Αναλωσίµων

Οικονοµικά στοιχεία Νοσοκοµείων 2014 & 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2015
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∆ιάγραµµα 17: Οικονοµικά στοιχεία 
 

 
 

∆ιάγραµµα 18: Οικονοµικά στοιχεία 
 

Τα Νοσοκοµεία υπάγονται στις διατάξεις του Π.∆. 146/2003 «Κλαδικό Λογιστικό 
Σχέδιο ∆ηµοσίων Μονάδων Υγείας» µε υποχρέωση κατάρτισης οικονοµικών 
καταστάσεων από τη δηµοσίευση του Νόµου. 
 
Με το Κλαδικό Λογιστικό Σχέδιο όπως περιγράφεται στον παραπάνω Νόµο 
θεσπίζεται το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα γενικής και αναλυτικής λογιστικής  
Οι οικονοµικές Καταστάσεις όπως περιγράφονται στο Πδ/146/2003 είναι οι εξής: 
 

o Κατάσταση Ισολογισµού Τέλους Χρήσης  

o Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης  

o Ο Πίνακας ∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων  

o Η Κατάσταση Λογαριασµού Γενικής Εκµετάλλευσης  

o Το Προσάρτηµα Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσης  
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Οικονοµικά στοιχεία Νοσοκοµείων 2014-2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2014 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2015

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 2014 & 2015
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Η Κατάσταση Λογαριασµού Αποτελεσµάτων Χρήσης (ΚΑΧ) δηµοσιεύεται 
υποχρεωτικά µε την Κατάσταση Ισολογισµού Τέλους Χρήσης και τον Πίνακα 
∆ιάθεσης Αποτελεσµάτων. Η  ΚΑΧ είναι µια έκθεση στην οποία αναφέρονται 
συνοπτικά πληροφορίες για τη συγκεκριµένη λογιστική χρήση όπως έσοδα, έξοδα 
κέρδη και ζηµίες. 
Η τήρηση του διπλογραφικού συστήµατος  έχει αναδείξει όλες τις πραγµατικές 
υποχρεώσεις και απαιτήσεις αλλά και την πραγµατική περιουσία των Μονάδων 
Υγείας.  
Μέσω της παρακολούθησης  όλων των αγορών σε αναλυτικούς λογαριασµούς ανά 
κατηγορία ( φάρµακα,  υγειονοµικό  υλικό ,ορθοπεδικό υλικό, αντιδραστήρια και 
λοιπά αναλώσιµα, αναδεικνύονται οι ετήσιες  δαπάνες των νοσοκοµείων σε αγορές 
υλικών. Επιπλέον  η διενέργεια των απογραφών στο τέλος της χρήσης αποτυπώνει τα 
πραγµατικά αποθέµατα που διαθέτουν οι Μονάδες Υγείας. 
Έχοντας το στοιχείο των αγορών και των αποθεµάτων στην έναρξη της χρήσης και το 
ύψος των αποθεµάτων στο τέλος της χρήσης προκύπτουν οι αναλώσεις που 
διενεργήθηκαν στη διάρκεια της χρήσης. Όλα τα παραπάνω είναι χρήσιµα εργαλεία 
για τις ∆ιοικήσεις των Νοσοκοµείων.  
 
 
Θα αναλύσουµε µε βάση τους δηµοσιευµένους ισολογισµούς και τα αναλυτικά 
στοιχεία από του Υπουργείου Υγείας ενδεικτικά δύο Νοσηλευτικά Ιδρύµατα, ώστε να 
µπορέσουµε να δούµε µε πραγµατικά στοιχεία τη τάξη µεγέθους τόσο στα 
οικονοµικά δεδοµένα που αναφερόµαστε όσο και στα σηµεία που θα µπορεί να 
υπάρξει  εξοικονόµηση πόρων.  
 
Θα ξεκινήσουµε πρώτα µε ένα από τα µεγαλύτερα ογκολογικά νοσοκοµεία της 
χώρας, το οποίο διαθέτει τετρακόσιες πενήντα (450) οργανικές κλίνες. Η διάρθρωση 
των υπηρεσιών του είναι ίδια όπως έχουµε περιγράψει πιο πάνω. Απαρτίζεται δηλαδή 
από τις: 1) Ιατρική Υπηρεσία 2) Νοσηλευτική Υπηρεσία 3) ∆ιοικητική Υπηρεσία 4) 
Τεχνική Υπηρεσία.  
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2.6 ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
 
Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015, έχει ως εξής  
 
Ισολογισµός της 31ης ∆εκεµβρίου 2016- 17η χρήση (1 Ιανουαρίου – 31 ∆εκεµβρίου 

2016) 
 
 

 
 
 

Κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
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Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2015, έχει ως εξής  
 

Έξοδα  2015 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού € 29.426.764,87 
Αµοιβές και έξοδα τρίτων « 1.548.503,07 
Παροχές τρίτων « 2.911.095,37 
Φόροι-τέλη « 26.944,44 
∆ιάφορα έξοδα « 2.052.933,66 
Τόκοι και συναφή έξοδα «             566,59 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
κόστος 

« 709.147,29 

Προβλέψεις εκμετ/σης 
« 0,00 

Σύνολο Οργανικών εξόδων 
€ 36.675.955,29 

Έκτακτα και ανόργανα έξοδα + έκτακτες ζηµίες « 65.007,99 
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων « 0,00 
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους « 0,00 

Σύνολο Εκτάκτων εξόδων 
€ 65.007,99 

Αναλώσεις υλικών  « 20.979.696,16 

Σύνολο αναλώσεων 
€ 

20.979.696,16 

Γενικό Σύνολο 
€ 57.720.659,44 

 
Πίνακας 3: έξοδα χρήσης 2015 

 
Οι αναλώσεις των υλικών προκύπτουν από: 
 
Την απογραφή έναρξης αποθεµάτων  + (πλέον) αγορές χρήσης – (µείον) αποθέµατα 
τέλους χρήσης (µετά την απογραφή τέλους χρήσης και την αποτίµηση )  
 
Αυτές αποτυπώνονται στην Κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσης των οικονοµικών 
καταστάσεων και συγκεκριµένα στη θέση «Κόστος Αγαθών και υπηρεσιών». Είναι το 
ποσό των 50.544.732,82 ευρώ. 
 

 
Εικόνα 2 – κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσεως 
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Από το συνολικό ποσό των 29.426.764,47 που αφορά σε µισθοδοσία προσωπικού 
όπως εµφανίζεται στις σηµειώσεις του Ισολογισµού το Νοσοκοµείο λαµβάνει σχετικά 
επιχορήγηση συνολικού ποσού 25.809.113 ευρώ, άρα σηµαντικό µέρος στη 
διαµόρφωση του κόστους παρεχόµενων υπηρεσιών στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
του Ισολογισµού κατέχει η αγορά –αναλώσεις των υλικών , όπως προκύπτει από τη 
παραπάνω ανάλυση 
 
Οι παραπάνω αγορές  δηµιουργούν  υποχρεώσεις οι οποίες αποτυπώνονται στη θέση 
Υποχρεώσεις στο Παθητικό του Ισολογισµού. Το ποσό των υποχρεώσεων αυτών 
στον Ισολογισµό αφορά συσσωρευµένες υποχρεώσεις  και από προηγούµενα χρόνια 
καθώς και υποχρεώσεις από δαπάνες που αφορούν παροχή υπηρεσιών από τρίτους 
προς τα Νοσοκοµεία όπως δαπάνες καθαριότητας φύλαξης κ.λπ. Επίσης 
παρατηρούµε  για την πληρωµή αυτών των υποχρεώσεων οι Μονάδες υγείας 
λαµβάνουν επιχορήγηση που για τη χρήση 2015 ανέρχεται σε 22.375.000 ευρώ όπως 
αναφέρεται στις σηµειώσεις του ισολογισµού . 
 
Το ποσό της επιχορήγησης αυτής εξαρτάται από σχετικές αποφάσεις που 
λαµβάνονται από το Υπουργείο Υγείας  
 
2.6.1 Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου 
2015.  
 
Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, χρηµατοοικονοµικών και 
εκτάκτων εξόδων ανήλθε στο ποσό των  57.720.659,44€. 
 

o Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό των  
50.544.732,82€ 

o Αναλώσεις υλικών 20.979.696,16€ (τα είδη που µας ενδιαφέρουν 
o Υπόλοιπο ποσό αφορούν αµοιβές και έξοδα προσωπικού, παροχές 

τρίτων ∆ΕΚΟ, αποσβέσεις κλπ 
o Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νοσοκοµείου ανήλθαν στο ποσό των  

7.059.701,59€  
o το κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης στο ποσό των 50.650,45€  
o και τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έξοδα τραπεζών)στο ποσό των  566,59€  
o Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των  65.007,99€  

 
∆ιάγραµµα 19: Συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών 

Συνολικό 
κόστος 
παροχής 

υπηρεσιών 

Αµοιβές και 
έξοδα 

προσωπικού, 
παροχές τρίτων 

∆ΕΚΟ, 
αποσβέσεις 

Αναλώσεις 
υλικών 

Κόστος των 
παρεχόµενων 
υπηρεσιών 



 

∆ιάγραµµα 

 
Η ανάλυση των εξόδων της
 
Αµοιβές και έξοδα προσωπικού
Αµοιβές και έξοδα τρίτων 
Παροχές τρίτων 
Φόροι-τέλη 
∆ιάφορα έξοδα 
Τόκοι και συναφή έξοδα 
Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες
κόστος 
Προβλέψεις εκµετ/σης 
Σύνολο Οργανικών εξόδων
Έκτακτα και ανόργανα έξοδα
Έξοδα προηγούµενων χρήσεων
Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους
Σύνολο Εκτάκτων εξόδων
Αναλώσεις υλικών  
Σύνολο αναλώσεων 
Γενικό Σύνολο 

 

2.6.2  Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου 
2016.  

 
Το συνολικό κόστος παροχής

εκτάκτων εξόδων ανήλθε στο
 

o Το κόστος των 
59.837.688,09 € 

o Αναλώσεις υλικών
o Υπόλοιπο ποσό

τρίτων ∆ΕΚΟ

 

 
∆ιάγραµµα 20: κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών 2015

 

των εξόδων της χρήσεως 2016, έχει ως εξής  
 

έξοδα προσωπικού € 32.430.445,13
 « 1.639.850,59

« 3.127.604,12
« 54.820,48
« 1.963.666,3
« 1.940,40

παγίων ενσωµατωµένες στο λειτουργικό « 988.768,30

« 0,00
Οργανικών εξόδων € 40.207.095,34

ανόργανα έξοδα « 22.029,80
προηγούµενων χρήσεων « 0,00

έκτακτους κινδύνους « 0,00
Εκτάκτων εξόδων € 22.029,80

« 26.392.991,54
€ 26.392.991,54
€ 66.622.116,67

Πίνακας 4: έξοδα χρήσης 2016 
 

Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου 

 

κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, χρηµατοοικονοµικών

εξόδων ανήλθε στο ποσό των  66.622.116,67 €. 

κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο

 
Αναλώσεις υλικών 26.392.991,54€ (τα είδη που µας ενδιαφέρουν
Υπόλοιπο ποσό αφορούν αµοιβές και έξοδα προσωπικού
τρίτων ∆ΕΚΟ, αποσβέσεις κλπ 
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υπηρεσιών 2015 

2016 
32.430.445,13 
1.639.850,59 
3.127.604,12 
54.820,48 
1.963.666,31 
1.940,40 

988.768,30 

0,00 
40.207.095,34 
22.029,80 
0,00 
0,00 
22.029,80 
26.392.991,54 
26.392.991,54 
66.622.116,67 

Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου 

χρηµατοοικονοµικών και 

ανήλθε στο ποσό των  

που µας ενδιαφέρουν) 
έξοδα προσωπικού, παροχές 



 

o Τα έξοδα διοικητικής
6.726.633,01€  

o το κόστος λειτουργίας
o και τα χρηµατοοικονοµικά
o Τα έκτακτα έξοδα ανήλθαν

 
 
Από το συνολικό ποσό
προσωπικού όπως εµφανίζεται
Νοσοκοµείο λαµβάνει σχετικά
28.101.042,60 ευρώ  
Το ποσό της επιχορήγησης
εξόφληση υποχρεώσεων
22.460.000,00 ευρώ άρα
παρεχόµενων υπηρεσιών
κατέχει η αγορά –αναλώσεις
παραπάνω ανάλυση 
 
 

 
Εικόνα

 

 
∆ιάγραµµα 

 
 

2.6.3  Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του 2
Νοσοκομείου για το 2016.
 
Σε ότι αφορά τώρα το δεύτερο
σύστηµα δύο ιδρυµάτων περίπου

έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νοσοκοµείου ανήλθαν στο

κόστος λειτουργίας ερευνών και ανάπτυξης στο ποσό των 33.825,37 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα (έξοδα τραπεζών)στο ποσό των

έκτακτα έξοδα ανήλθαν στο ποσό των  22,029,8€  

συνολικό ποσό των 32.430.445,13 που αφορά σε µισθοδοσία
όπως εµφανίζεται στις σηµειώσεις του Ισολογισµού

λαµβάνει σχετικά επιχορήγηση συνολικού ποσού 

επιχορήγησης που εισπράχτηκε στην χρήση 2016 
υποχρεώσεων σε προµηθευτές ανέρχεται στο ποσό

ευρώ άρα σηµαντικό µέρος στη διαµόρφωση του
υπηρεσιών στη Κατάσταση Αποτελεσµάτων του Ισολογισµού

αναλώσεις των υλικών , όπως προκύπτει

Εικόνα 3 – κατάσταση αποτελεσµάτων 

∆ιάγραµµα 21: κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών 2016

Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του 2
Νοσοκομείου για το 2016. 

τώρα το δεύτερο Νοσηλευτικό ίδρυµα, αφορά ένα ενοποιηµένο

ιδρυµάτων περίπου 800 οργανικών κλινών.   
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ανήλθαν στο ποσό των  

33.825,37 €  
στο ποσό των 1,940,4€  

αφορά σε µισθοδοσία 
του Ισολογισµού το 

χρήση 2016 για την 
ανέρχεται στο ποσό των € 

διαµόρφωση του κόστους 
Αποτελεσµάτων του Ισολογισµού 

όπως προκύπτει από τη 

 

 

υπηρεσιών 2016 

Κατανομή των εξόδων στις βασικές λειτουργίες του 2ου 

αφορά ένα ενοποιηµένο 



 

 
Το συνολικό κόστος παροχής

εκτάκτων εξόδων ανήλθε στο
 

o Το κόστος των 
69.107.910,50 € 

o Αναλώσεις υλικών
o Υπόλοιπο ποσό

τρίτων ∆ΕΚΟ

o Τα έξοδα διοικητικής
8.945.005,06€  
 

 
Εικόνα

 

 
∆ιάγραµµα 

 
Από όλα τα παραπάνω φαίνεται
στη διαµόρφωση του συνολικού
υγείας. 
 
 

κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, χρηµατοοικονοµικών

εξόδων ανήλθε στο ποσό των  78.052.915,56 €. 

κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο

 
Αναλώσεις υλικών 14.471.397,54€ (τα είδη που µας ενδιαφέρουν
Υπόλοιπο ποσό αφορούν αµοιβές και έξοδα προσωπικού
τρίτων ∆ΕΚΟ, αποσβέσεις κλπ 

έξοδα διοικητικής λειτουργίας του Νοσοκοµείου ανήλθαν στο

Εικόνα 4 – κατάσταση αποτελεσµάτων χρήσεως 

∆ιάγραµµα 22: κόστος παρεχόµενων υπηρεσιών 2016

παραπάνω φαίνεται ότι οι αναλώσεις υλικών κατέχουν σηµαντική
διαµόρφωση του συνολικού κόστους αγαθών και υπηρεσιών των
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χρηµατοοικονοµικών και 

ανήλθε στο ποσό των  

που µας ενδιαφέρουν) 
έξοδα προσωπικού, παροχές 

ανήλθαν στο ποσό των  

 

 

υπηρεσιών 2016 

σηµαντική θέση 
υπηρεσιών των µονάδων 
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Συγκριτικά από τα οικονοµικά στοιχεία των Νοσοκοµείων για τα έτη 2014 και 2015, 
ενδεικτικά για κάποια Νοσοκοµεία της 1ης ∆ΥΠΕ  και για τις δαπάνες που µας 
ενδιαφέρουν έχουµε τα εξής στοιχεία: 
 
 

 
Αγορές Πρώτων 

και Βοηθ. 
Αγορές 

Αναλωσίµων 
∆απάνες - Υποχρεώσεις 

Υπηρεσιών 
Γ.Ν.Α. "Ο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" 
77.126.794,16 € 1.496.578,59 € 20.119.938,13 € 

ΓΕΝ. 
ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓ. 
ΣΑΒΒΑΣ" 

21.458.949,82 € 1.136.654,73 € 7.569.666,19 € 

Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑΣ 

ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ" 
4.374.416,10 € 389.652,32 € 5.056.727,08 € 

 
Πίνακας 5: ∆απάνες για τα έτη 2014 & 2015 

 
 

 
 

∆ιάγραµµα 23: ∆απάνες για τα έτη 2014 & 2015 
 
 
Η σωστή διαχείριση των αποθεµάτων είναι το ζητούµενο για πολλούς λόγους. Εκτός 
από το προφανές, δηλαδή ότι η συγκέντρωση αποθεµάτων που δεν χρησιµοποιούνται 
ή παραµένουν για µεγάλο χρονικό διάστηµα στις αποθήκες, είναι ένα κόστος για κάθε 
οργανισµό, ειδικά για τα Νοσοκοµεία υπάρχει και άλλου είδους ζηµία.  

0,00 €

10.000.000,00 €

20.000.000,00 €

30.000.000,00 €

40.000.000,00 €

50.000.000,00 €

60.000.000,00 €

70.000.000,00 €

80.000.000,00 €

Αγορές Πρώτων και Βοηθ. Αγορές Αναλωσίµων ∆απάνες - Υποχρεώσεις Υπηρεσιών

Γ.Ν.Α. "Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ" ΓΕΝ. ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ "ΑΓ. ΣΑΒΒΑΣ" Γ.Ν. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ "ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ"
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Εάν δίνονται χρήµατα για υλικά που δεν χρησιµοποιούνται, ή οι ποσότητες που 
αγοράζονται είναι παραπάνω των αναγκών, στερείται το σύστηµα υλικά , φάρµακα 
κ.α. που τα έχει απολύτως ανάγκη.  
Υπάρχει δηλαδή και το κόστος ενός ασθενή που καθυστερεί να κάνει την θεραπεία 
του, που µπορεί να τον επιβαρύνει µε επιπλέον θεραπείες, εξετάσεις, νοσηλεία ή 
ακόµα να κινδυνεύει και η ίδια του η ζωή. Η καθυστέρηση επισκευής ενός 
µηχανήµατος µε αποτέλεσµα την αναβολή κάποιας εξέτασης ή χειρουργείου έχει 
ανάλογα αποτελέσµατα. Όλα αυτά και µπροστά στην αγωνία του ασθενή για την 
υγεία του, πολλές φορές τον στρέφει προς ιδιωτικά θεραπευτήρια, µε αποτέλεσµα 
µεγαλύτερο κόστος για τον ίδιο (που ισοδυναµεί µε κοινωνικό κόστος αφού το 
κράτος αδυνατεί να προσφέρει να αναγκαία στο πολίτη του), αλλά και το χάσιµο 
χρηµάτων των δηµοσίων ιδρυµάτων, αφού δεν γίνονται σ’ αυτά οι εξετάσεις, 
θεραπείες κλπ. 
Επιπλέον έχουµε το κόστος των εγκαταστάσεων που φυλάσσονται τα υλικά. Πιθανόν 
για κάποια να απαιτούνται και κατάλληλες συνθήκες φύλαξης πχ θερµοκρασίας, 
υγρασίας κ.α.  
 
Υπάρχει το κόστος που οφείλεται στη φθορά ή στον περιορισµένο χρόνο λειτουργίας 
(πχ αναλώσιµα patch, µπαταρίες κλπ). Σε κάποιες περιπτώσεις µπορεί να έχει 
αχρηστευθεί ολόκληρη η ποσότητα παραµένοντας πολύ καιρό σε κάποια αποθήκη. 
Ειδικά για υλικά που έχουν λήξη ηµερολογιακά, είναι είδος προς καταστροφή και θα 
πρέπει να συνυπολογιστεί το κόστος καταγραφής αυτών των άχρηστων υλικών, 
καθώς και όλες οι χρονοβόρες διαδικασίες που απαιτούνται για εισηγήσεις από 
επιτροπές καταστροφών και εκποίησης αυτών. Κάποια δε από αυτά θα πρέπει να 
µεταφερθούν για εκποίηση στον Ο.∆.∆.Υ. (ένα επιπλέον κόστος µεταφοράς για το 
κράτος). 
 
Ο πιο συνήθης τρόπος που εφοδιάζονται τα τµήµατα µε υλικό, είναι ότι ο υπεύθυνος 
του τµήµατος ζητάει και παραλαµβάνει από την αποθήκη ότι χρειάζεται. Η ποσότητα 
που λαµβάνει τις περισσότερες φορές, είναι µεγαλύτερη από την άµεση ανάγκη και 
έτσι δηµιουργεί µία <<µικρή>> αποθήκη µε κάποιο στοκ στο τµήµα του. Ο χρόνος 
επάρκειας αυτού του αποθέµατος διαφέρει σε κάθε νοσοκοµείο ακόµα και από τµήµα 
σε τµήµα, και αυτό εξαρτάται από τον κάθε υπεύθυνο. Έτσι έχουµε ένα  πρόβληµα 
παρακολούθησης των αποθεµάτων, αφού εκτός από την αποθήκη υλικού, υπάρχουν 
και αλλού επιµέρους µικρές αποθήκες. Έτσι στο τέλος µιας χρήσης, το κόστος των 
αναλωθέντων φαίνεται µεγαλύτερο από τι είναι στην πραγµατικότητα. Σε συνδυασµό 
µε την έλλειψη µηχανογραφικών συστηµάτων χρέωσης υλικών στους ασθενείς (ο 
ιατρικός φάκελος τις περισσότερες φορές γίνεται χειρόγραφα), δεν γίνεται χρέωση 
υλικών στους ασθενείς, µε αποτέλεσµα να µην εισπράττει έσοδα το ίδρυµα από τα 
ταµεία για τους ασφαλισµένους ή από τους ίδιους τους ασθενείς για τους 
ανασφάλιστους. 
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Εικόνα 5 – ∆οµή συστήµατος 

 
 
 
Θα πρέπει να υπολογίσουµε επίσης και το κόστος σε ανθρωποώρες που ασχολούνται 
µε την όλη διαδικασία προµήθειας, υλοποίησης παραγγελιών, έλεγχο αποθεµάτων, 
εσωτερικής διακίνησης. Ένας σωστός προγραµµατισµός πχ στο στάδιο της 
παραγγελίας, όπως να µην γίνεται κάθε µήνα, αλλά να σχεδιάζονται συνολικά µε 
τµηµατικές προκαθορισµένες παραδόσεις. Αυτό θα µπορούσε να µειώσει το κόστος 
παραγγελίας. 
Τέλος υπάρχει και ένα κόστος από την αδυναµία ελέγχου της ποιότητας των 
χαρακτηριστικών ενός είδους, όπως έχουµε αναφερθεί και νωρίτερα. 
Παραλαµβάνονται υλικά που η ποιότητα τους δεν είναι η ενδεικνυόµενη για 
νοσοκοµειακό περιβάλλον και χρήση. Συνέπεια αυτής της αδυναµίας είναι 
κατανάλωση περισσότερης ποσότητας από το προσφερόµενο υλικό, αστοχία σε 
εξετάσεις, µετρήσεις, µείωση αξιοπιστίας αποτελεσµάτων και κάποιες φορές να 
τίθεται κίνδυνος για την υγεία του ασθενή.  
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Κεφάλαιο 3 
 

3.1 Γενικά 
 
Για τα υλικά που εξετάζουµε και µε τον τρόπο µε τον οποίο γίνονται οι παραγγελίες 
τους, µπορούµε να θεωρήσουµε ότι η διαχείριση των αποθεµάτων ανάγεται στην 
περίπτωση όπου έχουµε σταθερή ζήτηση. Μπορούµε να το δεχτούµε καθώς οι 
πλειοψηφία των περιπτώσεων έχει να κάνει µε συγκεκριµένες ανάγκες σε κάλυψη 
υλικών και αναλώσιµων. Έχουµε δηλαδή µια ρουτίνα εργασιών, επεµβάσεων και 
διαγνωστικών εξετάσεων όπου µε δεδοµένο τον αριθµό των ασθενών που είναι 
περίπου προβλεπόµενος σε σχέση µε την προηγούµενη χρονιά, έχει σαν αποτέλεσµα 
και τη δυνατότητα υπολογισµού της ετήσιας ζήτησης στα είδη που αναφερόµαστε. 
Για υλικά τα οποία πιθανόν να είναι απρόβλεπτη η ζήτησή τους δεν περιλαµβάνονται 
στη µελέτη. Σε κάποιες περιπτώσεις θα υπολογίσουµε και την περίπτωση 
καθυστέρησης της παραγγελίας κατά την παραλαβή. 
Όταν έχουµε διαχείριση αποθεµάτων µε σταθερή ζήτηση και µε την προϋπόθεση ότι 
δεν έχουµε καθυστέρηση ανάµεσα στην παραγγελία και την παραλαβή του υλικού 
στην αποθήκη µπορούµε να σχηµατοποιήσουµε τη ροή της διαδικασίας στο 
παρακάτω διάγραµµα: 
 

 
 

∆ιάγραµµα 24: διαχείριση αποθεµάτων µε σταθερή ζήτηση 
 
Φαίνεται ότι έχουµε την παραλαβή ενός υλικού την χρονική στιγµή t, φθάνοντας στο 
σηµείο Q, όπου είναι η ποσότητα που έχει παραγγελθεί και εισαχθεί στην αποθήκη. 
∆εν έχουµε χρόνο αναµονής από παραγγελία σε παραγγελία και επειδή η ζήτηση 
είναι σταθερή έχουµε την παραπάνω απεικόνιση. 
Αυτό που µας ενδιαφέρει είναι να βρούµε ποια είναι η Οικονοµική Ποσότητα 
Παραγγελίας EOQ, ώστε να έχουµε ελαχιστοποιήσει το Συνολικό Ετήσιο Κόστος TC. 
Γνωρίζουµε την ετήσια ζήτηση D του υλικού που µας ενδιαφέρει, υπολογίζουµε το 
ετήσιο κόστος αποθήκευσης µιας µονάδας του υλικού Kc, όπως και το κόστος 
παραγγελίας Κ. Τότε µπορούµε να βρούµε τη ποσότητα παραγγελίας: 

t 
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Kc

2KD
Q =  

 
Το ετήσιο κόστος παραγγελιών και αποθήκευσης OC και CC υπολογίζεται από τις 
σχέσεις:  
 

 
 
 
και 

 
 
 
 
στη συνέχεια υπολογίζουµε το Συνολικό ετήσιο κόστος TC:  
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Από την παραπάνω σχέση µπορούµε να βρούµε: 
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Η σχέση αυτή δηλώνει την οικονοµική ποσότητα παραγγελίας Q. Και καθώς έχουµε 
τη δεύτερη παράγωγο θετική, έχουµε δηλαδή τοπικό ελάχιστο: 
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Το πρόβληµα γραφικά απεικονίζεται από το παρακάτω σχήµα: 
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∆ιάγραµµα 25: Οικονοµική Ποσότητα Παραγγελίας EOQ 

 
 
∆ηλαδή στο σηµείο EOQ έχουµε το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας όπου είναι το 
µικρότερο Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC. 
Στον ακόλουθο πίνακα φαίνονται ο ορισµός και ο τρόπος υπολογισµού κάθε 
παράγοντα που θα αναζητήσουµε για κάθε υλικό ξεχωριστά. 
 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC=K*(D/Q) 

Κόστος παραγγελίας Κ= Ημερομίσθιο * Ημέρες απασχόλησης 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC=Kc*(Q/2) 

  
 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC = OC + CC 

Πλήθος Ετήσιων Παραγγελιών Ν= D/Q 

Ετήσια ζήτηση D 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 

  
 

Ημέρες μεταξύ δύο παραγγελιών ΤΝ=365/Ν 

 
 

Πίνακας 6: υπολογισµός παραµέτρων  
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3.1.1 ABC ανάλυση 
 
Στην ABC ανάλυση κατατάσσουµε τα αποθέµατα σε τρεις κατηγορίες (A, B, και C) 
µε βάση κάποιο κριτήριο. Έτσι ο αποφασίζων µπορεί να δώσει προτεραιότητα σε 
όποια κατηγορία κρίνει απαραίτητο. Συνήθως στην πρώτη κατηγορία (Α) έχουµε τα 
σηµαντικά υλικά, και στις άλλες δύο (B και C) τα λιγότερο σηµαντικά. Η εφαρµογή 
της µεθόδου γίνεται µε τυχαίο δείγµα και όχι µε το σύνολο των αποθεµάτων.  
¨Όπως έχουµε αναφέρει, το σύνολο των αποθεµάτων είναι διαφορετικά υλικά όπως 
φάρµακα, αντιδραστήρια κλπ. Με την ABC µέθοδο γίνεται ιεράρχηση στο σύνολο 
των προϊόντων, προσδιορίζοντας τους διαφορετική σηµαντικότητα. Μια τέτοια 
ιεράρχηση µπορεί να γίνει πχ ανάλογα µε το κόστος κάθε φαρµάκου, τη ζήτηση του ή 
οτιδήποτε οριστεί από τους διαχειριστές. 
Μια τυπική µορφή της ABC καµπύλης είναι η παρακάτω. Σ’ αυτή τη καµπύλη 
διακρίνουµε τις τρεις περιοχές A, B και C ανάλογα µε το κριτήριο που έχουµε ορίσει 
(πχ ακριβά υλικά). Σε κάποιες περιπτώσεις θα µπορούσαµε να είχαµε περισσότερες 
κατηγορίες όπως πχ και µια D. Πάντως σε κάθε περίπτωση τα υλικά που ανήκουν 
στην Α κατηγορία είναι µεγαλύτερης σπουδαιότητας σε σχέση µε τις άλλες, και των 
Β σε σχέση µε τις C και D (εφόσον υπάρχει). Εµπειρικά φαίνεται ότι θα πρέπει να 
εστιάζουµε στα υλικά της πρώτης κατηγορίας, αφού εκεί υπάρχει το µεγαλύτερο 
ενδιαφέρον και οι βελτιώσεις εκεί δηµιουργούν µεγαλύτερο αποτέλεσµα και όφελος.  
 

 
∆ιάγραµµα 26: τυπική µορφή καµπύλης ABC 

 
Υπάρχουν δύο παράµετροι στην ABC ανάλυση που πρέπει να προσεχθούν. Το ένα 
είναι η επιλογή του κριτηρίου σηµαντικότητας. Η σωστή επιλογή επηρεάζει το 
αποτέλεσµα στην ανάλυση. Η άλλη παράµετρος είναι ότι στις τελευταίες κατηγορίες 
των υλικών (όπως C ή αν υπάρχει κι άλλη D), θα πρέπει να εξεταστούν µε προσοχή 
τα υλικά ως και προς άλλους παράγοντες σηµαντικότητας ώστε να µην αλλοιωθεί το 
αποτέλεσµα της ανάλυσης, καθώς σ ‘αυτές τις κατηγορίες είναι ταξινοµηµένα ως 
αντικείµενα µικρότερης σηµασίας. 
 
 
 
 
 
 
 

∆ιάγραµµα 27: παράµετροι σηµαντικότητας 
 
 

Κριτήριο 
σηµαντικότητας 

Έλεγχος  
σηµαντικότητας  στη 
C 
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3.2 Υλικά δειγματοληψίας προς ανάλυση 
 
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα υλικά τα οποία έχουµε πάρει δειγµατοληπτικά 
προς µελέτη. Αφορά είδη από διάφορες κατηγορίες υλικών, και συνεπώς από 
διαφορετικές αποθήκες. Έτσι έχουµε να κάνουµε µε υλικά όπως αναλώσιµα για 
Ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό (αισθητήρες οξυµετρίας, υγρά αναλυτών αίµατος, φιλµ 
ακτινολογικών µηχανηµάτων), υγειονοµικό υλικό όπως αιµοσταστατική γάζα και 
αντιδραστήρια εργαστηρίων.  

Απογραφή έναρξης Εισαγωγές Περιόδου Εξαγωγές περιόδου 

Α/Α Αποθήκη Είδος Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

1 
Γενικού 
υλικού 

Σωληνάρια RIA 5ml 
πλαστικά 

0 0,00 € 37.000 405,23 € 37.000 405,30 € 

2   
∆είκτες Α-Τεστ βιολογικοί 

ταχείας ερµηνείας C 
0 0,00 € 50 16.808,75 € 50 16.611,23 € 

3   
Γάντια χειρουργικά 
αποστειρ Ν 7,5 

150 28,33 € 33.000 6.299,20 € 30.650 5.343,29 € 

4   
Film 35x43 ψηφιακού 

τύπου 
0 0,00 € 48 9.963,32 € 46 9.548,34 € 

5   
Film 20x25 Ακτινολογ. 

Ψηφιακού τύπου 
5 530,72 € 22 2.335,16 € 27 2.865,87 € 

6   
Film 25x30 Ακτινολογ. 

Ψηφιακού τύπου 
4 657,20 € 39 6.407,70 € 40 6.572,00 € 

7   
Film 25x30 Ψηφιακού 

Μαστογράφου 
1 105,40 € 33 3.487,20 € 34 3.583,60 € 

8 Υγειονοµικού Γάζες 22x22 ΤΕΜ 82.560 839,64 € 480.000 4.452,21 € 517.760 4.924,81 € 

9   
3 way συσκευή σήµανσης 
αρτηριών και φλεβών µε 

χρωµατικά πώµατα 
2.300 338,25 € 16.000 2.070,00 € 14.400 2.164,55 € 

10   
Σύριγγες των 10ml TEM 

(21g) 
0 0,00 € 109.600 4.849,84 € 97.700 4.547,48 € 

11   
Αιµοστατική Γάζα 

(10cmx20cm) 
101 1.109,94 € 360 2.196,71 € 393 3.294,22 € 

12 Αντιδραστήρια 
Ναστράβεστος Sodalime 

(instrasobr)KG 
35 901,13 € 76 242,42 € 98 1.545,29 € 

13   
ID-ABO/RH για 

νεογήννηα Human A-B-
AB- D- Ctl- DAT(AHG) 

0 0,00 € 8 8.434,32 € 8 8.434,32 € 

14   
Liasin Toxo IgM Reagent 

pack  7A82 20 
0 0,00 € 25 7.440,00 € 25 7.440,00 € 

15   Stromatolyser FB Slit 0 0,00 € 18 9.374,40 € 18 9.374,40 € 

16   
Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 

6 AH Gtest/card 
0 0 8 8.316,80 € 8 8.316,80 € 

17   
Αντιδρ. Stromatolyser IM 

10 LIT 
0 0 18 13.392,00 € 18 13.392,00 € 

18 Τεχνικού Αισθητήρες Νεογνικούς 60 952,32 € 360 5.713,92 € 397 6.301,23 € 

19   Χαρτί καρδιοτοκογράφων 0 0,00 € 1.550 1.760,80 € 1.365 1.560,11 € 

20   
Rinse Solution 
(Αναλυτών) 

1 127,72 € 53 6.769,16 € 49 6.258,28 € 

21 Φάρµακο tractocile 45 2.539,35 € 990 55.868,19 € 995 56.547,60 € 

22 
  

Phophylac 300 MCG ANT 
D IMMUNOGLOBIN 58 2.015,45 € 373 12.961,38 € 395 13.857,66 € 

23 
  

Nipogalin DR PD INJ 750 
MG/VIAL BTX1VIAL 230 230,90 € 3.120 2.249,48 € 3.255 4.205,22 € 

24   Pedea 5MG/ML 19 2.505,62 € 148 18.766,77 € 165 21.076,61 € 

 
Πίνακας 7: υλικά δειγµατοληψίας  
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Τα δεδοµένα που έχουµε στην διάθεσή µας, είναι για κάθε είδος από εκτύπωση του 
<<ισοζυγίου ειδών>> για την χρονική περίοδο 1/1/2017 έως 31/12/2017, µέσω του 
πληροφοριακού συστήµατος που διαθέτει το Νοσοκοµείο για κάθε διαχείριση της 
αντίστοιχης αποθήκης. 
 Έτσι έχουµε τα στοιχεία από την απογραφή του κάθε είδους, στο τέλος της 
προηγούµενης οικονοµικής χρήσης (31 ∆εκεµβρίου 2016). Απεικονίζονται στην 
στήλη <<απογραφή έναρξης>>. Είναι δηλαδή, τι απόθεµα υπήρχε για το 
συγκεκριµένο είδος στην αποθήκη εκείνη τη χρονική στιγµή και µε αυτή την 
ποσότητα ξεκινάει το νέο οικονοµικό έτος. Στις <<εισαγωγές περιόδου>>, 
καταγράφονται οι ποσότητες (προµήθεια) για το συγκεκριµένο είδος  που εισήλθαν 
στην αποθήκη. Μπορούµε να ακόµα να δούµε και τις ποσότητες για κάθε υλικό που 
εξήλθαν από την αποθήκη και δόθηκαν στα αιτούντα τµήµατα. Τέλος φαίνονται και 
τα τυχόν υπόλοιπα κατά το τέλος της χρήσης (31-12-2017), δηλαδή πόσα τεµάχια (ή 
ανάλογα τη µονάδα µέτρησης του υλικού πχ σετ, κουτιά κλπ) υπάρχουν απόθεµα 
στην αποθήκη για χρήση. 
Επίσης από την εκτύπωση που δίνει το πληροφοριακό σύστηµα και αφορά το 
<<αναλυτικό καθολικό ειδών>>, µπορούµε να πάρουµε αναλυτικά στοιχεία που 
αφορούν την <<κίνηση>> του υλικού από και προς την αποθήκη, για τη χρονική 
περίοδο που θέλουµε (δηλαδή όλο το έτος 2017). Έτσι µπορούµε να δούµε τι 
ποσότητα σε κάθε παραγγελία εισήλθε στην αποθήκη, πότε έγινε η εισαγωγή τους 
στην αποθήκη και το κόστος του υλικού. Ακόµα φαίνεται κάθε εξαγωγή του υλικού, 
η ποσότητα που δόθηκε, το πότε και τι απόθεµα υπάρχει ακόµα στην αποθήκη. 
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3.2.1 Παραγγελίες και αποθέματα  
 
Χρησιµοποιώντας όλα αυτά τα στοιχεία, µπορούµε να δούµε και να υπολογίσουµε 
συγκεντρωτικά για κάθε είδος τα δεδοµένα που µας ενδιαφέρουν για την µελέτη µας. 
 

Είδος Υπόλοιπο 
Παραγγελίες 
Αριθµός 

Τιµή 
Μονάδας 

Σωληνάρια RIA 5ml 
πλαστικά 0 3 0,01 € 

∆είκτες Α-Τεστ βιολογικοί 
ταχείας ερµηνείας C 0 7 332,22 € 

Γάντια χειρουργικά 
αποστειρ Ν 7,5 2.500 8 0,17 € 

Film 35x43 ψηφιακού 
τύπου 2 6 207,57 € 

Film 20x25 Ακτινολογ. 
Ψηφιακού τύπου 0 3 106,14 € 

Film 25x30 Ακτινολογ. 
Ψηφιακού τύπου 3 5 164,30 € 

Film 25x30 Ψηφιακού 
Μαστογράφου 0 6 105,40 € 

Γάζες 22x22 ΤΕΜ 44.800 13 0,01 € 
3 way συσκευή σήµανσης 
αρτηριών και φλεβών µε 

χρωµατικά πώµατα 
3.900 4 0,15 € 

Σύριγγες των 10ml TEM 
(21g) 11.900 6 0,05 € 

Αιµοστατική Γάζα 
(10cmx20cm) 68 3 8,38 € 

Ναστράβεστος Sodalime 
(instrasobr)KG 13 1 15,77 € 

ID-ABO/RH για νεογήννηα 
Human A-B-AB- D- Ctl- 

DAT(AHG) 
0 8 1.054,29 € 

Liasin Toxo IgM Reagent 
pack  7A82 20 0 11 297,60 € 

Stromatolyser FB Slit 0 11 520,80 € 
Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 6 

AH Gtest/card 0 6 1.039,60 € 

Αντιδρ. Stromatolyser IM 
10 LIT 0 12 744,00 € 

Αισθητήρες Νεογνικούς 23 5 15,87 € 
Χαρτί καρδιοτοκογράφων 185 5 1,14 € 
Rinse Solution (Αναλυτών) 5 5 127,72 € 

tractocile  33 56,83 € 
Phophylac 300 MCG ANT 

D IMMUNOGLOBIN  11 35,08 € 

Nipogalin DR PD INJ 750 
MG/VIAL BTX1VIAL   11 1,29 € 

Pedea 5MG/ML  15 127,74 € 
 

Πίνακας 8 – Υλικά δείγµατος προς επεξεργασία 
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Στον παραπάνω  πίνακα (8) βλέπουµε για το κάθε είδος τι υπόλοιπα αποθέµατος 
υπάρχει στην αποθήκη στο τέλος της χρήσης που µελετάµε, τον αριθµό των 
παραγγελιών που έγιναν κατά την διάρκεια του έτους, καθώς και την τιµή (αξία σε €) 
µονάδας κάθε υλικού. Στον επόµενο πίνακα (9) µπορούµε να δούµε α) στη πρώτη 
στήλη το σύνολο των αποθεµάτων όλου του έτους που είχε η αποθήκη για το κάθε 
είδος που θέλουµε. Είναι το άθροισµα των ποσοτήτων που παραγγέλθηκαν και των 
αποθεµάτων που υπήρχαν κατά την έναρξη της χρήσης (αρχή του χρόνου)  β) Τι 
ποσότητες δόθηκαν στα τµήµατα καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου γ) το µέσο όρο 
κάθε παραγγελίας που γινόταν µέσα στο χρόνο.  
 

 Σύνολα 
 

Είδος Σύνολο = 
παρ+ απόθεµα 

∆όθηκαν =Σ. 
Αποθεµάτων - Υπόλοιπα 

M.O 
Παραγγελίας 

Αισθητήρες Νεογνικούς 420 397 72 
Χαρτί καρδιοτοκογράφων 1550 1.365 330 
Rinse Solution (Αναλυτών) 54 49 10 

Αιµοστατική Γάζα 
(10cmx20cm) 461 393 131 

Film 35x43 ψηφιακού 
τύπου 48 46 8 

Film 20x25 Ακτινολογ. 
Ψηφιακού τύπου 27 27 9 

Film 25x30 Ακτινολογ. 
Ψηφιακού τύπου 43 40 8 

Film 25x30 Ψηφιακού 
Μαστογράφου 34 34 6 

Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 
6 AH Gtest/card 8 8 1 

Αντιδρ. Stromatolyser IM 
10 LIT 18 18 2 

Σωληνάρια RIA 5ml 
πλαστικά 37000 37.000 12500 

∆είκτες Α-Τεστ βιολογικοί 
ταχείας ερµηνείας C 50 50 7 

Γάντια χειρουργικά 
αποστειρ Ν 7,5 33006 30.506 4000 

Γάζες 22x22 ΤΕΜ 390400 345.600 39828 
3 way συσκευή σήµανσης 
αρτηριών και φλεβών µε 

χρωµατικά πώµατα 
16000 12.100 3600 

Σύριγγες των 10ml TEM 
(21g) 109600 97.700 16284 

Ναστράβεστος Sodalime 
(instrasobr)KG 76 63 98 

ID-ABO/RH για νεογήννηα 
Human A-B-AB- D- Ctl- 

DAT(AHG) 
8 8 1 

Liasin Toxo IgM Reagent 
pack  7A82 20 25 25 3 

Stromatolyser FB Slit 18 18 2 
 

Πίνακας 9 –Αποθέµατα υλικών δείγµατος προς επεξεργασία 
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3.3 Ανάλυση δεδομένων 
 

3.3.1 Αποθήκη Τεχνικού Υλικού 
 
Πρώτο υλικό που θα εξετάζουµε είναι οι Νεογνικοί Αισθητήρες. Είναι ένα 
αναλώσιµο υλικό το οποίο χρησιµοποιείται σε monitor παρακολούθησης 
φυσιολογικών παραµέτρων, σε συσκευές µέτρησης οξυµετρίας κλπ. Υπάρχουν 
αρκετοί τύποι  από διάφορους κατασκευαστές και µια βασική κατηγοριοποίηση είναι 
εάν είναι µιας χρήσης ή πολλαπλών. Άλλοι παράµετροι είναι εάν χρησιµοποιούνται 
σε ενήλικες ή παιδιά, η τεχνολογία που χρησιµοποιείται (πχ Massimo, Nellcor κ.α) 
κλπ. Το συγκεκριµένο είδος είναι υλικό µιας χρήσεως, για νεογνά, τεχνολογίας 
Massimo, για χρήση στη Μονάδα Νεογνών. 
Σύµφωνα µε τα δεδοµένα που έχουµε, για το έτος που εξετάζουµε έχουν γίνει για το 
συγκεκριµένο υλικό 5 παραγγελίες, µε ποσότητα 72 τεµ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή 
κάθε δύο µήνες περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου 
υλικού.  
 

Αισθητήρες Νεογνικούς 

 

  
Ημερομίσθιο Ημέρες Υπολογισμός 

Με  

Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 2,00 120,00 
 

Ετήσια ζήτηση D 
  

397,00 
 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 
  

866,24 72,00 

      
Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 

  
55,00 661,67 

  
% 

Τιμή 

Μονάδας   

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 1 μονάδας 
Kc 0,8 15,87 0,13 

 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 

  
55,00 4,57 

      
Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 

  
109,99 666,24 

      
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

% 
  

16,51 % 

      
Ημέρες μεταξύ δύο 

παραγγελιών (έτος 360 

ημερών) 
   

785,51 65,29 

 

Υπολογίζουµε το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα 
αυτό ορίζεται στα 866,24 τεµ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / 
προµήθειας µε αυτή τη ποσότητα είναι περίπου κάθε δύο έτη.  Έτσι µε αυτόν τον 
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τρόπο έχουµε το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 110€ από τα 667€ µε 
την παραγγελία των 72 τεµ. Μπορούµε δηλαδή να καλύψουµε τις ανάγκες µε το 
κόστος των διαδικασιών στο 16,51% του ετήσιου κόστους που έχουµε. 
 
Χαρτί καρδιοτοκογράφων 
 
Την ίδια διαδικασία ακολουθούµε και για τα υπόλοιπα είδη. Το επόµενο υλικό αφορά 
αναλώσιµο υλικό που έχει να κάνει µε την εκτύπωση καρδιοτοκογραφίας σε εγκύους. 
Συνήθως γίνεται η καταγραφή των εµβρυικών παλµών κατά τον προγεννητικό έλεγχο 
ή λίγο πριν τον τοκετό για τον έλεγχο της κατάστασης του εµβρύου και της µητέρας. 
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 1.365 πακέτα. Μέσα στο έτος έχουν 
γίνει 5 παραγγελίες, µε ποσότητα 330 τεµ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε τρεις 
µήνες περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού.  
   

  
Ημερομίσθιο Ημέρες Υπολογισμός 

Με  

Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 1,00 60,00 
 

Ετήσια ζήτηση D 
  

1365,00 
 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 
  

4245,44 330,00 

      
Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 

  
19,29 248,18 

  
% 

Τιμή 

Μονάδας   

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 1 

μονάδας 

Kc 0,8 1,14 0,01 
 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 

  
19,29 1,50 

      
Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 

  
38,58 249,68 

      
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

% 
  

15,45 % 

      
Ημέρες μεταξύ δύο 

παραγγελιών (έτος 360 

ημερών) 
   

1119,68 87,03 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 4245 τεµ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά ανά τρία έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 38,58€ από τα 249,68€ µε την 
παραγγελία των 4245 τεµ. Χρειαζόµαστε δηλαδή το 15,45% του αρχικού ετήσιου 
κόστους. 
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Rinse Solution (Αναλυτών) 
 
Σ’ αυτή την περίπτωση έχουµε ένα αναλώσιµο, το οποίο χρησιµοποιείται στους 
αναλυτές αερίων που καλύπτουν ανάγκες στη µονάδα νεογνών καθώς και άλλων 
τµηµάτων όπως Αναισθησιολογικού, Χειρουργείου κλπ 
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 49 δοχεία. Μέσα στο έτος έχουν 
γίνει 5 παραγγελίες, µε ποσότητα 10 τεµ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε τρεις 
µήνες περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού.  
 

  
Ημερομίσθιο Ημέρες Υπολογισμός 

Με  

Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 2,00 120,00 
 

Ετήσια ζήτηση D 
  

49,00 
 

Ποσότητα 

Παραγγελίας 
Q 

  
135,70 10,00 

      
Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 

  
43,33 588,00 

  
% 

Τιμή 

Μονάδας   

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 1 

μονάδας 

Kc 0,5 127,72 0,64 
 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 

  
43,33 3,19 

      
Συνολικό ετήσιο 

Κόστος 
TC 

  
86,66 591,19 

      
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με 

παραγγελία από 

υπολογισμό 

% 
  

14,66 % 

      
Ημέρες μεταξύ δύο 

παραγγελιών (έτος 360 

ημερών) 
   

997,00 73,47 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 135 τεµ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά κάθε τρία έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 86,66€ από τα 591,19€ µε την 
παραγγελία των 49δοχείων. Μπορούµε λοιπόν µε το 14,66% του αρχικού ετήσιου 
κόστους να ολοκληρώσουµε τη προµήθεια. 
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3.3.2 Υγειονομικού Αποθήκη 
 
Γάζες 22x22 ΤΕΜ 

  Ημερομίσθιο Ημέρες Υπολογισμός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   517.760  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   1.157.451 39.828 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
53,68 € 

1.559,99 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 0,01 € 0,00 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
53,68 € 1,85 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   107,36 € 
1.561,84 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   6,87 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

805 28 

 
3 way συσκευή σήµανσης αρτηριών και φλεβών µε χρωµατικά πώµατα 
 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   14.400  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   73.093 3.600 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
23,64 € 

480,00 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,5 0,13 € 0,00 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
23,64 € 1,16 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   47,28 € 
481,16 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους 

με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   9,83 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο παραγγελιών 
(έτος 360 ηµερών)    

1827 90 
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Σύριγγες των 10ml TEM (21g) 
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   97.700  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   325.544 16.284 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
36,01 € 719,97 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,5 0,04 € 0,00 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
36,01 € 1,80 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   72,03 € 721,77 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   9,98 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

1200 60 

 
Αιµοστατική Γάζα (10cmx20cm) 
 
Το επόµενο υλικό, είναι ένα κοινό υλικό το οποίο δίδεται σε διάφορα τµήµατα όπως 
χειρουργείο, αίθουσα τοκετών, νοσηλεία κλπ. Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο 
είδος είναι 393 πακέτα. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 3 παραγγελίες, µε ποσότητα 120 
τεµ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε τέσσερις µήνες περίπου ολόκληρη τη 
διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού.  
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   393  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   1.758 131 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
26,82 € 

360,00 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,5 6,10 € 0,03 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
26,82 € 2,00 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   53,64 € 
362,00 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   14,82 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 ηµερών)    

1611 120 

Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 1758 τεµ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά κάθε τέσσερα χρόνια. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
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το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 53,64€ από τα 362€ µε την 
παραγγελία των 1758τεµ. Έχουµε δηλαδή 85,18% µείωση της Ετήσιου συνολικού 
κόστους παραγγελίας. 
 

3.3.3 Αποθήκη Γενικού Υλικού 
 

Σωληνάρια RIA 5ml πλαστικά 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   37.000  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   201.345 12.500 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
22,05 € 355,20 

€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 

1 µονάδας Kc 2 0,01 € 0,00 €  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   22,05 € 1,37 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   44,10 € 
356,57 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   12,37 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

1959 122 

 

Δείκτες Α-Τεστ βιολογικοί ταχείας ερμηνείας C 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   50  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   94 7 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
63,51 € 857,14 € 

  
% Τ.Μ.   

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 
1 µονάδας Kc 0,4 

336,18 

€ 
1,34 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
63,51 € 4,71 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   127,03 € 861,85 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   14,74 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

680 50 
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Γάντια χειρουργικά αποστειρ Ν 7,5 

 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 €  

Ετήσια ζήτηση D   30.650  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   74.197 4.000 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   49,57 € 919,50 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,7 0,19 € 0,00 €  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   49,57 € 2,67 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   99,14 € 922,17 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   10,75 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

871 47 
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Στη συνέχεια έχουµε κάποια είδη Film  διαφορετικών διαστάσεων που δίδονται για 
χρήση στο Ακτινολογικό τµήµα. Είναι αναλώσιµο υλικό που χρησιµοποιείται από τα 
απεικονιστικά µηχανήµατα όπως µαστογράφοι (ψηφιακός και αναλογικός), φορητά 
ακτινολογικά  καθώς και ακτινοσκοπικά µηχανήµατα για εκτύπωση των εξετάσεων. 
Στα συγκεκριµένα αναλώσιµα παρατηρείται µια καθυστέρηση στην παραγγελία L 40 
ηµερών. Έτσι πρέπει να υπολογίζεται αυτός ο χρόνος στην διαδικασία υπολογισµού 
της παραγγελίας καθώς και ποια είναι η ποσότητα σε απόθεµα των film στην 
αποθήκη όταν γίνεται η παραγγελία 
 

 
Film 35x43 ψηφιακού τύπου 
 
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 46 σετ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 6 
παραγγελίες, µε ποσότητα 8 σετ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε δύο µήνες περίπου 
ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   46  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   73 8 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   75,69 € 
690,00 

€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 207,57 € 2,08 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
75,69 € 8,30 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   151,38 € 
698,30 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους 

με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   21,68 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο παραγγελιών 
(έτος 360 ηµερών)    

571 63 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 46 σετ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά ανά δύο έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 151,38€ από τα 698,3€ µε την 
παραγγελία των 46σετ. Έχουµε δηλαδή µείωση 78,32% µείωση του ετήσιου 
συνολικού κόστος παραγγελίας. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το χρόνο αναµονής που είναι 40 ηµέρες , για να έχω ελάχιστη 
ποσότητα αποθέµατος  5 σετ,  η επόµενη παραγγελία πρέπει να γίνει σε 531 µέρες 
από την τελευταία παραλαβή του υλικού. 
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Χρόνος Αναμονής L: 40 ηµέρες 

   

Χρόνος Παραγγελίας T: 531 ηµέρες 

 
R T 

Ελάχιστη ποσότητα 

αποθέματος  R 

& 

Ημέρες παραγγελίας 

μετά την 

προηγούμενη 

παραλαβή 

5 531 

 
 

Film 20x25 Ακτινολογ. Ψηφιακού τύπου 

 
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 27 σετ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 3 
παραγγελίες, µε ποσότητα 9 σετ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε τρεις µήνες 
περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   27  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   78 9 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
41,47 € 360,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 
106,14 

€ 
1,06 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
41,47 € 4,78 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   82,93 € 364,78 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   22,74 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   1042 120 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 78 σετ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά ανά τρία έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 82,93€ από τα 364,78€ µε την 
παραγγελία των 78σετ. Με το 22,74% του συνολικού ετήσιου κόστους ολοκληρώνω 
την διαδικασία παραγγελίας. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το χρόνο αναµονής που είναι 40 ηµέρες , για να έχω ελάχιστη 
ποσότητα αποθέµατος  3 σετ,  η επόµενη παραγγελία πρέπει να γίνει σε 1002 µέρες 
από την τελευταία παραλαβή του υλικού. 
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Χρόνος Αναμονής L: 40 ηµέρες 

   

Χρόνος Παραγγελίας T: 1002 ηµέρες 

 
R T 

Ελάχιστη ποσότητα 

αποθέματος  R 

& 

Ημέρες παραγγελίας 

μετά την 

προηγούμενη 

παραλαβή T 

3 1002 

 

Film 25x30 Ακτινολογ. Ψηφιακού τύπου 

 

Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 40 σετ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 5 
παραγγελίες, µε ποσότητα 8 σετ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε δυο µε τρεις µήνες 
περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   40  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   76 8 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
62,79 € 600,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 164,30 € 1,64 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
62,79 € 6,57 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   125,59 € 606,57 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   20,70 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών)    
688 72 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 76 σετ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά κάθε δύο έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 125,59€ από τα 606,57€ µε την 
παραγγελία των 76σετ. Έχω δηλαδή µια εξοικονόµηση από το συνολικό ετήσιο 
κόστος παραγγελίας 79.30% 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το χρόνο αναµονής που είναι 40 ηµέρες , για να έχω ελάχιστη 
ποσότητα αποθέµατος  4 σετ,  η επόµενη παραγγελία πρέπει να γίνει σε 648 µέρες 
από την τελευταία παραλαβή του υλικού. 
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Χρόνος Αναμονής L: 40 ηµέρες 

      

Χρόνος Παραγγελίας T: 648 ηµέρες 
  R T 

Ελάχιστη ποσότητα 

αποθέματος  R 

& 

Ημέρες παραγγελίας 

μετά την 

προηγούμενη 

παραλαβή T 4 648 
 
 

Film 25x30 Ψηφιακού Μαστογράφου 

 

Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 34 σετ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 6 
παραγγελίες, µε ποσότητα 6 σετ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε δυο µήνες περίπου 
ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   34  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   88 6 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
46,43 € 680,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 105,67 € 1,06 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
46,43 € 3,17 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   92,86 € 683,17 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   13,59 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

930 64 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 88 σετ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά δύο µε τρία χρόνια. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε το 
Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 92,86€ από τα 683,17€ µε την 
παραγγελία των 88σετ. Ολοκληρώνεται η διαδικασία µε το 13,59% του υπάρχοντος 
κόστους παραγγελίας. 
Λαµβάνοντας υπ’ όψιν το χρόνο αναµονής που είναι 40 ηµέρες , για να έχω ελάχιστη 
ποσότητα αποθέµατος  4 σετ,  η επόµενη παραγγελία πρέπει να γίνει σε 890 µέρες 
από την τελευταία παραλαβή του υλικού. 
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Χρόνος Αναμονής L: 40 ηµέρες 

   

Χρόνος Παραγγελίας T: 890 ηµέρες 

 
R T 

Ελάχιστη ποσότητα 

αποθέματος  R 

& 

Ημέρες παραγγελίας 

μετά την 

προηγούμενη 

παραλαβή T 

4 890 

 
 
Τα επόµενα υλικά αφορούν µια άλλη κατηγορία ειδών προµήθειας. Είναι 
αντιδραστήρια τα οποία είναι αναγκαία στην ανάλυση των εξετάσεων στους αναλυτές 
των εργαστήριων του Νοσοκοµείου, όπως Βιοχηµικό, Αιµατολογικό, 
Ανοσοβιολογικό κλπ. 
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3.3.4 Αποθήκη Αντιδραστηρίων 
 

ID-ABO/RH για νεογέννητα Human A-B-AB- D- Ctl- DAT(AHG) 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   8  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   15 1 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών 
O

C   
63,63 € 960,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,8 
1.054,29 

€ 
8,43 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 
C

C   
63,63 € 4,22 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   127,26 € 964,22 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   13,20 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

679 45 

 

Liasin Toxo IgM Reagent pack  7A82 20 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   25  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   50 3 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
59,76 € 

1.000,00 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 

1 µονάδας Kc 0,8 
297,60 

€ 
2,38 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
59,76 € 3,57 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   119,52 € 
1.003,57 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   11,91 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   723 43 
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Stromatolyser FB Slit 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   18  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   32 2 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   67,08 € 1.080,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 

1 µονάδας Kc 0,8 
520,80 

€ 
4,17 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
67,08 € 4,17 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   134,16 € 1.084,17 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   12,37 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

644 40 

 

Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 6 AH Gtest/card 

 

Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 8 κιτ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 8 
παραγγελίες, µε ποσότητα 1 σετ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε ένα µε δυο µήνες 
περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   8  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   15 1 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών 
O

C   
63,18 € 960,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,8 
1.039,60 

€ 
8,32 € 

 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 
C

C   
63,18 € 4,16 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   126,37 € 964,16 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   13,11 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 ηµερών)    

684 45 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 15 κιτ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά ανά δύο έτη. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε το Ετήσιο 
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Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 126,37€ από τα 964,16€ µε την παραγγελία 
των 15 κιτ. Μπορούµε δηλαδή µε το 13,11% του ετήσιο συνολικού κόστους να γίνει 
ολοκληρωθεί η διαδικασία. 
 
Αντιδρ. Stromatolyser IM 10 LIT 

 
Η ετήσια ζήτηση για το συγκεκριµένο είδος είναι 18 κιτ. Μέσα στο έτος έχουν γίνει 
12 παραγγελίες, µε ποσότητα 2 κιτ ανά εντολή. Έχουµε δηλαδή κάθε ένα µε δυο 
µήνες περίπου ολόκληρη τη διαδικασία προµήθειας του συγκεκριµένου υλικού. 
 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 60 € 2 120 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   18  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   27 2 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
80,18 € 

1.080,00 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,8 744,00 € 5,95 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
80,18 € 5,95 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   160,35 € 
1.085,95 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   14,77 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών)    
539 40 

 
Το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q και όπως φαίνεται από το πίνακα, υπολογίζεται 
στα 27 κιτ ανά παραγγελία. Η διαδικασία παραγγελίας / προµήθειας µε αυτή τη 
ποσότητα είναι µια (1) φορά κάθε δύο έτη περίπου. Έτσι µε αυτόν τον τρόπο έχουµε 
το Ετήσιο Συνολικό Κόστος TC να µειώνεται στα 160,35€ από τα 1085,95€ µε την 
παραγγελία των 27 κιτ. ¨Έχουµε δηλαδή το 14,77% του αρχικού ετήσιου κόστους. 
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3.3.5 Αποθήκη φαρμάκου 
 

Για την αποθήκη του φαρµάκου στον πίνακα που ακολουθεί φαίνεται το δείγµα που 
έχουµε πάρει για να µελετήσουµε. Για την συγκεκριµένη αποθήκη υπάρχουν κάποιες 
ιδιαιτερότητες όπως έχουµε αναφέρει και στην αρχή της εργασίας. Σε ότι αφορά τον 
προϋπολογισµό και τον τρόπο διαχείρισής του είναι ο εξής. Υπάρχει συγκεκριµένη 
δέσµευση από τις οικονοµικές υπηρεσίες του Νοσοκοµείου που θα πρέπει µέσα από 
αυτή το Φαρµακείο να καλύψει τις ανάγκες του. Έτσι παραγγέλνει τις ποσότητες που 
πιστεύει ότι χρειάζεται (συνήθως µε αναφορά τις προηγούµενες αναλώσεις) µέχρι το 
ποσό που υπάρχει η δέσµευση. Φάρµακα τα οποία έχει λήξει η ηµεροµηνία που 
µπορούν να χρησιµοποιηθούν, εφόσον είναι άρτια η συσκευασία τους επιστρέφεται 
στον προµηθευτή τους και πιστώνεται η αξία τους στον προϋπολογισµό του 
φαρµακείου για επόµενες αγορές. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως έχουµε πει 
γίνεται διαδικασία καταστροφής τους από αντίστοιχες επιτροπές και τον έλεγχο των 
αρµόδιων αρχών (πχ ΣΕΥΠ). 
 
 
 

Απογραφή έναρξης Εισαγωγές Περιόδου Εξαγωγές Περιόδου 

Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία Ποσότητα Αξία 

1ο Φάρμακο 
45 2.539,35 € 990 55.868,19 € 995 56.547,60 € 

2ο Φάρμακο 
58 2.015,45 € 373 12.961,38 € 395 13.857,66 € 

3ο Φάρμακο 
230 230,90 € 3.120 2.249,48 € 3.255 4.205,22 € 

4o Φάρμακο 
19 2.505,62 € 148 18.766,77 € 165 21.076,61 € 

 
 

Πίνακας 10 – Φάρµακα  δείγµατος προς επεξεργασία 
 
 
 
 

 
Παραγγελίες 

(αριθμός) 

Τιμή 

μονάδας 

M.O 

Παραγγελίας 

1ο Φάρμακο 33 56,43 € 30 

2ο Φάρμακο 11 34,75 € 34 

3ο Φάρμακο 11 0,72 € 300 

4o Φάρμακο 15 126,80 € 11 

 
 

Πίνακας 11 – Παραγγελίες φαρµάκων 
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1o Φάρμακο tractocile 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 80 € 0,8 64 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   995  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   613 30 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
103,83 € 

2.122,67 
€ 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 0,6 56,43 € 0,34 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
103,83 € 5,08 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   207,66 € 
2.127,75 

€ 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   9,76 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 ηµερών)    222 11 

 

 

2ο Φάρμακο  Phophylac 300 MCG ANT D IMMUNOGLOBIN 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 80 € 0,8 64 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   395  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   381 34 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
66,27 € 743,53 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 34,75 € 0,35 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
66,27 € 5,91 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   132,55 € 749,44 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   17,69 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών) 
   

348 31 
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3ο Φάρμακο Nipogalin DR PD INJ 750 MG/VIAL BTX1VIAL 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 80 € 0,8 64 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   3.255  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   7.602 300 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
27,40 € 694,40 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 0,72 € 0,01 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   
27,40 € 1,08 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   54,81 € 695,48 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%   7,88 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 

ηµερών)    
841 33 

 

 

4ο Φάρμακο Pedea 5MG/ML 

 

  
Ηµεροµίσθιο Ηµέρες Υπολογισµός Μ.Ο 

Κόστος παραγγελίας Κ 80 € 0,8 64 € 
 

Ετήσια ζήτηση D   165  
Ποσότητα Παραγγελίας Q   129 11 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC   
81,82 € 960,00 € 

  
% Τ.Μ. 

  
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

µονάδας Kc 1 126,80 € 1,27 € 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC   81,82 € 6,97 € 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC   163,65 € 966,97 € 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία από 

υπολογισμό 

%   16,92 % 

Ηµέρες µεταξύ δύο 
παραγγελιών (έτος 360 ηµερών)    

282 24 
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3.4 Συνολική εκτίμηση για τα είδη που αφορούν αναλώσιμα, 
αντιδραστήρια και υγειονομικό υλικό 
 
Συγκεντρωτικά αποτελέσµατα για τα υλικά από τις αποθήκες τεχνικού και 
υγειονοµικού υλικού µπορούµε να δούµε στους παρακάτω πίνακες. Για τα 
συγκεκριµένα δεδοµένα, όπως: το κόστος παραγγελίας, την ετήσια ζήτηση και το 
ετήσιο κόστος αποθήκευσης µιας µονάδας υλικού, έχει υπολογιστεί για διαφορετικές 
ποσότητες παραγγελίας τα αντίστοιχα ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης 
καθώς και το συνολικό κόστος TC. Έτσι πχ για τους Νεογνικούς αισθητήρες 
βλέπουµε τις αντίστοιχες παραµέτρους πως διαµορφώνονται ανάλογα µε την 
ποσότητα παραγγελίας. 
 
 
 

Δεδομένα 
 

Αισθητήρες Νεογνικούς 

Κόστος παραγγελίας Κ 120,00 

Ετήσια ζήτηση D 397,00 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

μονάδας 
Kc 0,13 

 
 
 
 

Αποτελέσματα 
 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 25 50 150 250 400 866 1200 1800 2500 5000 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 1.905,60 952,80 317,60 190,56 119,10 55,01 39,70 26,47 19,06 9,53 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 1,59 3,17 9,52 15,87 25,40 54,98 76,19 114,28 158,72 317,44 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 1.907,19 955,97 327,12 206,43 144,50 109,99 115,89 140,75 177,78 326,97 

  
          

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους 

με παραγγελία από 

υπολογισμό 
% 5,77 11,51 33,62 53,28 76,12 100,00 94,91 78,15 61,87 33,64 

 
Πίνακας 12 – Υπολογισµοί µε διαφορετικές ποσότητες παραγγελίας 

 
 
Με αυτά τα δεδοµένα παίρνουµε τα παρακάτω γραφήµατα στα οποία απεικονίζονται 
τα ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο κόστος, 
συναρτήσει της ποσότητας παραγγελίας. Η µορφή συµπίπτει απόλυτα µε όσα 
αναφέρεται σχετικά στη θεωρία διαχείρισης αποθεµάτων. 
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∆ιάγραµµα 28: ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο 
κόστος 
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Αντίστοιχο πίνακα βλέπουµε πιο κάτω και αφορά το χαρτί για τους 
καρδιοτοκογράφους, πως µεταβάλλονται οι παράµετροι ανάλογα µε την ποσότητα 
παραγγελίας. 
 

Δεδομένα 
 

Χαρτί 

καρδιοτοκογράφ

ων 

    

Κόστος παραγγελίας Κ 60     

Ετήσια ζήτηση D 1.365     

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 μονάδας Kc 0,009088     

Αποτελέσματα 
 

     

Ποσότητα Παραγγελίας Q 4.245 70 330 600 1400 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 19,29 
1.170,0

0 

248,1

8 

136,5

0 
58,5 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 19,29 0,32 1,50 2,73 6,36 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 38,58 
1.170,3

2 

249,6

8 

139,2

3 

64,8

6 

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 
%  3,30 15,45 27,71 

59,4

8 

 
Για τα υγρά βαθµονόµησης  των αναλυτών και για ποσότητα παραγγελίας 6 δοχείων 
έχουµε τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
 

Δεδομένα 
 

Rinse Solution 

(Αναλυτών) 
 

Κόστος παραγγελίας Κ 120  

Ετήσια ζήτηση D 49  

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 μονάδας Kc 0,6386  

Αποτελέσματα 
 

  

Ποσότητα Παραγγελίας Q 136 10 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 43,33 588 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 43,33 3,193 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 86,66 591,193 

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
%  14,66 
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Για το υγειονοµικό υλικό και για ποσότητα παραγγελίας 92 πακέτα δίδονται τα 
παρακάτω: 
 

Δεδομένα 
 

Αιμοστατική 

Γάζα 

(10cmx20cm) 

 

Κόστος παραγγελίας Κ 120  

Ετήσια ζήτηση D 393  

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 μονάδας Kc 0,03  

Αποτελέσματα 
 

  

Ποσότητα Παραγγελίας Q 1758 131 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 26,82 360 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 26,82 1,20 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 53,64 361,2 

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
%  14,82 

 
Για τα φιλµ διαφορετικών διαστάσεων του ακτινολογικού τµήµατος  
(ακτινοσκοπικού, φορητών) και για ποσότητα παραγγελίας 7 σετ έχουµε τα 
παρακάτω: 
 

Δεδομένα 
 

Film 35x43 

ψηφιακού 

τύπου 
 

Film 20x25 

Ακτινολογ. 

Ψηφιακού 

τύπου 

 

Film 25x30 

Ακτινολογ. 

Ψηφιακού 

τύπου 

 

Κόστος 

παραγγελίας 
Κ 120 

 
120 

 
120 

 

Ετήσια ζήτηση D 46 
 

27 
 

40 
 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 

μιας μονάδας 

Kc 
2,07 

  
1.06 

 
1.64 

 

Αποτελέσματα 
   

υπολογισμό 
 

υπολογισμό 
 

Ποσότητα 

Παραγγελίας 
Q 73 8 78 9 76 8 

Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 75,69 690 41,47 360 62,79 600 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 75,69 8,302767 41,47 4,776464 62,79 62,79 

Συνολικό 

ετήσιο Κόστος 
TC 151,38 698,3028 82,93 364,7765 125,59 606,572 

Ποσοστό 

Αρχικού ετ. 

Κόστους με 

παραγγελία 

από 

υπολογισμό 

% 
 

21,68 

  
22.74 

 
20.70 
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Για τα Film του ψηφιακού µαστογράφου µε ποσότητα παραγγελίας  σετ, έχουµε τα 
παρακάτω: 
 

Δεδομένα 
 

Film 25x30 Ψηφιακού 

Μαστογράφου  

Κόστος παραγγελίας Κ 120 
 

Ετήσια ζήτηση D 34 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

μονάδας 
Kc 1.05 

 

    
Αποτελέσματα 

 
υπολογισμός 

 
Ποσότητα Παραγγελίας Q 88 6 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 46,43 680 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 46,43 3,170182 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 92,86 683,1702 

    
Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
% 

 
13.59 

 
Αντιδραστήρια: 
Έχουµε για το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q = 15, τα παρακάτω δεδοµένα,  

Δεδομένα 
 

Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 6 AH 

Gtest/card 

Κόστος παραγγελίας Κ 120 

Ετήσια ζήτηση D 8 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

μονάδας 
Kc 8.31 

   
Αποτελέσματα 

  
Ποσότητα Παραγγελίας Q 15 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 63,18 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 63,18 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 126,37 

   
Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
% 13.11 

 
στη συνέχεια για διαφορετικές ποσότητες παραγγελίας υπολογίζουµε το ετήσιο 
κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο κόστος: 
 

Q 1 2 3 6 8 16 

OC 960 480 320 160 120 60 

CC 4,16 8,32 12,48 24,95 33,27 66,53 

TC 964,16 488,32 332,48 184,95 153,27 126,53 

Και µπορούµε να σχηµατίσουµε τα παρακάτω γραφήµατα αυτών των παραµέτρων 
συναρτήσει της ποσότητας παραγγελίας. 



 69

 
 

 
 
∆ιάγραµµα 29: ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο 

κόστος 
 
Η µορφή και τα αποτελέσµατα των γραφηµάτων είναι τα αναµενόµενα και 
συµπίπτουν µε ότι  γνωρίζουµε από την θεωρία διαχείρισης των αποθεµάτων. 
Για το επόµενο αντιδραστήριο ακολουθούµε τον ίδιο τρόπο εργασίας. Πρώτα έχουµε 
τον πίνακα όπου έχουµε υπολογίσει το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας, στην 
προκειµένη περίπτωση έχουµε Q =27:  
 

Δεδομένα 
 

Αντιδρ. Stromatolyser IM 

10 LIT 

Κόστος παραγγελίας Κ 120 

Ετήσια ζήτηση D 18 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

μονάδας 
Kc 37,2 

   Αποτελέσματα 
 

υπολογισμός 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 27 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 80,18 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 80,18 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 160,35 

   Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
% 7.41 
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Στην συνέχεια για διαφορετικές τιµές του Q (ποσότητα),υπολογίζουµε και 
σχηµατίζουµε τον παρακάτω πίνακα:  
 

Q 1,00 2,00 8,00 11,00 18,00 25,00 50,00 200,00 

OC 2160,00 1080,00 270,00 196,00 120,00 86,40 43,20 14,40 

CC 2,98 5,95 23,,808 32,74 53,57 74,40 148,80 446,40 

TC 2162,98 1085,95 293,81 229,10 173,57 160,80 192,00 460,80 

 
Τα αντίστοιχα γραφήµατα για το ετήσιο κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και 
συνολικό ετήσιο κόστος είναι τα παρακάτω: 
 

 
 
 

 
 
 
∆ιάγραµµα 29: ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο 

κόστος 
 
 
 
Φάρµακο: 
 
Αντίστοιχα έχουµε και για την αποθήκη φαρµάκου τα παρακάτω αποτελέσµατα: 
Έχουµε για το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q =613, τα παρακάτω δεδοµένα, 
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Δεδομένα 
 

1o Φάρμακο 
 

Κόστος παραγγελίας Κ 64 
 

Ετήσια ζήτηση D 995 
 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 

μονάδας 
Kc 0,34 

 

Αποτελέσματα 
 

υπολογισμός 
Μ.Ο 

παραγγελίας 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 613 30 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 103,83 2.122,67 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 103,83 5,08 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 207,66 2.127,75 

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
% 9,76 9,76 

 
στη συνέχεια για διαφορετικές ποσότητες παραγγελίας υπολογίζουµε το ετήσιο 
κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο κόστος: 
 

Ποσότητα 

Παραγγελίας 
Q 30 40 60 100 206 500 995 

Ετήσιο 

Κόστος 

παραγγελιών 

OC 
2122,6

7 

1592,0

0 

1061,3

3 

636,8

0 

309,1

3 

127,3

6 
64,00 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 5,08 6,77 10,16 16,93 34,88 84,65 

168,4

5 

Συνολικό 

ετήσιο Κόστος 
TC 

2127,7

5 

1598,7

7 

1071,4

9 

653,7

3 

344,0

0 

212,0

1 

232,4

5 

Ποσοστό 

Αρχικού ετ. 

Κόστους με 

παραγγελία 

από 

υπολογισμό 

% 9,76 12,99 19,38 31,77 60,37 97,95 89,34 

 
Τα αντίστοιχα γραφήµατα για το ετήσιο κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και 
συνολικό ετήσιο κόστος είναι τα παρακάτω: 
 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης        

Q 30 40 60 100 206 500 995 

CC 5,08 6,77 10,16 16,93 34,88 84,65 168,45 
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Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 

Q 30 40 60 100 206 500 995 

OC 2.122,67 1.592,00 1.061,33 636,80 309,13 127,36 64 

 
 

 
 
 

 
Q 30,00 40,00 60,00 100,00 206,00 500,00 995,00 

OC 2122,67 1592,00 1061,33 636,80 309,13 127,36 64,00 

CC 5,08 6,77 10,16 16,93 34,88 84,65 168,45 

TC 2127,75 1598,77 1071,49 653,73 344,00 212,01 232,45 
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∆ιάγραµµα 30: ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο 
κόστος 

 
2ο Φάρµακο 
 
Έχουµε για το βέλτιστο σηµείο παραγγελίας Q =381, τα παρακάτω δεδοµένα, 
 

Δεδομένα 
 

2ο 

Φάρμακο 
 

Κόστος παραγγελίας Κ 64,00  

Ετήσια ζήτηση D 395,00  

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 1 μονάδας Kc 0,35  

Αποτελέσματα 
 

υπολογισμός 
Μ.Ο. 

παραγγελίας 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 381 34 

Ετήσιο Κόστος παραγγελιών OC 66,27 743,53 

Ετήσιο κόστος αποθήκευσης CC 66,27 5,91 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 132,55 749,44 

Ποσοστό Αρχικού ετ. Κόστους με 

παραγγελία από υπολογισμό 
% 17,69  

 
στη συνέχεια για διαφορετικές ποσότητες παραγγελίας υπολογίζουµε το ετήσιο 
κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο κόστος: 
 

Ποσότητα 

Παραγγελίας 
Q 20 34 50 100 165 200 400 

Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 1264 743,53 505,6 252,8 153,21 126,4 63,2 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 3,47 5,91 8,69 17,37 28,67 34,75 69,5 

Συνολικό ετήσιο 

Κόστος 
TC 1267,47 749,44 514,29 270,17 181,88 161,15 132,7 
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Τα αντίστοιχα γραφήµατα για το ετήσιο κόστος παραγγελιών, αποθήκευσης και 
συνολικό ετήσιο κόστος είναι τα παρακάτω: 
 

 
Ετήσιο κόστος αποθήκευσης 

 

 
Ετήσιο Κόστος παραγγελιών 

 

 
 

∆ιάγραµµα 31: ετήσια κόστη παραγγελιών, αποθήκευσης και συνολικό ετήσιο 
κόστος 
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Για τα υπόλοιπα φάρµακα και για ποσότητα παραγγελίας 300 και 11 τεµ έχουµε τα 
αντίστοιχα αποτελέσµατα: 
 
 

Δεδομένα 
 

3o 

Φάρμακο 
 

4ο 

Φάρμακο 
 

Κόστος παραγγελίας Κ 64,00  64,00  

Ετήσια ζήτηση D 3255,00  165,00  

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 1 μονάδας 
Kc 

0,01 
 

1,27 
 

Αποτελέσματα 
 

υπολογισμό 
ΜΟ 

παραγγελίας 
υπολογισμό 

Μ.Ο 

παραγγελίας 

Ποσότητα Παραγγελίας Q 7601,80 300,00 129,06 11,00 

Ετήσιο Κόστος 

παραγγελιών 
OC 

27,40 694,40 81,82 960,00 

Ετήσιο κόστος 

αποθήκευσης 
CC 

27,40 1,08 81,82 6,97 

Συνολικό ετήσιο Κόστος TC 54,81 695,48 163,65 966,97 

Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους με παραγγελία 

από υπολογισμό 

%  7,88  16,92 
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Μπορούµε τώρα να δούµε για κάθε αποθήκη υλικού και για κάθε είδος ξεχωριστά, τι 
ποσοστό του αρχικού ετήσιου κόστους, απαιτείται, με την βέλτιστη υπολογίσιµη 
ποσότητα παραγγελίας, σε σχέση  µε την παραγγελθείσα  ποσότητα για να έχουµε το 
καλύτερο αποτέλεσµα. 
 

Αποθήκη Α/Α Είδος 
Ποσοστό του 

Αρχικού 
Ε.Κ.Μ.Π.Υ % 

Γενικού 
υλικού 

 
 
 
 
 
 

1 Σωληνάρια RIA 5ml πλαστικά 12,37 

2 
∆είκτες Α-Τεστ βιολογικοί ταχείας 

ερµηνείας C 
14,74 

3 Γάντια χειρουργικά αποστειρ Ν 7,5 10,75 

4 Film 35x43 ψηφιακού τύπου 21,68 

5 Film 20x25 Ακτινολογ. Ψηφιακού 
τύπου 

22,74 

6 
Film 25x30 Ακτινολογ. Ψηφιακού 

τύπου 
20,70 

7 Film 25x30 Ψηφιακού Μαστογράφου 13,59 

Υγειονοµικού 
υλικού 

 
 

8 Γάζες 22x22 ΤΕΜ 6,87 

9 
3 way συσκευή σήµανσης αρτηριών 
και φλεβών µε χρωµατικά πώµατα 

9,83 

10 Σύριγγες των 10ml TEM (21g) 9,98 

11 Αιµοστατική Γάζα (10cmx20cm) 14,82 

12 ID-ABO/RH για νεογήννηα Human A-
B-AB- D- Ctl- DAT(AHG) 

13,20 

13 
Liasin Toxo IgM Reagent pack  7A82 

20 
11,91 

14 Stromatolyser FB Slit 12,37 

15 Αντιδρ. ID-Liss / Coombs 6 AH 
Gtest/card 

13,11 

16 Αντιδρ. Stromatolyser IM 10 LIT 14,77 

Τεχνικού 
υλικού 

 

17 Αισθητήρες Νεογνικούς 16,51 
18 Χαρτί καρδιοτοκογράφων 15,45 
19 Rinse Solution (Αναλυτών) 14,66 

Φάρµακο 

20 tractocile 9,76 

21 
Phophylac 300 MCG ANT D 

IMMUNOGLOBIN 
17,69 

22 
Nipogalin DR PD INJ 750 MG/VIAL 

BTX1VIAL 
7,88 

23 Pedea 5MG/ML 16,92 
 

Πίνακας 13 – Αποτελέσµατα για κάθε αποθήκη και υλικό 
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Τέλος έχουµε για κάθε αποθήκη συνολικά την ποσοστιαία µεταβολή: 
 
 

Αποθήκη 
Ποσοστό Αρχικού ετ. 

Κόστους µε παραγγελία από 
υπολογισµό % 

Γενικού υλικού 16,65 

Υγειονοµικού 10,37 

Αντιδραστήρια 13,07 

Τεχνικού 15,54 

Φάρµακο 13,06 

 
 

Πίνακας 14 – Συνολικό αποτέλεσµα για κάθε αποθήκη 
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Συμπεράσματα 

 
Είδαµε σε έναν οργανισµό και συγκεκριµένα σ’ ένα Νοσοκοµείο (όπου ανήκει στο 
∆ηµόσιο), τις διαδικασίες µέσα από τις οποίες γίνεται η προµήθεια ενός υλικού, που 
µπορεί να είναι φάρµακο, αναλώσιµο υλικό για νοσηλεία ή σε κάποιο ιατρικό 
µηχάνηµα κλπ.  
Μέχρι σήµερα ο µόνος και συνήθης τρόπος µε τον οποίο διαχειρίζεται κάθε φορά η 
εκάστοτε πολιτική ή ακόµα και η διοικητική ηγεσία την οικονοµική δυσκολία, είναι ο 
περιορισµός των κονδυλίων. Αυτό κάποιες φορές γίνεται οριζόντια χωρίς να 
εξετάζονται ουσιαστικά οι πραγµατικές ανάγκες ποσοτικά και ποιοτικά, ή 
καθυστερώντας τις προµήθειες δηµιουργώντας προβλήµατα στην λειτουργία των 
φορέων (εδώ µιλάµε για Νοσοκοµεία). 
Σε ότι αφορά τη διαχείριση πόρων θα πρέπει να γίνει σωστή αξιοποίηση των 
αποκτηθέντων. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ξέρω τι ανάγκες έχω, τι διαθέτω, τι 
ποσότητες πρέπει να αποκτήσω και πότε. Για να µπορεί να γίνει αυτό απαιτείται 
χρήση µηχανογραφικών συστηµάτων όπου τροφοδοτούνται από την σωστή 
πληροφορία, η οποία δίδεται από προσωπικό το οποίο είναι εκπαιδευµένο κατάλληλα 
και υπεύθυνα ενεργεί ως προς αυτή την κατεύθυνση. 
Μέσα σ΄ αυτό το πλαίσιο βλέπουµε ότι οι διαδικασίες που ακολουθούνται χρήζουν 
βελτίωσης. Αυτές έχουν να κάνουν: 

• µε τον τρόπο τον οποίο διαπιστώνεται η ανάγκη ενός υλικού 
• πως διαχειρίζονται το υπάρχον υλικό, δηλαδή τι έχω στην αποθήκη µου, 

αποθέµατα ασφαλείας, πότε παραγγέλλω κλπ 
• γραφειοκρατία στις διαδικασίες παραγγελιών   

Σε αυτό το τελευταίο κοµµάτι διαπιστώνουµε τα µεγάλα περιθώρια βελτίωσης που 
υπάρχουν. Στην παρακάτω εικόνα έχουµε ένα τυπικό έγγραφο αιτήµατος κάποιου 
τµήµατος. Είναι το ίδιο έντυπο που χρησιµοποιείται για κάθε προµήθεια υλικού 
(αναλώσιµου, ανταλλακτικού, αντιδραστήρια κλπ) ή και παροχής υπηρεσίας (πχ µιας 
µηνιαίας συντήρησης κλπ). 
Για το Νοσοκοµείο που µελετάµε µπορούµε να πούµε ότι γίνονται ετησίως περίπου 
στα 2500 αιτήµατα (∆.Ι.Υ&∆.Ν.Υ 302, ∆ΤΥ 448, Φαρµακείο 164, Γρ. ∆ιαχείρισης 
1646). ∆ηλαδή 2500 αιτήµατα θα περάσουν από τα συγκεκριµένα γραφεία και 
υπαλλήλους για υπογραφές εγκρίσεις, ελέγχους κλπ. 
Για ένα οποιοδήποτε υλικό ή υπηρεσία κόστους από 0,1€ έως 20.000€ τα στάδια 
υλοποίησης του είναι τα ίδια. Μπορούµε να διακρίνουµε ότι έχει τουλάχιστον 10 
υπογραφές µέχρι την τελική έγκριση. 
∆ηλαδή έχουµε για ένα υλικό που µπορεί να ζητείται κάθε δίµηνο να πρέπει να 
ασχοληθούν τουλάχιστον 10 άτοµα, άλλο να ζητήσει κάποια προσφορά για να 
προϋπολογίσει, να ετοιµάσει προδιαγραφές, να φτιάξει τα έντυπα, άλλοι υπάλληλοι 
να διακινούν τα χαρτιά (γραµµατείς), άλλοι να ελέγχουν και να εκτελούν διαδικασίες 
που αφορούν τις οικονοµικές υπηρεσίες (δεσµεύσεις ΚΑΕ, πρατήριο τιµών κ.α), 
υπογραφές από διοικητικές υπηρεσίες για εγκρίσεις κλπ. 
Τέλος θα πρέπει να απασχοληθούν αποθηκάριοι, πιθανόν εργάτες για µεταφορά 
υλικών και γενικά ένα σύνολο διαφόρων ειδικοτήτων να είναι συνεχώς σε µια 
εγρήγορση έως ότου ολοκληρωθεί η προµήθεια και φτάσει στον χρήστη που το έχει 
ζητήσει.  
Μπορεί αρχικά να νοµίζει κάποιος ότι δεν είναι και τόσο δαπανηρό ή χρονοβόρο όλο 
αυτό, και εφόσον συνεχώς υπάρχει µια µόνιµη φράση <<δεν υπάρχουν διαθέσιµα 
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χρήµατα>> όλο αυτό που περιγράφουµε να είναι το πιο συµφέρον. Στην 
πραγµατικότητα δεν ισχύει. 

 
 

 
 

Εικόνα 6 –Έντυπο έκτακτης προµήθειας 
 
Αρχικά στο σύνολο του έτους ή ακόµα και σε βάθος χρόνου διετίας ή ακόµα και 
περισσότερο, τα χρήµατα που απαιτούνται δίδονται και πολλές φορές είναι και 
περισσότερα από όσα προϋπολογιζόντουσαν. Αυτό είναι ένα κοµµάτι που είναι 
φανερό και µπορεί εύκολα να διαπιστωθεί. Οι καθυστερήσεις που δηµιουργούνται 
δηµιουργούν προβλήµατα τόσο στη εύρυθµη λειτουργία του οργανισµού, αναβολές 
σε διαγνωστικές εξετάσεις, στις θεραπείες, ακόµα υπάρχουν προβλήµατα και στην 
συντήρηση τεχνικών υποδοµών και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.  
Το κόστος που δηµιουργείται από τους παραπάνω λόγους δεν φαίνεται άµµεσα αλλά 
ποιος µπορεί να υπολογίσει το κόστος ενός ασθενούς τόσο του ίδιου αλλά και του 
ασφαλιστικού του φορέα (δηλαδή του κράτους), όταν αυτός δεν έκανε τον χρόνο που 
έπρεπε µια διαγνωστική εξέταση, δεν διεγνώσθη έγκαιρα κάποιο πρόβληµα και στη 
συνέχεα να υποβλήθηκε σε σειρά πολλών εξετάσεων, θεραπειών, πιθανών 
νοσηλειών, χαµένες ώρες εργασίας για τον ίδιο (και πιθανόν και απώλεια της 
εργασίας του) κ.α.. Το κόστος σε µεγάλη κλίµακα περιπτώσεων, πιθανόν να 
ισοδυναµεί σε µεγάλα ποσά. 
Σε ότι αφορά την γραφειοκρατία που παρατηρούµε, και εκτός από το κόστος της 
ετήσιας παραγγελίας (όπως υπολογίσαµε στην εργασία) το οποίο είναι ένα δεδοµένο, 
πρέπει να δούµε και µια ακόµα παράµετρο που θα αναλύουµε αµέσως τώρα. Σ’ όλη 
την διαδικασία που επαναλαµβάνεται για το ίδιο είδος δύο τρεις και ακόµα 
περισσότερες φορές, απασχολούνται υπάλληλοι διάφορων ειδικοτήτων. Έτσι έχουµε 
µηχανικούς, οικονοµικούς, φαρµακοποιούς, βιολόγους, γιατρούς να απασχολούνται 
για θέµατα άσχετα µε το αντικείµενο της εργασίας τους. Να βρίσκονται µπροστά 
πολλές φορές σε κυκεώνα νόµων, ερµηνειών και ακατανόητων δυσκολιών, 
απογοητεύοντάς τους (κάποιες φορές και θυµώνοντας τους), να τους αποσυντονίζουν 
από το έργο τους και να µην έχουν και το αποτέλεσµα που επιζητούν. Το αυτονόητο 
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πολλές φορές δεν είναι εφικτό. Έτσι έχουµε πχ γιατρούς που αντί να εξετάζουν και να 
προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στους ασθενείς τους, να τρέχουν από τµήµα σε τµήµα 
να µπορέσουν να πάρουν κάποιο αναλώσιµο ή κάποιο υλικό που χρειάζονται, 
µηχανικούς να ψάχνουν να <<βρουν>> τα υλικά που χρειάζονται τα συνεργεία τους 
(εφόσον διαθέτουν;), χαµένος χρόνος ο οποίος κοστίζει, δηµιουργεί αναστάτωση στη 
ροή λειτουργίας του οργανισµού και ο υπολογισµός αυτής της ζηµίας δεν φαίνεται σε 
κάποιον οικονοµικό δείκτη τον οποίο παρακολουθούν οι διοικούντες.  
 
Θα αναρωτιέται κανείς, καλά υπάρχουν κάποιοι που η υπάρχουσα κατάσταση κάνει 
την εργασία τους εύκολη, αποδοτική, τους εξυπηρετεί και δεν είναι διαθέσιµοι να 
αλλάξουν κάτι; Σε αυτό το µόνο που µπορεί να αναλογιστεί κανείς είναι ότι µέσα σε 
ένα δαιδαλώδες σύστηµα δηµιουργούνται ανάγκες και απαραίτητες θέσεις εργασίες, 
οι οποίες µε µια καλύτερη οργάνωση πιθανών να πρέπει να καταργηθούν. Κάτι πολύ 
δυσάρεστο σε αυτούς που θα συµβεί, και εάν επίσης νιώθουν ότι δεν θα µπορούν να 
προσαρµοστούν στις νέες απαιτήσεις να είναι πολέµιοι σε κάθε νέα τροποποίηση της 
εργασίας τους.  
Κάποιες άλλες φορές όλο αυτό το <<µπλεγµένο>> σύστηµα µπορεί να ευνοεί την 
ανάπτυξη συµφερόντων σε όσους συµµετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες. Έτσι οι 
σαφής και ξεκάθαρες διαδικασίες ανατρέπουν τις υπάρχουσες νοοτροπίες. 
      
Το ερώτηµα είναι τώρα, µπορεί να αλλάξει αυτή η κατάσταση; Η απάντηση δεν είναι 
εύκολή. Πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες δεκαετιών. Θα πρέπει να δοθεί ένα όραµα 
και µια πίστη ότι όσοι εµπλέκονται και δίνουν ζωή σε ένα οργανισµό, κάθε ένας από 
αυτούς είναι ένας πολύ σηµαντικός παράγοντας και η συνεισφορά του θα πρέπει να 
αναγνωρίζεται όχι µόνο οικονοµικά αλλά και ηθικά.  
Απαιτείται συνεχής και διαρκής εκπαίδευση του προσωπικού για κάθε έναν στον 
τοµέα του αλλά και µια γενική εκπαίδευση για το πόσο σηµαντικό είναι σε µια 
<<αλυσίδα>>  να δουλεύουν όλοι οι εµπλεκόµενοι κρίκοι χωρίς υστέρηση και να 
γνωρίζουν τι επίπτωση έχει η δυσλειτουργία η δικιά τους στους υπόλοιπους. Έτσι 
µπορεί να δηµιουργηθεί µια αίσθηση υπευθυνότητας και να µην παρατηρείται το 
φαινόµενο ότι’ η δικιά µου αδυναµία χάνεται στο σύνολο.    
Η χρήση της τεχνολογίας θεωρείται αυτονόητη. Τα συστήµατα µηχανοργάνωσης 
είναι αναγκαία σε όλα τα τµήµατα και στάδια της διαχείρισης υλικών και 
προµηθειών.  
Προγραµµατισµός τόσο σε επίπεδο διαπίστωσης αναγκών σε υλικά, υπηρεσίες, 
φάρµακα κλπ είναι πρωταρχικός σκοπός. Σε επόµενο στάδιο θα πρέπει να γίνεται 
αξιολόγηση αυτών των αναγκών και ιεράρχησης τους. Τέλος θα πρέπει ο τρόπος 
προµήθειας τους να γίνεται µε συγκεντρωτικούς διαγωνισµούς ώστε να µην έχουµε 
αυτόν τον κατακερµατισµό σε µικρές παραγγελίες, ατελείωτων έκτακτων 
σηµειωµάτων, από το πιο απλό µέχρι κάθε είδους υλικό. Έτσι έχουµε λιγότερες 
επαναλαµβανόµενες διαδικασίες, απελευθέρωση ανθρώπινου δυναµικού, επίτευξη 
καλύτερων τιµών σε προϊόντα και υπηρεσίες και καλύτερη οργάνωση στις 
προµήθειες που έχουµε ανάγκη.  
Μπορεί κάποιος να πει, καλά µπορώ να πάρω 10 τόνους πατάτες για τα µαγειρεία 
ώστε να πετύχω καλύτερη τιµή; Που θα τα αποθηκεύσω; Τέτοιους είδους θέµατα 
µπορούν να επιλύονται σύµφωνα µε τους όρους που ορίζονται σε έναν διαγωνισµό, 
Έτσι σε µια τέτοια <<τεχνική>> δυσκολία, η λύση θα ήταν η σταδιακή παράδοση του 
υλικού σύµφωνα µε την κατανάλωση και την δυνατότητα αποθήκευσης του στο 
Νοσοκοµείο. 
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Τέλος η ορθολογική χρήση κάθε πόρου που διαθέτουµε είναι πολύ σηµαντικό. 
Σεβασµός στην αξία κάθε πράγµατος που χρησιµοποιείται και να µην σπαταλιέται 
άσκοπα είναι ίσως ο καλύτερος παράγοντας στην εξοικονόµηση χρηµάτων. Κάθε 
υπάλληλος θα πρέπει να γνωρίζει ακριβώς ποιες είναι οι ανάγκες του, να τις 
προσδιορίζει ακριβώς και τεκµηριωµένα, και στο σωστό χρόνο σε συνεργασία µε τα 
αρµόδια τµήµατα να τις δηλώνει ώστε να γίνονται έγκαιρα οι κατάλληλες ενέργειες. 
¨Όλα τα παραπάνω προφανώς δεν µπορούν να λύσουν στο σύνολο τα προβλήµατα 
που υπάρχουν σχετικά µε τις προµήθειες στα Νοσοκοµεία. Η ανοµοιογένεια που 
υπάρχει σε κάθε φορέα (στις διαδικασίες, στα είδη που θέλει κλπ) είναι καθοριστικό 
στοιχείο. Η βελτιστοποίηση της διαχείρισης των προµηθειών των Νοσοκοµείων είναι 
το ζητούµενο. Μέσα από την εργασία είδαµε ότι κάνοντας σωστή διαχείριση στους 
πόρους, βρίσκοντας ποιες ποσότητες είναι οι κατάλληλες για τις παραγγελίες µας 
µπορούµε να απελευθερώσουµε και να εξοικονοµήσουµε σηµαντικό κοµµάτι σε 
ανθρώπινο δυναµικό. Έτσι µπορούµε να αξιοποιήσουµε αυτές τις ώρες εργασίας στο 
πραγµατικό και ουσιαστικό έργο που είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη που ζητά την 
υπηρεσία του Νοσοκοµείου που είναι και ο σκοπός της ύπαρξης του όπως αναφέραµε 
στην αρχή της εργασίας.     
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Φορείς 
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• http://www.moh.gov.gr/ 

• http://www.1dype.gov.gr/ 
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•  
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Τυπικά έντυπα για εσωτερικές διαδικασίες όπως παραγγελίας υλικού, χορήγησης κλπ 
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Οικονοµικά στοιχεία των Νοσοκοµείων για τα έτη 2014 & 2015 
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