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ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 
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ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών 

Πληρ.   : Τολιάδου Ελευθερία 

Τηλ : 24673 50621 

Fax: 24673 50657 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΑΔΑ:  
 

Καστοριά  24 Νοεμβρίου 2014                                   

 

        Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η   9477/2014 
 

Πρόχειρου  Διαγωνισμού για την ανάθεση Υπηρεσιών Οικονομικού Διαχειριστικού Ελέγχου για 

το Νοσοκομείο Καστοριάς που αφορά:  

Α. Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση του 2014 και  

Β. Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή για τη χρήση του 2015 
 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς έχοντας υπόψη: 

1) Το Π.Δ. 205/1998 που θεσπίζει την υποχρεωτική εφαρμογή του Κλαδικού Λογιστικού 

Σχεδίου των  Ν.Π.Δ.Δ. 

2) Τα άρθρα 2 και 3 του Π.Δ. 146/2003 << Υποχρεωτική Εφαρμογή του Κλαδικού 

Λογιστικού Σχεδίου των Δημοσίων Μονάδων Υγείας >> 

3) Το άρθρο 36 του Ν. 2778/1999 

4)  Του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» 

5) Τις διατάξεις του Ν. 3329/05 άρθρο 31 << περί ορκωτών λογιστών >>  

6) Τις διατάξεις των Π.Δ. 60/2007 και 118/2007 

7) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247), περί <<Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχων των 

δαπανών του   κράτους και άλλες διατάξεις >> 

8) Τις διατάξεις του Ν. 2522/97 <<Δικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης δημοσίων έργων , κρατικών προμηθειών και υπηρεσιών 

9) Τις διατάξεις του Ν. 2955/01 << Προμήθειες Νοσοκομείων και λοιπών μονάδων υγείας 

των Π.  Ε.Σ.Υ.  και άλλες διατάξεις 

10) Τις διατάξεις του Ν. 3527/2007 κεφ.Β, άρθρο 3 παρ, 11 εδάφ, 23, περ. δ <<Κύρωση 

συμβάσεων υπέρ νομικών εποπτευόμενων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις>> 

11) Τις διατάξεις του Ν.4152/12 Υποπαράγραφος Ζ.5: Συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων 

και Δημοσίων αρχών (Άρθρο 4 Οδηγίας 2011/7) 

12) Τις διατάξεις του Ν. 3580/2007 «Προμήθειες Φορέων εποπτευομένων από το 

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και άλλες διατάξεις» (Αριθμ.134/18-

6-2007) 

13) Τον Ν. 3697/2008, άρθρο 11 (ΦΕΚ 194/Α΄/25-09-2008) περί τήρησης διπλογραφικού 

λογιστικού συστήματος 

14)  Τις διατάξεις του άρθρου 25 του νόμου 4025/11 (Φ.Ε.Κ. 228/Α/2011) με τις οποίες 

θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα 

διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά 

15) Την αριθμ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ.129854/22.11.2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής 

Αλληλεγγύης «Εσωτερικός έλεγχος στις μονάδες υγείας 
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16) Την υπ' αριθ. 11/08-06-2010 (θέμα 2
ο
) εγκριτική απόφαση των τεχνικών προδιαγραφών 

από την  Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τις υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών  

17) Τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου και έχουν 

εγκριθεί κατά την 15
η
 ολομέλεια της ΕΠΥ την 21-11-2013  

18) Την υπ΄ αριθ. 6311/29-11-2013 (ΦΕΚ 390/Β΄/19-2-2014) Υπουργική Απόφαση 

΄΄Έγκριση Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων των Μονάδων 

Υγείας και Εποπτευομένων Φορέων, έτους 2013, με χρηματοδότηση από τον τακτικό 

προϋπολογισμό, το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις λοιπές πηγές΄΄  

19) Την υπ΄ αριθ. 1974/17-4-2014 (ΦΕΚ 1053/΄Β/29-4-2014) Υπουργική Απόφαση 

«Ορισμός Φορέων διενέργειας για την υλοποίηση του Προγράμματος Προμηθειών, 

Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Φ.Υ.Υ.) έτους 2013, πιστώσεις 2014 και 

εξουσιοδότηση για την συγκρότηση συλλογικών οργάνων για την διεξαγωγή των 

διαγωνισμών» 

20) Την υπ΄ αριθμ. 213/20-11-2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Νοσοκομείου περί έγκρισης διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού, των τεχνικών 

προδιαγραφών και των όρων αυτού, για την ανάθεση υπηρεσιών οικονομικού 

διαχειριστικού ελέγχου, συνολικού προϋπολογισμού 14.400,00€, και κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή που αφορά υπηρεσίες ορκωτών λογιστών, με  

επιμέρους προϋπολογισμό  5.100,00 € και υπηρεσίες εσωτερικού ελεγκτή με επιμέρους 

προϋπολογισμό  9.300,00 €  

 

Π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ε  ι : 
    

Πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση 

 

« ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» 
 

Ισχύς προσφοράς:  180  ημέρες  

 

Τόπος διενέργειας :  Γραφείο Προμηθειών Νοσοκομείου Καστοριάς  
 

Χρόνος διενέργειας  : 10 Δεκεμβρίου 2014  ημέρα  Τετάρτη και ώρα  12.00 π.μ.  

 
Συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη:  14.400,00 €  συμπεριλαμβανομένου  του Φ. Π. Α, και  

με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή. 

Επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών: 5.100,00€.  

Επιμέρους προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή: 9.300,00€. 

 

Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν τις προσφορές τους 

μαζί με  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά το αργότερο μέχρι την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2014 

και ώρα 14.30.  

 

Προσφορές που  υποβάλλονται στην υπηρεσία μετά την ανωτέρω καθοριζόμενη ημερομηνία 

και ώρα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ )  

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Για τον διαγωνισμό με υπ΄ αριθμ.  9477/2014 διακήρυξη (Ημερομηνία Διαγωνισμού)   

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ  
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Ο φάκελος της προσφοράς θα περιέχει δύο ξεχωριστούς φακέλους μέσα στον κεντρικό 

φάκελο: 

   Α. τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την  ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  και  

   Β. την  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ   

 

Α.   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( σύμφωνα με τις  

τεχνικές προδιαγραφές ) ΓΙΑ ΟΡΚΩΤΟΥΣ ΕΛΕΓΚΤΕΣ 

  1. Υπεύθυνη Δήλωση ότι οι προσφέροντες αποδέχονται τους όρους της Διακήρυξης, δεν είναι  

έκπτωτοι συμβάσεων έργου με το Δημόσιο και δεν τελούν υπό διαδικασία πτώχευσης 

  2. Άδεια λειτουργίας από τον  Σ.Ο.Ε.Λ. 

  3. Τουλάχιστον διετή εμπειρία στον έλεγχο ισολογισμών και οικονομικών καταστάσεων σε 

φορείς υγειονομικής  περίθαλψης ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα.  

      Να κατατεθούν σχετικοί Ισολογισμοί που έχουν ελεγχθεί και υπογραφεί από τον   

      προσφέροντα. 

  4. Ομάδα εκτέλεσης έργου αποτελούμενη τουλάχιστον από δύο Ορκωτούς Λογιστές που 

έχουν  υπογράψει με την ιδιότητα αυτή Ισολογισμούς φορέων Υγειονομικής Περίθαλψης 

τουλάχιστον τα τελευταία  δύο χρόνια. 

  5. Καταστατικό ή Φ.Ε.Κ. Σύστασης και τροποποιήσεων όπου θα φαίνεται ο χρόνος 

λειτουργίας και το  αντικείμενο εργασιών του προσφέροντος. 

 

     ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ( σύμφωνα με τις  

τεχνικές προδιαγραφές ) ΓΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΚΤΗ 

Α. Απαιτούμενα  

1. Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών ή 

Τίτλοι Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ) από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών. 

2. Βεβαιώσεις ή άλλες αποδείξεις επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή δημοσίων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση 

μονάδων υγείας ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία 

παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

(δημόσιους και ιδιωτικούς). 

 

Β. Συνεκτιμώμενα (σε περίπτωση ισοτιμίας) 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου 

 Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 

(ΙΕΣΟΕΛ)] 

 Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 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 (π.χ. λογιστική, 

διοικητικές διαδικασίες κ.α.). 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. 

 Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο 

οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 

 

 
 

Β.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Η Οικονομική Προσφορά θα είναι δακτυλογραφημένη και θα φέρει  απαραιτήτως  υπογραφή  

και σφραγίδα του προσφέροντα  ανά σελίδα.  

Οι τιμές θα είναι σε ευρώ και θα δίνονται ως εξής: 
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Τιμή χωρίς Φ.Π.Α. 

Φ.  Π . Α. επί τοις εκατό επί της προσφερόμενης τιμής 

Συνολική τιμή μαζί με το Φ.Π.Α. 

 

Θα γίνονται δεκτές οικονομικές προσφορές είτε για το σύνολο των υπό ανάθεση εργασιών   

είτε για μέρος αυτών, ήτοι  Α. Υπηρεσίες Ορκωτών Λογιστών για τη χρήση του 2014,  

        Β. Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελεγκτή για τη χρήση του 2015 

Δεν θα γίνονται δεκτές τιμές που θα θέτουν όρο αναπροσαρμογής. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί, νομικά πρόσωπα 

ημεδαπά ή αλλοδαπά, συνεταιρισμοί, ενώσεις προμηθευτών που λειτουργούν νόμιμα και 

έχουν εμπειρία στον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων σε νομικά πρόσωπα. 

Σε περίπτωση ένωσης όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά παρέχονται και καλύπτουν, επί ποινή 

αποκλεισμού, αυτοτελώς για καθένα από τους συμμετέχοντες στην ένωση. 

 

 

Η ισχύς της προσφοράς είναι έξι (6) μήνες μετά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Γ . ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Κριτήριο κατακύρωσης του Διαγωνισμού είναι η χαμηλότερη τιμή, μεταξύ των υποψηφίων 

που πληρούν τις προϋποθέσεις, εκείνων δηλαδή που έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά συμμετοχής, ενώ σε περίπτωση ισοτιμίας προσφορών για τις υπηρεσίες 

Εσωτερικού Ελέγχου θα συνεκτιμηθούν τα πρόσθετα προσόντα του υποψηφίου, όπως αυτά 

προκύπτουν από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (συνεκτιμώμενα) που τυχόν κατατεθούν. 

Η κατακύρωση θα γίνει μετά από την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού 

Νοσοκομείου Καστοριάς 

Η πληρωμή θα γίνει στο τέλος των εργασιών, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. 

 

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, θεωρείται ότι αποδέχονται όλους τους όρους αυτού. 

Η τιμή της προσφοράς θα περιλαμβάνει όλες τις νόμιμες κρατήσεις. 

Αντιπροσφορές, προσφορές αόριστες, εκπρόθεσμες ή τέτοιες που τροποποιούν τους όρους της 

διακήρυξης δεν γίνονται δεκτές. 

 

Η παρούσα διακήρυξη έχει αναρτηθεί προς δωρεάν διάθεση στην ιστοσελίδα του 

Νοσοκομείου  www.kastoriahospital.gr, καθώς και στη Διαύγεια.  

Επίσης έχει αποσταλεί στους παρακάτω φορείς:  

i) Εμπορικά - Βιομηχανικά Επιμελητήρια: 

  α. Θεσσαλονίκης  

  β. Αθηνών 

ii) Εμπορικό Επιμελητήριο Καστοριάς 
 

 

Πληροφορίες για τον διαγωνισμό δίδονται από το Γραφείο Προμηθειών του Νοσοκομείου  

Καστοριάς  στα τηλέφωνα   2467350621 και 24670350626  fax:  2467350657 
 

 

 

 

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ α.α. 

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

 

ΤΖΙΑΜΑΛΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

Α. ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης, περιλαμβάνει  τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του 
Νοσοκομείου – ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης -  για τη διαχειριστική χρήση του 2014. 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί από το 

Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται στις 
Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 3329/05, 

όπως ισχύουν. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωση του  κατά πόσον οι οικονομικές 

καταστάσεις του Νοσοκομείου απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική θέση του 

Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών του της χρήσης που λήγει στις 31/12/2014, σύμφωνα 
με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα 

ποσά και τις πληροφορίες  που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις 
λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των στοιχείων 

και πληροφοριών στις  οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου, κατά τρόπο  που να διασφαλίζεται 

βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη λάθη 
και παραλείψεις.  

Θεωρείται  αναγκαία η φυσική παρουσία για την υποβοήθηση του έργου και τη συμμετοχή του 

αναδόχου, όπου απαιτείται στο κλείσιμο της χρήσης 2014 (φυσική απογραφή κλπ) και υπογραφή των 

δελτίων απογραφής. 
 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι  στο Μητρώο Εταιριών Ορκωτών  

Ελεγκτών του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και να μπορούν σύμφωνα με τις σχετικές 
διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων μεταξύ 

άλλων και Νοσοκομείων. Η εγγραφή αποδεικνύεται με την κατάθεση στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ. 

 
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό  θα πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου 

Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα διενεργήσει τον έλεγχο με αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο  
μητρώο Σ.Ο.Ε.Λ.  

 

 

Β. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ 
 
 

Α.  Απαιτούμενα  

1. Πτυχίο ή/ και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θετικών ή Θεωρητικών Επιστημών από 

εκπαιδευτικό ίδρυμα της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής 

2. Βεβαιώσεις ή άλλες αποδείξεις επαγγελματικής εμπειρίας τουλάχιστον 2 ετών σε τμήμα 

εσωτερικού ελέγχου επιχειρήσεων ή δημοσίων οργανισμών, Ν.Π.Δ.Δ. και κατά προτίμηση 

μονάδων υγείας ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η οποία 

παρέχει αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και οργανισμούς 

(δημόσιους και ιδιωτικούς) 

 

Β.   Συνεκτιμώμενα (σε περίπτωση ισοτιμίας) 

 Μεταπτυχιακό Δίπλωμα συναφούς γνωστικού αντικειμένου 

 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών 

 Τίτλοι Πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA κλπ) από το 

Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών  

 Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών 

(ΙΕΣΟΕΛ)] 
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 Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και 

Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 

 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 (π.χ. λογιστική, 

διοικητικές διαδικασίες κ.α.). 

 Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής. 

 Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο 

οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΤΟΥ ΑΝΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να πραγματοποιεί τα παρακάτω: 

1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου για τη χρήση του 2015 

• Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων Νοσοκομείου. 

• Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής 

λογιστικής, β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

• Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net 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 esy net. 

• 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 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 

του Νοσοκομείου: 

• Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 

• Υποσύστημα μητρώου παγίων. 

•Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - 

απογευματινών ιατρείων - Τ.Ε.Π.. 

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

• Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 

• Υποσύστημα προμηθευτών. 

• 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 δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής 

λογιστικής. 
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• 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. 

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. 
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