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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ  ΕΠΙ  ΤΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΧΡΗΣΗΣ  2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Για την κατάρτιση του  προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων  οικονοµικής χρήσης 2002 που σας 
υποβάλλουµε για έγκριση λάβαµε υπόψη µας  
 
Τους εξής νόµους και εγκυκλίους: 

• Το Ν.∆. 2592/53 "ΠΕΡΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ".  
• Το  Ν.∆.  3097/54  "ΠΕΡΙ  ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ  &  ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΩΣ  ΤΟΥ Ν.∆. 2592/53".  
• Το Ν.∆. 496/74 "ΠΕΡΙ  ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΩΝ Ν.Π.∆.∆." όπως  τροποποιήθηκε και 

συµπληρώθηκε µε τον Ν.369/76.  
• Την υπ’αριθ.25614/99/26/2/82  εγκύκλιο Γ.Λ.Κ ‘Κώδικας Κατάταξης Εσόδων και Εξόδων 

του προϋπολογισµού ΝΠ∆∆ όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε. 
• Τις διατάξεις του Νόµου 2889/01 «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ. ΚΑΙ 

ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ.» . 
• Το Ν.∆.2362/95 ‘ΠΕΡΙ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ 

ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ". 
• Τον Ν. 2519/97 "Ανάπτυξη και εκσυγχρονισµός του Εθνικού Συστήµατος Υγείας - 

οργάνωση των υγειονοµικών υπηρεσιών  ρυθµίσεις για φάρµακα και άλλες διατάξεις". 
• Το  Ν.∆.2469/97 "ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ 

ΚΡΑΤΙΚΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ". 
• Την υπ'αριθµ.πρωτ. 2/34044/0094/18-6-2002 εγκύκλιο κατάρτισης προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2003 του Γ.Λ.Κ. 
• Την υπ'αριθµ.πρωτ.Υ10β/Οικ.14624/4-4-01 κοινή υπ. Απόφαση όπου καθορίσθηκαν οι 

αµοιβές Προέδρων-Γενικών ∆ιευθυντών και Αναπληρωτών τους των Πε.Σ.Υ. 
• Την υπ' αριθµ. πρωτ. ∆Υ5γ/Γ.Π. οικ. 75842/30-7-02 εγκύκλιο "Κατάρτιση και υποβολή 

προϋπολογισµού οικονοµικού  έτους 2003 του Υπουργείου Υγείας Πρόνοιας. 
• Το υπ. Αρ.Υ10β/18586 ΥΥΠ σχετικά µε «προκήρυξη πλήρωσης τετρακοσίων ενενήντα 

τριών θέσεων τακτικού προσωπικού των Πε.Σ.Υ.» 
• Τις διατάξεις που αναφέρονται στο Ν. 2955/01 ΦΕΚ  256 αρθρ. 10 παρ. 5 
• Το γεγονός η εκτίµηση των πραγµατοποιήσεων µέχρι 31-12-02 συνάδουν µε τη διαµόρφωση του 

προϋπολογισµού 2002 (συµπεριλαµβανοµένης της Α΄ τροποποίησης) διότι µε τη σταδιακή λειτουργία 
της Κεντρικής Υπηρεσίας στις νέες εγκαταστάσεις θα έχει ολοκληρωθεί η απορρόφηση των 
πιστώσεων σε κάθε ΚΑΕ. 

• Βρίσκονται σε πρόοδο οι διαβουλεύσεις του Προέδρου του ∆.Σ. του Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής µε τη 
∆ιαχειριστική Αρχή του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Κοινωνία της Πληροφορίας», καθώς και µε 
την «Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε.», προκειµένου να οριστικοποιηθούν οι διαδικασίες υλοποίησης 
έργων, όµως η σύνταξη και κατάθεση Τεχνικού ∆ελτίου για ένταξη στο Ε.Π.Κ.τ.Π., η σύνταξη της 
∆ιακήρυξης, η διενέργεια των διαδικασιών δηµοπράτησης, η διασφάλιση των απαραίτητων εγκρίσεων 
για τα έργα, σύνταξη και υπογραφή συµβάσεων για την ολοκλήρωση των εφαρµογών Πληροφορικής 
που θα εφαρµοστούν στα πλαίσια του ανωτέρω Επιχειρησιακού Προγράµµατος. Γι’ αυτό το σκοπό 
έχει γίνει µια αρχική κατανοµή ΄πόρων για την ανάπτυξη κι εγκατάσταση πληροφοριακών 
συστηµάτων του Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής, ύψους 4.000.000 ευρώ, η οποία θα καταβληθεί από την 
«Κοινωνία της Πληροφορίας» τµηµατικά στην Κεντρική Υπηρεσία του Γ΄ Πε.Σ.Υ. Αττικής. Συνεπώς θα 
γίνουν και οι σχετικές τροποποιήσεις. 
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 Ο υπό έγκριση προϋπολογισµός περιλαµβάνει, όπως παραπάνω αναφέρεται, το σκέλος των εσόδων 
και το σκέλος των  εξόδων, έκαστο των οποίων διαµορφώνεται, σε συνοπτική ανάλυση ως εξής :  
 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ   ΕΣΟ∆ΩΝ - ΕΞΟ∆ΩΝ  
 
 

Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ε Σ Ο ∆ Ω Ν 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κ.Α.Ε. (*) 1. ΕΣΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 

Π/Υ 2003 ∆ιαµόρφ. Π/Υ  
2002 Απολογ.  2001

0000 Επιχορηγήσεις 1.626.068,29 1.983.693,78 182.597,21
0100 επιχορηγήσεις από Τακτ. Π/Υ 100.000,00 620.102,72 182.597,21

0200,0300 Λοιπές Επιχορηγήσεις 1.526.068,29 1.363.591,06 0,00
1000 Φόροι, τέλη, δικαιώµατα υπέρ Ν.Π.∆.∆. 0,00 0,00 0,00
2000 Ασφαλιστικές εισφορές 0,00 0,00 0,00

3000 
Έσοδα από την επιχειρηµατική δραστηριότητα του 
Ν.Π.∆.∆. 0,00 0,02 0,00

4000 
Προσαυξήσεις, Πρόστιµα, χρηµατικές ποινές και 
παράβολα 0,00 0,00 0,00

5000 Λοιπά έσοδα 116.500,00 323.556,85 7.143,77
6000 Έκτακτα έσοδα 0,02 0,04 0,00
7000 Έσοδα από δάνεια 0,00 0,00 0,00
8000 Έσοδα από παρελθόντα έτη 0,00 94.344,83 0,00
9000 Έσοδα από επιχορηγήσεις για επενδύσεις 60.000,00 20.000,00 0,00

9100, 9200 Επιχορηγήσεις από Τακτ. Π/Υ για επενδύσεις 60.000,00 20.000,00 0,00
9300, 9400 Επιχορηγήσεις από Π.∆.Ε. για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00

9500 - 9800 Λοιπές Επιχορηγήσεις και Έσοδα για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00
9900 Επιχορηγήσεις της Ε.Ε. για επενδύσεις 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.802.568,31 2.421.595,52 189.740,98
  Ταµειακό υπόλοιπο τακτικού Π/Υ (προηγ.έτους) 400.000,00        116.506,00   
  Ταµειακό υπόλοιπο Π/Υ επενδύσεων (προηγ.έτους)       

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.202.568,31 2.538.101,52 189.740,98

 
 

Στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισµού 2003 παρατηρούνται τα εξής: 
 
1. Έχει ενταχθεί πιθανολογούµενο Ταµειακό Υπόλοιπο ύψους 400.000 ευρώ  

2. ∆εν έχουν υπολογισθεί έσοδα από επιχορήγηση για κάλυψη της δαπάνης µισθοδοσίας 
διότι η δαπάνη µισθοδοσίας θα καλυφθεί µέσω του Π/Υ του Υ.Υ.Π. µε βάση το Ν.2592/98, 
και του Ν. 2955/01. 

3. Στα έσοδα από επιχορήγηση για λειτουργικά έχουν υπολογισθεί οι δαπάνες για κάλυψη 
αναγκών σε κεφαλαιουχικό εξοπλισµό  

4. Ως Ίδια Έσοδα για το Πε.Σ.Υ. νοούνται αυτά που εισπράττει από τα Νοσοκοµεία και τα Κ.Υ. 
της αρµοδιότητάς του, µέσω της παρακράτησης του 1% επί των εσόδων τους. 

 
5. Επίσης έχουν ανοιχθεί κωδικοί µε συµβολικές εγγραφές 0,01 €  που αφορούν 

επιχορηγήσεις από διάφορες πηγές, προσόδους κεφαλαίων, προϊόν δωρεάς, 
επιχειρηµατικής δραστηριότητας, και επιδοτήσεις-επιχορηγήσεις για εκπαίδευση και 
έρευνα. Οι κωδικοί αυτοί ανοίχτηκαν µε 0,01 €. Παρότι αφορούν ουσιαστικές λειτουργίες 
δεν µπορεί να γίνει εκτίµηση ούτε κατά προσέγγιση. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ  Ε Ξ Ο ∆ Ω Ν 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Κ.Α.Ε. (*) 1. ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 

Π/Υ 2003 ∆ιαµόρφ. Π/Υ  
2002 Απολογ.  2001

0000 1. Πληρωµές για υπηρεσίες 923.670,04 949.553,70 25.895,78
0100-0200 Αµοιβές υπαλλήλων 75.000,01 73.367,57 25.573,58
0211-0259 Β.Μ. + Τακτικά Επιδόµατα 0,00 0,00 22.316,06

0261 Υπερωρίες 0,00 0,00 0,00
0263 Νυκτερινά και Εξαιρέσιµα       
0264 Συµβούλια - Επιτροπές 60.000,00 58.694,05 3.257,52
0267 Επιµίσθια ∆ιδασκόντων       
0280 Λοιπές 0,01 0,00 0,00
0400 Αµοιβές για ειδικές υπηρεσίες 239.000,00 269.865,48 0,00
0500 Κοινωνική Πρόνοια - Ασφάλιση κ.λ.π. 8.170,03 7.213,28 0,00
0600 Συντάξεις - Βοηθήµατα 0,00 0,00 0,00
0700 Πληρωµές για µετακίνηση προσωπικού 88.500,00 45.290,61 0,00
0800 Λειτουργικές δαπάνες 493.000,00 552.642,88 322,20

0810 Μισθώµατα 111.000,00 73.955,46 0,00
0820 Μεταφορές 6.000,00 5.902,05 0,00
0830 Επικοινωνίες 109.000,00 129.126,93 225,09
0840 Φωτισµός - Υδρευση 71.500,00 70.432,87 0,00
0850 ∆ηµόσιες Σχέσεις 36.500,00 36.684,03 97,11

  Λοιπές δαπάνες 0860/0870/0880/0890 159.000,00 236.541,54 0,00
0900 Φόροι, τέλη κ.λ.π. 20.000,00 1.173,88 0,00
1000 2. Προµήθειες 125.000,01 136.170,21 1.874,58
2000 3. Μεταβίβαση εισοδηµάτων 717.098,14 629.821,16 0,00
3000 4. Αντικρυζόµενες 113.000,10 353.197,33 7.143,77

4000-5000 5. ∆απάνες σύνθετου περιεχοµένου 1.500,00 1.467,35 0,00
6000 6. Κίνηση κεφαλαίων 0,00 0,00 0,00
7000 7. Κεφαλαιακές δαπάνες 262.300,00 424.414,15 299,34
9000 8. Επενδύσεις 60.000,02 43.477,62 0,00

  9. Αποθεµατικό 0,00 0,00 0,00
          

        
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.202.568,31 2.538.101,52 35.213,47

 
 
Στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού 2003 παρατηρείται ότι: 
 
 

1. Οι δαπάνες για την προµήθεια καταναλωτικών αγαθών και για παροχή υπηρεσιών έχουν 
προβλεφθεί µε βάση την προϋπολογιζόµενη δαπάνη όπως  αναφέρεται στην 
οικονοµοτεχνική µελέτη της µεταρρύθµισης του Ν.2889/01 αλλά και τις εκτιµήσεις των 
αναγκών σε τρέχουσες τιµές (π.χ. ύψος ενοικίου για εκµίσθωση) µετά από έρευνα αγοράς. 

 
2. Στις λοιπές δαπάνες (οµάδα 2000 Εξόδων) έχει προβλεφθεί ποσόν από την είσπραξη του 

1% το οποίο µπορεί να επιχορηγήσει τη σύσταση και δαπάνες λειτουργίας των Α.Ε. που 
σχεδιάζει το Πε.Σ.Υ. καθώς και τη λειτουργία του ειδικού λογ/σµού «Ε.Λ.Κ.Ε.Α.» για έρευνα 
και ανάπτυξη (αρθρ. 3 παρ. 4 του Ν.2889/01). Επίσης έχουν ανοιχθεί κωδικοί µε 
συµβολικές εγγραφές που αφορούν επιχορήγηση του Πε.Σ.Υ. σε Ν.Π.∆.∆. και λοιπά για 
µελέτες - έρευνες και για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Εφόσον υπάρξουν έσοδα κάθε µορφής 
(επιχορηγήσεις – εισφορές κλπ), το Πε.Σ.Υ. µπορεί να διαθέσει για την πραγµατοποίηση 
των σχετικών δαπανών. 
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ΚΩ∆ΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2002 

 
∆ΕΚΤΙΚΟΙ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΤΑΛΜΑΤΩΝ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 

 
 
1. Για την αντιµετώπιση υπηρεσιακών αναγκών επείγουσας φύσεως, η νοµοθεσία (Ν.∆. 495/74 

άρθρα 3,4 και 17) περί δηµοσίου λογιστικού των Ν.Π.∆.∆., προβλέπει την έγκριση κωδικών 
αριθµών (Κ.Α.) δεκτικών έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής (Χ.Ε.Π.) επ' ονόµατι 
µονίµων υπαλλήλων. Η λειτουργία - διακίνηση των Χ.Ε.Π. ορίζεται αναλυτικά στην κείµενη 
νοµοθεσία (Ν.2469/1997 αρ.1, Π.∆.136/20/5/98). 

 
2. Ο λόγος που µας υποχρεώνει να εισηγηθούµε την έκδοση Χ.Ε.Π. για την κάλυψη εκτάκτων και 

επειγουσών αναγκών, οι οποίες δεν καλύπτονται από τα τακτικά χρηµατικά εντάλµατα, είναι ότι 
η ιδιαιτερότητα κάποιων δαπανών δεν επιτρέπει την αντιµετώπισή τους µε τακτικά Χ.Ε.Π. όπως 
άλλωστε σηµειώνεται και από την σχετική εγκύκλιο της ∆39 Ν.Π.∆.∆. - τµήµα Β. 

 
3. Με την  έναρξη λειτουργίας της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ΄ Πε.Σ.Υ. θα κινηθούν όλες οι 

απαραίτητες διαδικασίες για την έγκριση σύστασης και διαχείρισης πάγιας προκαταβολής. 
∆εδοµένου τούτου η χρήση ενταλµάτων προπληρωµής θα καλύψει το ενδιάµεσο χρονικό 
διάστηµα. 

 
4. Προϋπόθεση για την έκδοση Χ.Ε.Π. είναι ο χαρακτηρισµός των κωδικών αριθµών του 

προϋπολογισµού οι οποίοι αναλύονται στον πιο κάτω πίνακα ως δεκτικοί προπληρωµής : 
 
 
 
 
 
ΚΩ∆.ΑΡΙΘ. 
ΕΞΟ∆ΩΝ                                               Κ  Α  Τ  Ο  Ν  Ο  Μ  Α  Σ  Ι  Α  
  0711           Οδοιπορικά έξοδα µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων 
  0721           Ηµερήσια αποζ. µετακίνησης για εκτέλεση υπηρεσίας στην ηµεδαπή υπαλλήλων 
  0829           Λοιπές µεταφορές 
  0831           Ταχυδροµικά τέλη            
  0832           Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού 
  0841           'Υδρευση και άρδευση 
  0842           Φωτισµός και κίνηση 
  0851           ∆ιαφηµίσεις και ∆ηµοσιεύσεις  
  0856           Φιλοξενίες και ∆εξιώσεις 
  0881            Συντήρηση και Επισκευή µεταφορικών µέσων ξηράς 
  0884            Συντήρηση και Επισκευή τηλεπικοινωνιακών µέσων 
  0889            Συντήρηση και Επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
  0899            Λοιπές δαπάνες 
  1259           Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων και λοιπών εκδόσεων 
  1439           Λοιπές προµήθειες συντηρ. & επισκευής µηχανικού και λοιπού εξοπλισµού 
  1611           Προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
  1899           ∆ιάφορες προµήθειες που δεν κατονοµάζονται ειδικά  
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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΣΟ∆ΩΝ 

 
 
 

Α'  ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 
 
 
 
 
 
 
1. Στον ΚΑ 0112 "ΕΠΙΧ/ΣΕΙΣ ΓΙΑ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ" προβλέψαµε πίστωση ευρώ 
620.102,71 για το έτος 2002 υπολογίζοντας στο ύψος αυτό τις ανάγκες για αγορά κεφαλαιουχικού 
εξοπλισµού (οµάδα 7000),  την δαπάνη για εκµίσθωση χώρου περίπου 1000τ.µ. στον Πειραιά 
καθώς και τις αποζηµιώσεις µελών, γραµµατέων ∆.Σ. (ΚΑΕ 0264, 0268) 
 
2. Στον ΚΑ 0212 ‘’ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΝΠ∆∆, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Κ.Λ.Π’’ αναγράψαµε πίστωση 
ευρώ 1.363.591,03 ποσόν που έχει προβλεφθεί στους Π/Υ των Νοσοκοµείων και Κ.Υ. της 
αρµοδιότητας µας µε βάση το 1% επί των εσόδων τους, να αποδοθεί κατά το έτος 2002 στο 
Πε.Σ.Υ.  
 
    
 
 
 
 

Β' ΛΟΙΠΑ ΕΣΟ∆Α 
 
1. Στους Κ.Α.Ε. της οµάδας 5000 – 5200 περιλαµβάνονται κρατήσεις για το Μ.Τ.Π.Υ., ΤΕΑ∆Υ, 
και διάφορες κρατήσεις υπέρ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ. Οι κρατήσεις αυτές θα γίνουν επί των 
πραγµατοποιούµενων δαπανών κατά το έτος 2002 και επί των αποζηµιώσεων µελών ∆.Σ. Οι 
Κ.Α.Ε. αυτοί είναι αντικριζόµενοι µε την οµάδα 3000 – 3200 των Εξόδων και η ανάλυση τους 
εµφανίζεται στο συνηµµένο πίνακα. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά προβλέπεται στο ποσό 
των 320.622,12 €. 

 
2. Στους Κ.Α.Ε. της οµάδας 5500  (5511, 5521, 5529) περιλαµβάνονται λοιπά έσοδα από 
επιστροφές χρηµάτων για διάφορες περιπτώσεις. Η προβλεπόµενη πίστωση είναι συνολικά 
2.934,7 €. 

 
3. Στους ΚΑ 0221 «Επιχορ. από ΝΠΙ∆, Οργανισµούς και Ιδρύµατα», ΚΑ 0222 «Εισφορές 
από ΝΠΙ∆, Οργανισµούς και Ιδρύµατα», ΚΑ 0312 «Επιχ. Οργανισµών αλλοδαπής», ΚΑ 
03511 «Τόκοι από καταθέσεις σε τράπεζες», ΚΑ 3919 «Έσοδα από λοιπή Επιχειρηµατική 
δραστηριότητα του ΝΠ∆∆», ΚΑ 5411 «Προϊόν δωρεάς», ΚΑ 6126 και 6129 «Επιχορήγηση 
για διεξαγωγή ερευνών και λοιπούς σκοπούς», ΚΑ 6139 «Επιχορηγήσεις προερχόµενες 
από την αλλοδαπή για λοιπούς σκοπούς» και ΚΑ 6439 «Έσοδα από προσφορά 
υπηρεσιών για εκπαίδευση», αναγράψαµε πίστωση µε συµβολικό ποσό 0,01€. Πιστεύουµε ότι 
στο προσεχές µέλλον οι κωδικοί αυτοί θα χρησιµοποιηθούν για να καλύψουν την απεικόνιση 
σηµαντικών δραστηριοτήτων του Πε.Σ.Υ.,  τη δεδοµένη όµως χρονική στιγµή δεν υπάρχει καµία 
δυνατότητα πρόβλεψης αυτών των πιστώσεων. 

 
 

 
 
 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ Κ.Α.Ε. ΕΞΟ∆ΩΝ 
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Α.  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 
 
 

1. Στον ΚΑ 0264  "ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ Η ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ" και 
ΚΑ 0268 «ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ, ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ Κ.Λ.Π.»  (Περιλαµβάνονται και  
ιδιώτες) αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 58.694,06 για το έτος  2002 για την πληρωµή 
αποζηµίωσης για συµµετοχή σε συµβούλια ή επιτροπές. Το ποσόν αυτό περιλαµβάνει τα 
ποσά του συνηµµένου πίνακα µε αµοιβές µελών ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. σε διπλασιασµό 
δεδοµένου ό,τι δεν συµπεριλαµβάνει υπολογισµό για αµοιβές µελών για το Επιστηµονικό 
Συµβούλιο (άτοµα 11) και το Νοσηλευτικό Συµβούλιο (άτοµα 12).Οι αµοιβές αυτών θα 
καθορισθούν µε υπουργική απόφαση και τότε θα καταγραφούν µε τροποποίηση του Π/Υ 
µας.  

 
2. Στον ΚΑ 0411 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 
8.804,11 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωµή νοµικών ελευθέρων επαγγελµατιών 
που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ. 

 
3. Στον ΚΑ 0412 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 
23.477,62 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωµή τεχνικών ελευθέρων 
επαγγελµατιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ. 

 
 
4. Στον ΚΑ 0417 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ, ΣΤΕΝΟ∆ΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΩΝ Κ.Λ.Π. ΠΟΥ 

ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ  Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 23.477,62 για  το έτος 2002, ως 
πρόβλεψη για πληρωµή ελευθέρων επαγγελµατιών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο 
Πε.Σ.Υ. (επεξεργασία αποµαγνητοφώνησης συνεδριάσεων και επεξεργασίας σχετικών 
αρχείων κ.λ.π.) 

 
5. Στον ΚΑ 0419 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΤΗΝ  

Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ  ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 
29.347,03 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωµή ελευθέρων επαγγελµατιών που θα 
παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ. 

 
 
6. Στον ΚΑ 0426 "ΑΜΟΙΒΕΣ Ι∆ΙΩΤ. ΓΡΑΦ. & Ι∆ΙΩΤΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 23.477,62 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για 
πληρωµή  Επιχειρήσεων ή ιδιωτών που θα παράσχουν υπηρεσίες στο Πε.Σ.Υ. 

 
 

7. Στον ΚΑ 0431 «ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ» αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 
586,94 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για πληρωµή προµήθειας στην συνεργαζόµενη 
τράπεζα για τη µισθοδοσία των υπαλλήλων του Πε.Σ.Υ.  µέσω του συστήµατος ∆ΙΑΣ 

 
8. Στον ΚΑ 0433 "ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝ/ΚΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ "  αναγράψαµε  πίστωση ευρώ 14.673,51 για  το έτος 2002, ως πρόβλεψη για 
πληρωµή  των υπηρεσιών που θα παράσχουν  στο Πε.Σ.Υ. 

 
 

9. Στον  ΚΑ  0439 "ΛΟΙΠΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 29.347,03 για το έτος 2002. (Αµοιβή του ΑΣΕΠ 
για επιλογή προσωπικού και εισαγωγική εκπαίδευση νεοδιορισθέντων υπαλλήλων). 
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10. Στον ΚΑ 0541 "∆ΑΠΑΝΕΣ  ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΠ∆∆" προβλέψαµε πίστωση 
ευρώ 3.521,64  ευρώ για το έτος 2002, για εκπαίδευση υπαλλήλων στις αυξηµένες 
απαιτήσεις σε γνώσεις για την ικανοποιητική επίτευξη των σκοπών του Πε.Σ.Υ. 

 
 

11. Στον ΚΑ  0549 "ΛΟΙΠΕΣ  ∆ΑΠΑΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ" αναγράψαµε πίστωση  ευρώ 
3.521,64   για το έτος 2002 για την πληρωµή λοιπών δαπανών εκπαίδευσης του 
προσωπικού. 

 
 

12. Στον ΚΑ 0711 "Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΗΜΕ∆ΑΠΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ" αναγράψαµε πίστωση  ευρώ 2.934,7 για  το  έτος 2002 
για την πληρωµή οδοιπορικών εξόδων µετακίνησης υπαλλήλων. 

 
13. Στον ΚΑ 0712 "ΕΞΟ∆Α ΚΙΝΗΣΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ Ε∆ΡΑΣ 

ΓΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ" προβλέψαµε πίστωση 2.934,7 ευρώ για το έτος 2002 για 
µετακίνηση υπαλλήλων στην  ηµεδαπή για εκτέλεση υπηρεσίας. 

 
 

14. Στον ΚΑ 0714  "Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ" αναγράψαµε πίστωση  ευρώ 1.467,35 για το έτος 2002 για  οδοιπορικά 
έξοδα µετακίνησης  εντός της  χώρας για  εκπαίδευση υπαλλήλων.   

 
15. Στον  ΚΑ  0721  "ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ   ΓΙΑ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΣΤΗΝ   ΗΜΕ∆ΑΠΗ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ"   αναγράψαµε  πίστωση  ευρώ 4.402,05 
για το έτος 2002,  για την πληρωµή ηµερήσιας αποζηµίωσης  µετακίνησης  για  εκτέλεση   
υπηρεσίας  στην  ηµεδαπή υπαλλήλων.  

 
16. Στον   ΚΑ  0724 "ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ 

ΧΩΡΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ"  αναγράψαµε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το 
έτος 2002 για τις ανάγκες εκπαίδευσης των υπαλλήλων. 

 
17. Στους  ΚΑ  0771, 0772, 0779, 0781, 0782   "Ο∆ΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟ∆Α ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ    ΓΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΗ  ΣΤΗΝ  ΑΛΛΟ∆ΑΠΗ ΜΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ "  αναγράψαµε 
πίστωση  ευρώ 3.815,11 για το έτος 2002, για οδοιπορικά έξοδα αποστολής στην 
αλλοδαπή µη υπαλλήλων. 

 
18. Στον ΚΑ 0813 "ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟ∆Α ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ" αναγράψαµε 

πίστωση 123.257,52 ευρώ για το έτος 2002 µε βάση την εκτίµηση για εκµίσθωση χώρων 
1000 τ.µ., για τη µετεγκατάσταση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ’ Πε.Σ.Υ. και µε πρόβλεψη 
ενοικίου 10.271,46 € µηνιαίως. 

 
19. Στον ΚΑ 0819 "ΛΟΙΠΑ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ " αναγράψαµε πίστωση 586,94 ευρώ για το έτος 

2002  για εκµίσθωση θυρίδας ταχυδροµικής- τραπεζικής. 
 

 
20. Στον  ΚΑ 0829  "ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ"  αναγράψαµε πίστωση ευρώ 4.402,05 για το έτος 

2002  για λοιπές µεταφορές (κυρίως θα χρησιµοποιηθεί για την µετεγκατάσταση της 
υπηρεσίας σε κτίριο στον Πειραιά.  

 
21. Στον  ΚΑ 0831 "ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 8.804,11 για το έτος 

2002 για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών.  
 

22. Στον ΚΑ 0832 "ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΑ,  ΤΗΛΕΓΡΑΦΙΚΑ ΚΑΙ ΤΗΛΕΤΥΠΙΚΑ ΤΕΛΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ" 
αναγράψαµε πίστωση  ευρώ 88.041,09 για το έτος 2002, για πληρωµή τηλεγραφικών και 
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τηλεφωνικών τελών εσωτερικού (∆εκτικός προπληρωµής).Το παραπάνω ποσόν είναι κατ΄ 
εκτίµηση δεδοµένου ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιακών 
εγκαταστάσεων της υπηρεσίας αλλά ούτε έχει ακόµη καταγραφεί σε λογαριασµό του ΟΤΕ η 
δαπάνη των πρώτων µηνών λειτουργίας. Το ύψος της δαπάνης είναι πιθανόν 
υποεκτιµηµένο. Σηµειωτέον ό,τι µέχρι της υποβολής του Π/Υ στο ∆.Σ. του Πε.Σ.Υ. δεν έχει 
πληρωθεί κανένας προγενέστερος λογ/σµός της υπηρεσίας από ενάρξεως λειτουργίας της 
(Ιούνιος 2001).  

 
23. Στον ΚΑ 0834 "ΕΞΟ∆Α ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  ΚΛΠ" αναγράψαµε 

πίστωση ευρώ 8.804,11 για το έτος 2002, για  πληρωµή εξόδων τηλεφωνικών γραµµών, 
εγκαταστάσεων κλπ.  

 
24. Στον ΚΑ 0835 "∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 

23.477,62 για το έτος 2002, για  πληρωµή εξόδων κινητών  τηλεφωνικών γραµµών, 
απαραίτητων για την διευκόλυνση των εργασιών της υπηρεσίας.  

 
25. Στον  ΚΑ  0841  "Υ∆ΡΕΥΣΗ  ΚΑΙ  ΑΡ∆ΕΥΣΗ"  αναγράψαµε  πίστωση  ευρώ 1.467,35 για 

το έτος 2002  για  την ύδρευση. (∆εκτικός προπληρωµής).  
 

26. Στον  ΚΑ  0842  "ΦΩΤΙΣΜΟΣ  ΚΑΙ  ΚΙΝΗΣΗ"  αναγράψαµε  πίστωση  29.347,03 για το 
έτος 2002  για την πληρωµή της ηλεκτροδότησης από την ∆.Ε.Η.(∆εκτικός προπληρωµής). 
Για το ύψος της πίστωσης ισχύει ότι αναφέρεται και για τις δαπάνες ΟΤΕ.  

 
27. Στον ΚΑ  0845 "∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" προβλέψαµε πίστωση 10.271,46 

ευρώ για το έτος 2002 για την κάλυψη αναγκών σε καθαριότητα των χώρων εγκατάστασης, 
µε επικουρική προσφυγή σε συνεργεία καθαρισµού. 

 
28. Στον Κ.Α.  0849 «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ» προβλέψαµε πίστωση 29.347,03 ευρώ για 

πληρωµή λοιπών δαπανών πλέον των προαναφεροµένων στην οµάδα κωδικών 0840. 
 

29. Στον ΚΑ  0851  "∆ΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ  ΚΑΙ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 
1.467,35 για το έτος 2002, για πληρωµή των δηµοσιεύσεων των προκηρύξεων, 
ισολογισµού και ανακοινώσεων (βάσει του  Ν.1797 "ΠΕΡΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ"). 

 
30. Στον  ΚΑ  0856  "ΦΙΛΟΞΕΝΙΕΣ ΚΑΙ ∆ΕΞΙΩΣΕΙΣ" αναγράψαµε πίστωση  ευρώ 10.271,46 

για την  πληρωµή  διαφόρων εκδηλώσεων,  για το έτος 2002. Αυτό ως δαπάνη προκύπτει 
από το ότι η υπηρεσία του Πε.Σ.Υ λειτουργώντας  ως επιτελική και συντονιστική υπηρεσία 
των Νοσοκοµείων θα χρειαστεί να διοργανώνει συχνές συναντήσεις και να δεξιώνεται 
στελέχη των Ν/Ι της περιοχής ευθύνης του. 

 
31. Στον ΚΑ 0859 «ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ»  αναγράψαµε πίστωση ευρώ 

2.934,7 για το έτος 2002 για κάλυψη των εν λόγω δαπανών. 
 

32. Στον  ΚΑ  0863  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΚΤΙΡΙΩΝ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 
240.645,63 για το έτος 2002 για την  πληρωµή  εξόδων  συντήρησης  και  επισκευής του 
κτιρίου εγκατάστασης της κεντρικής υπηρεσίας του Πε.Σ.Υ. 

 
33. Στον  ΚΑ  0881  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ" 

αναγράψαµε πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002 για την  πληρωµή  εξόδων  
συντήρησης  και  επισκευής των οχηµάτων που προβλέπεται να αγορασθούν.  

 
34. Στον  ΚΑ  0884  "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ" 

αναγράψαµε πίστωση ευρώ 1.467,35 για  πληρωµή εξόδων συντήρησης και επισκευής 
τηλεπικοινωνιακών µέσων, για το έτος 2002. 
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35. Στον ΚΑ 0889 "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ" αναγράψαµε 
πίστωση ευρώ 586,94 για το έτος 2002,  για την  συντήρηση και επισκευή  όσων πάγιων 
στοιχείων δεν προαναφέρονται. 

 
36. Στον ΚΑ  0892 "ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΚΤΡΑ  ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ,  ΕΠΙΠΛΩΝ,  ΧΡΕΟΓΡΑΦΩΝ, ΕΝΕΧΥΡΩΝ Κ.Λ.Π." 
αναγράψαµε πίστωση ευρώ  1.467,35 για το έτος 2002 για την πληρωµή ασφαλίστρων 
µεταφορικών  µέσων  κ.λ.π.  

 
37. Στον ΚΑ  0893 "ΕΚΤΕΛΕΣΗ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Ή ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΙΚΩΝ 

ΠΡΑΞΕΩΝ." αναγράψαµε πίστωση ευρώ  586,94 για το έτος 2002 για την πληρωµή 
σχετικής δαπάνης. 

 
38. Στον ΚΑ  0894 "∆ΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟ∆Α" αναγράψαµε πίστωση ευρώ  586,94 για το έτος 

2002 για την πληρωµή σχετικής δαπάνης. 
 

39. Στον ΚΑ  0896 "ΕΠΙ∆ΟΣΕΙΣ, ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ Κ.Λ.Π." αναγράψαµε 
πίστωση ευρώ  586,94 για το έτος 2002 για την πληρωµή σχετικής δαπάνης. 

 
40. Στον  ΚΑ 0899 "ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 14.673,51 για την 

πληρωµή λοιπών δαπανών για το έτος 2002  (Παράβολα, Χαρτόσηµα).  
 

41. Στους ΚΑ 0911, 0912 «ΦΟΡΟΙ – ΤΕΛΗ» αναγράψαµε πίστωση ευρώ 1.173,88 για την 
πληρωµή σχετικών δαπανών για το έτος 2002   

 
42. Στον ΚΑ 1259 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ, ΠΕΡΙΟ∆ΙΚΩΝ, ΕΦΗΜΕΡΙ∆ΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 

ΕΚ∆ΟΣΕΩΝ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 2.934,7 για το έτος 2002, για την  προµήθεια 
ελληνικών και ξενόγλωσσων επιστηµονικών βιβλίων, περιοδικών,  εφηµερίδων  κλπ.  
(∆εκτικός προπληρωµής).  

 
43. Στον  ΚΑ  1261  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΓΡΑΦΙΚΗΣ  ΥΛΗΣ  ΚΑΙ  ΜΙΚΡΟΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ 

ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΑ" αναγράψαµε πίστωση ευρώ 11.738,81 για το έτος 2002,  για  την 
προµήθεια  γραφικής ύλης και µικροαντικειµένων  γραφείου.  

 
44. Στον Κ.Α. 1281 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝ/ΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ 

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ» αναγράψαµε πίστωση 11.738,81 ευρώ για αναλώσιµα και λοιπά υλικά 
µηχανογράφησης. 

 
45. Στον ΚΑ  1292 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ" αναγράψαµε πίστωση 

586,94 ευρώ για το έτος 2002, για την προµήθεια ηλεκτρ. λαµπτήρων 
 

46. Στον ΚΑ  1293 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ  ∆ΕΛΤΙΩΝ ΜΗΧ/ΣΗΣ" αναγράψαµε 
πίστωση 11.738,81 ευρώ για το έτος 2002, για την προµήθεια εντύπων και δελτίων 
Μηχ/σης. 

 
47. Στον ΚΑ  1299 "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ" αναγράψαµε 

πίστωση 11.738,81 ευρώ για το έτος 2002, για την πληρωµή σχετικών δαπανών για το έτος 
2002   

 
48. Στον  ΚΑ  1381  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙ∆ΩΝ  ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  ΚΑΙ  ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ" 

αναγράψαµε  πίστωση  ευρώ 7.336,76 για  την  προµήθεια  ειδών καθαριότητας   και  
ευπρεπισµού  του έτους 2002. 

 
49. Στον ΚΑ 1413 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ"  

αναγράψαµε πίστωση 8.804,11 ευρώ για το 2002  για την προµήθεια ειδών συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων.  
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50. Στον ΚΑ 1431 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ 
ΜΕΣΩΝ ΞΗΡΑΣ"  αναγράψαµε πίστωση 586,94 ευρώ για το 2002  για την προµήθεια 
ειδών συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων.  

 
51. Στον ΚΑ 1435 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ"  αναγράψαµε πίστωση 586,94 ευρώ για το 

2002  για την προµήθεια ειδών µεταφορικών µέσων.  
 

52. Στον   ΚΑ   1436   "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ   ΕΙ∆ΩΝ   ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ     
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ  ΜΕΣΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση 44.314,01 ευρώ για το 2002  
για  προµήθεια ειδών συντήρησης και επισκευής  τηλεπικοινωνιακών µέσων.  

 
53. Στον ΚΑ 1439 "ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙ∆ΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ  ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ   ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ"   αναγράψαµε  πίστωση 586,94 ευρώ για το 
2002  για λοιπές προµήθειες  ειδών συντήρησης και  επισκευής  µηχανικού   και  λοιπού  
εξοπλισµού (ανταλλακτικών). 

 
54. Στον ΚΑ 1519 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙ∆ΩΝ ∆ΙΑΤΡΟΦΗΣ"  αναγράψαµε πίστωση 

1.467,35 ευρώ για το 2002  για την προµήθεια ειδών διατροφής.  
 

55. Στον ΚΑ 1611  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ" αναγράψαµε 
πίστωση 3.369,04 ευρώ για το 2002  για  την  προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών.  

 
56. Στον   ΚΑ  1779   "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ   ΥΛΙΚΟΥ  ΠΟΥ  ∆ΕΝ 

ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΕΤΑΙ  ΕΙ∆ΙΚΑ"  αναγράψαµε  πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002, για την 
προµήθεια τηλεπικοινωνιακού υλικού.  

 
57. Στον  ΚΑ  1841  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΑΣ" 

αναγράψαµε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002,  για διάφορες προµήθειες εργαλείων 
µικρής αξίας. 

 
58. Στον  ΚΑ  1899  "∆ΙΑΦΟΡΕΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ   ΠΟΥ  ∆ΕΝ  ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ" 

αναγράψαµε πίστωση 11.738,81 ευρώ για το 2002,  για διάφορες προµήθειες που δεν 
κατονοµάζονται ειδικά.  

 
 
 

Β.  ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
 
 

1. Στον  ΚΑ  2529, 2669  "ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΡΟΜΕΣ ΣΕ ΛΟΙΠΟΥΣ ΗΜΕ∆ΑΠΟΥΣ 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ Ι∆ΙΩΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ" , & «ΧΟΡΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ 
ΕΡΕΥΝΕΣ»  αναγράψαµε  πίστωση  750.823,36 ευρώ για το έτος 2002. Το ποσόν αυτό ως 
υπολογισµός είναι η διαφορά που θα  προκύψει αν από τα έσοδα του 1% (ποσόν 
1363.591,03 €) που πρόκειται να εισπράξει το Πε.Σ.Υ. καλύψει  τις δαπάνες λειτουργίας 
του. Αυτό το ποσό θα διατεθεί ως δαπάνη έναρξης και λειτουργίας Ανωνύµων Εταιριών 
που θα συσταθούν για επιµέρους δραστηριότητες καθώς και για τον ειδικό λογ/σµό 
«ΕΛΚΕΑ» του Πε.Σ.Υ. 

2. Στους ΚΑ 2261 «Επιχ. για επιστηµονικές µελέτες και έρευνες» ή ΚΑ 2339 «Επιχ. και 
συνδροµή για Εκπαιδευτικούς σκοπούς που δεν κατονοµάζονται ειδικά.» 
Αναγράψαµε πίστωση µε συµβολική εγγραφή 0,005 €. 

 
3. Στους Κ.Α.Ε. της οµάδας 3000 – 3200 περιλαµβάνονται κρατήσεις για το Μ.Τ.Π.Υ., ΤΑΥΥΕ, 

ΤΕΑ∆Υ, και διάφορες κρατήσεις υπέρ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ, Οι κρατήσεις αυτές υπολογίζονται  επί 
των πραγµατοποιούµενων δαπανών κατά το έτος 2002 και των αποζηµιώσεων µελών ∆.Σ.. 
Οι Κ.Α.Ε. αυτοί είναι αντικριζόµενοι µε την οµάδα 5000 – 5200 των Εξόδων και η ανάλυση 
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τους εµφανίζεται στο συνηµµένο πίνακα. Το ύψος των κρατήσεων συνολικά προβλέπεται 
στο ποσό των 320.622,12 €. 

 
4. Στον  ΚΑ  3193  "ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ∆ΕΝ 

ΑΠΟΡΟΦΗΘΗΚΑΝ" αναγράψαµε πίστωση 32.575,2 ευρώ για το 2002,  για επιστροφή 
επιχορήγησης µισθοδοσίας έτους 2001 που δεν κατεβλήθη εµπρόθεσµα. 

 
5. Στον  ΚΑ  4129  "ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙ∆ΟΥΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ" αναγράψαµε πίστωση 1.467,35 ευρώ για το 2002,  για πληρωµή σχετικών 
δαπανών. 

 
 

 
Γ.    ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

 
 
Η  πρόβλεψη  των  κατωτέρω  ΚΑ  έγινε   στη βάση ότι ως νεοσύστατη υπηρεσία έχει άµεση 
ανάγκη προµήθειας όλων των παρακάτω αναφεροµένων ειδών για µια επαρκή και ικανοποιητική 
λειτουργία. 
 

1. Στον ΚΑ 7111 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ" αναγράψαµε πίστωση 73.367,57ευρώ για το έτος 
2002, για αγορά επίπλων και εξοπλισµό του νέου χώρου εγκατάστασης του Πε.Σ.Υ. 

 
2. Στον   ΚΑ   7112  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧ/ΤΩΝ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ"  αναγράψαµε  πίστωση  ευρώ 29.347,03 για το έτος 2002 για 
αγορά κλιµατιστικών µηχανηµάτων και λοιπών ηλεκτρικών συσκευών που προβλέπεται να 
απαιτηθούν µε τη διάρθρωση της υπηρεσίας σε προσωπικό και την εγκατάσταση σε νέους 
χώρους. 

 
3. Στον  ΚΑ  7122  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ  ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ" 

αναγράψαµε πίστωση 880,41 ευρώ για το έτος 2002 για αγορά λογιστικών µηχανών προς 
διευκόλυνση του έργου της Οικονοµικής Υπηρεσίας.  

 
4. Στον  ΚΑ 7123  "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ 

ΜΗΧΑΝΩΝ" αναγράψαµε  πίστωση 322.817,31 ευρώ για το έτος 2002, απαραίτητη για την 
εκτέλεση προγραµµάτων µηχανοργάνωσης καθώς και την αγορά και εγκατάσταση του 
απαραίτητου εξοπλισµού. 

 
5. Στον ΚΑ  7124 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ"  αναγράψαµε πίστωση 

5.869,41 ευρώ για το έτος 2002,  για  προµήθεια φωτοτυπικού µηχανήµατος µε πολλαπλές 
δυνατότητες.  

 
6. Στον ΚΑ 7127 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ" αναγράψαµε 

πίστωση 5.869,41 ευρώ για το έτος 2002 για αγορά λοιπών µηχανηµάτων που θεωρούµε 
ότι θα απαιτηθούν µε την ολοκλήρωση διάρθρωσης της υπηρεσίας.  

 
 

 
∆.  ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 

 
 
Στον ΚΑ  9752 "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ" προβλέψαµε  πίστωση 23.477,62 ευρώ για την 
αγορά αυτοκινήτου για την διακίνηση των απασχολούµενων στο Πε.Σ.Υ.. Η  δαπάνη αυτή κρίνεται 
απολύτως απαραίτητη αν λάβουµε υπόψη µας την ακτίνα δράσης και αρµοδιότητας του Γ΄ Πε.Σ.Υ. 
που φτάνει έως τα Κύθηρα καθώς και το αντικείµενο λειτουργίας και δραστηριότητας των Πε.Σ.Υ.   
που επιβάλλει συχνές διαδροµές και ταξίδια. 
 



 
 
 

Εισηγητική Έκθεση Π/Υ Γ’ Πε.Σ.Υ. Αττικής 

 12

 
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΩΝ 8 ΚΑΙ 10 

 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 8 
 
Το υπόδειγµα 8 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ΄ Πε.Σ.Υ. συµπληρώθηκε µε βάση τους 
αναλυτικούς πίνακες Π/Υ  Εσόδων και Εξόδων. 
 
Η στήλη του Απολογισµού είναι κενή καθώς δεν υπάρχουν στοιχεία. Με το  ίδιο σκεπτικό 
απεικονίσαµε στους αναλυτικούς πίνακες Π/Υ  Εσόδων και Εξόδων αντί της στήλης Απολογισµού  
οικονοµικά στοιχεία σε δρχ. 
 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 10 
 
Το υπόδειγµα 8 της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ΄ Πε.Σ.Υ. συµπληρώθηκε µε βάση τα εξής: 
 
1. Ως προς τα έσοδα 
 

Έχουν συµπεριληφθεί έσοδα του Πε.Σ.Υ. από το 1% επί των υπηρεσιών των Νοσοκοµείων για 
τις παρακάτω δραστηριότητες: 

 
 Λειτουργία απογευµατινών ιατρείων και Τ.Ε.Π. σε εικοσιτετράωρη βάση. 

 
 Έναρξη λειτουργίας του Πανεπιστηµιακού Ν. ∆υτικής Αττικής σταδιακά  µέσα στο 2002 και 

πλήρη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του τα έτη 2003 και 2004. 
 

 ∆εν υπάρχει πρόβλεψη για έσοδα από το ∆ροµοκαΐτειο από το 1% της δραστηριότητας του. 
 
 
2. Ως προς τα έξοδα 
 

 
 Οι λειτουργικές δαπάνες καθώς και το ύψος πίστωσης για τους αντικριζόµενους 

λογαριασµούς προσαυξήθηκαν κατά 2,3 % ετησίως για τα έτη 2003 και 2004. 
 

 Οι δαπάνες για προµήθεια κεφαλαιουχικού εξοπλισµού και για κάθε είδους επενδύσεις 
µειώνεται σηµαντικά για τα επόµενα του 2002 έτη. Εκτιµούµε ότι το µεγαλύτερο ποσοστό 
των αναγκών µας σε εξοπλισµό καθώς και η εύρεση χώρου για µόνιµη εγκατάσταση της 
υπηρεσίας του Γ΄ Πε.Σ.Υ. θα υλοποιηθεί κατά το έτος 2002. Σε αντίθετη περίπτωση, και για 
κάθε επιµέρους δαπάνη θα γίνει η δέουσα διαµόρφωση στους Π/Υ των επόµενων ετών. 

 
 Η δαπάνη που απεικονίζεται στην οµάδα 2000 (µεταβίβαση εισοδήµατος για λειτουργία 

Α.Ε.) εµφανίζεται µειωµένη το 2003 σε σχέση µε το 2002. Αυτό εξηγείται από τον τρόπο του 
υπολογισµού της: Το ποσό αυτό είναι το έσοδο του Πε.Σ.Υ. από το 1%, που στον Π/Υ 
Εξόδων κατά ένα µέρος του θα χρησιµοποιηθεί για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και το 
υπόλοιπό του µπορεί να διατεθεί σε άλλους σκοπούς. 

 
 Η διαφορά που εµφανίζει η στήλη του 2002 µεταξύ των υποδειγµάτων 8 και 10 οφείλεται 

στο ότι α) το υπόδειγµα 8 απεικονίζει στοιχεία των αναλυτικών πινάκων Εσόδων Εξόδων 
2002. β) το Υπόδειγµα 10 έχει συµπεριλάβει στα έσοδα του, τα όσα αναφέρονται 
παραπάνω στη διαµόρφωση εσόδων. 

 


