.

ΣΧΕΔΙΟ –

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ -ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΟΜΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ & ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΔΙΠΛΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ&
ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ α΄& β΄ΒΑΘΜΟΥ,
ΣΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

Αθήνα 22/ 09 / 2009
ΑΠ ΔΥ…/Γ.Π.

ΘΕΜΑ : Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δημοσίων Μονάδων Υγείας κατ’ εφαρμογή του
άρθρου 12 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Μέρους Β’ του ν.3697/2008 (άρθρα 8 έως 13) περί «ενίσχυσης της
διαφάνειας των οικονομικών των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης», οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας
εντάσσονται στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, η οικονομική λειτουργία των οποίων υπόκειται στην
παρακολούθηση, τον έλεγχο και την εποπτεία της συσταθείσας «Διυπουργικής Επιτροπής Φορέων
Γενικής Κυβέρνησης» που είναι αρμόδια για τον προγραμματισμό της δράσης, τη βελτίωση της
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των φορέων αυτών.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της η Επιτροπή εγκρίνει τα στοιχεία που υποβάλλονται από τους φορείς
Γενικής Κυβέρνησης, ορίζει τα θεσμικά, οργανωτικά, λειτουργικά, διοικητικά και άλλα μέτρα που
πρέπει να ληφθούν για κάθε φορέα και το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους,
διαμορφώνει την πολιτική εσόδων και δαπανών των Δημοσίων Μονάδων Υγείας.
Η Επιτροπή υποστηρίζεται από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών, η
οποία έχει ειδικότερα τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από το άρθρο 13, παρ.2 του
προαναφερθέντος νόμου.
Οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας, σύμφωνα με τον ανωτέρω νόμο, υποχρεούνται να υποβάλουν έως 30
Σεπτεμβρίου 2009 σύνοψη του προϋπολογισμού του επομένου έτους, όπου καταγράφονται κατά
γενικές κατηγορίες τα βασικά μεγέθη των εσόδων και των εξόδων τους, συνοδευόμενη από εισηγητική
έκθεση τεκμηρίωσης των οικονομικών μεγεθών
Προς τούτο και για την εναρμόνιση των διαδικασιών, στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω διατάξεων
και με βάση τη σχετική απόφαση της Επιτροπής, οι Δημόσιες Μονάδες Υγείας πρέπει να υποβάλλουν
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σε ηλεκτρονική μορφή (η έντυπη μορφή δεν είναι αποδεκτή), στην ηλεκτρονική διεύθυνση
egdeko@mnec.gr, μέχρι την 16η Οκτωβρίου 2009, τα στοιχεία που αφορούν στον εγκεκριμένο
απολογισμό του έτους 2008 και τις εκτιμήσεις τους για τον απολογισμό του έτους 2009 και τον
προϋπολογισμό του έτους 2010, σύμφωνα με τα υποδείγματα πινάκων που είναι αναρτημένα στην
ιστοσελίδα (www.gsis.gr), ως συνημμένα της παρούσης εγκυκλίου.
Τονίζεται ότι η υποβολή των ανωτέρω στοιχείων είναι υποχρεωτική για όλες τις Δημόσιες Μονάδες
Υγείας .
Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος της Επιτροπής
Σπύρος Χαμακιώτης
Συνημμένα:
υπόδειγμα έγγραφης ενημέρωσης
για την ηλεκτρονική αποστολή των στοιχείων
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1.Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών
Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ. 10184 – ΑΘΗΝΑ)
2. ΟΔΕ Διπλογραφικού
(Υπ΄ όψιν κ. Χαμακιώτη)
Τσόχα 5 Τ.Κ. 101521 ΑΘΗΝΑ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφεία Υφυπουργών
3. Γραφεία Γενικών Γραμματέων
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΔΥΠΕ………………
ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ…………………….

Ημ/νία: _____/______/2_____
Αρ. Πρωτ.:

Πληροφορίες:
ΤΗΛ.:
FAX.:

ΠΡΟΣ:
1. Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

email:

Ειδική Γραμματεία ΔΕΚΟ
Καρ. Σερβίας 8 Τ.Κ. 10184 – ΑΘΗΝΑ)
2. ΟΔΕ Διπλογραφικού
(Υπ΄ όψιν κ. Χαμακιώτη)
Τσόχα 5 Τ.Κ. 101521 ΑΘΗΝΑ

ΘΕΜΑ: Υποβολή οικονομικών στοιχείων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας κατ’ εφαρμογή των
άρθρων 12 του ν.3697/2008 (ΦΕΚ 194 Α’)
Σας ενημερώνουμε ότι την ____/____/2____ αποστείλαμε στην υπηρεσία σας μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, στη διεύθυνση…………… @..............gr σύμφωνα με τις οδηγίες της ανωτέρω σχετικής
εγκυκλίου, τα οικονομικά στοιχεία όπως αυτά αναφέρονται στα συνημμένα υποδείγματα

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
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