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ΠΡΟΣ: ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ‘’ΆΓΙΟΣ- ΑΝΔΡΕΑΣ’’ 

ΓΡΑΦΕΙΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2613-601852 

 

ΘΕΜΑ: «Σύνταξη Τεχνικών Προδιαγραφών» 

Αθήνα, 23/10/2018 

 

Αξιότιμοι κύριοι, 

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε και να σας παραθέσουμε τις 

προτάσεις μας αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την Ανάδειξη Εσωτερικού 

Ελεγκτή στο Νοσοκομείο σας.  

Συγκεκριμένα το Νοσοκομείο σας όπως και κάθε δημόσιο νοσοκομείο έχει το δικαίωμα 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας να επιλέγει Εσωτερικό Ελεγκτή και από το Μητρώο 

Εσωτερικών Ελεγκτών όπως ρητά η κείμενη νομοθεσία (Ν. 4025) αναφέρει ωστόσο προς 

διασφάλιση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι στην διακριτική ευχέρεια του 

νοσοκομείου αν επιθυμεί να συνεργαστεί με πιστοποιημένο εσωτερικό ελεγκτή όπως 

κάνουν πλέον τα περισσότερα Δημόσια νοσοκομεία της χώρας. (Σχετικά παραδείγματα 

διακηρύξεων είναι αυτό του ΓΝ Λαϊκού, ΕΑΝΠ Μεταξά, ΓΝ Σωτηρία, ΓΝ Πύργου, ΓΝ 

Χαλκιδικής, ΓΝ Ιωαννίνων Χατζηκώστα και πολλά άλλα). 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω και προς αποφυγή μη αποδοτικών συνεργασιών, πρόταση μας 

αποτελεί οι τεχνικές προδιαγραφές για την Ανάδειξη Εσωτερικού Ελεγκτή να είναι οι 

κάτωθι: 

1. Να είναι ενταγμένος στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών.  

2. Να είναι πιστοποιημένος Εσωτερικός Ελεγκτής από το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών. 

3. Να κατέχει πτυχίο Α.Ε.Ι. και μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών με οικονομική ή ελεγκτική 

κατεύθυνση.  

4. Να έχει εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στον εσωτερικό έλεγχο Δημόσιων 

Νοσοκομείων που να προκύπτει από σχετικές συμβάσεις έργου ή βεβαιώσεις καλής 

εκτέλεσης των εργασιών 
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Όσον αφορά το έργο του Εσωτερικού Ελεγκτή είναι σημαντικό να καλύπτει τα εξής πεδία:  

 

α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 

Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου.  

• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές  

α) της Γενικής Λογιστικής,   

β) του Δημόσιου Λογιστικού και  

γ) της Αναλυτικής Λογιστικής.  

• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του bi-form επί των οριστικών μηνιαίων 

οικονομικών, καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του 

διπλογραφικού συστήματος ήτοι:  

  

α) Γενικής λογιστικής,  

β) Δημόσιου Λογιστικού και  

γ) Αναλυτικής Λογιστικής  

• Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που 

συμπληρώνονται στους πίνακες του bi-form.  

• Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις 

φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε 

επίπεδο κλινικών, χειρουργείων, διαγνωστικών εργαστηρίων κ.λ.π.  

  

• Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων.  

  

• Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων.  

  

• Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων.  

2) Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης.   

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών 

υποσυστημάτων του Νοσοκομείου και της διασύνδεσης αυτού τόσο μεταξύ τους όπου 

απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος.  

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πιστοποιούν, μετά από 

δειγματοληπτικούς ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων 

του νοσοκομείου:  
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• Στο υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας 

αναλωσίμων υλικών-ανταλλακτικών και υπηρεσιών.  

  

• Στο Υποσύστημα μητρώου παγίων  

• Στο Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων -

απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.  

• Στο Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, 

R.I.S,PAX.  

• Στο Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών.  

• Στο Υποσύστημα προμηθευτών.  

• Στο Υποσύστημα μισθοδοσίας.  

3) ∆ιαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τοµέα του διπλογραφικού συστήµατος  

Στο τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι:  

• Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των 

οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς  

• Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς 

τους λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής 

λογιστικής.  

• Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως 

σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου  

• Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 

πίνακα αναφοράς.  

• Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους.  

 

  

4) Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου  

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα 

που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις 

για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.  
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5) Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.  

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των 

Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.   

  

Ειδικότερα για την υλοποίηση του Εσωτερικού Ελέγχου θα ισχύουν τα εξής:  

  

ΕΠΙ ΜΕΡΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ  

ΕΛΕΓΧΟΥ  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου  Σε μηνιαία βάση  

Διαδικασίες Εσωτερικού ελέγχου στον τομέα 

της Μηχανογράφησης εφαρμογή της 

Αναλυτικής λογιστικής  

Σε μηνιαία βάση  

Διαδικασίες Εσωτερικού ελέγχου στον τομέα 

του διπλογραφικού συστήματος  

Σε μηνιαία βάση  

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση 

του Νοσοκομείου  

Σε μηνιαία βάση  

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς την 

Διοίκηση του Νοσοκομείου  

Σε ετήσια βάση  

 

 

Με εκτίμηση, 

 

Ροδάκος Ηρώδης- Ανδρέας 

Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης, Διαχείρισης Κινδύνων & Εσωτερικού Ελέγχου 

Εσωτερικός Ελεγκτής, MSc, CICA,CCS 

Στοιχεία επικοινωνίας  

M: +30 697 7791662 

E: a.rodakos@yahoo.gr 
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