
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ” 

Νομικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελεγκτή 

 Άρθρο 25 του Νόμου 4025/11 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με το οποίο θεσμοθετείται ο 
εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά 

και λογιστικά. Με τις διατάξεις αυτές προβλέπεται η έκδοση εσωτερικού κανονισμού 

με τον οποίο θα ρυθμίζονται όλα τα θέματα εσωτερικού ελέγχου και κάθε αναγκαία 
λεπτομέρεια. 

 Η υπ’ αρίθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ.129854/22-11-2011 εγκύκλιος του Υ.Υ.Κ.Α. 

 Η υπ’ αριθμ. πρωτ. 94064/1-10-2012 εγκύκλιος του Υ.Υ. ΟΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ(ΑΔΑ:Β43ΞΘ-ΠΓΖ) 

Α. Απαιτούμενα Προσόντα 

1. Πτυχίο Ανώτατης Οικονομικής Σχολής από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής ή Ισότιμου 
Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον ΔΟΑΤΑΠ. 

2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον τριετή επαγγελματική εμπειρία σε δημόσιους φορείς υγείας. 

3. Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο 
Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή 

βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών. 

4. Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με επιχειρήσεις 
λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να 

συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με το «Γενικό Νοσοκομείο Πατρών-Ο Άγιος Ανδρέας», κάτι 

που θα αποδεικνύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο 
υποψήφιος. 

5. Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών 
Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA) 

6. Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Ά τάξεως σε ισχύ. 

7. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών 
Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Β. Συνεκτιμώμενα Προσόντα. 

 Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών (ACCA, Διετές επαγγελματικό 

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών 
Ελεγκτών – Λογιστών-ΙΕΣΟΕΛ) 

 Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία 

 Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών 

σχεδίων ή/και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων  
 Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα ( πχ λογιστική, 

διοικητικές διαδικασίες κ.α.) 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής 

 Πιστοποιούμενη γνώση Η/Υ 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με την Ελεγκτική 

 Γνώση και δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου 

Λογιστικού, του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Αποθηκών, της Μισθοδοσίας, του ΠΔ 
146/03 και της Νομοθεσίας περί Προμηθειών των Μονάδων Υγείας κάτι που θα 



αποδεικνύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο 

υποψήφιος 
 Καλή ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011) με το οποίο θεσμοθετείται 

εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και 
λογιστικά οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου  
 

 Μηνιαίος έλεγχος των Οργάνων Διοίκησης (αρμοδιότητες, αποφάσεις, ασυμβίβαστο 

κλπ) 
 Μηνιαίος έλεγχος έργων που υλοποιούνται στο πλαίσιο Ευρωπαικών προγραμμάτων  

 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας και σύνδεσης των μηχανογραφικών προγραμμάτων 

(software και hardware) 

 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές: της 

Γενικής Λογιστικής, του Δημοσίου Λογιστικού και της Αναλυτικής Λογιστικής 
 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και λοιπών στοιχείων που συμπληρώνονται 

στους πίνακες Bi-Forms και των οριστικών μηνιαίων οικονομικών 

καταστάσεων(μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού 

συστήματος 
 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις υλικών και 

παγίων, σε επίπεδο κέντρων διανομής του ΓΝ Πατρών  

 Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και την κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 
 Μηνιαίος έλεγχος της ορθής τήρησης του μητρώου δεσμεύσεων και της συμφωνίας 

του με το Δημόσιο Λογιστικό, τους λογαριασμούς τάξεως και των στοιχείων που 

καταχωρούνται στο Bi-forms. 
 Μηνιαία επισκόπηση του Οργανισμού και της λειτουργίας όλων των τμημάτων της 

Υπηρεσίας 

 Μηνιαίος έλεγχος γραφείου ανθρωπίνου δυναμικού και μισθοδοσίας 

 Μηνιαίος έλεγχος Εσόδων/Απαιτήσεων 

 Μηνιαίος έλεγχος Προμηθειών( συμβατικές, εξωσυμβατικές, ιατρικά αέρια, διαχείριση 

πετρελαίου-βενζίνης για κάθε χρήση, προγραμματισμός προμηθειών, πρόοδος 

διαγωνισμών κλπ) και Διαχειρίσεων 
 Μηνιαίος έλεγχος Παγίων, Μητρώου Παγίων, και Τεχνικών Έργων όσον αφορά το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης εκτέλεσης και τις εντολές πληρωμών των λογαριασμών  

 Μηνιαίος έλεγχος Υποχρεώσεων/ Ληξιπρόθεσμων οφειλών 

 Μηνιαίος έλεγχος Διαχείρισης χρηματικού, διαθεσίμων και παγίας 

προκαταβολής(ταμείο, τράπεζες, Δημόσιο Λογιστικό, Γενική Λογιστική-Λογιστική 
συμφωνία) 

 Μηνιαίος έλεγχος Φορολογικών και Ασφαλιστικών υποχρεώσεων(εισόδημα, Ενφια, 

ΙΚΑ κλπ) 

 Μηνιαίος δειγματοληπτικός έλεγχος συμφωνίας καρτελών προμηθευτή(ΜΥΦ) μέσω 

αντιπαραβολής εκατέρωθεν καρτελών 
 Μηνιαίος έλεγχος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας όσον αφορά: 1) την τήρηση 

διαδικασιών καταγραφής, διάγνωσης και αποκατάστασης βλαβών,2) την τήρηση 

διαδικασίας ανάθεσης μελετών,3) την τήρηση διαδικασίας εκπόνησης μελετών, την 
τήρηση διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών που αφορούν συμβάσεις για υπηρεσίες ή 

προμήθειες ηλεκτρομηχανολογικού, ιατροτεχνολογικού ή λοιπού κτηριακού 
εξοπλισμού. 

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 

 



 Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης και των μηχανογραφικών 

υποσυστημάτων της Υπηρεσίας και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου 

απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. Ειδικότερα στο 
τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός ελεγκτής θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς 

ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων της 
Υπηρεσίας: 

1. Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου-υλικών ιατροβιοτεχνολογίας-αναλώσιμων υλικών 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών 
2. Υποσύστημα μητρώου παγίων 

3. Υποσύστημα κίνησης ασθενών, τιμολόγησης ασθενών και εξωτερικών ιατρείων 
4. Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών-απεικονιστικών εργαστηρίων LIS, RIS, PACS 

όπου υπάρχει ανάλογο σύστημα 
5. Υποσύστημα προμηθειών  

6. Υποσύστημα μισθοδοσίας 

3.Διαδικασίες 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 δημοσίου λογιστικού και της αναλυτικής 

λογιστικής  

 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως 

σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού της υπηρεσίας 
 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής και εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 

πίνακα αναφοράς  

 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 

4.Εκθέσεις εσωτερικού ελεγκτή και ποιοτικός έλεγχος  

 Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη διοίκηση, σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από 
το μηνιαίο έλεγχο-καταγραφή εκκρεμοτήτων-προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των 

υφιστάμενων διαδικασιών 

5.Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του ΓΝ Πατρών-Ο Άγιος Ανδρέας 

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των 
Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα. 
 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη του έργου, σε ετήσια βάση, ανέρχεται σε 8.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

 

 


