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ΠΡΟ 

ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

 

Έσονηαρ ςπότη: 

1. Σνλ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α΄/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, 

Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

2. Tνλ Ν. 3329/2005 «Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο» 

(Φ.Δ.Κ. 81/Α/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 

3. Σελ αξηζ. Γ4β/Γ.Π.νηθ 2397/17-01-2020 (ΦΔΚ 30/17-01-2020/η.Τ.Ο.Γ.Γ.) 

απφθαζεο δηνξηζκνχ Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ καο 

4. Σελ αξηζ. 10/292/10-01-2022 απφθαζε Γηνηθεηή ηνπ Ννζνθνκείνπ γηα ηελ 

ζπγθξφηεζε επηηξνπψλ ζχληαμεο ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη αμηνιφγεζεο 

πξνζθνξψλ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ 

ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 

5. Σελ αξηζ. 26/1029/19-01-2022 απφθαζε Γηνηθεηή κε ζέκα: «Έγθξηζε 1) 

αλαγθαηφηεηαο-ζθνπηκφηεηαο θαη πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 5.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο εηήζηαο ππεξεζίαο 

εζσηεξηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ 2) ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ θαη 3) πξνζρεδίνπ πξφζθιεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο 

ππεξεζίαο» 

 

 
Σν Γεληθφ Ννζνθνκείν Παίδσλ Παηξψλ «ΚΑΡΑΜΑΝΓΑΝΔΙΟ» θαιεί ηνπο 

ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα θαηαζέζνπλ έσο ηελ Παξαζθεπή 

28-01-2022 θαη ψξα 14:00 κ.κ. πξνζθνξά γηα ηελ πξνκήζεηα ηεο εηήζηαο 

ππεξεζίαο εζσηεξηθνχ δηαρεηξηζηηθνχ ειέγρνπ ηνπ Ννζνθνκείνπ, 

πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο 4.032,26 € άλεπ ΦΠΑ. 



       Πξνζθνξά θαηαηίζεηαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν ζηελ δηεχζπλζε ηεο 

ππεξεζίαο κε αλαθνξά ζηα ζηνηρεία ηεο πξφζθιεζεο. Η πξνζθεξφκελε ηηκή 

δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηελ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε ηεο παξνχζαο. Η 

ζχκβαζε ζα ζπλαθζεί κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ ρακειφηεξε πξνζθνξά.  

Η δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 31-01-2022 θαη 

ψξα 10:00 π.κ.   

 
         Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά ζαο είλαη 

λα κελ ππάξρεη γηα ηελ εηαηξεία θαλέλαο απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ: 

1) Ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ζε βάξνο ηνπ δηεπζχλνληα 

χκβνπινπ, ησλ κειψλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ησλ 

πξνζψπσλ, ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί 

ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο, γηα έλα απφ ηα 

αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 

11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα 

(εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο 

θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 

25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο 

θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία 

ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ 

ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ 

έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ινπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ 

θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα 

ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 

236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ 

ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 (δηαθεθξηκέλε 

θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β 

(απάηε ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη 

ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 

265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ 

ζπκθεξφλησλ, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε 



ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 (επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 

(Α’ 103), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο 

Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη 

γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 

88/31.03.2017) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο 

εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 

άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 

2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 

2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη 

ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο (ΔΔ L 

141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 

139),  

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη 

ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε 

ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη 

γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

(ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ 

Πνηληθνχ Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  

2) Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο εηαηξείαο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα 

κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία. 

 

Πξνο απφδεημε ησλ αλσηέξσ παξαθαινχκε κε ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο 

ζαο λα καο πξνζθνκίζεηε: 

1) Τπεχζπλε δήισζε λφκηκνπ εθπξνζψπνπ πεξί κε ζπλδξνκήο ησλ σο 

άλσ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 

2) Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 



3) Αζθαιηζηηθή Δλεκεξφηεηα έθδνζεο έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 

ππνβνιή ηεο 

4) Πηζηνπνηεηηθφ εθπξνζψπεζεο ΓΔΜΗ, ζε πεξίπησζε εηαηξείαο. 

 

Γηα λα γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά απαηηείηαη επίζεο Τπεχζπλε Γήισζε 

ζπκκφξθσζεο κε ηηο αθφινπζεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζψο θαη φζα 

δηθαηνινγεηηθά απαηηνχληαη απφ απηέο: 

 
ΣΕΥΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΙ «ΤΠΗΡΕΙΕ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ 

ΕΛΕΓΥΟΤ» 

O Δζσηεξηθφο Διεγθηήο βάζεη ηνπ Ν.4795/2021 «χζηεκα Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα, χκβνπινο Αθεξαηφηεηαο ζηε δεκφζηα δηνίθεζε 

θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ηελ ηνπηθή απηνδηνίθεζε» ζα 

αλαιάβεη ηηο θάησζη αξκνδηφηεηεο:  

• ζρεδηαζκφο θαη δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ θαη εθηάθησλ ειέγρσλ επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ θνξέα, ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ ζπιινγηθψλ 

νξγάλσλ απηνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ ηνπ, ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη 

ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ ζπζηεκάησλ, φπσο απηά εληνπίδνληαη µέζσ ηεο 

δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο θαη ηεξάξρεζεο ησλ θηλδχλσλ πνπ απεηινχλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο, ζχµθσλα µε ηηο πηζαλφηεηεο εθδήισζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη 

ηηο ελδερφκελεο ζπλέπεηέο ηνπ, 

• παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ έξγσλ επί ηνπ ζπλφινπ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

θνξέα, ησλ ιεηηνπξγηψλ, ησλ ζπιινγηθψλ νξγάλσλ απηνχ, ησλ δηαδηθαζηψλ 

ηνπ, ησλ εθηεινχκελσλ έξγσλ, θαζψο θαη ησλ πιεξνθνξηαθψλ ηνπ 

ζπζηεκάησλ,  

• έιεγρν θαη παξνρή  δηαβεβαίσζεο πεξί ηεο επάξθεηαο ηνπ πζηήκαηνο 

Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ ηνπ θνξέα θαη εηζήγεζε ζρεηηθψλ βειηησηηθψλ 

πξνηάζεσλ  

• αμηνιφγεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θνξέα βάζεη ησλ αξρψλ ηεο ρξεζηήο 

δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο,  

• έιεγρνο ηελ νξζήο εθαξκνγήο ησλ δηαδηθαζηψλ εθηέιεζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ, ζχληαμεο θαη απνζηνιήο ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ 

ησλ δεκνζηνλνκηθψλ θαη ινηπψλ αλαθνξψλ, θαζψο θαη δηελέξγεηαο ησλ 

δαπαλψλ θαη δηαρείξηζεο ηεο πεξηνπζίαο ηνπ νηθείνπ θνξέα γηα ηνλ 

εληνπηζµφ ηπρφλ ελδείμεσλ θαηλνκέλσλ θαθνδηνίθεζεο, θαθνδηαρείξηζεο, 

θαηάρξεζεο, ζπαηάιεο ή απάηεο, θαζψο θαη εάλ ν θνξέαο αλαπηχζζεη 

θαηάιιειεο δηθιίδεο γηα ηελ απνηξνπή ηνπο ζην µέιινλ,  

• έιεγρνο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δηαδηθαζηψλ θαηάξηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ θαη 

µε αλαθνξψλ ηνπ θνξέα,  

• αμηνιφγεζε ησλ δηαδηθαζηψλ ζρεδηαζµνχ θαη εθηέιεζεο ησλ ιεηηνπξγηψλ θαη 

ησλ πξνζξακκάησλ ηνπ θνξέα,  

• έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ θνξέα πξνο ηελ ηζρχνπζα λνµνζεζία, ηνπο 

θαλνληζκνχο θαη ηηο πνιηηηθέο πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ,  



• έιεγρνο ησλ πιεξνθνξηαθψλ ζπζηεκάησλ σο πξνο ηελ 

απνηειεζµαηηθφηεηά ηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ θνξέα,  

• παξαθνινχζεζε, αμηνιφγεζε θαη επηβεβαίσζε ησλ δηνξζσηηθψλ ε 

βειηησηηθψλ ελεξγεηψλ πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

θνξέα ζε ζπκκφξθσζε µε ηηο πξνηάζεηο ηνπ εζσηεξηθνχ ειέγρνπ, µέρξη ηελ 

νξηζηηθή πινπνίεζή ηνπο,  

• θαηάξηηζε Δηήζηαο Έθζεζεο Αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ 

Διέγρνπ µε Γλψµε,  

• γλσζηνπνίεζε ακειιεηί ζηηο αξµφδηεο ππεξεζίεο θαη ζηνλ πεηζαξρηθφ 

Πξντζηάκελν, ζχµθσλα µε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ηπρφλ ελδείμεηο απάηεο 

ή έιιεηςεο αθεξαηφηεηαο ή πεηζαξρηθήο επζχλεο ππαιιήισλ θαη  

Η δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη ηξία (3) έηε θαη θαζνξίδεηαη έλαο (1) 

ειεγθηήο γηα ην Ννζνθνκείν.  

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο, ζηα πιαίζηα ηεο ζπκβαηηθήο ηνπ ππνρξέσζεο ζα 

πξνβεί ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά ζηηο εμήο ειεγθηηθέο εξγαζίεο:   

1. Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 

• Έιεγρνο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (αξκνδηφηεηεο, απνθάζεηο, αζπκβίβαζην 

θιπ)    

• Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη ζχλδεζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ 

(software&hardware).    

• Έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο:     

(α) ηεο Γεληθήο Λνγηζηηθήο, (β) ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη  (γ) Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο.    

• Έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ινηπφλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη 

ζηνπο πίλαθεο ηνπ Βi.Forms θαη ησλ νξηζηηθψλ κεληαίσλ νηθνλνκηθψλ, 

θαηαζηάζεσλ (κεληαία νξηζηηθά ηζνδχγηα) ζηηο ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ 

δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ήηνη:    

(α) Γεληθήο ινγηζηηθήο, (β) Γεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη (γ) Αλαιπηηθήο 

Λνγηζηηθήο.    

• Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε δηαρεηξίζεηο 

πιηθψλ θαη παγίσλ.    

• Έιεγρνο νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο απνζεθψλ, δηαρεηξίζεσλ, δεκνζίνπ 

ινγηζηηθνχ θαη δηπινγξαθηθνχ ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ηα νηθνλνκηθά 

ζηνηρεία πξνεγνχκελσλ κελψλ.    

• Γηαδηθαζίεο ειέγρνπ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ 

εηήζησλ  νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.    

• Έιεγρνο ηεο νξζήο ηήξεζεο ηνπ κεηξψνπ δεζκεχζεσλ θαη ηεο ζπκθσλίαο 

ηνπ κε ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ηνπο ινγαξηαζκνχο ηάμεσο θαη ησλ ζηνηρείσλ 

πνπ θαηαρσξνχληαη ζην Βi.Forms.    

• Δπηζθφπεζε ηνπ Οξγαληζκνχ θαη ηεο  Λεηηνπξγίαο φισλ ησλ ηκεκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ    

• Έιεγρνο Αλζξ. Γπλακηθνχ θαη Γξαθείνπ Μηζζνδνζίαο     

• Έιεγρνο Δζφδσλ/Απαηηήζεσλ 

• Έιεγρνο Πξνκεζεηψλ (ζπκβαηηθέο, εμσζπκβαηηθέο, ηαηξηθά αέξηα, δηαρείξηζε 

πεηξειαίνπ-βελδίλεο γηα θάζε ρξήζε,  Πξνγξακκαηηζκφο  Πξνκεζεηψλ , 

πξφνδνο δηαγσληζκψλ θιπ) θαη Γηαρεηξίζεσλ     



• Έιεγρνο Παγίσλ, Μεηξψνπ Παγίσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ φζνλ αθνξά ην 

ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο εθηέιεζεο θαη ηηο εληνιέο πιεξσκψλ ησλ 

ινγαξηαζκψλ         

• Έιεγρνο Τπνρξεψζεσλ/Λεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ 

• Έιεγρνο Γηαρείξηζεο ρξεκαηηθνχ, Γηαζεζίκσλ θαη παγίαο πξνθαηαβνιήο 

(ηακείν, ηξάπεδεο, Γεκφζην Λνγηζηηθφ, Γεληθή Λνγηζηηθή-Λνγηζηηθή 

πκθσλία)    

• Έιεγρνο Φνξνινγηθψλ θαη Αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ (Δηζφδεκα, 

ΔΝΦΙΑ, ΙΚΑ θιπ)   

• Έιεγρνο Τπεξεζηψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ηνπ Ννζνθνκείνπ    

• Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζπκθσλίαο θαξηειψλ πξνκεζεπηψλ (ΜΤΦ) κέζσ 

αληηπαξαβνιήο εθαηέξσζελ θαξηειψλ      

• Έιεγρνο Γηεχζπλζεο Σερληθήο Τπεξεζίαο φζνλ αθνξά :   

1) ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ θαηαγξαθήο, δηάγλσζεο θαη απνθαηάζηαζεο 

βιαβψλ   

2) ηελ ηήξεζε δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κειεηψλ 

3) ηελ ηήξεζε δηαδηθαζίαο εθπφλεζεο κειεηψλ 

4) ηελ ηήξεζε δηαδηθαζηψλ δεκφζησλ δηαγσληζκψλ πνπ αθνξνχλ ζπκβάζεηο 

γηα ππεξεζίεο ή πξνκήζεηεο ειεθηξνκεραλνινγηθνχ, ηαηξνηερλνινγηθνχ ή 

ινηπνχ θηηξηαθνχ εμνπιηζκνχ.       

• Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ κέηξσλ πνπ ελέθξηλε ε 

Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ (followup). 

2. Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ.    

Γηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηεο δηαζχλδεζεο απηψλ ηφζν κεηαμχ 

ηνπο φπνπ απαηηείηαη φζν θαη κε ην πξφγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνχ 

ζπζηήκαηνο.    

Δηδηθφηεξα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά απφ δεηγκαηνιεπηηθνχο 

ειέγρνπο ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθψλ ππνζπζηεκάησλ ηνπ 

Ννζνθνκείνπ : 

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ - πιηθψλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – 

αλαισζίκσλ πιηθψλ αληαιιαθηηθψλ θαη ππεξεζηψλ θαη γηα ην Ννζνθνκείν.   

• Τπνζχζηεκα κεηξψνπ παγίσλ 

• Τπνζχζηεκα θίλεζεο αζζελψλ - ηηκνιφγεζεο αζζελψλ - εμσηεξηθψλ 

ηαηξείσλ   

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθψλ – ηαηξηθφο θάθεινο αζζελψλ.  

• Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθψλ - απεηθνληζηηθψλ εξγαζηεξίσλ, 

L.I.S, R.I.S, PACS 

• Τπνζχζηεκα πξνκεζεηψλ.    

• Τπνζχζηεκα κηζζνδνζίαο.    

3.  Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού 

ζςζηήμαηορ     

Μεηά απφ ην δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν ζα πηζηνπνηνχληαη ηα θάησζη:    

Η ελεκεξφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζχλνιν ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ κήλα αλαθνξάο.    



Δλεκεξφηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ 

πξνο ηνπο ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη 

ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο.    

• Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξψζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ 

ηάμεσο ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ    

• Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πίλαθα αλαθνξάο.    

• Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο 

ηνπο.    

4. ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος.  

χληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ λνζνθνκείνπ, ζρεηηθήο κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ην κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή 

εθθξεκνηήησλ – πξνηάζεηο θαη ιχζεηο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δηαδηθαζηψλ.  

5. Εηήζια έκθεζη πεππαγμένυν ππορ ηη Διοίκηζη ηος νοζοκομείος.  

Δηήζηα έθζεζε αμηνιφγεζεο ηνπ πζηήκαηνο Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ πνπ ζα 

ζπλνδεχεη ηνλ Απνινγηζκφ, ηνλ Ιζνινγηζκφ θαη ηελ Καηάζηαζε ησλ 

Απνηειεζκάησλ.  

Δικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

Ο εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πξέπεη:  
Α) Να είλαη εληαγκέλνο ζην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Οηθνλνκηθψλ, λα θαηέρεη πηζηνπνίεζε CIA ή CICA, λα θαηέρεη άδεηα ινγηζηή ά 
ηάμεο θαζψο επίζεο λα είλαη Πηζηνπνηεκέλνο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο απφ ην 
Δζληθφ χζηεκα Γηαπίζηεπζεο (ΔΤΓ) βαζεη ηνπ δηεζλνχο πξφηππνπ ISO/IEC 
17024:2012.  
Β) Nα θαηέρεη πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 5 ρξφληα σο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο ζε 
Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο ε νπνία λα ηεθκεξηψλεηαη κε ζρεηηθέο ζπκβάζεηο.  
Γ) Να θαηέρεη πηζηνπνηεηηθφ θαιήο γλψζεο Ηιεθηξνληθψλ Τπνινγηζηψλ ECDL 

progress θαη πηζηνπνηεηηθφ άξηζηεο γλψζεο ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο επίπεδν 

(C2). 
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