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Ευχαριστούμε! 

• Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών  
 του Υπουργείου Υγείας 
 Δ/νση Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης  
 Τμήμα Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπ/σμου Φορέων Υπηρεσιών 

Υγείας  

• Τo Αυτοτελές Γραφείο Στατιστικής του Υπουργείου Υγείας. 

• Τη Διεύθυνση Πληροφορικής του Υπουργείου Υγείας. 

• Τις Υ.Πε. & τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. για το συντονισμό και την ενημέρωση 

του Esy.net. 
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Συνοπτικά Αποτελέσματα 
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Αποτελέσματα Οικονομικών δεικτών. 
 
Γενική παρατήρηση είναι η μείωση των δαπανών αγαθών - πρώτων και βοηθητικών υλών αλλά και 
υπηρεσιών  στο σύνολο των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε σύγκριση με το 2012. 
 

•Μείωση δαπανών στο Ε.Σ.Υ. κατά 12,36% 

•Μείωση δαπανών των τεσσάρων (4) κατηγοριών (Φάρμακο, Υγειονομικό & Ορθοπεδικό Υλικό, 
Αντιδραστήρια) κατά 11,79% 

•Μείωση δαπανών για αγορά υπηρεσιών κατά  7,63% 
 

Αποτελέσματα Οικονομικών Υποχρεώσεων προς τρίτους. 
 
•Αποπληρωμή  των Υποχρεώσεων προς τρίτους, μέχρι και 31/12/2011, σε ποσοστό 98%-100% στο σύνολο 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
•Αποπληρωμή  των Υποχρεώσεων προς τρίτους, μέχρι και 31/12/2012, σε ποσοστό 65%-75% στο σύνολο 
των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. 
•Εξέλιξη του προγράμματος προμηθειών: 

Κοινές προμήθειες διασυνδεόμενων Νοσοκομείων σε ποσοστό 8%-16% 
Κοινές προμήθειες Νοσοκομείων σε ποσοστό 3%-9% 
Προμήθειες που διενεργούνται από το ίδιο το Νοσοκομείο σε ποσοστό 59%-82% 

•Αποτελεσματική  απορρόφηση ΕΣΠΑ, οι αναληφθείσες δράσεις  βρίσκονται σε ικανό αριθμό στη 
διαδικασία ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών (προσυμβατικός έλεγχος, συμβασιοποίηση του 
έργου) και των διαδικασιών ολοκλήρωσης της δράσης.    
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Αποτελέσματα Οικονομικών & Λειτουργικών δεικτών. 

 

•Μείωση εσόδων από επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία (5€) κατά 6,08% 

•Μείωση εσόδων από νοσηλευτική δραστηριότητα κατά 2,19% 

•Αύξηση εσόδων από την ολοήμερη (πρώην απογευματινή) λειτουργία κατά 16,22%  

 

Αποτελέσματα Λειτουργικών δεικτών. 

 

•Μείωση νοσηλευθέντων ασθενών κατά 0,47% 

•Μείωση στην προσέλευση ασθενών στα επείγοντα εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΠ) κατά 2,96% 

•Μείωση διαγνωστικών, επεμβατικών και εργαστηριακών εξετάσεων κατά 12,65% 

•Μείωση χειρουργικών επεμβάσεων κατά 0,12% 

•Αύξηση στην προσέλευση ασθενών στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία (ΤΕΙ) κατά 3,43% 

•Αύξηση στην προσέλευση ασθενών στην ολοήμερη (πρώην απογευματινή) λειτουργία κατά 3,28% 
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Διαπίστωση 
 

Το σύστημα, έπειτα από μια περίοδο αύξησης της προσέλευσης ασθενών, εξ 
αιτίας της κρίσης, στην οποία σημειώθηκε ταυτόχρονη μείωση των διαθέσιμων 
οικονομικών πόρων, παρουσιάζει εικόνα σταθεροποίησης. Η σταθεροποίηση 
αυτή συνίσταται στο γεγονός ότι η ζήτηση των υπηρεσιών από τα νοσοκομεία 

του Ε.Σ.Υ. δείχνει μικρές αυξομειώσεις σε σχέση με την υψηλή προσέλευση που 
παρουσιάστηκε τα πρώτα χρόνια της κρίσης, με αποτέλεσμα τα νοσηλευτικά 

ιδρύματα να καταφέρουν να λειτουργήσουν στα πλαίσια των προϋπολογισμών 
που είχαν στη διάθεση τους. 

 

 



Μεθοδολογία  
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Ο απολογισμός του 2013 αποτελεί προϊόν επεξεργασίας των στοιχείων του Esy.net με την επιφύλαξη στην 
ποιότητα των πρωτογενών δεδομένων που καταχωρούνται από τα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. 

 
Για την ομοιογενή σύγκριση των Οικονομικών και Λειτουργικών Δεικτών των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. έγιναν 

οι κάτωθι παραδοχές: 
•Κατανομή των Νοσοκομείων σύμφωνα με τη δυναμικότητα των κλινών. 

0-100 κλίνες μικρά νοσοκομεία 
101-250 κλίνες μικρομεσαία νοσοκομεία 
251-400 κλίνες μεσαία νοσοκομεία 
> 400 κλινών μεγάλα νοσοκομεία 

•Κατανομή Νοσοκομείων σύμφωνα με την κατάταξη σε : 
Ειδικά 
Ψυχιατρικά 
Ογκολογικά 

•Στην αξιολόγηση δεν συμπεριλαμβάνονται τα Νοσοκομεία Ειδικού Καθεστώτος (ΩΝΑΣΕΙΟ και ΓΝ 
«Παπαγεωργίου»). 

 
Για κάθε κατηγορία αξιολόγησης επιλέγονται τα 5 νοσοκομεία που παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα 

και τα 5 που παρουσιάζουν αρνητικά αποτελέσματα (τηρουμένων των ειδικών διαφοροποιήσεων π.χ. 
ογκολογικά, ψυχιατρικά) 
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•Η διαγραμματική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων επεξεργασίας των πρωτογενών 
δεδομένων του Esy.net, έχει υλοποιηθεί σε απόλυτες τιμές κατά τα έτη 2012 vs 2013 αλλά και 
σε ποσοστιαία μεταβολή των δεδομένων-τιμών, που καταγράφηκαν το 2013,  σε σχέση με τα 
αντίστοιχα δεδομένα – τιμές, που καταγράφηκαν το 2012.  

•Η ανωτέρω τηρούμενη διαδικασία διαγραμματοποίησης, που περιγράφηκε, έχει σαν 
αποτέλεσμα την εξαγωγή των δεικτών αύξησης και μείωσης των Οικονομικών & Λειτουργικών 
δεικτών, ανά Υ.Πε.  Και την Επικράτεια. 

•Η διάταξη αποτύπωσης των αποτελεσμάτων διαχωρίζεται στους: 

Οικονομικούς Δείκτες 

Λειτουργικούς Δείκτες 

Συνδυαστική Αξιολόγηση βάσει Οικονομικών Λειτουργικών Δεικτών βασιζόμενη στις 
εισροές και εκροές κάθε Νοσοκομείου. 

 


