
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

2η Τ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΥΙΟΤ 

     «  Κ Τ Λ Ι Σ  Ε Ι Ο » 

 

 

ηε Υίν ζήκεξα 17 Μαΐνπ 2016 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 10:00 πκ ζπλήιζε ε 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηήζεθε κε ηελ αξηζ. 162/11-4-16 απόθαζε ηνπ Γηνηθεηή ηνπ 

Ννζνθνκείνπ γηα ηελ ζύληαμε ησλ ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ δηελέξγεηα 

δηαγσληζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ εζσηεξηθνύ ειέγρνπ θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηηο 

πξνηάζεηο ησλ εηαηξεηώλ «ΑΝΓΡΔΑ ΚΟΤΣΟΤΠΗ» θαη «ΒΑΛΔΝΣΙΝΗ 

ΚΩΝΣΑ» πξνηείλεη: 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΠΑΡΟΧΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ 

 

Ο εζσηεξηθόο ειεγθηήο ν νπνίνο ζα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Γεληθό 

Ννζνθνκείν Υίνπ ¨θπιίηζεην¨, έηζη ώζηε νη ππεξεζίεο λα δηαζθαιίδνληαη όζν ηνλ 

δπλαηόλ θαιύηεξα, ζα πξέπεη: 

 Να είλαη απόθνηηνο  ΑΔΙ 

 Να είλαη εληαγκέλνο ζην Μεηξών Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ ηνπ Τπνπξγείνπ 

Οηθνλνκηθώλ. 

 Να έρεη εκπεηξία, απνδεδεηγκέλε, ζε ∆εµόζην Ννζνθνκείν ηνπιάρηζηνλ 

δύν εηώλ. 

 Να έρεη πηζηνπνίεζε από ην Διιεληθό Ιλζηηηνύην Δζσηεξηθώλ Διεγθηώλ 

 

Σν έξγν ηνπ Δζσηεξηθνύ Διεγθηή πξέπεη λα θαιύπηεη ηα θάησζη πεδία:  

 

1. Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος 



i. Γηαδηθαζία  ειέγρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε  ησλ 

εηήζησλ νηθνλνκηθώλ θαηαζηάζεσλ 

ii. Μεληαίν  έιεγρν  ιεηηνπξγίαο  κεραλνγξαθηθώλ  πξνγξακκάησλ 

iii. Μεληαίν  έιεγρν  Γηαζέζηκσλ  (ηακείν  θαη  ηξάπεδεο  –  ινγηζηηθέο 

ζπκθσλίεο) 

iv. Μεληαίν  έιεγρν  εθαξκνγήο  δηπινγξαθηθνύ  ζπζηήκαηνο  ζηηο εθαξκνγέο   

ηεο  γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηνπ  δεκόζηνπ  ινγηζηηθνύ  θαη  ηεο αλαιπηηθήο 

ινγηζηηθήο 

v. Μεληαίν  έιεγρν  ησλ  νηθνλνκηθώλ  θαη  ζηαηηζηηθώλ  ζηνηρείσλ  πνπ 

ζπκπιεξώλνληαη ζηνπο πίλαθεο ηνπ ΒΙ-Forms 

vi. Μεληαίν έιεγρν ησλ ζηνηρείσλ ησλ νξηζηηθώλ κεληαίσλ νηθνλνκηθώλ  

θαηαζηάζεσλ  (κεληαία  νξηζηηθά  ηζνδύγηα)  ζηηο  ηξεηο εθαξκνγέο  ηνπ  

δηπινγξαθηθνύ  ζπζηήκαηνο, δειαδή   α)  Γεληθήο  ινγηζηηθήο,  β) 

Γεκόζηνπ ινγηζηηθνύ θαη γ) Αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, ηνπ ΒΙ-Forms 

vii. Μεληαία επνπηεία ζρεηηθά κε ην νξηζηηθό θιείζηκν ησλ ηζνδπγίσλ 

viii. Μεληαίν έιεγρν ηεο εμέιημεο ηνπ κεηξώνπ δεζκεύζεσλ 

ix. Μεληαία  επηζθόπεζε ηνπ νξγαληζκνύ  ιεηηνπξγίαο  ηνπ  Ννζνθνκείνπ/ 

Δζσηεξηθνύ Καλνληζκνύ Λεηηνπξγίαο 

x. Μεληαίν έιεγρν πξνζσπηθνύ θαη κηζζνδνζίαο 

xi. Μεληαίν έιεγρν εζόδσλ - απαηηήζεσλ  

xii. Μεληαίν έιεγρν πξνκεζεηώλ θαη δηαρεηξίζεσλ 

xiii. Μεληαίν έιεγρν πάγησλ  θαη  ηερληθώλ έξγσλ 

xiv. Μεληαίν  έιεγρν  ππνρξεώζεσλ  –  παξαθνινύζεζε  ιεμηπξόζεζκσλ 

νθεηιώλ 



xv. Πεξηνδηθή  επηζθόπεζε  Ιαηξηθήο  θαη  Ννζειεπηηθήο  Τπεξεζίαο 

ιεηηνπξγίαο 

xvi. Πεξηνδηθνί  δεηγκαηνιεπηηθνί  έιεγρνη  θπζηθήο  απνγξαθήο α)ζε  

δηαρεηξίζεηο θαξκαθείνπ  πιηθώλ  θαη  παγίσλ, β)ζε  επίπεδν  θεληξηθώλ  

δηαρεηξίζεσλ θαη γ)ζε  επίπεδν  θιηληθώλ, δ)ρεηξνπξγείσλ  δηαγλσζηηθώλ  

εξγαζηεξίσλ θ.ά. 

2. Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηη μησανογπάθηζη 

Κάζε  ηέινο ηνπ κήλα  ν  εζσηεξηθόο  ειεγθηήο  ζα  πηζηνπνηεί,  κεηά  από 

δεηγκαηνιεπηηθνύο  ειέγρνπο,  ηελ  εύξπζκε  ιεηηνπξγία ησλ παξαθάησ βαζηθώλ 

ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ: 

 Τπνζύζηεκα κεηξώνπ παγίσλ 

 Τπνζύζηεκα πξνκεζεπηώλ 

 Τπνζύζηεκα κηζζνδνζίαο 

 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθώλ  -  απεηθνληζηηθώλ εξγαζηεξίσλ, 

L.I.S, R.I.S, PAX 

 Τπνζύζηεκα  θίλεζεο  αζζελώλ  -  ηηκνιόγεζεο  αζζελώλ  -  εμσηεξηθώλ 

ηαηξείσλ - απνγεπκαηηλώλ ηαηξείσλ - Σ.Δ.Π. 

 Τπνζύζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθώλ - ηαηξηθόο θάθεινο αζζελώλ 

 Τπνζύζηεκα  δηαρείξηζεο  θαξκάθνπ- πιηθώλ  ηαηξνβηνηερλνινγίαο–

αλαιώζηκσλ πιηθώλ - αληαιιαθηηθώλ θαη ππεξεζηώλ 

3. Διαδικαζίερ εζωηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού 

ζςζηήμαηορ 

Mεηά  από  δεηγκαηνιεπηηθό  έιεγρν,  ζην  ηέινο  θάζε  κήλα,  λα  πηζηνπνηνύληαη  

ηα θάησζη: 

1. Απαξαίηεηεο  ζπκθσλίεο  θαη  δηαζηαπξώζεηο  ζηελ  θίλεζε  ησλ  

ινγαξηαζκώλ ηάμεσο ζρεηηθώλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ 

λνζνθνκείνπ 



2. Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθώλ ζηνηρείσλ 

ηνπ πίλαθα αλαθνξάο 

3. Η  ελεκεξόηεηα  ησλ  κεραλνγξαθηθώλ  ππνζπζηεκάησλ  κε  ην  ζύλνιν  

ησλ νηθνλνκηθώλ ζπλαιιαγώλ ηνπ κήλα αλαθνξάο 

4. Δλεκεξόηεηα  θαη  ζπκθσλία  ησλ  δεδνκέλσλ  ησλ  αλσηέξσ  

ππνζπζηεκάησλ πξνο  ηνπο  ινγαξηαζκνύο  ηεο  γεληθήο  ινγηζηηθήο,  ηνπ  

δεκόζηνπ  ινγηζηηθνύ θαη ηεο αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο 

5. Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο 

ηνπο 

4. Σύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος Νοζοκομείος 

ύληαμε  κεληαίαο  έθζεζεο  πξνο  ηε  Γηνίθεζε  ηνπ λνζνθνκείνπ, γηα  ηα  

πξνβιήκαηα  πνπ  ηπρόλ πξνέθπςαλ  από  ην  κεληαίν  έιεγρν, θαηαγξαθή 

εθθξεκνηήησλ, πξνηάζεηο  θαη  ιύζεηο  γηα  ηε  βειηίσζε  ησλ  πθηζηάκελσλ 

δηαδηθαζηώλ. 

 

5. Εηήζια έκθεζη πεππαγμένων ππορ ηη Διοίκηζη ηων νοζοκομείων  

Δηήζηα  έθζεζε  ε νπνία  ζα  ζπλνδεύεη  ηνλ  Απνινγηζκό,  ηνλ  Ιζνινγηζκό  θαη  

ηελ Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ 

 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΑΒΔΕΛΙΩΔΗ ΣΑΤΡΟ 

ΚΟΝΣΟΠΟΔΙΑ ΔΩΡΟΘΕΑ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΝΟΤ ΕΛΕΝΗ 

 

 


