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Περίληψη 
 

Η ελεγκτική ως θεσμός και πρακτική αποτελεί τον σημαντικότερο κλάδο της λογιστικής 

καθώς η γέννηση της οφείλεται σε μία σειρά αδυναμιών της διοίκησης που παρουσιάστηκαν 

στις σύγχρονες οικονομικές μονάδες και οι οποίες οφείλονται αφενός στην αβεβαιότητα που 

υπάρχει σχετικά με την ορθή λειτουργία των τμημάτων και αφετέρου στην μη αξιόπιστη 

πληροφόρηση από αυτά. Οι εν λόγω αδυναμίες οφείλονται κυρίως στον μεγάλο όγκο των 

συναλλαγών, στην έλλειψη χρηστής διαχείρισης των πόρων, ειδικά στον δημόσιο τομέα, στην 

κατάχρηση της εξουσίας, στις ανθρώπινες αδυναμίες, στην ανάγκη διαφάνειας, στην 

εξαιρετικά δύσκολη επίβλεψη των πολλών εργαζομένων καθώς και στην ανάγκη να 

εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη λειτουργία των οικονομικών μονάδων.  

Οι παραπάνω αδυναμίες γίνονται εντονότερες στον δημόσιο τομέα και ειδικά στις 

Μονάδες Υγείας αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι Διοικήσεις τους έχουν να αντιμετωπίσουν 

επιπλέον, τη διόγκωση των δαπανών στα δημόσια Νοσοκομεία, την αδυναμία ελέγχου της 

αποδοτικότητας σε σχέση με το κόστος, την αδυναμία παρακολούθησης των δεικτών 

νοσοκομειακής δραστηριότητας, την ισχυροποιημένη θέση των ιατρών, τις εξωτερικές 

επιδράσεις καθώς και την αδυναμία οργάνωσης και αποτελεσματικότητας λόγο ανυπαρξίας 

στόχων. Όλα τα παραπάνω επιδεινώνονται ακόμα περισσότερο με την ανυπαρξία του 

εσωτερικού ελέγχου και ενός ουσιαστικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων 

ασφαλείας). 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος τα τελευταία χρόνια έχει αναγνωρισθεί σε παγκόσμιο επίπεδο  ως  

μια λειτουργία ζωτικής σημασίας όχι μόνο γιατί βοηθά στην επίτευξη των στόχων και της 

αποστολής των Νοσοκομείων αλλά και γιατί συμβάλλει καθοριστικά στην διαφάνεια των 

πράξεων και των ενεργειών, στην αποθάρρυνση παραβατικών συμπεριφορών, αλλά και στην 

λειτουργία του Νοσοκομείου σύμφωνα με την προκαθορισμένη διοικητική πολιτική, 

εξασφαλίζοντας στην διοίκηση του ότι και χωρίς την φυσική της παρουσία, η λειτουργία των 

τμημάτων γίνεται αποδοτικά, απρόσκοπτα, σύμφωνα με τις εντολές και το καθορισμένο 

πρόγραμμα. 

Στόχος της παρούσας διπλωματικής είναι να αναδείξει, πρώτον τις αδυναμίες του 

ισχύοντος νομοθετικό πλαίσιο για τον εσωτερικό έλεγχο στα δημόσια Νοσοκομεία της 

Ελλάδος μέσα από την παρουσίαση του εγχώριου και του διεθνούς πλαισίου και δεύτερον να 

αναδείξει, ένα πρότυπο πλαίσιο το οποίο να αποτελεί συνδυασμό των δύο πλαισίων, 

απαλλαγμένο όμως από τις αδυναμίες και το περιορισμένο εύρος των ελέγχων που περιέχει 

το εγχώριο. Το πρότυπο αυτό πλαίσιο μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιοδήποτε δημόσιο 
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Νοσοκομείο της χώρας αφού σύμφωνα με αυτό διενεργήσαμε εσωτερικό έλεγχο στο Γενικό 

Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» ύστερα από σχετική άδεια που λάβαμε από το 

Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

 

1.1 Σκοπός της Διπλωματικής Εργασίας 
 

O σκοπός της παρούσας εργασίας είναι ο σχεδιασμός και η οργάνωση ενός νέου συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου προσαρμοσμένου στις λειτουργίες, στις ανάγκες και στους κινδύνους 

που έχει σήμερα ένα δημόσιο Νοσοκομείο, λαμβάνοντας υπόψη το υφιστάμενο πλαίσιο, τις 

νέες μεθόδους που αναδεικνύει η σύγχρονη διεθνής επιστημονική κοινότητα και τα πρότυπα 

ελέγχου. Το νέο αυτό σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα προσδώσει αξία στο Νοσοκομείο  

αφού κατά τον σχεδιασμό του λήφθηκαν υπόψη όλες οι διαπιστωθείσες αδυναμίες του 

υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου οι οποίες θα παρατεθούν στην έκθεση, που θα 

συνταχθεί. Έτσι η Διοίκηση (Δ.Σ. και Διοικητής) του Νοσοκομείου θα μπορεί να εφαρμόζει 

μέσω της εταιρικής διακυβέρνησης ένα ευέλικτο σύστημα εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων 

ασφαλείας) που θα συνδυάζει το υφιστάμενο πλαίσιο και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές με 

απώτερο σκοπό την μέγιστη προστασία του Νοσοκομείου, από τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθεται ενισχύοντας έτσι την εύρυθμη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία του 

καθιστώντας το έτσι σημαντικό φορέα για την παροχή υπηρεσιών δημόσιας υγείας στην πόλη 

της Θεσσαλονίκης και της ευρύτερης περιφέρειας. 

 

 

1.2 Τα Θεμελιώδη Ερευνητικά Ερωτήματα 
 

Η εργασία επικεντρώνεται στο πλαίσιο και στην πρακτική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου 

στα Δημόσια Νοσοκομεία και θα απαντήσει στα παρακάτω ερευνητικά ερωτήματα: 

1. Υπάρχουν αδυναμίες στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο βάση του οποίου 

πραγματοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος στα Δημόσια Νοσοκομεία ώστε να μην 

επιτυγχάνεται η μέγιστη προστασία από τους κινδύνους στους οποίους είναι εκτεθειμένο 

και οι οποίοι αν εμφανιστούν θα επηρεάσουν την αποδοτική και αποτελεσματική 

λειτουργία του;  

2. Πως θα σχεδιάζονταν και θα υλοποιούνταν ο εσωτερικός έλεγχος ενός δημόσιου 

Νοσοκομείου συνδυάζοντας το υφιστάμενο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο του 
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εσωτερικού ελέγχου (διαδικασίες) που ισχύει στην Ελλάδα και την σύγχρονη διεθνή 

πρακτική ώστε μέσα από την βελτίωση των λειτουργιών να επιτυγχάνεται ο σκοπός του 

δημόσιου Νοσοκομείου αναδεικνύοντας και την πρόσθετη αξία που του δίνει ο 

εσωτερικός έλεγχος; 

 

 

1.3 Η Εφαρμοζόμενη Μεθοδολογία  
 

Αρχικά πραγματοποιείται η επισκόπηση μελετών της διεθνούς επιστημονικής κοινότητας και 

των προτύπων ελέγχου ώστε να εντοπιστούν νέες βέλτιστες πρακτικές εσωτερικού ελέγχου 

που εφαρμόζονται σε Νοσοκομεία, στην συνέχεια παρουσιάζεται το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για να εντοπιστούν τυχόν αδυναμίες του 

εγχώριου πλαισίου ώστε να καταλήξουμε σε ένα ιδανικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το 

οποίο ενσωματώνει το υφιστάμενο κανονιστικό πλαίσιο απαλλαγμένο από τις αδυναμίες του, 

το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται στα Νοσοκομεία της Χώρας μας. 

Στην συνέχεια αναλύεται το πλαίσιο, βάση του οποίου λειτουργούν τα τμήματα του 

Νοσοκομείου και θα επισκοπηθεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζει η Διοίκηση 

μέσω ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων ώστε να αναδειχθούν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 

κάθε τμήματος και τέλος με την βοήθεια των Διεθνών Προτύπων για τον Εσωτερικό Έλεγχο 

θα οργανωθεί, θα σχεδιασθεί και θα εφαρμοστεί ένα νέο σύγχρονο σύστημα εσωτερικού 

έλεγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος προσαρμοσμένο στις 

λειτουργικές ανάγκες των Δημόσιων Νοσοκομείων της Ελλάδας το οποίο μπορεί να 

εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας. 

 

 

1.4 Η Δομή της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Η διπλωματική εργασία αποτελείται από επτά κεφάλαια, στα οποία αναπτύσσονται το 

θεωρητικό υπόβαθρο και η κριτική επισκόπηση του εσωτερικού ελέγχου γύρω από τις 

μονάδες υγείας και τα συμπεράσματα ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου που συνδυάζει, 

το εγχώριο πλαίσιο απαλλαγμένο όμως από τις αδυναμίες που το χαρακτηρίζουν, τα Διεθνή 

Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές που προτείνονται διεθνώς, το 
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οποίο εφαρμόστηκε πρακτικά στο Γ.Ν.Θ. «Άγιος Παύλος» ύστερα από σχετική άδεια που 

λάβαμε από το Δ.Σ. του Νοσοκομείου. Πιο αναλυτικά: 

Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται, ο σκοπός της διπλωματικής, η μεθοδολογία που θα 

ακολουθηθεί για να απαντηθούν τα διερευνητικά ερωτήματα που θέτονται καθώς και η 

συνεισφορά της στην βιβλιογραφία. 

Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζονται, μέσω της βιβλιογραφικής επισκόπησης, τα 

συμπεράσματα ερευνών κυρίως από την διεθνή αλλά και την εγχώρια αρθρογραφία που 

καθορίζουν τις βέλτιστες πρακτικές, για τα συστήματα ποιότητας, για την ορθή εφαρμογή 

των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης από την Διοίκηση, για την ορθή λειτουργία και 

τον σκοπό ύπαρξης της Επιτροπή Ελέγχου και για την διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου 

σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας έτσι την ύπαρξη 

κατάλληλων συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας). 

Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται, η ιστορική εξέλιξη και το αντικείμενο της 

ελεγκτικής, οι κατηγορίες, οι μέθοδοι, τα συστήματα και οι τεχνικές του εσωτερικού ελέγχου, 

ο Κώδικας Δεοντολογίας και τα Διεθνή Πρότυπα (διεξαγωγής και χαρακτηριστικών) 

Εσωτερικού Ελέγχου που πρέπει να τηρούν οι εσωτερικοί ελεγκτές, το περιεχόμενο των 

φακέλων και των φύλλων εσωτερικού ελέγχου, η έννοια και τα είδη των κινδύνων στους 

οποίους εκτίθεται το δημόσιο Νοσοκομείο καθώς και ο τρόπος αξιολόγησης και διαχείρισής 

τους από μία μονάδα υγείας. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ένα πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τα 

δημόσια Νοσοκομεία με ανάλυση όλων των διαδικασιών ελέγχου που πρέπει να 

διενεργούνται για κάθε δραστηριότητα του Νοσοκομείου. 

Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζεται, η δομή λειτουργίας, το ισχύον πλαίσιο διενέργειας 

εσωτερικού ελέγχου στα Νοσοκομεία της Ελλάδας και οι αδυναμίες του καθώς και τρόπος  

που το εγχώριο πλαίσιο μπορεί να προσαρμοστεί, στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

και στις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου. 

Στο έκτο κεφάλαιο καταρτίζεται και σχεδιάζεται ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που 

συνδυάζει το εγχώριο πλαίσιο, τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες 

πρακτικές που προτείνονται διεθνώς, απαλλαγμένο όμως από τις αδυναμίες και την απλότητα 

που το χαρακτηρίζουν και στην συνέχεια εφαρμόζεται στην πράξη σε πραγματικές συνθήκες 

και με πραγματικά δεδομένα στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος»  για να 

ολοκληρωθεί με την σύνταξη μόνο της αναλυτικής έκθεσης (ώστε να αποφεύγονται άσκοπες 

επαναλήψεις).  
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Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται, τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε και τα οποία απαντούν στα διερευνητικά ερωτήματα που θέσαμε στην αρχή της 

διπλωματικής, καθώς και οι προτάσεις μας πάνω σε θέματα για μελλοντική έρευνα. 

 

 

1.5  Η Συνεισφορά της Εργασίας στη Βιβλιογραφία 
 

Η παρούσα εργασία συνεισφέρει στην βιβλιογραφία, τόσο με την γνωστοποίηση των 

αδυναμιών του εγχώριου πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων Νοσοκομείων 

όσο και με την γνωστοποίηση ενός πρότυπου συστήματος εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να 

εφαρμόζεται στα δημόσια Νοσοκομεία διότι συνδυάζει, την τρέχουσα διεθνή πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου και το υφιστάμενο εγχώριο κανονιστικό πλαίσιο απαλλαγμένο όμως από 

τις αδυναμίες του, αναδεικνύοντας κατά την εφαρμογή του, την αποτελεσματικότητα και την 

αξία που προσδίδει ο εσωτερικός έλεγχος στα δημόσια Νοσοκομεία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 
 
 

2.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό θα αναφερθούμε στην διοίκηση των Νοσοκομείων μέσω της εταιρικής 

διακυβέρνησης, στα χαρακτηριστικά και τις αρχές της, στον ρόλο που επιτελεί ο εσωτερικός 

έλεγχος στην διακυβέρνηση των Νοσοκομείων, στην Επιτροπή Ελέγχου ως έναν από τους 

πυλώνες της διακυβέρνησης, στα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται στα 

Νοσοκομεία και τέλος στο πόσο σημαντικό θεωρείται τα Νοσοκομεία να διατηρούν και να 

εφαρμόζουν συστήματα διαχείρισης ποιότητας στις υπηρεσίες που παρέχουν. 

 

 

2.2 Κριτική Αξιολόγηση των θεωριών για την Εταιρική Διακυβέρνηση 

(corporate governance) των Νοσοκομείων 
 

Ο κύριος στόχος των μεταρρυθμίσεων στον κλάδο υγείας παγκοσμίως, εστιάζει  στην μείωση 

του κόστους αλλά και στην βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχουν τα Νοσοκομεία πράγμα που επιτυγχάνεται 

τόσο με το έλεγχο όσο και με την εφαρμογή συστημάτων πιστοποίησης που διενεργούν 

ανεξάρτητοι φορείς  όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).  
Οι δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη αυξάνονται σε παγκόσμιο επίπεδο ως 

ποσοστό του ΑΕΠ  λόγω της εξέλιξης της ιατρικής τεχνολογίας αλλά και της γήρανσης του 

πληθυσμού (βλέπε διάγραμμα 1). Έτσι για να επιτευχθεί μείωση του κόστους πρέπει να 

ενισχυθεί ο έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων ενός Νοσοκομείου, ώστε να βελτιωθεί το 

μέγεθος της ενδο-νοσοκομειακής δαπάνης ανά ασθενή και να μειωθεί έτσι το συνολικό 

μερίδιο των δαπανών υγείας που αναλογεί στα Νοσοκομεία. Ο έλεγχος της 

συνταγογράφησης, η εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων, η προώθηση πολιτικών πρόληψης, η 

πιστοποίηση της ποιότητας από διεθνή ανεξάρτητο φορέα, ο ελάχιστος χρόνος παραμονής 

των ασθενών στο Νοσοκομείο είναι τα σημαντικότερα σημεία που θα βοηθήσουν προς αυτή 

την κατεύθυνση. 
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Διάγραμμα 1: Δαπάνες για την υγειονομική περίθαλψη, ως ποσοστό του ΑΕΠ, επιλεγμένες χώρες, 1980-

2010. Πηγές: ΟΟΣΑ (2012) και το Εθνικό Ινστιτούτο Οικονομικών της Υγείας της Κίνα (2012)         
(Πηγή: Barber et al.,  2013) 

 
Για να επιτευχθεί ο βασικός στόχος, τα Νοσοκομεία να παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες 

στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας πρέπει να εξασφαλίζεται η πρόσβαση σε μια 

οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη για όλο τον πληθυσμό. Αυτό σημαίνει ότι θα 

πρέπει να υφίσταται έλεγχος των λειτουργιών και του ενδο-νοσοκομειακού κόστους μέσω της 

διακυβέρνησης που ασκεί η διοίκηση του Νοσοκομείου (Barber et al.,  2013).  

Για μία χώρα θεωρείται πολύ σημαντικό να παρέχει ένα καλό επίπεδο δημόσιας  

περίθαλψης στο οποίο να υπάρχει καθολική πρόσβαση από όλους τους πολίτες ανεξάρτητα 

από την ικανότητά τους να πληρώσουν αφού στον αναπτυγμένο κόσμο η υγεία αποτελεί 

βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και η υγειονομική περίθαλψη είναι «κοινωνικό αγαθό» που 

συμβάλει τόσο στο κοινό καλό όσο και στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου του πληθυσμού.  

Η διοίκηση ενός Νοσοκομείου πρέπει να συνδυάζει, την χρηματοοικονομική διοίκηση, 

λόγω των περιορισμένων πόρων που διαθέτει και την κοινωνική αποστολή του σχετικά με 

την παροχή υγειονομικής περίθαλψης ώστε να επιτυγχάνονται, τόσο οι χρηματοοικονομικοί 

όσο και τους μη χρηματοοικονομικοί στόχοι.  

Μέσω της διακυβέρνησης γίνεται προσπάθεια να καταστεί δυνατή μια πιο 

ολοκληρωμένη προσέγγιση της επίβλεψης και της υποστήριξης όλων των δραστηριοτήτων 

ενός Νοσοκομείου, της απόδοσης των κλινικών και της καλύτερης αξιοποίησης των πόρων.   

Αυτά επιτυγχάνονται διότι μέσο της διακυβέρνησης οργανώνονται τα ανώτερα 

διοικητικά στελέχη και οι διευθυντές των κλινικών και όλοι μαζί, ορίζουν την αποστολή, 



7 
 

θέτουν τους στόχους, καθορίζουν τις διαδικασίες της συνολικής και αποτελεσματικής 

λειτουργίας του, την κουλτούρα που θα πρέπει να καλλιεργηθεί στο προσωπικό έτσι ώστε το 

Νοσοκομείο να επιτύχει τους στόχους και την αποστολή του, βελτιώνοντας παράλληλα και 

τις λανθασμένες διαδικασίες που οδηγούν σε παρέκκλιση από τους στόχους. Η κλινική 

διακυβέρνηση έχει να κάνει με την συνεχή βελτίωση της ποιότητας και της φροντίδας των 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης μέσω εκθέσεων, στις οποίες ενσωματώνονται 

οικονομικά στοιχεία, επιδόσεις και ποιοτικά χαρακτηριστικά που συγκρίνονται με μια 

τυποποιημένη βάση  (Tabish, 2012). 

Από έρευνα σε 97 Νοσοκομεία της Ολλανδίας (Botje et al., 2013) προέκυψε ότι τα Δ.Σ 

είχαν έναν λογικό προσανατολισμό προς την ποιότητα της φροντίδας ωστόσο δεν βρέθηκε 

κάποια γραμμική σχέση (συσχέτιση) μεταξύ του ποιοτικού προσανατολισμού και της 

απόδοσης του Νοσοκομείου.    

Η διακυβέρνηση στηρίζεται σε αρχές που έχουν αναπτυχθεί με την πάροδο του χρόνου, 

τις οποίες χρησιμοποιεί για να βοηθά τα Νοσοκομεία να ανταποκριθούν στις σύγχρονες 

προκλήσεις σχετικά τον κίνδυνο, την χρηματοδότηση, την ποιότητα, την ακεραιότητα και την 

φήμη. Η κατανόηση αυτών των αρχών βοηθά την διοίκηση να αναπτύξει την καλύτερη 

διακυβέρνηση εφαρμόζοντας λογικές και πρακτικές λύσεις.  

Η επιτροπή Nolan (1995) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δημόσιοι φορείς πρέπει, να 

καταρτίσουν «Κώδικες Συμπεριφοράς» που να περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 7 αρχές της 

δημόσιας ζωής, και ότι, τα εσωτερικά συστήματα τήρησης των προτύπων πρέπει να 

αξιολογούνται από ανεξάρτητο έλεγχο. Οι κάτοχοι δημοσίων αξιωμάτων εφαρμόζουν στην 

δημόσια ζωή:  

1. Την αρχή της ανιδιοτέλειας, όταν λαμβάνουν αποφάσεις με βάση το δημόσιο συμφέρον.  

2. Την αρχή της ακεραιότητας όταν δεν επηρεάζονται κατά την εκτέλεση των καθηκόντων 

τους. 

3. Την αρχή της αντικειμενικότητας όταν οι αποφάσεις, οι επιλογές και οι αναθέσεις 

γίνονται με αξιοκρατικά κριτήρια.  

4. Την αρχή της λογοδοσίας όταν είναι υπόλογοι για τις αποφάσεις και τις δράσεις τους και 

υποβάλουν από μόνοι τους σε εξονυχιστικό έλεγχο οτιδήποτε τους αφορά.  

5. Την αρχή της διαφάνειας όταν γνωστοποιούν όλες τις αποφάσεις και τις δράσεις τους, 

λογοδοτούν γι’ αυτές και περιορίζουν τις πληροφορίες μόνο όταν πρόκειται για λόγους 

δημοσίου συμφέροντος. 
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6. Την αρχή της ειλικρίνειας όταν δηλώνουν υποχρεωτικά οποιαδήποτε ιδιωτικά τους 

συμφέροντα σχετικά με τα δημόσια καθήκοντα τους καθώς και όταν λαμβάνουν μέτρα 

για την επίλυση τυχόν συγκρούσεων προστατεύοντας έτσι το δημόσιο συμφέρον.  

7. Την αρχή της ηγεσίας όταν προωθούν και υποστηρίζουν τις παραπάνω αρχές δείχνοντας 

το παράδειγμα σε όλους, ότι πρώτη η ηγεσία, τους αποδέχεται και τους τηρεί. 

Στο πλαίσιο του νόμου Sarbanes-Oxley (2002) η υιοθέτηση ενός γραπτού κώδικα 

δεοντολογίας για τα ανώτερα διευθυντικά στελέχη αλλά και για όλους τους υπαλλήλους 

αποτελεί το θεμέλιο για  την ανάπτυξη της κατάλληλης  κουλτούρας  και δεοντολογίας  που 

είναι απαραίτητα στην εταιρική οργάνωση (Bullivant et al.,  2012). 

Γενικότερα το θέμα της εταιρικής διακυβέρνησης έχει λάβει ευρεία προσοχή τα 

τελευταία χρόνια λόγο του μεγάλου αριθμού λογιστικών σκανδάλων που συνέβησαν σε 

οργανισμούς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα των ΗΠΑ, όπως της United Way Αμερικής, της 

Goodwill Industries, Head Start, της Αμερικανικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, της Feed the 

Children και άλλων. Η γενική πεποίθηση είναι ότι μια καλά ολοκληρωμένη δομή εταιρικής 

διακυβέρνησης σε όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού θα ενισχύσει την εποπτεία και τη 

διαφάνεια.  

Για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων απαιτείται υψηλότερο επίπεδο ελέγχου, 

ενίσχυση της λογοδοσίας και επέκταση των διατάξεων του νόμου Sarbanes-Oxley (SOX) και 

στους φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στους οποίους συμπεριλαμβάνονται και τα 

Νοσοκομεία. Αν και ο νόμος Sarbanes-Oxley δεν αφορά φορείς μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα ωστόσο πολλές διατάξεις του εφαρμόζονται από πολλά Νοσοκομεία μη 

κερδοσκοπικού χαρακτήρα. 

Σχετική μελέτη (Robbins et al., 2014) στην οποία εκτιμάται ο βαθμός που τα μη 

κερδοσκοπικά Νοσοκομεία υιοθετούν τις πολιτικές (διαδικασίες) της χρηστής εταιρικής 

διακυβέρνησης, καταλήγει ότι αυτά δεν υιοθετούν πλήρως ένα ευρύ φάσμα των πολιτικών 

(διαδικασιών) διακυβέρνησης, άρα απαιτείται περισσότερη προσπάθεια για βελτίωση. 

Ωστόσο, αν και ο μέσος όρος υιοθεσίας των πολιτικών (διαδικασιών) διακυβέρνησης είναι 

στο 73,9%, παρατηρείται ότι 20 από τις 42 πολιτικές (διαδικασίες) διακυβέρνησης γίνονται 

αποδεκτές και εφαρμόζονται σε μεγάλο ποσοστό, που κυμαίνονται από 80% έως 96%. Αυτό 

συνεπάγεται ότι οι διοικήσεις των μη κερδοσκοπικών Νοσοκομείων αντιλαμβάνονται την 

αξία των πολιτικών (διαδικασιών) διακυβέρνησης και τις υιοθετούν σε ανάλογο βαθμό. 

Όταν σημαντικές τεχνικές διακυβέρνησης δεν υιοθετούνται εθελοντικά αυτό πρέπει να 

γνωστοποιείται στις οικονομικές καταστάσεις που πρέπει να δημοσιοποιηθούν σύμφωνα με 

τον νόμο που ισχύει (Robbins et al., 2014). 
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Σύμφωνα με τους McSherry και Pearce (2002) η διακυβέρνηση υγειονομικής περίθαλψης 

θα πρέπει να ενώσει τρία διαφορετικά στοιχεία της διακυβέρνησης των υπηρεσιών υγείας: 

την εταιρική διακυβέρνηση (διοίκηση-διαχείριση), την κλινική διακυβέρνηση (κλινική 

πρακτική) και τις μη-κλινικές υπηρεσίες υποστήριξης (έλεγχοι διασφάλισης κλπ). 

Είναι επίσης σημαντικό ότι η έλλειψη οικονομικής βιωσιμότητας των περισσότερων 

συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης οδήγησε στην εισαγωγή της νέας δημόσιας διοίκησης, 

για να εξασφαλιστεί η επιβίωση του κράτους πρόνοιας. Η επιχειρηματικοποίηση των 

δημόσιων Νοσοκομείων επιτεύχθηκε μέσα από πολλές οργανωτικές αλλαγές (Brandão et al.,   

2013). 

 

 

2.3 Τα Χαρακτηριστικά και οι Αρχές της Διακυβέρνησης 
     
Η διοίκηση ενός Νοσοκομείου διοικεί μέσω της χρηστής διακυβέρνησης όταν εφαρμόζει τα 

χαρακτηριστικά και τις αρχές (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 1) του διεθνούς πλαισίου 

διακυβέρνησης Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) and the Good 

Governance Institute - GGI σύμφωνα με το οποίο πρέπει (Bullivant et al., 2012, 2015) : 

1. Να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας που να περιγράφει με σαφήνεια τον σκοπού του 

Νοσοκομείου, τους ρόλους και τη συμπεριφορά του προσωπικού, ώστε να επιτυγχάνεται 

ο σκοπός του.  

2. Να κάνει πράξη τις δέκα αρχές της διακυβέρνησης οι οποίες πρέπει να έχουν θεμελιώδη 

αξία, να είναι κατανοητές από τους χρήστες, να αντικατοπτρίζουν τον σκοπό του 

συστήματος αφού απαιτούν: 

α.  Το Νοσοκομείο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 

β.  Λογοδοσία και έλεγχο των αποφάσεων της διοίκησης. 

γ.  Προστασία των συνδεδεμένων μερών (Κράτους, ασθενών, προμηθευτών). 

δ. Διαχωρισμό  των  ρόλων  της  διακυβέρνησης  και της διαχείρισης ως προς τις 

αποφάσεις καθώς η διακυβέρνηση λαμβάνει τις αποφάσεις και η διαχείριση τις 

δημιουργεί ή τις επεξεργάζεται. 

ε.  Επιλογή  ορθών  πολιτικών  και  αποφάσεων,  από  τους  διευθυντές  και  το  Δ.Σ.  με 

σκοπό την εποικοδομητική λειτουργία του. 

ζ.  Διακράτηση  ή/και  μεταβίβαση  ευθυνών  του  Δ.Σ  σε  συμβούλους,  υπαλλήλους ή 

σε άλλα ελεγκτικά όργανα καθώς και σε υποεπιτροπές του Δ.Σ. όπως: 
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 Την Επιτροπή ελέγχου η οποία πρέπει να αποτελείται από στελέχη που δεν 

έχουν εκτελεστική εξουσία ούτε από τον πρόεδρο ή τον αντιπρόεδρο, ώστε να 

είναι σε θέση να διαβεβαιώνει το Δ.Σ. ότι λειτουργούν όλα τα συστήματα και οι 

διαδικασίες διακυβέρνησης συμπεριλαμβανομένης και της κλινικής. Η Επιτροπή 

Ελέγχου έχει ισχυρή εργασιακή σχέση με τους εσωτερικούς ελεγκτές και μπορεί 

να προσκαλεί στελέχη με εκτελεστική εξουσία να παρίστανται και να 

συμμετάσχουν στις συνεδριάσεις. Η βέλτιστη πρακτική υποδεικνύει ότι η 

Επιτροπή θα πρέπει να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε χρόνο χωρίς την 

παρουσία της διοίκησης με σκοπό να προετοιμάσει την ανατροφοδότηση και να 

συζητήσει με ειλικρίνεια, για τη σχέση της, με τους ελεγκτές, για τη διαχείριση 

και για την επάρκεια των διαθέσιμων πόρων. Σύμφωνα με το πνεύμα των 

προσεκτικών ελέγχων, όλων των συστημάτων διακυβέρνησης και των 

διαδικασιών στο ΕΣΥ, η Επιτροπή θα πρέπει παράλληλα, να εξετάζει τα 

συστήματα για την ασφάλεια των ασθενών, τις καταγγελίες, την πληροφορική 

διακυβέρνηση, την κλινική ποιότητα και τον κλινικό έλεγχο.  

 Την Επιτροπή Κινδύνων η οποία πρέπει να εντοπίζει τους αναμενόμενους 

κινδύνους και να βοηθά το Δ.Σ. να τους προσεγγίσει και να τους εκτιμήσει. Η 

Επιτροπή αυτή παίζει σημαντικό ρόλο ώστε να αναπτυχθεί διάθεση στον 

οργανισμό να αναλάβει την διαχείριση των κινδύνους που τον απειλούν.  

 Την Επιτροπή Ποιότητας η οποία συνήθως δημιουργείται για να βοηθήσει το 

Δ.Σ. να κατανοήσει και να βελτιώσει τα προβλήματα στην ποιότητα των 

υπηρεσιών.  

 Τις Ειδικές Επιτροπές στις οποίες ανατίθενται συνήθως ειδικές ευθύνες για 

την περάτωση συγκεκριμένων εργασιών με χρονικά περιθώρια, οι οποίες 

βοηθούν το Δ.Σ είτε σε συγκεκριμένες εργασίες είτε για να του παρέχουν ειδικές 

συμβουλές, σε χρηματοοικονομικά στοιχεία, σε μεταβολές της απόδοσης, για 

την αποδοχή μια νέας κατάστασης ή για να ρυθμίσουν μια κατάσταση ή να 

εξετάσουν συγχωνεύσεις. 

η.  Ειλικρίνεια και διαφάνεια στις αποφάσεις της διοίκησης. 

θ. Υποστήριξη  του  Δ.Σ.  με  το  κατάλληλο  προσωπικό  και  τα  συστήματα  που 

απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του. 

 ι. Αυτοί που διοικούν και φροντίζουν το Νοσοκομείο να γνωρίζουν την αγορά που 

δραστηριοποιείται αυτό ώστε, να προβλέπουν, να κατανοούν και να αντιμετωπίζουν 

τις ευκαιρίες και τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το Νοσοκομείο. 
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κ.  Αυτοί  που  αποφασίζουν  να  έχουν  την  αρμοδιότητα  αλλά  και  την  ικανότητα να 

το κάνουν. 

3. Να ενεργοποιεί τις στρατηγικές που προωθούν αλλαγές. 

4. Να διατηρεί αποτελεσματικές εξωτερικές σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους, τους 

ασθενείς και την κοινωνία.  

5. Να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών σχέσεων. 

6. Να απαιτεί διαφάνεια και δημοσιοποίηση των εκθέσεων. 

7. Να διασφαλίζει τη ποιότητα και την ασφάλεια των συστημάτων και των δομών του. 

8. Να «προκαλεί» τους αρμόδιους ώστε να υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα 

αποτελέσματα.  

9. Να διασφαλίζει την διαρκή συμμόρφωση των δραστηριοτήτων με τον Κανονισμό 

Λειτουργίας  αλλά και να γνωρίζει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το 

Νοσοκομείο όταν αυτή παραβιάζεται και να ετοιμάζει τους τρόπους αντιμετώπισής 

τους. 

10. Για να είναι αποτελεσματική η οργάνωση, να προσθέτει αξία στο Νοσοκομείο και να         

            αποφεύγονται αποτυχίες που μπορεί να έχουν συνέπειες, πρέπει να ισχύει η σχέση:    

   Καλή Διακυβέρνηση = Σπάνια παρουσιάζονται προβλήματα προς επίλυση. 

Κατά την τελευταία δεκαετία, η κλινική διακυβέρνηση έχει προωθηθεί ως μια 

συστηματική και ολοκληρωμένη προσέγγιση που εξασφαλίζει ασφαλή και καλή 

ποιότητα στην υγειονομική περίθαλψη. Η κλινική διακυβέρνηση ενσωματώνει κάτω από μία 

ομπρέλα τις διοικητικές και κλινικές δραστηριότητες οι οποίες εργάζονται μαζί, με την 

προϋπόθεση να δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο των ευθυνών. Ακόμα κι αν οι 

όροι και ο τρόπος εφαρμογής δεν είναι τόσο ομοιογενής, ένας σημαντικός αριθμός εθνικών 

συστημάτων υγείας αγκάλιασε επίσημα τις δομές και τις ιδέες τις κλινικής διακυβέρνησης. Η 

πρόθεση ήταν να προχωρήσουν πέρα από την οργανωτική σφαίρα της ενιαίας στρατηγικής 

(π.χ., της επαγγελματικής εκπαίδευσης, του ελέγχου, της διαχείρισης κινδύνων) σε μια 

συστηματική και πολύπλευρη προσέγγιση με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, 

χρησιμοποιώντας μια σειρά εφαρμοζόμενων στρατηγικών σε τοπικό επίπεδο. 

Τα συστήματα υγείας και οι κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο πρέπει 

που ασχολούνται με την ανάπτυξη νέων διαδικασιών που θα έχουν ως στόχο τη διασφάλιση 

και τη βελτίωση της ποιότητας της υγειονομικής περίθαλψης. Ωστόσο, υπάρχει συχνά ένα 

χάσμα ανάμεσα στη ρητορική της πολιτικής και στην πραγματικότητα της οργανωτικής 

πρακτικής (Nuzzo et al., 2015). 
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Αφού επισκοπήθηκε η διεθνής αρθρογραφία της εταιρικής διακυβέρνησης που αφορά τις 

μονάδες υγείας εξετάζεται και το αντίστοιχο πλαίσιο που ισχύει στην Ελλάδα για την 

διακυβέρνηση στα Νοσοκομεία.  Στοιχεία της εταιρικής διακυβέρνησης συναντάμε για πρώτη 

φορά στην χώρα μας το 400 μΧ στην Αθήνα όπου οι επιχειρηματίες της εποχής 

υποχρεώνονταν στη δημοσίευση των λογαριασμών των εταιρειών τους. Στα νεότερα χρόνια ο 

Ν. 2190/20 που έχει εφαρμογή στις Α.Ε. προβλέπει, την πληροφόρηση των μετόχων και του 

κοινού μέσω των οικονομικών καταστάσεων, την προστασία των μικρομετόχων με την 

θέσπιση της έκτακτης Γ.Σ. καθώς και την παροχή στοιχείων για την διενέργεια δικαστικού 

ελέγχου. 

Με τα Προεδρικά Διατάγματα 350/1985, 360/1985 και 51/1992 θεσπίζονται κανόνες που 

αφορούν τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο κυρίως σε θέματα πληροφόρησης και ενεργειών 

της διοίκησης προς τους μετόχους, τον χρόνο δημοσίευσης των ενδιάμεσων και ετήσιων 

λογιστικών καταστάσεων καθώς και κανόνες γνωστοποίησης προς το επενδυτικό κοινό.   

Με τις αποφάσεις του χρηματιστηρίου 19/1999, 34/1999, 47/2000, 58/2000, 94/2003 

συγκεκριμενοποιείται ο χρόνος και ο τρόπος πληροφόρησης του επενδυτικού κοινού σχετικά 

με την χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν, των συγχωνεύσεων, των εξαγορών, της 

αλλαγής δραστηριότητας κ.α. Το 1999 η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς συνέστησε επιτροπή 

διαφόρων φορέων στην οποία συμμετείχε και το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών 

η οποία εξέδωσε την «Λευκή Βίβλο» της Εταιρικής Διακυβέρνησης η οποία περιείχε  

συστάσεις για εθελούσια εφαρμογή από τις εισηγμένες ή από αυτές που  επρόκειτο να 

εισαχθούν στο χρηματιστήριο και η οποία περιλαμβάνει ζητήματα σχετικά με την διαφάνεια, 

τον τρόπο διοίκησης των εταιρειών, την κοινωνική ευθύνη καθώς και την μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου ως αναπόσπαστο μέρος της Διακυβέρνησης. Η υποχρέωση εφαρμογής αρχίζει με τον 

Ν. 3016/2002. Η απόφαση 5/204/2000 της επιτροπής κεφαλαιαγοράς αφού έλαβε υπόψη της 

τις προηγούμενες αποφάσεις του χρηματιστηρίου έρχεται να θέσει νέους κανόνες που 

αφορούν την λειτουργία, την ενημέρωση και την διασφάλιση του επενδυτικού κοινού. 

Ο νόμος 3016/2002 ήρθε να συμπληρώσει την απόφαση 5/204/2000 θέτοντας την 

διακυβέρνηση των οργανισμών στη χώρα μας σε νέα διάσταση διότι πέρα από τους κανόνες 

λειτουργίας και τις αναγκαίες προσαρμογές δίνει την πρωτοβουλία στους οργανισμούς να 

εφαρμόσουν Συστήματα Εταιρικής Διακυβέρνησης ανάλογα με τις λειτουργικές ιδιομορφίες 

και ανάγκες τους, διαχωρίζει τους κανόνες λειτουργίας της διοίκησης, του Δ.Σ. και των 

θεσμικών οργάνων προσδιορίζοντας την δομή της εξουσίας (Παπαστάθης, 2014).  

Χαρακτηριστικό του νόμου είναι ότι δεν αναφέρεται στην σύσταση Επιτροπής Ελέγχου αλλά 
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στην εποπτεία του εσωτερικού ελέγχου από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ 

(Λουμιώτης, 2013). Το άρθρο 26 του ν. 3091/2002 έρχεται να βελτιώσει τον ν. 3016/2002. 

Σχετική αναφορά για την εταιρική διακυβέρνηση των δημοσίων επιχειρήσεων και 

οργανισμών γίνεται στο ν. 2414/1996, στο άρθρο 26 § 7 του ν. 3156/2003 καθώς και στον ν. 

3429/2005 περί ΔΕΚΟ. Η ενίσχυση της διακυβέρνησης γίνεται από τον ν. 3693/2008 σχετικά 

με τους υποχρεωτικούς ελέγχους των ετησίων και ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. 

Η παρ. 1 του άρθρου 37 αναφέρει ότι «Κάθε οντότητα δημοσίου ενδιαφέροντος συστήνει και 

διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου που αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και 

ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης… το οποίο πρέπει να έχει 

αποδεδειγμένα επαρκή γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής». 

Στο άρθρο 25 του ν. 4025/2011 που αντικαθιστά την § 3 του άρθρου 11 του ν. 3697/2008 

γίνεται λόγος, για σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας στα Νοσοκομεία η τήρηση 

του οποίου θα παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου, για τον τρόπο επιλογής 

των εσωτερικών ελεγκτών καθώς και ποιά μέλη θα απαρτίζουν την Επιτροπή Ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2014).  

Από την μελέτη της αρθρογραφίας για την διακυβέρνηση διαπιστώνεται ότι τα 

προβλήματα βιωσιμότητας που αντιμετωπίζουν τα περισσότερα συστήματα υγειονομικής 

περίθαλψης ωθούν τα όργανα της διοίκησης των Νοσοκομείων στο να διοικούν σύμφωνα με 

τις αρχές της διακυβέρνησης, για να μπορεί έτσι να εξασφαλιστεί η επιβίωση του κράτους 

πρόνοιας. Η διοίκηση μέσω της χρηστής διακυβέρνησης λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος 

ανάμεσα, στα ανώτερα στελέχη της διοίκησης και των διευθυντών των κλινικών όπου όλοι 

μαζί πρέπει να ορίζουν την αποστολή, τον σκοπό, τις διαδικασίες, την λειτουργία και την 

κουλτούρα που πρέπει να καλλιεργηθεί στο προσωπικό για την επίτευξη των στόχων, 

συνδυάζοντας με αυτό τον τρόπο, εταιρική, κλινική διακυβέρνηση καθώς και τις υπηρεσίες 

υποστήριξης, προστατεύοντας και προωθώντας με αυτό τον τρόπο τα συμφέροντα του 

Νοσοκομείου αλλά και όσων συνδέονται με αυτό, δηλαδή του Κράτους, των ασθενών, του 

προσωπικού, των φροντιστών, της τοπικής κοινότητας και των προμηθευτών.  

Στα πλαίσια της διακυβέρνησης υιοθετούμε την άποψη ότι τα όργανα διοίκησης του 

Νοσοκομείου θα πρέπει να ορίζουν αρχικά έναν γραπτό Κώδικα Λειτουργίας μέσω του 

οποίου θα αναπτύσσεται η κατάλληλη κουλτούρα και δεοντολογία καθώς και τρείς υπο-

επιτροπές (Επιτροπή Ελέγχου, Επιτροπή Κινδύνου/Επενδύσεων, Επιτροπή Ποιότητας) οι 

οποίες την βοηθούν να εφαρμόσει αποτελεσματικά τα 10 χαρακτηριστικά της χρηστής 

διακυβέρνησης που ορίζουν το Healthcare Quality Improvement Partnership (HQIP) και το 

Good Governance Institute (GGI) έτσι ώστε να μπορεί να επιτύχει σε ένα περιβάλλον 
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περιορισμένων πόρων, μείωση του κόστους μέσω, του ελέγχου της συνταγογράφισης, της 

εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων, της προώθησης πολιτικών πρόληψης αλλά και τη 

βελτίωση της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας της αποτελεσματικότητας και της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας που παρέχονται στους ασθενείς, με την υιοθέτηση διεθνούς 

ανεξάρτητου φορέα πιστοποίησης διασφαλίζοντας έτσι τον κοινωνικό σκοπό του δημόσιου 

Νοσοκομείου, να παρέχει δημόσιες υπηρεσίες στα πλαίσια της κοινωνικής πρόνοιας 

εξασφαλίζοντας την πρόσβαση σε μια οικονομικά προσιτή υγειονομική περίθαλψη για όλο 

τον πληθυσμό με βάση την κλινική ανάγκη και όχι με την ικανότητα του ασθενούς για να 

πληρώσει.  

Στην Ελλάδα παρατηρείται ότι οι διατάξεις περί εταιρικής διακυβέρνησης είναι 

διάσπαρτες σε διάφορους νόμους, κανονισμούς και αποφάσεις και αφορούν κυρίως 

εισηγμένες εταιρείες στο χρηματιστήριο και σε περιορισμένο βαθμό, τα τελευταία χρόνια 

τους οργανισμούς της γενικής κυβέρνησης στους οποίους περιλαμβάνονται και τα 

Νοσοκομεία. Στην συνέχεια θα μελετήσουμε τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου ως έναν από 

τους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησης. 

 

 

2.4 O Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στη Διακυβέρνηση Νοσοκομείων 
 

Το πλαίσιο της Ελεγκτικής επιστήμης περιλαμβάνει τόσο τον εσωτερικό και τον εξωτερικό 

έλεγχο όσο και τις αρχές, τους κανόνες και τις διαδικασίες με τις οποίες διενεργείται ο 

έλεγχος στην διαχείριση ξένης περιουσίας με σκοπό να διασφαλίσει ότι, οι 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τα παραδεκτές αρχές της 

λογιστικής και απεικονίζουν την πραγματική εικόνα της επιχείρησης (εξωτερικός έλεγχος) 

αλλά και ότι η λειτουργία του οργανισμού γίνεται σύμφωνα με την διοικητική πολιτική 

(εσωτερικός έλεγχος) (Κάντζος, Χονδράκη, 2006).   

Αν και έχουν διατυπωθεί από πανεπιστημιακούς και διεθνείς ελεγκτικές οργανώσεις 

αρκετοί ορισμοί της Ελεγκτικής θα τολμούσαμε να προσθέσουμε έναν ακόμα ορισμό 

σύμφωνα με τον οποίο, ορίζουμε την Ελεγκτική ως την επιστήμη η οποία απαιτεί, ο Ελεγκτής 

να έχει εμπειρία και γνώσεις χρηματοοικονομικής, λογιστικής και δικαίου, για να μπορεί να 

συγκεντρώσει και να αξιολογήσει τα κατάλληλα ελεγκτικά τεκμήρια με τα οποία, θα 

επαληθεύσει, θα ελέγξει, θα πεισθεί και θα κρίνει, μία οικονομική διαχείριση, την λειτουργία 

του εσωτερικού ελέγχου, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και τις οικονομικές καταστάσεις 



15 
 

ώστε, να ολοκληρώσει τον έλεγχο με την σύνταξη της σχετικής έκθεσης, τηρώντας πιστά τα 

πρότυπα ελέγχου και την δέουσα επαγγελματική δεοντολογία για τα οποία και θα ελεγχθεί 

ποιοτικά. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι που έχει θέσει η διοίκηση ενός Νοσοκομείου πρέπει, να 

βελτιώνονται οι μέθοδοι διαχείρισης, τα εργαλεία και να διορθώνονται οι τεχνικές μέσω της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, αφού αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διότι, μέσω των 

συνεχών διαδικασιών του, επιτυγχάνεται η ανάλυση της λειτουργίας του οργανισμού και η 

υποστήριξη της διοίκησης, στην παρακολούθηση και στην επισκόπηση των 

προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του παραγωγικού  και χρηματοοικονομικού τομέα, 

καθώς ο εσωτερικός έλεγχος αξιολογεί και υποβάλει στην διοίκηση εκθέσεις βελτίωσης στις 

οποίες περιέχονται και οι αδυναμίες που εντόπισε, αναδεικνύοντας έτσι, ότι η ύπαρξή του, 

προσθέτει αξία στον οργανισμό. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και πιο έντονα σε 

πολλές χώρες η αποδοχή των εσωτερικών ελεγκτών λόγω των πολλών συγχωνεύσεων αλλά 

και της μεγάλης δύναμης που έχουν να λειτουργούν συμβουλευτικά.     

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας (Pinto et al., 2014) προκύπτει, ότι η διοίκηση 

ασχολείται με την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, όταν του παρέχει τους απαραίτητους 

πόρους ώστε να μπορεί να υπερέχει, χωρίς να παρατηρείται περιορισμός στο πεδίο 

δραστηριοτήτων του, δεδομένου, ότι οι ελεγκτές πρέπει να ενεργούν ελεύθερα και 

ανεξάρτητα σύμφωνα  με το καταστατικό του οργανισμού. Η ανεξαρτησία είναι ύψιστης 

σημασίας για την πρόοδο των εργασιών του εσωτερικού ελέγχου γιατί συμβάλει 

αποτελεσματικά στην επίτευξη των οργανωτικών στόχων. Παρατηρήθηκε επίσης ότι οι 

διευθυντές και οι προϊστάμενοι των τμημάτων διαφοροποιούνται σχετικά με την έγκριση του 

προγράμματος εσωτερικού ελέγχου που παραπέμπεται για έγκριση στο Δ.Σ. διότι τα τμήματα 

έχουν διαφορετικές απόψεις ως προς την κατανόηση των προτάσεων του Ινστιτούτου 

Εταιρικής Διακυβέρνησης της Βραζιλίας (IBGC). To Ινστιτούτο προτείνει το πρόγραμμα του 

εσωτερικού ελέγχου να εγκρίνεται από το Δ.Σ. δεδομένου ότι αυτό έχει την γενική εποπτεία 

όλων των δραστηριοτήτων του οργανισμού. 

Παρατηρήθηκε εξάλλου ότι δεν γίνεται επισκόπηση από την Επιτροπή Ελέγχου. Το 

Ινστιτούτο θεωρεί ότι η λειτουργία αυτή πρέπει να υφίσταται έτσι ώστε ο φορέας διαχείρισης 

μαζί με την Επιτροπή Ελέγχου να είναι σε θέση να αναλύσουν και να αποφανθούν σχετικά με 

τις συστάσεις του εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου.    

Όταν ο εσωτερικός έλεγχος υπάγεται στον Πρόεδρο (Διοικητή) θεωρείται δεδομένο ότι 

υπάρχει καθοδήγηση καθώς αυτό έρχεται σε αντίθεση με την δομή της καλής διακυβέρνησης 

υπό την έννοια ότι η δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να εποπτεύεται από 
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την Επιτροπή Ελέγχου με σκοπό να παρέχεται στον εσωτερικό έλεγχο, ανεξαρτησία της 

δράσης του ώστε να ασκεί τις δραστηριότητες του χωρίς περιορισμούς. Ο εσωτερικός 

έλεγχος ασχολείται με τη βελτίωση της διαχείρισης (διοίκησης) δεδομένου ότι η διαχείριση 

κινδύνου και η αξιολόγηση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου κυριαρχούν στο πεδίο 

δραστηριότητας του. Το ελεγκτικό έργου πρέπει να υποστηρίζεται με τον απαραίτητο αριθμό 

ελεγκτών, σύμφωνα με τις ανάγκες του ελέγχου και με τους ανάλογους πόρους για την 

εκτέλεση των εργασιών του.  Επιπλέον το Δ.Σ. πρέπει να συνεργάζεται με τον εσωτερικό 

έλεγχο και να διατηρεί εγχειρίδιο προτύπων και διαδικασιών ελέγχου για την πλειοψηφία των 

ελέγχων που γίνονται στον οργανισμό. Ο εσωτερικός έλεγχος παίζει σπουδαίο ρόλο γιατί 

διαπιστώνει τον βαθμό που οι διαδικασίες και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

συμμορφώνονται με τα πρότυπα αλλά και γιατί αναδεικνύει όχι μόνο που υπάρχουν 

αδυναμίες αλλά και ποια είναι τα δυνατά σημεία του οργανισμού.  

Η έρευνα (Pinto et al., 2014) έδειξε ότι οι αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου έχουν 

διευρυνθεί σε σχέση με το παρελθόν πέραν, της απλής επαλήθευσης των ενεργειών και των 

στοιχείων της διοίκησης, της παρακολούθησης και της ερμηνείας των λειτουργικών 

προβλημάτων, σε νέα καθήκοντα συμβουλευτικού χαρακτήρα που προσεγγίζουν κυρίως το 

ευρύτερο πεδίο της επιχειρηματικότητας στην οποία περιλαμβάνεται και το στρατηγικό 

πλάνο των οργανισμών. Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου έχει εδραιωθεί ως ένας από τους 

πυλώνες της εταιρικής διακυβέρνησης υποστηρίζοντας την διοίκηση στη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων. Επομένως τα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου διασφαλίζουν την 

συμμόρφωση με τα πρότυπα και τις διαδικασίες στο εσωτερικό του οργανισμού αλλά και την 

αποφυγή καταστρατηγήσεων των κανόνων στο εξωτερικό, ώστε να περιορίσουν περαιτέρω 

την διατύπωση λανθασμένης οικονομικής εικόνας είτε σκόπιμα είτε εκούσια, επιτρέποντας 

στα συνδεδεμένα μέρη, να αναγνωρίζουν τον συνολικό και ειδικό ρόλο των ελεγκτών που 

είναι να συμβουλεύουν την διοίκηση. 

Σύμφωνα με την έρευνα οι πρόσθετοι ρόλοι των εσωτερικών ελεγκτών έχουν να κάνουν: 

1. Με τη βελτίωση της διαχείρισης του οργανισμού μέσω της παροχής χρήσιμων 

πληροφοριών για την λήψη αποφάσεων ιδίως όταν αυτό αφορά τον εντοπισμό των 

δυνατών και αδύνατων σημείων του, επιτρέποντας την διοίκηση να κάνει κριτική 

ανάλυση των παραγωγικών και οικονομικών διαδικασιών για την κατανομή των σπάνιων 

πόρων της. 

2. Με τη βελτίωση της κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού η οποία προσθέτει αξία στον 

οργανισμό μέσω της ανθρώπινης διάστασης. 
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3. Με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό και την πρόληψη 

ζημιών, με αποτέλεσμα να αποφεύγονται οικονομικές απώλειες. 

4. Με τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας, της αποδοτικότητας και της εξοικονόμησης 

χρημάτων καθώς και της αποδοτικής χρησιμοποίησης των διατιθέμενων πόρων.  

Η αντίληψη για την διαχείριση των οργανισμών έχει δείξει ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι ένα εργαλείο που υποστηρίζει τη διοίκηση  διότι μέσω της συνεχούς αξιολόγησης, του 

μετριασμού των στρατηγικών κινδύνων και της ενίσχυσης των συστημάτων εσωτερικών 

ελέγχου της παρέχει πληροφορίες για να λαμβάνει έγκαιρα αποφάσεις ώστε να πετυχαίνει 

τους στόχους της (Pinto et al., 2014).  

Η Ελεγκτική παίζει ζωτικό ρόλο στις οντότητες που την χρησιμοποιούν γιατί συμβάλει 

στην οικονομική αξιοπιστία. Η συλλογή και η αποτελεσματική χρήση των δημόσιων πόρων 

αποτελεί προϋπόθεση για την αειφόρο ανάπτυξη και για την επιτυχία της οικονομικής και 

δημοσιονομικής μεταρρύθμισης. Τα κονδύλια του προϋπολογισμού που διατίθενται για 

δημόσιους φορείς δεν είναι αρκετά που να τους επιτρέπουν να λειτουργούν χωρίς κανένα 

περιορισμό. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί μια πρόκληση για προβληματισμό ώστε να 

προσδιοριστεί ο πλέον κατάλληλος τρόπος της χρησιμοποίησης των διαθέσιμων πόρων, 

χωρίς αναγκαστικά να μειωθεί η ανάπτυξη και η απόδοση. Σημαντική συμβολή στην 

προστασία, τη διαχείριση και την χρήση των χρηματοδοτικών πόρων του κράτους και του 

δημόσιου τομέα είναι ο δημόσιος έλεγχος.  

Σύμφωνα με τους κανόνες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, ο «εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαίωση που δίνει μια οντότητα όσον αφορά το 

βαθμό ελέγχου επί των πράξεων, καθοδηγεί τη βελτίωση των λειτουργιών της και συμβάλει 

στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας» (απόφαση 88/2007). Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα 

που εκδίδονται από την IFAC ορίζουν τον εσωτερικό έλεγχο ως «μια δραστηριότητα 

αξιολόγησης που είναι εγκατεστημένη ή παρέχεται ως υπηρεσία προς την οντότητα. Στα 

καθήκοντά του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η εξέταση, η αξιολόγηση και η 

παρακολούθηση της επάρκειας και της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού 

ελέγχου» (IFAC 2009, ISA 610, παράγραφος 7, στοιχείο α). Στην εθνική νομοθεσία, ο 

εσωτερικός έλεγχος ορίζεται ως μία «λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική 

δραστηριότητα η οποία δίνει συμβουλές διαβεβαίωσης και διαχείρισης για την ορθή 

διαχείριση των δημοσίων εσόδων και δαπανών, τη βελτίωση των δραστηριοτήτων των 

δημόσιων φορέων προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι μέσω μιας συστηματικής και 

μεθοδικής προσέγγισης, η οποία αξιολογεί και βελτιώνει την αποδοτικότητα και την 
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αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης που βασίζεται στον έλεγχο της διαχείρισης 

κινδύνων και των διαδικασιών διακυβέρνησης» (ν. 672/2002, άρθρο 2, στοιχείο α). 

Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου των δημόσιων οργανισμών έχει αυξηθεί κατακόρυφα 

κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες, λόγω της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των 

δραστηριοτήτων που εκτελούνται σε αυτό το περιβάλλον που υπόκειται σε ταχεία αλλαγή. Η 

ύπαρξή του δικαιολογείται από την προστιθέμενη αξία που προκύπτει από τη μείωση ή 

ακόμη και την εξάλειψη των κινδύνων στο εσωτερικό των οντοτήτων. 

Ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για τη βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου είναι, να 

υπάρχει μια δομή που να υποστηρίζει τις προσπάθειες του και να συμβάλλει στην ανακάλυψη 

των στοιχείων που έχουν ιδιαίτερη σημασία για την απόδοση της οντότητας, αναλύοντας τα 

ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες ανάλογα με το πως η ηγεσία, η κουλτούρα του οργανισμού, 

οι απειλές και οι ευκαιρίες μπορεί να επηρεάσουν την επίτευξη των στόχων. Παρόλο που 

στον δημόσιο τομέα η ευθύνη της εφαρμογής των συστημάτων μέτρησης της απόδοσης 

ανήκει στην διοίκηση η υποστήριξη της υλοποίησης και η ανατροφοδότηση γίνεται από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. 

Σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου στο 

δημόσιο τομέα, αποτελεί, η ανεξαρτησία της δομής του, ως μια απαίτηση που αναπτύχθηκε 

και εγκρίθηκε στο ένατο συνέδριο της INTOSAI (International Organization of Supreme 

Audit Institutions) που πραγματοποιήθηκε στη Λίμα, της Χιλής, το 1977. Αυτό σημαίνει ότι 

οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να αναφέρονται σε μια αρχή που θα βρίσκεται στην κορυφή 

της Διοίκησης. 

Οι αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου, για την επίτευξη των στόχων του ορίζονται 

από τις οδηγίες που εκδίδονται από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) και είναι:  

1. Να επαληθεύει τη αξιοπιστία και την ακεραιότητα των δημοσιονομικών και 

επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται για την 

αναγνώριση, την ποσοτικοποίηση, την ταξινόμηση και την γνωστοποίηση αυτών των 

πληροφοριών. 

2. Να επαληθεύει ότι τα συστήματα ελέγχου να είναι σε θέση να διασφαλίσουν τη 

συμμόρφωση με τις πολιτικές, τα σχέδια, τις διαδικασίες, τους νόμους, τους κανόνες και 

τις συμβάσεις καθώς επιδρούν σημαντικά στις διαδικασίες, τις εκθέσεις και στη 

συμμόρφωση του οργανισμού με όλες τις νομικές και συμβατικές διατάξεις. 

3. Να επαληθεύει την ύπαρξη και την προστασία των περιουσιακών στοιχείων. 

4. Να αξιολογεί την οικονομικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των πόρων.  
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5. Να ελέγχει τις διαδικασίες ή τα προγράμματα και να διαπιστώνει εάν τα αποτελέσματα 

είναι σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους και τους σκοπούς και εάν οι διαδικασίες 

ή τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν εκτενέστερους και πιο ποικιλόμορφους στόχους από τους 

εξωτερικούς ελεγκτές, πράγμα που δίνει περισσότερη ευελιξία στο να ορίσουν την έκταση 

του εσωτερικού έλεγχου σε τομείς που πρέπει να ελέγχονται όταν είναι αναγκαίο για να 

ληφθούν αποφάσεις ή όταν υπάρχουν ειδικές ανάγκες πληροφόρησης. Η παρούσα οικονομική 

κρίση επηρέασε και τη δραστηριότητα του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα, καθώς 

διαπιστώθηκε ότι (Oţetea et al., 2013): 

1. Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα πρέπει να επικεντρώνεται περισσότερο στη 

διαχείριση του κινδύνου. 

2. Ο εσωτερικός έλεγχος στο δημόσιο τομέα διεξάγονταν με χαμηλό επίπεδο ποιότητας 

καθώς ο ρόλος του θεωρούνταν ασήμαντος, αλλά στο μέλλον υπάρχει η προσδοκία ότι 

θα βοηθήσει στην βελτίωση της διαχείρισής του. 

3. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται για την άσκηση του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο 

όταν ο έλεγχος ανατίθεται σε τρίτους (εξωτερικούς συνεργάτες) πρέπει να καθορίζεται 

με τέτοιο τρόπο ώστε να ενσωματώνονται τόσο τα διεθνή πρότυπα ελέγχου όσο και οι 

ορθές πρακτικές που εφαρμόζονται σε άλλα κράτη. Γι’ αυτό θα πρέπει να ορίζονται 

μερικά βασικά κριτήρια με τα οποία να διαπιστώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών.  

4. Η ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα γίνεται όλο και πιο μεγάλη διότι 

μέσω του ελέγχου μπορεί να αποτραπούν μελλοντικές καταστροφές όπως αυτή που 

περνάμε, αλλά και να βοηθηθούν οι οργανισμοί να λειτουργούν πιο αποτελεσματικά. 

5. Οι προσδοκίες των συνδεδεμένων μερών γίνονται υψηλότερες, πράγμα που θα σημαίνει 

για του ελεγκτές μεγαλύτερη προσπάθεια. 

Η COSO (Committee of Sponsoring Organization) ορίζει τον εσωτερικό έλεγχο ως την 

διαδικασία που επηρεάζεται από το Δ.Σ., τους διευθυντές, τη διοίκηση και το υπόλοιπο 

προσωπικό και η οποία έχει σχεδιαστεί για να παρέχει την εύλογη διασφάλιση ότι 

επιτυγχάνεται, η αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των διαδικασιών, αξιοπιστία 

της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τους 

κανονισμούς (Al-Baidhani, 2014). 

Στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάζεται την δεκαετία ανάμεσα στο 1970-1980 

με την εμφάνιση των πολυεθνικών επιχειρήσεων. Το 1985 ιδρύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών που αποτελεί τον μοναδικό πιστοποιημένο φορέα στην Ελλάδα, από 

το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία 
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Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου, αριθμεί σήμερα περίπου 400 μέλη και αποσκοπεί στην 

στήριξη, την παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας, στην συνεχή επιμόρφωση και την 

επαγγελματική  αναγνώριση.  Με την πράξη 2438/6-8-1998 και την τροποποίησή της με τη 

νέα πράξη 2577/2006 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος καθιερώνεται η λειτουργία της 

Επιτροπής Ελέγχου και η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου. Στο ν. 3091/2002 άρθρο 26 

γίνεται αναφορά για το πώς και ποιοι ορίζονται Εσωτερικοί Ελεγκτές στις εισηγμένες. Τα 

άρθρα 7 και 8 του ν. 3016/2002 υποχρεώνουν τις εισηγμένες ή αυτές που πρόκειται να 

εισαχθούν να έχουν τμήμα εσωτερικού ελέγχου. Με το άρθρο 26 § 7 του ν. 3156/2003 

ορίζεται ότι εταιρείες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο στις οποίες το κράτος κατέχει το 

50% του μετοχικού κεφαλαίου έχουν υποχρέωση να οργανώνουν Εσωτερικό Έλεγχο  

σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7 και 8 του ν. 3016/2002.  Στο άρθρο 4 § 2α του ν. 3429/2005 

ορίζεται ότι μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρείας πρέπει να προβλέπεται υποχρεωτικά και 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. Με το άρθρο 25 του ν. 4025/2011 ενεργοποιείται ο 

εσωτερικός έλεγχος στα Νοσοκομεία της χώρας και τέλος το 2011 στον Κώδικα Εταιρικής 

Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) γίνεται αναφορά για 

τη σύσταση Μονάδος Εσωτερικού Ελέγχου για εισηγμένες εταιρείες (Παπαστάθης, 2014). 

Από την μελέτη της αρθογραφίας υιοθετούμε την άποψη ότι η ύπαρξη του εσωτερικού 

ελέγχου στις δημόσιες υπηρεσίες είναι απαραίτητη λόγω της πολυπλοκότητας αλλά και των 

συχνών αλλαγών που συμβαίνουν στον τρόπο λειτουργίας τους. Ο εσωτερικός έλεγχος 

αποτελεί έναν από τους βασικότερους παράγοντες της εταιρικής διακυβέρνησης αφού 

υποστηρίζει τη διοίκηση στην λήψη αποφάσεων, αποσκοπεί στην βελτίωση των μεθόδων, 

των τεχνικών, και των εργαλείων διαχείρισης, παρακολουθεί, επισκοπεί και αξιολογεί τις 

δραστηριότητες του παραγωγικού και του χρηματοοικονομικού τομέα και μέσω των 

εκθέσεων που υποβάλλει στην διοίκηση αναδεικνύει τις αδυναμίες αλλά και τα ισχυρά 

σημεία του οργανισμού. Σκοπό έχει επίσης να εντοπίζει, να αξιολογεί και να διαχειρίζεται 

τους κινδύνων που απειλούν τον οργανισμό, καθώς και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

διασφαλίζοντας, στο εσωτερικό, την συμμόρφωση των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου με 

τα πρότυπα αλλά και στο εξωτερικό, την αποφυγή καταστρατηγήσεων των νόμων και των 

κανονισμών που ισχύουν. Το Δ.Σ. πρέπει να διατηρεί εγκεκριμένο κανονισμό λειτουργίας για 

όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου στον οποίο να περιγράφονται αναλυτικά οι διαδικασίες  

λειτουργίας των τμημάτων αλλά και οι διαδικασίες ελέγχου για όλες τις λειτουργίες του 

οργανισμού. Η αποτελεσματικότητα του βασίζεται στην ανεξαρτησία του, στους πόρους που 

διατίθενται από την διοίκηση για την εκτέλεση των εργασιών και στην εποπτεία του από την 

Επιτροπή Ελέγχου που βρίσκεται στην κορυφή της διοίκησης και όχι από τον Διοικητή 
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(Πρόεδρο) του Νοσοκομείου. Όλα τα ανωτέρω περιγράφουν τον σκοπό αλλά και τον τρόπο 

με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί ο εσωτερικός έλεγχος για να προσθέτει όντως αξία στον 

οργανισμό η ύπαρξή του. Στην Ελλάδα γίνονται προσπάθειες ώστε ο εσωτερικός έλεγχος να 

εισέλθει σε όλες τις μορφές επιχειρήσεων και ειδικά σε επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα.  

 

 

2.5 Η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) 
 

Σύμφωνα με την συμβουλευτική οδηγία 2060-2 του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών η Επιτροπή Ελέγχου έχει την ευθύνη της εποπτείας των λειτουργιών του 

εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και 

αναφέρεται στην διακυβέρνηση του οργανισμού. Πρέπει να ελέγχει αν εφαρμόζεται το 

πλαίσιο των αρχών, των κανόνων και των διαδικασιών που έχουν θεσπιστεί από τον 

οργανισμό με στόχο, την ενίσχυση της αξίας του φορέα και των συμφερόντων των 

συνδεδεμένων μερών. Η λειτουργία της Επιτροπής πρέπει να ορίζεται από έναν Κανονισμό 

Λειτουργίας εγκεκριμένο από το Δ.Σ. στον οποίο να αναλύονται ξεκάθαρα, ο σκοπός, η 

λειτουργία, η σύνθεση, οι αρμοδιότητες, τα προσόντα, η εμπειρία των μελών καθώς και οι 

διαδικασίες λήψης αποφάσεων (Παπαστάθης, 2014). 

H Επιτροπή Ελέγχου παίζει σημαντικό ρόλο στην εταιρική διακυβέρνηση μέσω της 

καθοδήγησης, της οργάνωσης, του ελέγχου και της λογοδοσίας. Ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. και 

βασικό κομμάτι του μηχανισμού της εταιρικής διακυβέρνησης, η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει 

να εμπλέκεται στην εσωτερική οργάνωση, στους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελέγχους, 

στην λογιστική και χρηματοοικονομική πληροφόρηση, στις διαδικασίες συμμόρφωσης με 

τους κανονισμούς και στην διαχείριση κινδύνων δημοσίων και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Οι  

δραστηριότητες και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 

2006/43/ΕΚ είναι η επίβλεψη και η παρακολούθηση της συνολικής επίδοσης του οργανισμού 

ειδικά, όταν πρόκειται για την προετοιμασία των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 

(Ισολογισμός, Αποτελέσματα, Καθαρή Θέση κλπ), των χρηματοοικονομικών εκθέσεων των 

διευθύνσεων και τον υπολογισμό του κόστους καθώς και της αξιολόγησης της 

αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των 

εσωτερικών και των εξωτερικών ελεγκτών (Al-Baidhani, 2014). 

Η Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. από το οποίο λαμβάνει τις 

εξουσίες για να ασκήσει στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης τα καθήκοντά της.  
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Παρέχει στο Δ.Σ. τις απαραίτητες συμβουλές και συστάσεις διασφαλίζοντας έτσι ότι ο 

οργανισμός συμμορφώνεται με τους σχετικούς κανονισμούς, τις ηθικές αρχές και τα 

πρότυπα, ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι και ικανοί, ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις έχουν καταρτιστεί ορθά και με ακρίβεια και ότι οι αμοιβές στα ανώτερα στελέχη 

του οργανισμού είναι ανάλογες της εντιμότητας και του επαγγελματισμού. Μία ρυθμιστική 

αρχή μπορεί να υποχρεώσει έναν δημόσιο οργανισμό να έχει Επιτροπή Ελέγχου ώστε να 

διασφαλίζεται η ακεραιότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών του (Al-Baidhani, 

2014).   

Η έννοια της επιτροπής ελέγχου εισάγεται για πρώτη φορά το 1939 στο χρηματιστήριο 

της Νέας Υόρκης. Το 1972 η αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρώτη πρότεινε ότι οι 

δημόσιες επιχειρήσεις θα έπρεπε να δημιουργήσουν Επιτροπές Ελέγχου που να απαρτίζονται 

από διοικητικά στελέχη που βρίσκονται εκτός επιχείρησης και γνωρίζουν από διοίκηση 

επιχειρήσεων. Το 1977 το NYSE απαίτησε ότι όλα τα μέλη της Επιτροπής θα είναι 

ανεξάρτητα στελέχη. Το 2002 ο νόμος Sarbanes-Oxley έδωσε περισσότερη δύναμη στην 

Επιτροπή Ελέγχου σχετικά με τις απαιτήσεις πληροφόρησης και δημοσιοποίησης, αύξησε τις 

εξουσίες και τις αρμοδιότητες, διεύρυνε τον αριθμό των απαιτούμενων μελών έτσι ώστε η 

σύνθεση της Επιτροπής να περιλαμβάνει περισσότερα ανεξάρτητα μέλη και υποχρέωσε τις 

εταιρίες να αποκαλύπτουν ούτως ή άλλος αυτούς που έχουν τον ρόλο του ειδικού στην 

Επιτροπή Ελέγχου στα πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελεί 

σημαντικό στοιχείο της εταιρικής διακυβέρνησης καθώς μειώνει τις πιθανότητες 

χειραγώγησης των χρηματοοικονομικών αναφορών, επιβλέπει την διοίκηση του οργανισμού, 

τους εσωτερικούς και εξωτερικούς ελεγκτές, με σκοπό την προστασία και τη διατήρηση των 

ιδίων κεφαλαίων και των συμφερόντων των συνδεδεμένων μερών (Al-Baidhani, 2014). 

Για να εξασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα της εταιρικής διακυβέρνησης, στην έκθεσή 

της η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να συμπεριλαμβάνει ετήσια δήλωση μεσολάβησης με την 

οποία δηλώνεται στον οργανισμό κατά πόσο η Επιτροπή Ελέγχου έλεγξε και εξέτασε τις 

οικονομικές καταστάσεις με την διοίκηση και τους εσωτερικούς ελεγκτές. Η Επιτροπή 

Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από τρία έως έξι μέλη και τουλάχιστον ένα μέλος όπως 

απαιτεί η Ε.Ε. πρέπει να είναι ικανό, ανεξάρτητο από την εταιρεία και με εμπειρία στην 

λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο ώστε να βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα, της 

επιτήρησης και της παρακολούθησης της Επιτροπής. Από την άλλη πλευρά του ατλαντικού 

στις ΗΠΑ, απαιτείται οι δημόσιες εταιρείες να έχουν Επιτροπές Ελέγχου και τουλάχιστον  

τρία μέλη της επιτροπής θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα και να μην έχουν καμία σχέση με την 

εταιρεία, αποκλείοντας αυτά που δεν είναι ανεξάρτητα δηλαδή εξακολουθούν να εργάζονται 
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στην εταιρεία ή συμμετέχουν σε άλλες επιτροπές που συνδέονταν με την Επιτροπή Ελέγχου 

(Al-Baidhani, 2014).   

Εκτός από την ανεξαρτησία λαμβάνεται υπόψη και η επάρκεια των μελών όπου 

σύμφωνα με την BRC Clobal Standards προτείνετε η Επιτροπή Ελέγχου να αποτελείται από 

μέλη που κατανοούν τις οικονομικές καταστάσεις των οργανισμών και συστήνει ότι 

τουλάχιστον ένα από τα μέλη θα πρέπει να είναι ειδικός στην χρηματοοικονομική και την 

λογιστική προκειμένου η Επιτροπή να είναι ικανή να εκτελέσει την εποπτεία και τον έλεγχο 

των δραστηριοτήτων της στον μέγιστο βαθμό. Ήδιστε κατά την κοινή πρακτική σύμφωνα με 

την BRC, η Επιτροπή Ελέγχου απαιτείται να συνεδριάζει τουλάχιστον τέσσερις φορές τον 

χρόνο. Η συχνότητα και η διάρκεια των συναντήσεων εξαρτάται από το μέγεθος του 

οργανισμού, τον αριθμό και το μέγεθος των θεμάτων που θα συζητηθούν στις εν λόγω 

συναντήσεις. Ωστόσο αυτό που είναι πιο σημαντικό από τη συχνότητα των συναντήσεων 

είναι το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα της μελέτης Stewart και Menro 

δείχνουν ότι η συχνότητα των συναντήσεων και η συμμετοχή των εσωτερικών ελεγκτών σε 

αυτές συσχετίζονται σημαντικά με την μείωση του ελεγκτικού κινδύνου. Ο ρόλος της 

Επιτροπής Ελέγχου πρέπει να είναι σαφής, ξεκάθαρος και να αποτυπώνεται εγγράφως.  

Αποτελέσματα της μελέτης από τους Lee και Mande δείχνουν ότι οι αποτελεσματικές 

Επιτροπές επιδιώκουν να αυξήσουν την ποιότητα του εσωτερικού ελέγχου μέσω της μείωσης 

των μη ελεγκτικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. Ο Farber 

διαπίστωσε επίσης ότι στις επιχειρήσεις που έγιναν απάτες μεταξύ των άλλων είχαν στην 

Επιτροπή και λιγότερους ειδικούς στα χρηματοοικονομικά. Επίσης οι Chan και Li 

διαπίστωσαν ότι η αξία του οργανισμού αυξάνεται όταν υπάρχουν ανεξάρτητα-ειδικά 

στελέχη στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου (Al-Baidhani, 2014). 

Ο ρόλος της στον εσωτερικό έλεγχο.  Καθορίζει το πεδίο εφαρμογής του εσωτερικού 

ελέγχου, ενισχύει και διατηρεί την εσωτερική ανεξαρτησία των ελεγκτών προκειμένου να 

επιτύχουν στα καθήκοντά τους, υποστηρίζει τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και 

υποβάλλει τις παρατυπίες της διοίκησης και άλλων σχετικών διαχειριστικών και οικονομικών 

θεμάτων στο Δ.Σ. μετά από συζήτηση με τους εσωτερικούς ελεγκτές. Καθορίζει τη 

συχνότητα και την διάρκεια των συναντήσεων με τον υπεύθυνο εσωτερικού ελέγχου ο οποίος 

μπορεί να επικοινωνεί απ’ ευθείας οποιαδήποτε στιγμή με την Επιτροπή. Παρακολουθεί τις 

επιδόσεις του εσωτερικού ελέγχου και επανεξετάζει τις εκθέσεις του ώστε να βεβαιωθεί ότι 

αυτές είναι έγκυρες για να ληφθούν υπόψη από την διοίκηση, επίσης αξιολογεί την 

αποτελεσματικότητα τους, τα σχέδιά τους και ρυθμίζει την εργασία τους καθώς και τους 

πόρους που τους έχουν χορηγηθεί (Al-Baidhani, 2014). 
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Ο ρόλος της στον εξωτερικό έλεγχο. Σύμφωνα με το άρθρ 41.3 και 41.4 της οδηγίας 

2006/43/ΕΚ της Ε.Ε. σε οντότητες του δημοσίου συμφέροντος ο διορισμός των νόμιμων 

(ορκωτών) ελεγκτών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. η οποία βασίζεται σε συστάσεις της 

Επιτροπής. Ο νόμιμος ελεγκτής υποβάλλει στην Επιτροπή την έκθεση που περιλαμβάνει τα 

βασικά ζητήματα που προκύπτουν κατά τον υποχρεωτικό έλεγχο για τα οποία αμφότερα τα 

μέρη συζητούν και ιδίως για ζητήματα σχετικά με εμπόδια και ουσιαστικές αδυναμίες του 

εσωτερικού ελέγχου, λάθη της διοίκησης, ασυνήθιστες καταστάσεις, αλλά και προβλήματα 

στις διαδικασίες σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Η Επιτροπή βοηθά τους 

εξωτερικούς ελεγκτές στον έλεγχο και την αναθεώρηση λογαριασμών έτσι ώστε οι ελεγκτές 

να εκφράσουν την γνώμη τους σχετικά με την ορθότητα και την ακρίβεια των οικονομικών 

καταστάσεων καθώς και ότι αυτές παρουσιάζουν ακριβοδίκαια την οικονομική θέση του 

οργανισμού. Για την προστασία και την διαφύλαξη των συμφερόντων του οργανισμού η 

Επιτροπή Ελέγχου επιβλέπει τη φύση και την έκταση των εργασιών των εξωτερικών 

ελεγκτών, αξιολογεί την αποτελεσματικότητα τους σε σχέση με τα συμφωνηθέντα αλλά και 

με την αμοιβή τους, επίσης εξασφαλίζει ότι οι εξωτερικοί ελεγκτές είναι ανεξάρτητοι και ότι 

δεν έχουν αντικρουόμενα συμφέροντα που μπορεί να αποδυναμώσουν την ικανότητά τους ως 

προς την έκφραση γνώμης σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις και την οικονομική θέση 

του οργανισμού (Al-Baidhani, 2014). 

Ο ρόλος στην κανονιστική συμμόρφωση. Η Επιτροπή είναι υπεύθυνη να επιβλέπει την 

διαδικασία γνωστοποίησης του οργανισμού (καταστατικού) και να διασφαλίζει ότι ο φορέας 

συμμορφώνεται με τους νόμους, τους κανονισμούς, τα πρότυπα, τις αρχές, το καταστατικό 

και τις εσωτερικές κατευθυντήριες γραμμές. (Al-Baidhani, 2014). 

Ο ρόλος στην διαχείριση κινδύνου. Η Επιτροπή συζητά με το Δ.Σ. τις πολιτικές και 

πρακτικές που χρησιμοποιούνται ώστε να εντοπίζεται και να δίνεται προτεραιότητα στην 

αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν την επίτευξη των στόχων και των ευκαιριών του 

οργανισμού δηλαδή στο να αναπτύσσονται πρακτικές προς μια προσέγγιση διαχείρισης του 

κινδύνου που ονομάζεται Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων (ERM) (Al-Baidhani, 

2014).   

Όταν ο Διευθύνων Σύμβουλος (Διοικητής) είναι και πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου ή 

όταν η Επιτροπή προσπαθεί να μιμηθεί πρακτικές άλλων Επιτροπών για να ενισχύσει την  

εφαρμογή της νομιμότητας τότε ο ρόλος της επιτροπής είναι συμβολικός αφού η Επιτροπή 

παίζει περισσότερο εθιμοτυπικό ρόλο και μπορεί να θεωρηθεί αναποτελεσματικό εργαλείο  

τόσο για την εποπτεία των χρηματοοικονομικών αναφορών όσο και για την εποπτεία των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, γι’ αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις η Επιτροπή 
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Ελέγχου βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις εκθέσεις των εξωτερικών ελεγκτών κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων της όσον αφορά την εποπτεία της χρηματοοικονομικής 

πληροφόρησης παραπέμποντας την επιλογή του εξωτερικού ελεγκτή στην διοίκηση του 

οργανισμού. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι προηγούμενες μελέτες δείχνουν ότι η 

λειτουργία των Επιτροπών Ελέγχου διαφέρει από χώρα σε χώρα, αλλά σε καμία χώρα οι 

Επιτροπές δεν έχουν εκπληρώσει τις ελπίδες που έχουν επενδυθεί σε αυτές (Dobija, 2015).  

Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι η Επιτροπή Ελέγχου μετατοπίζεται από τον εθιμοτυπικό 

χαρακτήρα προς τον πραγματικό ρόλο της που είναι η εποπτεία των εσωτερικών και 

εξωτερικών ελεγκτών και των οικονομικών εκθέσεων. Η Επιτροπή Ελέγχου για να εκτελέσει 

αποτελεσματικά το έργο της, πρέπει να έχει τους κατάλληλους πόρους, 

συμπεριλαμβανομένων των οργανωτικών πόρων που θα την παρέχουν μεγαλύτερο βαθμό 

ανεξαρτησίας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί. Η ποιότητα του 

ανθρώπινου δυναμικού είναι επίσης σημαντική. Εκείνοι που ασκούν έλεγχο επί του ελεγκτή 

πρέπει να έχουν  επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και δεξιότητες στους τομείς των 

χρηματοοικονομικών, της λογιστικής, και του οικονομικού ελέγχου. Είναι επίσης σημαντικό, 

ο ελεγκτής να σέβεται την εμπειρία και την γνώμη των μελών της Επιτροπής  (Dobija, 2015).    

Ο νόμος του SOX, οι Ορκωτοί Λογιστές στις ΗΠΑ και στον Καναδά (Government 

Finance Officers Association of the United States and Canada), το γραφείο προϋπολογισμού 

των ΗΠΑ και το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ενθαρρύνουν τους φορείς του 

δημόσιου τομέα να δημιουργούν μια αποτελεσματική Επιτροπή η παρουσία της οποίας 

ενισχύει την λογοδοσία και λειτουργεί ως μηχανισμός παρακολούθησης για την  εταιρική 

διακυβέρνηση. Από έρευνα που έγινε σε Νοσοκομεία των ΗΠΑ διαπιστώνεται ότι υπάρχει 

σημαντική σχέση μεταξύ παρουσίας της Επιτροπής και της ποιότητας του εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς η ανεξαρτησία, η οικονομική τεχνογνωσία και η συχνότητα των 

συνεδριάσεων παρουσιάζουν σημαντική αρνητική συσχέτιση με την εμφάνιση προβλημάτων 

στον εσωτερικό έλεγχο και ότι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της Επιτροπής έχουν θετικό 

αντίκτυπο στην χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Επίσης διαπιστώθηκε ότι σε αρκετές 

Επιτροπές που υπάρχει τουλάχιστον ένας ειδικός στα χρηματοοικονομικά οι πιθανότητες να 

υπάρχουν σημαντικές αδυναμίες στους εσωτερικούς ελέγχους είναι ελάχιστες. Επειδή η 

λειτουργία των δημόσιων Νοσοκομείων είναι αρκετά περίπλοκη απαιτείται οι λειτουργίες του 

εσωτερικού ελέγχου να έχουν αποτελεσματική παρακολούθηση από την Επιτροπή Ελέγχου 

(Chien  et al., 2010). 
Η ύπαρξη της Επιτροπής Ελέγχου ενισχύει την επικοινωνία μεταξύ των ελεγκτών και του 

ελεγχόμενου οργανισμού ειδικά όταν εμφανίζονται υποψίες ότι η διοίκηση μπορεί να 
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εμπλέκεται σε απάτες. Όταν δεν υφίσταται η Επιτροπή οι ελεγκτές δεν μπορούν να γνωρίζουν 

ποια μέλη του Δ.Σ. συμμετέχουν και ποια όχι στην απάτη με αποτέλεσμα να 

προβληματίζονται ποιόν πρέπει και αν πρέπει να ενημερώσουν για τις υποψίες τους. Οι 

απάτες που οργανώνονται από μέλη του Δ.Σ. εμπλέκουν πάντα άτομα που ασκούν επιρροή, 

γι’ αυτό και απάτες που δεν εντοπίζονται οφείλεται κατά κύριο λόγο στην χειραγώγηση και 

την πειθώ των ελεγκτών. Οι ελεγκτές όταν έχουν υποψίες για απάτη βρίσκονται σε 

μειονεκτική θέση διότι από την μία δεν έχουν αρμοδιότητα να εφαρμόσουν την νομοθεσία 

και από την άλλη δεν έχουν και αποδείξεις αν οι υποψίες τους είναι βάσιμες με αποτέλεσμα 

να κινδυνεύουν με δυσφήμιση. Επειδή στα καθήκοντα των ελεγκτών είναι και η 

εμπιστευτικότητα που πρέπει να τηρούν απέναντι στον οργανισμό γι’ αυτό και δεν έχουν 

δικαίωμα να ενημερώσουν τις αρμόδιες αρχές παρά μόνο αν υφίστανται θέματα δημοσίου 

συμφέροντος (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013).  

Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών αναφέρεται στο ότι η ασφαλής διακυβέρνηση 

εξαρτάται από την συνεργασία που έχουν οι τέσσερεις πυλώνες διακυβέρνησης και διοίκησης 

δηλαδή η Επιτροπή Ελέγχου, το Δ.Σ., ο Εσωτερικός Έλεγχος και ο Εξωτερικός έλεγχος. 

Μέσω της συνεργασίας αυτής οι Εσωτερικοί Ελεγκτές και η Επιτροπή 

αλληλοϋποστηρίζονται. Στην Ελλάδα ο ν. 3693/2008 ορίζει αναλυτικά ποιες εισηγμένες 

εταιρείες στο χρηματιστήριο στις οποίες προέχει το δημόσιο συμφέρον πρέπει να έχουν 

Επιτροπή Ελέγχου, επίσης το άρθρο 37 του ίδιου νόμου αναφέρει ότι «κάθε οντότητα 

δημοσίου συμφέροντος συστήνει και διατηρεί Επιτροπή Ελέγχου, που αποτελείται από δύο 

τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου 

διοίκησης της». Όλα τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται από την Γ.Σ των μετόχων ή εταίρων, 

το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος πρέπει να έχει επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής 

διότι αποτελεί τον χρηματοοικονομικό σύμβουλο της επιτροπής.  

Όσον αφορά τα μη εκτελεστικά μέλη της Επιτροπής δεν πρέπει να συνδέονται με 

οποιαδήποτε σχέση με τον οργανισμό η οποία θα μπορούσε να είναι ασυμβίβαστη με το 

αντικείμενο και το έργο της Επιτροπής. Σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 7 του ν. 3016/2002 

εκτελεστικά είναι τα μέλη τα οποία παρέχουν κατευθύνσεις για την λειτουργία του 

οργανισμού και ασχολούνται καθημερινά με θέματα διοίκησης και διαχείρισης ή συνδέονται 

με κάποια μορφή εργασιακής σχέσης με αυτόν, όλα τα άλλα μέλη είναι μη εκτελεστικά τα 

οποία μέσα από την αντικειμενικότητα και την εξειδίκευσή τους βοηθούν την διοίκηση στην 

εποπτεία και την αξιολόγηση. Τα ανεξάρτητα μέλη είναι μη εκτελεστικά και για να 

διατηρούν την ανεξαρτησία τους θα πρέπει να πληρούν ορισμένα κριτήρια όπως να μην 
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κατέχουν μετοχές του οργανισμού και να μην έχουν οποιαδήποτε σχέση εξάρτησης με αυτόν 

ή με πρόσωπα που συνδέονται με αυτόν (Παπαστάθης, 2014). 

Από την μελέτη της αρθρογραφίας υιοθετείται η άποψη ότι η Επιτροπή Ελέγχου 

αποτελεί τον εκπρόσωπο του Δ.Σ. και βασικό πυλώνα της εταιρικής διακυβέρνησης όσον 

αφορά τον έλεγχο και τη λογοδοσία. Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της πρέπει να 

εμπλέκεται στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία του οργανισμού, στους ελέγχους των 

εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, στην λογιστική και χρηματοοικονομική 

πληροφόρηση, στις διαδικασίες συμμόρφωσης με τους κανονισμούς, στην διαχείριση 

κινδύνων του οργανισμού ώστε να διασφαλίζει το Δ.Σ. ότι η διοίκηση και όλες οι λειτουργίες 

του οργανισμού συμμορφώνονται με τα πρότυπα, τους νόμους και τους κανονισμούς που 

ισχύουν, ότι οι ελεγκτές (εσωτερικοί & εξωτερικοί) είναι ανεξάρτητοι καθώς και ότι τα 

ανώτερα στελέχη λειτουργούν με εντιμότητα και επαγγελματισμό. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

απαρτίζεται από τρία έως έξι άτομα τα οποία να μην είναι από τον οργανισμό και 

τουλάχιστον το 1/3 αυτών να γνωρίζουν από διοίκηση επιχειρήσεων, χρηματοοικονομική 

λογιστική και ελεγκτική καθώς έτσι μειώνονται οι πιθανότητες χειραγώγησης των 

χρηματοοικονομικών αναφορών, αλλά και γιατί  η Επιτροπή στην έκθεσή της προς το Δ.Σ. θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνει ετήσια δήλωση μεσολάβησης όπου δηλώνει στον οργανισμό ότι 

η Επιτροπή έλεγξε και εξέτασε τις οικονομικές καταστάσεις με την διοίκηση και τους 

εσωτερικούς ελεγκτές. Όσο περισσότερα μέλη στο Δ.Σ. και στην Επιτροπή Ελέγχου είναι 

ανεξάρτητα και ειδικά στα οικονομικά τόσο αυξάνεται και η αξία του οργανισμού. Επίσης 

δεν πρέπει ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. να είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος στην 

Επιτροπή Ελέγχου διότι ο ρόλος της τότε θα είναι συμβολικός. Η Επιτροπή θα πρέπει να 

συνεδριάζει σύμφωνα με τις ανάγκες που υπάρχουν όχι όμως λιγότερο από τέσσερις φορές 

τον χρόνο.  

 

 

2.6 Θεωρητική Επισκόπηση του Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου  

Νοσοκομείων (Healthcare Internal Audit) 
 
H COSO (Committee of Sponsoring Organizations) κυκλοφόρησε το 1992 το ολοκληρωμένο 

πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το οποίο κέρδισε ευρεία αποδοχή καθώς αναγνωρίζεται ως το 

κορυφαίο πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου αλλά και 

για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το 
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πλαίσιο αυτό εφαρμόζεται επικαιροποιημένο πλέον στο νέο επιχειρηματικό περιβάλλον όπου  

επιδιώκεται, μεγαλύτερη διαφάνεια, λογοδοσία και ακεραιότητα των συστημάτων 

εσωτερικού ελέγχου τα οποία υποστηρίζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις και την 

διακυβέρνηση του οργανισμού. Το πλαίσιο αυτό θα επιτρέψει τους οργανισμούς να 

αναπτύξουν και να διατηρήσουν συστήματα εσωτερικού ελέγχου που θα τους βοηθήσουν να 

επιτύχουν τους στόχους τους αλλά και να προσαρμοστούν στις αλλαγές του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος. 

Ένα αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου απαιτεί κάτι περισσότερο από την αυστηρή 

εμμονή στις πολιτικές και τις διαδικασίες, απαιτεί την χρήση της κρίσης. Η διοίκηση και το 

Δ.Σ. χρησιμοποιούν την κρίση για να καθορίσουν κατά πόσο ο έλεγχος είναι αρκετός. Η 

διοίκηση και το προσωπικό χρησιμοποιούν την κρίση τους για να επιλέξουν και να 

αναπτύξουν ελέγχους σε ολόκληρη την οντότητα. Η διοίκηση και οι εσωτερικοί ελεγκτές 

παρακολουθούν αν το υπόλοιπο προσωπικό εφαρμόζει τις αποφάσεις και αξιολογούν την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος δεν είναι 

μια σειριακή διαδικασία αλλά μια δυναμική και ολοκληρωμένη διαδικασία. Το πλαίσιο αυτό 

μπορεί να εφαρμοστεί σε όλους τους φορείς μικρούς, μεσαίους, μεγάλους, κερδοσκοπικούς 

και μη. Ωστόσο κάθε οργάνωση μπορεί να επιλέξει να εφαρμόσει τον εσωτερικό έλεγχο με 

διαφορετικό τρόπο. 

Το πλαίσιο προβλέπει τρεις κατηγορίες στόχων οι οποίοι επιτρέπουν στους οργανισμούς 

να επικεντρώνονται σε διαφορετικές πτυχές του εσωτερικού ελέγχου (Internal Control, 

Integrated Framework, 2013): 

 Στους λειτουργικούς στόχους που αφορούν την αποτελεσματικότητα και την 

αποδοτικότητα των δραστηριοτήτων του οργανισμού συμπεριλαμβανομένων τόσο των 

στόχων λειτουργικής και χρηματοοικονομικής απόδοσης όσο και της διαφύλαξης των 

στοιχείων του ενεργητικού από την απώλεια. 

 Στους στόχους αναφορών που αφορούν τις εσωτερικές και εξωτερικές 

χρηματοοικονομικές και μη αναφορές οι οποίες πρέπει να περικλείουν αξιοπιστία, 

επικαιρότητα, διαφάνεια ή άλλους όρους όπως ορίζονται από τις ρυθμιστικές αρχές, που 

αναγνωρίζονται ως φορείς καθορισμού προτύπων ή πολιτικών της οντότητας. 

 Στους στόχους συμμόρφωσης που αφορούν την τήρηση των νόμων και των 

κανονισμών στις οποίες υπόκειται η οντότητα. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελείται από την ενοποίηση των πέντε συστατικών που 

αναφέρονται παρακάτω και τα οποία πρέπει να περιέχονται σε ένα αποτελεσματικό σύστημα 

εσωτερικού ελέγχου (Internal Control, Integrated Framework, 2013): 



29 
 

1. Ο έλεγχο περιβάλλοντος περιλαμβάνει το σύνολο των κανόνων, των διαδικασιών και 

των δομών που αποτελούν τη βάση για τη διενέργεια εσωτερικού ελέγχου στον 

οργανισμό. Στον έλεγχο αυτό περιλαμβάνονται οι έλεγχοι των προτύπων συμπεριφοράς, 

της ακεραιότητας, των ηθικών αξιών και της εκχώρησης εξουσίας. 

2. Η εκτίμηση κινδύνων που έχει να αντιμετωπίσει κάθε οντότητα από το εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον έχει να κάνει με την πιθανότητα να συμβεί ένα γεγονός που θα 

επηρεάσει αρνητικά την επίτευξη των στόχων. Η εκτίμηση κινδύνου αποτελεί τη βάση 

για τον καθορισμό του τρόπου διαχείρισης των κινδύνων. Για την αξιολόγηση τους 

θεωρείται απαραίτητο, η διοίκηση να καθορίζει με σαφήνεια, τους στόχους στα διάφορα 

επίπεδα του οργανισμού και τις διαδικασίες υποβολής αναφορών και συμμόρφωσης, για 

να μπορεί να προσδιορίζει και να αναλύει τόσο τους κινδύνους όσο και την 

καταλληλότητά των στόχων. Στην αξιολόγηση των κινδύνων απαιτείται η διοίκηση να 

εξετάζει τον αντίκτυπο πιθανών αλλαγών στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον που 

μπορεί να καταστήσει τον εσωτερικό έλεγχο αναποτελεσματικό. 

3. Οι δραστηριότητες του έλεγχου περιλαμβάνουν τις ενέργειες που καθορίζονται με τις 

πολιτικές και τις διαδικασίες και διασφαλίζουν ότι οι οδηγίες της διοίκησης για τον 

περιορισμό των κινδύνων και για την επίτευξη των στόχων εφαρμόζονται. Έλεγχοι 

δραστηριοτήτων εκτελούνται σε όλα τα επίπεδα της οικονομικής οντότητας, στα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών αλλά και στην τεχνολογία. Μπορεί να είναι προληπτικοί ή 

ερευνητικοί ή να ελέγχουν διαδικασίες, εξουσιοδότησης, έγκρισης, επιβεβαίωσης, 

συμφωνίας και απόδοσης. Ο διαχωρισμός των καθηκόντων χτίζεται στην επιλογή και 

στην ανάπτυξη διαδικασιών ελέγχου και όπου ο διαχωρισμός δεν είναι εφικτός η 

διοίκηση επιλέγει και αναπτύσσει εναλλακτικές δραστηριότητες ελέγχου. 

4. Οι πληροφορίες και η επικοινωνία είναι απαραίτητες για να μπορεί ο εσωτερικός 

έλεγχος να ασκεί τα καθήκοντά του και να μπορεί να υποστηρίζει την οντότητα στην 

επίτευξη των στόχων της. Η διοίκηση λαμβάνει ή παράγει και χρησιμοποιεί ποιοτικές 

πληροφορίες από τις εσωτερικές και εξωτερικές πηγές για την υποστήριξη της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Επικοινωνία είναι η συνεχής επαναληπτική 

διαδικασία για την παροχή, την ανταλλαγή και την απόκτηση απαραίτητων 

πληροφοριών. Εσωτερική επικοινωνία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι πληροφορίες 

διαδίδονται προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα στην οντότητα και επιτρέπει στο 

προσωπικό να λάβει υπόψη του τα μηνύματα από την ανώτερη διοίκηση. Η εξωτερική 

επικοινωνία είναι διττή διότι από την μία επιτρέπει την εισερχόμενη επικοινωνία  
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πληροφοριών από το εξωτερικό και από την άλλη παρέχει πληροφορίες σε τρίτους ως 

απάντηση στις απαιτήσεις τους. 

5. Η παρακολούθηση δραστηριοτήτων χρησιμοποιεί συνεχείς αξιολογήσεις ή 

ανεξάρτητες αξιολογήσεις ή συνδυασμό των δύο για να εξακριβώνει αν καθένα από τα 

πέντε συστατικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου υπάρχει και λειτουργεί. Tα 

ευρήματα αξιολογούνται βάση των κριτηρίων που καθορίζονται από τις ρυθμιστικές 

αρχές που αναγνωρίζονται ως φορείς καθορισμού προτύπων ή από την διοίκηση και το 

Δ.Σ. και οι ελλείψεις κοινοποιούνται στη διοίκηση ή στο Δ.Σ. ανάλογα με την 

περίπτωση. 

Η σχέση που υπάρχει μεταξύ των τριών στόχων που προσπαθεί να πετύχει η οντότητα 

και των πέντε συστατικών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου που απαιτούνται για την 

επίτευξη των στόχων μπορεί να απεικονιστεί με τον παρακάτω κύβο: 

 
Συσχέτιση των τριών στόχων και των πέντε στοιχείων του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(Πηγή: Internal Control, Integrated Framework, 2013) 

 

Το πλαίσιο καθορίζει δεκαεπτά αρχές που αντιπροσωπεύουν τις θεμελιώδεις έννοιες που 

συνδέονται με κάθε συστατικό. Επειδή αυτές οι αρχές προέρχονται άμεσα από τα συστατικά, 

μία οντότητα μπορεί να πετύχει αποτελεσματικό εσωτερικό έλεγχο με την εφαρμογή αυτών 

των αρχών. Όλες οι αρχές ισχύουν για τις διαδικασίες, την υποβολή εκθέσεων και τους 

στόχους συμμόρφωσης. Οι αρχές που υποστηρίζουν τα συστατικά του (συστήματος) 

εσωτερικού ελέγχου αναφέρονται παρακάτω (Internal Control, Integrated Framework, 2013): 

Σχετικά με τον  έλεγχο περιβάλλοντος 

1. Ο οργανισμός δεσμεύεται για την ακεραιότητα και τις ηθικές αξίες. 

2. Το Δ.Σ. είναι ανεξάρτητο από την διοίκηση και ασκεί εποπτεία στην ανάπτυξη και στην 

απόδοση του εσωτερικού ελέγχου. 
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3. Η διοίκηση με το Δ.Σ. θεσπίζουν τις δομές, τις ιεραρχικές σχέσεις, τις κατάλληλες 

αρχές και τις ευθύνες που έχουν τα πρόσωπα και μέσω αυτών επιδιώκει να πετύχει τους 

στόχους της. 

4. Ο οργανισμός δεσμεύεται στην προσέλκυση, ανάπτυξη και διατήρηση ικανών ατόμων 

που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του. 

5. Ο οργανισμός κρατά υπεύθυνα άτομα για τα καθήκοντα του εσωτερικού ελέγχου που 

επιδιώκουν την επίτευξη των στόχων. 

Σχετικά με την εκτίμηση των κινδύνων  

6. Ο οργανισμός καθορίζει τους στόχους με επαρκή σαφήνεια ώστε να καταστεί δυνατός ο 

προσδιορισμός και η αξιολόγηση των κινδύνων. 

7. Ο οργανισμός για να πετύχει τους στόχους του εντοπίζει τους κινδύνους με σκοπό να 

καθορίσει τον τρόπο που θα τους διαχειριστεί. 

8. Ο οργανισμός εξετάζει τις δυνατότητες υπάρχουν για απάτη. 

9. Ο οργανισμός εντοπίζει και αξιολογεί τις αλλαγές που θα μπορούσαν να επηρεάσουν 

σημαντικά το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

Σχετικά με τον έλεγχο δραστηριοτήτων 

10. Ο οργανισμός επιλέγει και αναπτύσσει δραστηριότητες ελέγχου που συμβάλουν στον   

  μετριασμό των κινδύνων σε αποδεκτά επίπεδα. 

11. Ο οργανισμός επιλέγει και αναπτύσσει δραστηριότητες ελέγχου πάνω στην  

τεχνολογία. 

12. Ο οργανισμός αναπτύσσει δραστηριότητες ελέγχου μέσω πολιτικών που πιστοποιούν    

  ποιες είναι οι διαδικασίες που αναμένεται να τεθούν σε δράση. 

Σχετικά με την πληροφόρηση και την επικοινωνία 

13. Ο οργανισμός αποκτά ή παράγει και χρησιμοποιεί τις σημαντικές ποιοτικές  

πληροφορίες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου. 

14. Ο οργανισμός παρέχει πληροφόρηση στο εσωτερικό του για το πώς θα επιτευχθούν οι   

            στόχοι αλλά και για τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελέγχου. 

15. Ο οργανισμός επικοινωνεί με εξωτερικούς φορείς για εσωτερικά του θέματα.  

Σχετικά με την παρακολούθηση δραστηριοτήτων 

16. Ο οργανισμός επιλέγει, αναπτύσσει και εκτελεί τις τρέχουσες ή ειδικές αξιολογήσεις 

για να εξακριβώσει κατά πόσο λειτουργούν τα συστατικά του εσωτερικού ελέγχου. 

17. Ο οργανισμός αξιολογεί και κοινοποιεί έγκαιρα τις ελλείψεις που εντοπίζει ο 

εσωτερικός έλεγχος σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι για την λήψη διορθωτικών μέτρων 

δηλαδή την διοίκηση ή το Δ.Σ. 
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Το πλαίσιο καθορίζει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου το οποίο παρέχει εύλογη διασφάλιση όσον αφορά την εκπλήρωση των στόχων της 

οντότητας και μειώνει σε ένα ανεκτό επίπεδο τον κίνδυνο μη επίτευξης κάποιον στόχων. Για 

να λειτουργήσει αυτό το αποτελεσματικό σύστημα ελέγχου, απαιτεί ότι κάθε ένα από τα 

πέντε συστατικά και οι σχετικές αρχές υπάρχουν και λειτουργούν μαζί, με ολοκληρωμένο 

τρόπο. Όταν υπάρχει σημαντική έλλειψη στην παρουσία και λειτουργία ενός συστατικού ή 

μιας αρχής ή στην σχέση των συστατικών και της λειτουργίας τους μαζί σε ένα 

ολοκληρωμένο πλαίσιο, ο οργανισμός δεν μπορεί να εξάγει το συμπέρασμα ότι έχει 

εκπληρώσει τις απαιτήσεις για ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Το 

πλαίσιο απαιτεί κρίση στον σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας του εσωτερικού ελέγχου. Η χρήση της κρίσης μέσα στα όρια των 

νόμων, των κανονισμών και των προτύπων βοηθάει την διοίκηση να λαμβάνει καλύτερες 

αποφάσεις σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο χωρίς όμως να μπορεί να εγγυηθεί τέλεια 

αποτελεσματικότητα. 

Επειδή στο εσωτερικό κάθε οργανισμού υπάρχουν περιορισμοί, ο εσωτερικός έλεγχος 

δεν μπορεί να αποτρέψει λανθασμένες κρίσεις ή αποφάσεις ή εξωτερικά γεγονότα που μπορεί 

να αναγκάσουν τον οργανισμό να αποτύχει στην επίτευξη των στόχων του, με άλλα λόγια 

ακόμα και ένα αποτελεσματικό σύστημα εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αντιμετωπίσει 

κάποια αποτυχία. Οι περιορισμοί λαμβάνουν υπόψη τα εξής (Internal Control, Integrated 

Framework, 2013): 

 Την καταλληλότητα των στόχων που έχουν τεθεί ως προϋπόθεση για τον έλεγχο. 

 Την πραγματικότητα, ότι η ανθρώπινη κρίση στην λήψη αποφάσεων μπορεί να είναι 

ελαττωματική όταν υπόκειται σε προκατάληψη. 

 Προβλήματα που μπορεί να προκύψουν από απλά σφάλματα ανθρώπινων αδυναμιών. 

 Την ικανότητα της διοίκησης να παρακάμπτει τον εσωτερικό έλεγχο. 

 Την ικανότητα της διοίκησης, του υπόλοιπου προσωπικού ή και τρίτων να 

παρακάμπτουν τον έλεγχο λόγω συμπαιγνίας. 

 Εξωτερικά γεγονότα πέραν του οργανισμού. 

Η χρήση του ολοκληρωμένου αυτού πλαισίου μέσα σε έναν οργανισμό εξαρτάται από 

την θέση και τον ρόλο που έχει ο καθένας στο οργανισμό. Το Δ.Σ. πρέπει να ενημερωθεί από 

την διοίκηση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου 

ώστε να ασκήσει εποπτεία εκεί που χρειάζεται. Επίσης πρέπει να θεσπίσει πολιτικές ώστε να 

μπορεί να έχει την εποπτεία του εσωτερικού ελέγχου αλλά και ενημέρωση για τους κινδύνους 
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που αντιμετωπίζει η οντότητα, τις ανεπάρκειες του εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και για 

τις δράσεις που αναπτύσσονται για τον περιορισμό των κινδύνων αλλά και για το πώς η 

διοίκηση αξιολογεί την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου. Το Δ.Σ. πρέπει να 

προκαλέσει την διοίκηση, κάνοντας την δύσκολες ερωτήσεις, όπου είναι αναγκαίο και να 

επιδιώκει την συμβολή και την υποστήριξη των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών. Οι 

υποεπιτροπές του Δ.Σ. συχνά το βοηθούν να αντιμετωπίζει κάποιες από τις δραστηριότητες 

εποπτείας. Η διοίκηση θα πρέπει να αξιολογεί το σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε σχέση με 

το πλαίσιο εστιάζοντας στο πως ο οργανισμός εφαρμόζει τις δεκαεπτά αρχές για την 

υποστήριξη των συστατικών του εσωτερικού ελέγχου αξιολογώντας έτσι τη συνολική 

αποτελεσματικότητά του. Οι διευθυντές και το υπόλοιπο προσωπικό θα πρέπει να εξετάσουν 

τις ευθύνες που έχει ο καθένας σύμφωνα με το πλαίσιο και να διατυπώσουν καινοτόμες ιδέες 

για την ενίσχυση του εσωτερικού ελέγχου, δηλαδή να εξετάσουν το πώς οι υφιστάμενοι 

έλεγχοι επηρεάζονται από τις αρχές και τα συστατικά του συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(Internal Control, Integrated Framework, 2013). 

Από την μελέτη της αρθρογραφίας υιοθετείται η άποψη ότι για να είναι αποτελεσματικό 

ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου που να βοηθά τους οργανισμούς να πετύχουν τους στόχους 

τους θα πρέπει πέραν της πιστής εφαρμογής των πολιτικών και των διαδικασιών, να 

χρησιμοποιεί την κρίση στην ανάπτυξη αποτελεσματικών ελέγχων σε όλη την οντότητα, 

επίσης πρέπει να χαρακτηρίζεται από ακεραιότητα, διαφάνεια, λογοδοσία, να στοχεύει στην 

αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού, 

στην αξιοπιστία των οικονομικών και μη αναφορών, στην τήρηση των νόμων και των 

κανονισμών και να περιέχει το σύνολο των κανόνων, των διαδικασιών και των δομών για τη 

διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, την εκτίμηση και αξιολόγηση των κινδύνων στους οποίους 

εκτίθεται και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει ο οργανισμός όταν αυτοί εμφανιστούν, αλλά 

και ότι οι πολιτικές και οι οδηγίες της διοίκησης για την επίτευξη των στόχων εφαρμόζονται. 

 

 

2.7 Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας  

Νοσοκομείων  
 
Η τυποποίηση, ο έλεγχος της ποιότητας και της πιστοποίησης των προϊόντων και υπηρεσιών, 

μέσα από την εξέλιξη της γνώσης βοηθάει στην βελτίωση της ποιότητας όλων των τομέων 

της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι φορείς πιστοποίησης και τα διάφορα μοντέλα 
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συστημάτων ποιότητας αναπροσαρμόζουν τις διαδικασίες με τα σύγχρονα πρότυπα και τις 

προδιαγραφές έχοντας ως στόχο την προστασία του καταναλωτή αλλά και την ανάπτυξη 

οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων. Τα πρότυπα 

που θεσπίζονται από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO), τα μοντέλα αριστείας, και η 

διαχείριση ολικής ποιότητας αποτελούν το πλαίσιο της ανάπτυξης, εφαρμογής και βελτίωσης 

των συστημάτων διαχείρισης μέσω των οποίων προωθείται η εφαρμογή διαδικασιών και 

μεθόδων που αποσκοπούν στην βελτίωση της ποιότητας μέσα από την απαίτηση 

παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων. Με τα συστήματα ποιότητας επιτυγχάνεται βελτίωση 

της οργάνωσης και της διοίκησης των οργανισμών που έχουν ως στόχο να πρωταγωνιστούν 

στην κοινωνία και στο διεθνές περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από αυξημένες 

απαιτήσεις και προϊόντα που εμφανίζονται στην ανθρώπινη ζωή και δραστηριότητα. 

Ο δημόσιος τομέας στην Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει Συστήματα Ποιότητας με τα 

οποία να βελτιώνονται οι δομές και οι μηχανισμοί που θα εξασφαλίζουν για το σύνολο των 

πολιτών υψηλής ποιότητας παροχή υπηρεσιών. Το management ποιότητας σε κάθε 

οργανισμό απασχολεί εξειδικευμένους επαγγελματίες στην τεχνική και διοικητική διαχείριση 

των συστημάτων ποιότητας, ελέγχει όλες τις λειτουργίες του οργανισμού εισάγοντας νέες 

μεθόδους εργασίας και νέους επαγγελματίες. Με τα συστήματα ποιότητας, ως διοικητικό 

εργαλείο, προκαλούνται σημαντικές αλλαγές στην οργάνωση διότι ελέγχεται η ποιότητα 

όλων των κρίσιμων και μη παραμέτρων που έχουν να κάνουν με την λειτουργία του 

οργανισμού. Η διαχείριση ποιότητας στην παροχή υπηρεσιών είναι πιο περίπλοκη σε σχέση 

με την παραγωγή προϊόντων διότι η τυποποίηση είναι πιο δύσκολη αλλά και η παρέμβαση 

του ανθρώπινου παράγοντα μεγαλύτερη. Όταν η παροχή υπηρεσιών αναφέρεται σε υπηρεσίες 

υγείας όπου όλες οι διαδικασίες έχουν να κάνουν με την ικανότητα και την συνεργασία των 

ανθρώπων, με αποδέκτη την ανθρώπινη υγεία γίνεται σαφές ότι ένα τέτοιο εγχείρημα είναι 

περίπλοκο, ευαίσθητο και ζωτικής σημασίας. Η έννοια της ποιότητας σχετίζεται άμεσα και με 

την αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα δηλαδή πόσο ικανοποιητικά παράγεται και 

παρέχεται μία υπηρεσία (για τους αποδέκτες) με το μικρότερο δυνατό κόστος  (για τους 

παραγωγούς-παρόχους).   

Στα Νοσοκομεία η έννοια της ποιότητας είναι πολυδιάστατη διότι το Νοσοκομείο είναι 

ένας πολύπλοκος οργανισμός όπου εμπλέκονται επαγγελματίες, προμηθευτές, προϊόντα, 

εξοπλισμός, το κράτος, οι ασθενείς καθώς και υπηρεσίες ζωτικής σημασίας. Τα συστήματα 

ποιότητας λειτουργούν σε δύο στάδια, στο πρώτο ελέγχεται και εκτιμάται η ποιότητα του 

εξοπλισμού, των φαρμάκων, των υλικών, των τροφίμων και η εκπαίδευση του προσωπικού 

και στο δεύτερο στάδιο προτείνονται βελτιώσεις στα παραπάνω. Το σύστημα ποιότητας ως 
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διοικητικό εργαλείο δεν εμπλέκεται στις ιατρικές αποφάσεις που σχετίζονται με την φροντίδα 

των ασθενών, οι μηχανισμοί είναι μόνο οργανωτικοί και διοικητικοί και προωθούν αλλαγές 

ως προς την δομή του Νοσοκομείου, τις διαδικασίες, τις συνεργασίες, τις αντιλήψεις και τις 

μεθόδους που υποκινούν το προσωπικό. Το management ποιότητας χρησιμοποιείται από την 

ανώτερη διοίκηση ως μηχανισμός ελέγχου και περιορισμού της μεταβλητότητας σε 

οργανωτικό και λειτουργικό επίπεδο με σκοπό να ενισχυθεί η προβλεψιμότητα, να 

υποστηρίζονται οι ομάδες που συνδέονται στο πλαίσιό του και να εξαλείφονται οι κίνδυνοι 

που μπορεί να δημιουργήσουν κρίσεις.  

Το management ποιότητας αρχικά διείσδυσε στα Νοσοκομεία για λόγους εναρμόνισης με 

τις ευρωπαϊκές και διεθνής πρακτικές με την υποστήριξη της διοικητικής επιστήμης, της 

διαχείρισης ανθρώπινων πόρων, το marketing, την πληροφορική και τον έλεγχο, ενισχύοντας 

έτσι την εμπιστοσύνη των πολιτών οι οποίοι έχουν την αίσθηση του εκσυγχρονισμού της 

βελτίωσης και της ασφάλειας αφού όλα λειτουργούν μεθοδικά καθώς υπάρχει διαφάνεια και 

έλεγχος των υπηρεσιών σε όλα τα στάδια. Το μοντέλο των συστημάτων ποιότητας που 

εφαρμόζεται στον δημόσιο τομέα είναι αυτό της Διαχείρισης Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π) το 

οποίο απαρτίζεται από ένα σύνολο φιλοσοφιών και μεθόδων που πρέπει να εφαρμόζονται 

από τους οργανισμούς ώστε να επιτυγχάνεται η προσπάθεια βελτίωσης όλων των θεμάτων 

και τομέων στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και το ανθρώπινο δυναμικό με τους οποίους 

δραστηριοποιείται ο οργανισμός. Οι Cohen και Brand (1993) ορίζουν την Διοίκηση Ολικής 

Ποιότητας για τον δημόσιο τομέα δίνοντας μία περιγραφή σε κάθε λέξη, έτσι Διαχείριση 

σημαίνει ότι, οργανώνεται η ανάπτυξη ώστε να διατηρείται συνεχώς η βελτίωση της 

ποιότητας, Ολική σημαίνει ότι  εφαρμόζεται σε όλους τους τομείς της εργασίας δηλαδή από 

τον εντοπισμό των αναγκών μέχρι αν έμειναν ευχαριστημένοι οι πολίτες, Ποιότητα σημαίνει 

ότι οι υπηρεσίες ή τα προϊόντα καλύπτουν τις ανάγκες και τις προσδοκίες των πελατών-

χρηστών-πολιτών. Οι αρχές της Δ.Ο.Π κατά τους Cohen και Brand ορίζουν ότι: 

 Η Διοίκηση πρέπει να δεσμεύεται και να υποστηρίζει δυναμικά. 

 Πρέπει να δίνεται προτεραιότητα στις ανάγκες του πολίτη και όχι στην γραφειοκρατία. 

 Ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να έχει μακροχρόνιο ορίζοντα. 

 Το προσωπικό πρέπει διαρκώς να εκπαιδεύεται και να αναγνωρίζεται η προσφορά του. 

 Πρέπει να ενισχύεται η ομαδικότητας στο προσωπικό. 

 Να γίνεται μέτρηση και ανάλυση των στοιχείων.  

 Πρέπει να διασφαλίζεται η ποιότητα. 



36 
 

Η εισαγωγή και η εφαρμογή ενός συστήματος ποιότητας βρίσκει αντίσταση στον 

υφιστάμενο τρόπο εργασίας με τον οποίο λειτουργούν οι εργαζόμενοι οι οποίοι αν και 

γνωρίζουν τις αδυναμίες του δεν δείχνουν πρόθυμοι να τον αλλάξουν εξ αρχής αν δεν τους 

δοθούν κίνητρα και δεν ενημερωθούν σχετικά, γι’ αυτό για να είναι ομαλή η μετάβαση σε 

οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει να προηγείται εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού σε 

όλα τα επίπεδα του Νοσοκομείου και με την συνδρομή της ανώτερης διοίκησης. Τα 

συστήματα ποιότητας σκοπό έχουν να βελτιώσουν τη λειτουργία των δομών του 

Νοσοκομείου μέσω του αυτοελέγχου, της αυτοκριτικής και της αξιολόγησης και να 

οργανώσουν ένα συστηματοποιημένο πλαίσιο που τελικά θα αναβαθμίσει την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. Η επιτυχία ή αποτυχία του συστήματος ποιότητας εξαρτάται από 

τον βαθμό υποστήριξης από την ανώτατη διοίκηση, το προσωπικό και από τις ικανότητες των 

επαγγελματιών της ποιότητας στην διαπροσωπική  επικοινωνία και συνεργασία. 

Η υγεία παρόλο που αποτελεί κοινωνικό αγαθό η φροντίδα υγείας είναι οικονομικό, 

εμπορεύσιμο και καταναλωτικό αγαθό το κόστος της οποίας δεν μπορεί να είναι απεριόριστο.  

Αν αναλογιστούμε ότι οι πόροι που διατίθενται για την υγεία είναι περιορισμένοι τότε για να 

μπορέσουμε να πετύχουμε τον άριστο συνδυασμό, αποδοτικές και αποτελεσματικές 

υπηρεσίες για την υγεία του πολίτη με περιορισμένους πόρους θα πρέπει να εφαρμόσουμε 

μοντέλα, εργαλεία και βέλτιστες πρακτικές που ενσωματώνονται στο πλαίσιο Διοίκησης 

Ολικής Ποιότητας με απώτερο σκοπό την βελτίωση της ποιότητας και την επίτευξη 

οργανωσιακής αριστείας. Οι οργανισμοί που δεν προσαρμόζονται στις αλλαγές του 

εξωτερικού τους περιβάλλοντος δεν θα μπορέσουν να ακολουθήσουν και να ανταποκριθούν 

στις τρέχουσες οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις καθώς και στις διαρκώς μεταβαλλόμενες 

ανάγκες των αποδεκτών των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να κινδυνεύει ακόμα και η 

λειτουργία τους όπως συνέβη στο πρόσφατο παρελθόν με το κλείσιμο δημόσιων 

Νοσοκομείων (Βίγλα, 2003; Κάτωγλου, 2013).  
Στο επόμενο κεφάλαιο αφού πρώτα αναφερθούμε σε κάποια γενικά θέματα της 

Ελεγκτικής και του ελέγχου στην συνέχεια θα αναπτύξουμε τις μεθόδους, τις τεχνικές και τα 

εργαλεία του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας των Εσωτερικών Ελεγκτών και 

τα Διεθνή Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου επίσης θα αναφερθούμε στα είδη, την 

αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων που πρέπει να αντιμετωπίσει ένας εσωτερικός 

ελεγκτής.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ 

ΣΤΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ 
 

 

3.1 Εισαγωγή  
 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στο αντικείμενο, στην ιστορική εξέλιξη και στις κατηγορίες 

ελέγχου, στις μεθόδους και τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται για την διενέργεια του 

εσωτερικού ελέγχου, στην διαφορά των εννοιών του εσωτερικού ελέγχου και των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, στον Κώδικα Δεοντολογίας των εσωτερικών ελεγκτών, 

στην στελέχωση ενός τμήματος εσωτερικού ελέγχου, στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου, στα φύλλα εργασίας και στους φακέλους ελέγχου, στις σχέσεις εσωτερικού και 

εξωτερικού ελεγκτή, στην έννοια και τα είδη κινδύνων, στην αξιολόγηση και στη διαχείριση 

του κινδύνου και τέλος στον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στη διαχείριση των κινδύνων ενός 

Νοσοκομείου.  

 

 

3.2 Αντικείμενο Ελεγκτικής Επιστήμης  
 

Η Ελεγκτική είναι ο κλάδος λογιστικής ο οποίος έχει ως αντικείμενο το να καθορίζει αρχές, 

κανόνες και διαδικασίες σύμφωνα με τις οποίες διενεργείται τόσο ο λογιστικός ή 

διαχειριστικός έλεγχος της περιουσίας των οικονομικών μονάδων όσο και ο διοικητικός 

έλεγχος ο οποίος στοχεύει να εξακριβώσει εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι και οι σκοποί της 

διοίκησης, δηλαδή θα λέγαμε ότι η Ελεγκτική καθορίζει τους κανόνες, τις μεθόδους και τις 

αρχές τις οποίες ο ελεγκτής εφαρμόζει για να πραγματοποιήσει τον έλεγχο. Όλες οι 

επιχειρήσεις  ιδρύονται με ένα σκοπό οι μεν ιδιωτικές για να έχουν κέρδος, οι δε δημόσιες για 

την κάλυψη κοινωνικών αναγκών. Τα αρχικά κεφάλαια που βάζουν οι ιδρυτές στις 

επιχειρήσεις για την επίτευξη του σκοπού τους τα διαχειρίζονται τρίτοι, οι οποίοι προβαίνουν 

σε πράξεις οικονομικής δραστηριότητας, τις οποίες αποτυπώνουν υποχρεωτικά στα λογιστικά 

τους βιβλία για να ελεγχθεί τελικά αν αυτή η διαχείριση των κεφαλαίων της οικονομικής 
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μονάδας έγινε σύμφωνα με τους νόμους, τις διαδικασίες και τις οδηγίες της διοίκησης 

(Αληφάντης, 2010).  

Η Ελεγκτική έχει ως αντικείμενο τον έλεγχο των οικονομικών μονάδων με στόχο, να 

προλαμβάνει, να αποκαλύπτει ή να καταστέλλει ακούσια ή εκούσια λογιστικά λάθη και 

ατασθαλίες αλλά και να πιστοποιεί μετά από συστηματικό έλεγχο και επαληθεύσεις την 

αξιοπιστία των οικονομικών δεδομένων, την πιστοληπτική ικανότητα καθώς και την 

εφαρμογή των νόμων, των διαδικασιών και των οδηγιών της διοίκησης. Οι κανόνες, οι 

μέθοδοι και οι αρχές που εφαρμόζουν οι ελεγκτές όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, 

υποχρεωτικά ή προαιρετικά,  προσδιορίζονται για τους εξωτερικούς (Ορκωτούς) ελεγκτές 

από τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) και για τους εσωτερικούς ελεγκτές από το Διεθνές 

Πλαίσιο για την Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου - International Professional Practices 

Framework (IPPF) που παρέχει το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών - The 

Institute of Internal Auditors (IIA), Global (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013). 

Η Ελεγκτική αποτελεί τον μηχανισμό που πιστοποιεί την ύπαρξη των οικονομικών 

πράξεων, διαπιστώνει κατά πόσο αυτές ανταποκρίνονται στις αρχές και πολιτικές που έχουν 

καθοριστεί από την οικονομική μονάδα, διαπιστώνει την ορθότητα ή μη της οικονομικής της 

θέσης για συγκεκριμένη περίοδο, πιστοποιεί την ακρίβεια, την ειλικρίνεια των βιβλίων, των 

λογαριασμών, των δικαιολογητικών, των συναφών στοιχείων, των οικονομικών καταστάσεων 

καθώς και την πιστοληπτική ικανότητα της οικονομικής μονάδας και τέλος εκφράζει 

αντικειμενικά βάση τεκμηρίων γνώμη σχετικά με το αν τα στοιχεία και τα οικονομικά 

αποτελέσματα είναι αληθοφανή, ορθά και σύμφωνα με τη σύγχρονη διεθνή ελεγκτική 

πρακτική και την επιστημονική δεοντολογία όπως αποτυπώνεται στα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου (ΔΠΕ) και στο Διεθνές Πλαίσιο για την Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου (IPPF). 

Κάθε έλεγχος, είτε εσωτερικός είτε εξωτερικός είτε κρατικός έχει τρία χαρακτηριστικά 

(Παπαστάθης, 2014) : 
1. Το αντικείμενο του ελέγχου, δηλαδή, τι ελέγχεται, γιατί ελέγχεται και ποιος σκοπός 

επιδιώκεται από τον έλεγχο.   

2. Το υποκείμενο του ελέγχου το οποίο έχει να κάνει με το πρόσωπο και τα προσόντα του 

ελεγκτή που ελέγχει. 

3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες δηλαδή τον τρόπο, την μεθοδολογία, τις επιστημονικές 

τεχνικές και τα εργαλεία που θα πρέπει να εφαρμόζει ο ελεγκτής ώστε το αποτέλεσμα 

του ελέγχου να βρίσκεται εντός του πλαισίου των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων. 
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3.3 Η Ιστορική Εξέλιξη του Ελέγχου  
 
Ο τεράστιος και περίπλοκος πολλές φορές όγκος των συναλλαγών, τα προβλήματα σε βασικά 

θέματα οργάνωσης, η κακή διαχείριση των πόρων και των μέσων στον ιδιωτικό αλλά κυρίως 

στον δημόσιο τομέα, η κατάχρηση της εξουσία, η μη καταβολή φορολογικών υποχρεώσεων, 

οι αλόγιστες σπατάλες, η καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος και η υπερεκμετάλλευση   

του φυσικού πλούτου είναι φαινόμενα που εμφανίστηκαν στις πρώτες κοινωνίες που 

πραγματοποιήθηκαν οι πρώτες εμπορικές και οικονομικές συναλλαγές στην προϊστορική 

εποχή. Για τον περιορισμό αυτών των φαινομένων οι άρχοντες της εποχής καθιέρωναν 

μηχανισμούς ελέγχου τους οποίους εφάρμοζαν εκπαιδευμένοι ‘’ελεγκτές’’ που ξεχώριζαν για 

το ήθος, την τιμιότητα, τη μόρφωση και τις ελεγκτικές τους γνώσεις.   

Την περίοδο του μεσαίωνα και πιο συγκεκριμένα το 1285 εμφανίζεται για πρώτη φορά ο 

όρος «Auditor» διότι ο «ελεγκτής» έπρεπε να ακούσει (audire) τις πληροφορίες που του 

παρουσίαζαν ώστε να εκφράσει γνώμη για το αν η διαχείριση των οικονομικών έγινε σωστά.   

Μετά την αναγέννηση στην Γαλλία ιδρύεται από τον Ναπολέοντα το ελεγκτικό συνέδριο 

του Παρισιού το 1807 επίσης οι λογιστικοί έλεγχοι και οι εμφάνιση των πραγματογνωμόνων 

είναι πλέον  γεγονός. Στην Αγγλία τον 19ο αιώνα έχουμε τους πρώτους Ορκωτούς Λογιστές 

αφού ο λογιστικός έλεγχος απέκτησε αξία διότι γίνονταν από ειδικούς επαγγελματίες 

ελεγκτές. Ο Sawyer L. υποστηρίζει ότι αν και οι ρίζες του Εσωτερικού Ελέγχου είναι στην 

αρχαιότητα, η σύγχρονη ελεγκτική ξεκινά το 1941 έτος ίδρυσης του Ινστιτούτου Εσωτερικών 

Ελεγκτών της Αμερικής. 

Στην Ελλάδα το 1833 ιδρύεται το ελεγκτικό συνέδριο με σκοπό την παρακολούθηση των 

κρατικών δαπανών. Το 1920 ο νόμος 2190 περί ανωνύμων εταιρειών επέβαλε στις ΑΕ κάθε 

χρόνο οι οικονομικές τους καταστάσεις να ελέγχονται από δύο τακτικούς ελεγκτές. Μετά τον 

Β’ παγκόσμιο πόλεμο με το Ν.Δ. 3329/1955 συστάθηκε το Κρατικό Σώμα Ορκωτών 

Λογιστών με την συνδρομή Άγγλων Ορκωτών Λογιστών το οποίο ήταν υπό κρατική εποπτεία 

μέχρι το 1992 όπου με το Π.Δ. 226/1992 «περί συστάσεως και λειτουργίας του Σώματος 

Ορκωτών Ελεγκτών» καταργήθηκε το Κρατικό Σ.Ο.Λ., το επάγγελμα του Ορκωτού Ελεγκτή 

άνοιξε, εκσυγχρονίζεται και εναρμονίζεται πλέον στα πλαίσια της Ε.Ε. και τον υποχρεωτικό 

έλεγχο των οργανισμών τον κάνουν ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες εποπτεύονται από έναν νέο 

κρατικό φορέα το «Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)» Π.Δ. 226/92 

(Παπαστάθης, 2014). Το 2003 με τον νόμο 3148 συστάθηκε η Επιτροπή Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για να ενισχύσει την διαφάνεια στις επιχειρήσεις με την 
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εφαρμογή της λογιστικής τυποποίησης και για να διασφαλίσει την ποιότητα των λογιστικών 

ελέγχων που παρέχουν τα μέλη του Σ.Ο.Ε.Λ. (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013). 

Στην Ελλάδα το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή δεν έχει ακόμα αναγνωρισθεί και 

κατοχυρωθεί από το κράτος παρόλο που εφαρμόζεται υποχρεωτικά πλέον ο εσωτερικός 

έλεγχος τόσο σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού όσο και σε οργανισμούς του δημόσιου τομέα.  

Παρόλες τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα για την κατοχύρωση του 

επαγγέλματος, το μόνο που έχει επιτευχθεί είναι η δημιουργία του Μητρώου Εσωτερικών 

Ελεγκτών το 1985 που τηρείται στο Υπουργείο Οικονομικών από το οποίο επιλέγονται οι 

εσωτερικοί ελεγκτές των ΔΕΚΟ, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και γενικά των δημοσίων υπηρεσιών 

καθώς και η απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που υποχρεώνει τις εισηγμένες στα 

πλαίσια της εταιρικής διακυβέρνησης να συστήσουν Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

(Παπαστάθης, Π., 2014).   

 

 

3.4 Κατηγορίες Ελέγχου 
 

Οι έλεγχοι που διενεργούνται στις οικονομικές μονάδες δεν είναι όλοι ίδιοι. Διακρίνονται 

ανάλογα με το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο, την έκτασή τους, την διάρκειά τους, τον 

σκοπό τους, το νομοθετικό πλαίσιο που τις επιβάλλει και ανάλογα με τον τομέα που 

διερευνούν. Παρακάτω αναλύουμε τα είδη των ελέγχων που μπορούν να διενεργηθούν 

ανάλογα με τα κριτήρια κατηγοριοποίησης τους: 

1. Ανάλογα με την εξάρτηση που έχει το πρόσωπο που διενεργεί τον έλεγχο με την 

οικονομική μονάδα σε: 

α. Εσωτερικό έλεγχο που οργανώνεται  και  διενεργείται  εντός  της  ίδιας οικονομικής 

μονάδας από εσωτερικούς ελεγκτές που είναι υπάλληλοι της και έχουν τα 

κατάλληλα επιστημονικά και επαγγελματικά προσόντα. Οι ελεγκτές «πρέπει» να 

προσαρμόζονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και στις υποδείξεις της 

διοίκησης που ορισμένες φορές μπορεί να αποκλίνουν από τα ελεγκτικά πρότυπα 

κάτι που ο εσωτερικός ελεγκτής  πρέπει να το αναφέρει στην έκθεσή του. 

β. Εξωτερικό έλεγχο που διενεργούν οι εξωτερικοί ελεγκτές που έχουν τα προσόντα 

που ορίζει η νομοθεσία και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας, ούτε οικονομική  

σχέση με την οικονομική μονάδα, τους ιδιοκτήτες (μετόχους) και την διοίκηση.  
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Επαγγελματίες Εξωτερικοί Ελεγκτές στην Ελλάδα είναι οι Ορκωτοί Ελεγκτές 

Λογιστές που είναι μέλη του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ) 

γ. Κρατικό έλεγχο που διενεργούν υπάλληλοι από διάφορους κρατικούς ή ημι-

κρατικούς φορείς ή ανεξάρτητες αρχές, οι σημαντικότεροι από τους οποίους είναι ο 

φορολογικός έλεγχος, ο έλεγχος από την Τράπεζα της Ελλάδος για πιστωτικά και 

νομισματικά θέματα, ο έλεγχος από το  Ελεγκτικό Συνέδριο για τις δαπάνες του 

δημόσιου τομέα, των ΟΤΑ και των ενισχύσεων της Ε.Ε., ο έλεγχος που διενεργεί το 

Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης καθώς και άλλα Σώματα 

Επιθεώρησης που λειτουργούν σε διάφορα Υπουργεία. 

2. Ανάλογα με την έκταση τους σε: 

α. Γενικούς έλεγχους που διενεργούνται κυρίως από τους εξωτερικούς ελεγκτές σε 

ολόκληρη την διαχείριση των οικονομικών μονάδων και για συγκεκριμένη χρονική 

περίοδο μίας οικονομικής χρήσης ή και περισσοτέρων με σκοπό να διαπιστωθεί η 

τήρηση των διαδικασιών και η ορθή απεικόνιση των οικονομικών καταστάσεων. 

β.  Ειδικούς   ελέγχους   οι   οποίοι   επικεντρώνονται   σε   συγκεκριμένα   θέματα   ή 

διαδικασίες (έλεγχος ταμείου, αποθεμάτων, πελατών κλπ), οι οποίοι μπορούν να 

γίνονται και αιφνιδιαστικά για την αποκάλυψη λαθών στην τήρηση λογαριασμών ή 

των διαδικασιών και διενεργούνται κυρίως από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

3. Ανάλογα με την διάρκειά τους σε: 

α. Μόνιμους ελέγχους που διενεργούνται είτε για συγκεκριμένες είτε για όλες τις 

λειτουργίες διαχείρισης των μονάδων. Είναι προληπτικοί και διενεργούνται από τα 

ίδια τα τμήματα με τελικό ελεγκτή τον προϊστάμενο του τμήματος.  

β. Τακτικούς ελέγχους που διενεργούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα (3μηνο, 

6μηνο, έτος) όπως οι εξαμηνιαίοι και ετήσιοι έλεγχοι των οικονομικών καταστάσεων 

και διενεργούνται είτε από εσωτερικούς είτε από εξωτερικούς ελεγκτές. 

γ. Έκτακτους ελέγχους οι οποίοι διενεργούνται από εσωτερικούς ελεγκτές είτε 

αιφνιδιαστικά βάσει ετήσιου προγραμματισμού είτε έκτακτα κατόπιν πρωτοβουλίας 

του επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου ή της Επιτροπής Ελέγχου ή του Δ.Σ. όταν 

υπάρχουν καταγγελίες ή ενδείξεις ή υπόνοιες για σοβαρές λειτουργικές αδυναμίες 

(κλοπές, απάτες κλπ).  

4. Ανάλογα με τον σκοπό τους σε: 

α. Προληπτικούς ελέγχους που οργώνονται από την ίδια την οικονομική μονάδα και 

διενεργούνται τόσο σε επίπεδο τμήματος από τους προϊσταμένους τους (control) όσο 

και σε επίπεδο εσωτερικού ελέγχου από τους εσωτερικούς ελεγκτές (Internal 
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Auditors) πριν την διενέργεια των συναλλαγών με σκοπό να προληφθούν λάθη, 

σφάλματα, καταχρήσεις και άλλες παρενέργειες στην λειτουργία του Νοσοκομείου.  

β. Κατασταλτικούς ελέγχους που διενεργούνται από εσωτερικούς, εξωτερικούς και 

κρατικούς ελεγκτές μετά την διενέργεια των συναλλαγών δηλαδή εκ των υστέρων με 

σκοπό να αποκαλυφθούν και να κατασταλούν λάθη, σφάλματα, καταχρήσεις και 

άλλες παρενέργειες που έχουν ήδη εκδηλωθεί στην λειτουργία του Νοσοκομείου. 

5. Ανάλογα με το νομοθετικό πλαίσιο που τις επιβάλει σε: 

α. Υποχρεωτικούς ελέγχους οι οποίοι επιβάλλονται από νομοθετικές διατάξεις, από τα 

δικαστήρια ή άλλες κρατικές υπηρεσίες.  

β.  Προαιρετικούς ελέγχους που διενεργούνται από την ίδια την οικονομική μονάδα με  

κύριο σκοπό την ενημέρωση της διοίκησης και των συνδεδεμένων μερών. 

6. Ανάλογα με τον τομέα που διερευνούν ή βάση του στοιχείου το οποίο επιλέγει ο 

ελεγκτής να δώσει έμφαση σε: 

α.  Διαχειριστικούς  ελέγχους  με τους οποίους διενεργούνται έλεγχοι στις διαχειρίσεις. 

β.  Διοικητικούς ελέγχους με τους οποίους διαπιστώνεται η ορθή και πιστή εφαρμογή   

των διαδικασίες που έχουν αποφασιστεί  και της κείμενης νομοθεσίας. 

γ. Φορολογικούς ελέγχους οι οποίοι επικεντρώνονται μόνο στην ορθή τήρηση της 

φορολογικής νομοθεσίας και των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτή. 

δ.  Ελέγχους  παροχής των  υπηρεσιών  που  διαπιστώνουν,  την  τήρηση  διαδικασιών 

που έχουν οριστεί από την διοίκηση κατά την παροχή των υπηρεσιών, την 

παραγωγικότητα της μονάδας καθώς και αν οι υπηρεσίες παρέχονται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές που θέτουν διεθνής φορείς πιστοποίησης ποιοτικού ελέγχου (ISO). 

ε. Χρηματοοικονομικούς ελέγχους με τους οποίους διαπιστώνεται τόσο η αξιοπιστία 

και η αποτελεσματικότητα του λογιστικού συστήματος όσο και η ακρίβεια, η 

αξιοπιστία και η ορθή παρουσίαση των οικονομικών καταστάσεων που έχουν 

συνταχθεί ή/και δημοσιευθεί είτε με τα ελληνικά είτε με τα Δ.Π.Χ.Α..    

ζ.  Λειτουργικούς  ελέγχους  οι  οποίοι  εξακριβώνουν  τον  βαθμό  που  συμβάλουν οι  

λειτουργικές διαδικασίες στην επίτευξη των στόχων που θέτει η Διοίκηση αλλά και 

κατά πόσο αυτές ενσωματώνουν την νομοθεσία, τους όρους και τους κανόνες που 

επιβάλλουν οι εποπτικές αρχές  αλλά και τις αποφάσεις της διοίκησης. 

η. Ελέγχους συμμόρφωσης με τους οποίους διαπιστώνεται ότι οι κανόνες και οι όροι 

λειτουργίας που έχουν τεθεί από κάποιο ιεραρχικά ή διοικητικά ανώτερο φορέα 

διοίκησης εφαρμόζονται άμεσα και με διάρκεια από τις λειτουργίες της μονάδας 

(π.χ. ενιαίο μισθολόγιο, ηλεκτρονική συνταγογράφιση κλπ). 
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θ. Ελέγχους αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας οι οποίοι αξιολογούν αν τα 

τμήματα, οι λειτουργίες και οι εργαζόμενοι πετυχαίνουν τα αποτελέσματα των 

στόχων, στα πλαίσια των περιορισμένων πόρων που τους αναλογούν, 

χρησιμοποιώντας επιστημονικά αποδεκτούς δείκτες ή μεθόδους μέτρησης απόδοσης. 

ι. Ελέγχους Κοινωνικής Ευθύνης οι οποίοι επισκοπούν, τα μέτρα υγιεινής και 

ασφάλειας, τα παράπονα των πελατών, την κακή ποιότητα των υπηρεσιών, αν 

τηρούνται οι οδηγίες για την προστασία του περιβάλλοντος κλπ. 

κ. Ελέγχους Απάτης με τους οποίους επιδιώκεται η καταπολέμηση του οικονομικού 

εγκλήματος μέσω της ανίχνευσης καταχρήσεων, υπεξαιρέσεων, νοθείας του 

οργανωμένου κυρίως οικονομικού εγκλήματος που οργανώνεται και διαπράττεται 

είτε από έμπειρους δράστες είτε με την συμμετοχή αυτών, που τις περισσότερες 

φορές εντοπίζονται σε υψηλόβαθμα στελέχη της μονάδας που γνωρίζουν τις 

αδυναμίες και τον τρόπο λειτουργίας του. 

Η διάκριση και η μορφή των ελέγχων σύμφωνα με τα παραπάνω εξαρτάται από δύο 

παράγοντες, πρώτον από το ποιος ενδιαφέρεται για το αποτέλεσμα του ελέγχου και δεύτερον 

ποιο είναι το αντικείμενο του ελέγχου (Παπαστάθης, 2014; Λουμιώτης, 2013; Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης, 2013; Κάντζος, Χονδράκη, 2006; Αληφάντης, 2010). 

 

 

3.5 Μέθοδοι – Τεχνικές Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Ο μεγάλος όγκος αλλά και η πολυπλοκότητα των συναλλαγών στα Νοσοκομεία  καθιστούν 

αδύνατο έναν λεπτομερειακό έλεγχο των διαχειριστικών και λογιστικών πράξεων καθώς και 

των γεγονότων μίας ελεγχόμενης χρήσης διότι κάτι τέτοιο θα ήταν αντιοικονομικό για την 

επιχείρηση και θα απαιτούσε και πολύμηνη απασχόληση των ελεγκτών πράγμα που θα 

δημιουργούσε προβλήματα στην ομαλή λειτουργία του Νοσοκομείου. Για να μπορεί ο 

έλεγχος να ολοκληρώνεται αποτελεσματικά σε εύλογο χρόνο και να περιορίζεται το κόστος 

του έχει καθιερωθεί παγκοσμίως, ότι πρέπει να διενεργείται σύμφωνα με την αρχή του 

δειγματοληπτικού ελέγχου όπου ο ελεγκτής εξετάζει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού μέσα 

από ένα δείγμα που λαμβάνει από αυτόν και το οποίο θα πρέπει να είναι επαρκές ώστε να 

μειώνει τον δειγματοληπτικό κίνδυνο σε αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Το μέγεθος του 

δείγματος εξαρτάται από την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

και η επιλογή του δείγματος πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε όλες οι μονάδες του 
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πληθυσμού να έχουν τις ίδιες πιθανότητες να επιλεγούν. Ο δειγματοληπτικός έλεγχος 

εφαρμόζεται και στις δύο μεθόδους ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων, τον κάθετο και 

τον οριζόντιο. 

Ο οριζόντιος ή προοδευτικός έλεγχος (Βλέπε Παράρτημα Πίνακα 2) ξεκινάει από τα 

δικαιολογητικά μίας συγκεκριμένης περιόδου (π.χ. 5 ημερών) και καταλήγει στα κονδύλια 

του Ισολογισμού, για την επιλεγείσα περίοδο ελέγχονται όλα τα παραστατικά με σκοπό οι 

ελεγκτές να ενημερωθούν για την λογιστική οργάνωση και να εκτιμήσουν το υφιστάμενο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Αν διαπιστωθεί ότι για το διάστημα που έχει επιλεγεί τα 

λογιστικά γεγονότα βάσει των παραστατικών έχουν καταχωρηθεί ορθά αυτό δεν σημαίνει ότι 

μπορούμε να το γενικεύσουμε παραλείποντας τις διαδικασίες ελέγχου γι’ αυτό και ο έλεγχος 

αυτός δεν μπορεί να αντικαταστεί τον κάθετο έλεγχο παρά μόνο να τον συμπληρώσει. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής αφού επιλέξει κατ’ εκτίμηση τα πρωτογενή παραστατικά μιας 

περιόδου ελέγχει, την νομιμότητα και την πληρότητα τους, την τέλεση των πράξεων που 

αποτυπώνονται σε αυτά με απευθείας επιβεβαίωση με τους εμπλεκόμενους τρίτους (πελάτες, 

προμηθευτές, τράπεζες), την ορθή καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στα αναλυτικά και 

το συγκεντρωτικό ημερολόγιο καθώς και την ενημέρωση των καθολικών και του γενικού 

καθολικού και τέλος επαληθεύει με τα ισοζύγια αναλυτικών καθολικών, το οριστικό ισοζύγιο 

γενικού καθολικού, τον ισολογισμό και τον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσης (Λουμιώτης, 

2013; Βαρβατσουλάκης, 2002). 

Ο κάθετος ή αναδρομικός έλεγχος (Βλέπε Παράρτημα Πίνακα 3) ξεκινάει από 

ορισμένα κονδύλια των οικονομικών καταστάσεων που επιλέγονται ως σημαντικά ή ασυνήθη 

ύστερα από επισκόπηση των αναλυτικών λογαριασμών και καταλήγει στα σχετικά 

δικαιολογητικά. Η μέθοδος αυτή του ελέγχου αποτελεί την βάση για τον έλεγχο των 

οικονομικών καταστάσεων και ακολουθείται ως επί το πλείστον από τους περισσότερους 

ελεγκτές (Λουμιώτης, 2013; Βαρβατσουλάκης, 2002). Οι ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει 

να διενεργήσει ο ελεγκτής στην κάθετη μέθοδο ελέγχου είναι οι εξής:  

1. Να γίνουν οι αναγκαίες επαληθεύσεις και συμφωνίες που να πιστοποιούν ότι όλα τα 

υπόλοιπα του γενικού καθολικού της ημερομηνίας  κλεισίματος  του  ισολογισμού 

περιλαμβάνονται στον ισολογισμό και στον λογαριασμό αποτελεσμάτων χρήσεως. Αυτό 

μπορεί να επιτευχθεί μέσω της:  

α. Αντιπαραβολής του οριστικού ισοζυγίου γενικού καθολικού με το γενικό καθολικό 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι στο οριστικό ισοζύγιο έχουν μεταφερθεί όλοι οι 

λογαριασμοί του γενικού καθολικού.  
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β. Αντιπαραβολής του οριστικού ισοζυγίου του γενικού καθολικού με τον ισολογισμό 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι στον ισολογισμό έχουν μεταφερθεί όλα τα υπόλοιπα του 

οριστικού ισοζυγίου του γενικού καθολικού. 

γ. Αντιπαραβολής του ισοζυγίου αναλυτικού καθολικού με τα αναλυτικά καθολικά 

ώστε να επιβεβαιωθεί ότι στα ισοζύγια έχουν μεταφερθεί όλοι οι λογαριασμοί. 

δ.  Επαλήθευσης των αθροίσεων στον ισολογισμό. 

2. Να επισκοπηθεί το αναλυτικό καθολικό (καρτέλες λογαριασμών) για να υπάρξει η 

επιβεβαίωση ότι στους λογαριασμούς δεν έχουν καταχωρηθεί ποσά τα οποία δεν είναι 

σχετικά με το περιεχόμενο αυτών ή δεν αφορούν τη συγκεκριμένη χρήση καθώς και να 

επιλεγούν  τα  ποσά για τα οποία θα  ελεγχθούν τα  πρωτογενή παραστατικά. 

3. Να γίνει ο έλεγχος των παραστατικών που έχουν επιλεγεί. 

H τεχνική που ακολουθούν οι ελεγκτές για να πραγματοποιήσουν τον έλεγχό τους 

αποτελείται από ένα σύνολο ελεγκτικών διαδικασιών που περιέχει τον τρόπο και το 

πρόγραμμα με τον οποίο εκτελούνται οι ελεγκτικές τεχνικές στις διάφορες φάσεις ενός 

ελέγχου και οι οποίες αποτελούν κριτική επιλογή του ελεγκτή από τις διαθέσιμες στο 

γνωστικό αντικείμενο του ελέγχου (Βαρβατσουλάκης, 2002). Η διενέργεια επαρκούς και 

σωστού εσωτερικού ελέγχου αποβλέπει στην πρόληψη κινδύνων που εμφανίζονται από την 

μη πιστή εφαρμογή των διαδικασιών που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων της 

οικονομικής μονάδας και επιτυγχάνεται όταν εφαρμόζονται αποτελεσματικά οι απαραίτητες 

ελεγκτικές διαδικασίες στον κατάλληλο χρόνο από τα κατάλληλα άτομα. Αρχικά ορίζονται οι 

στόχοι και το αντικείμενο του ελέγχου αφού έχουν μελετηθεί και αναλυθεί οι κίνδυνοι, οι 

οδηγίες της διοίκησης, η ισχύουσα νομοθεσία, κλπ για να μπορεί η διοίκηση να δώσει την 

έγκρισή της, στην συνέχεια σχεδιάζεται το πρόγραμμα ελέγχου, η εφαρμογή του οποίου 

εποπτεύεται για να διασφαλιστούν οι στόχοι του ελέγχου. Στο στάδιο του σχεδιασμού ή στο 

προκαταρκτικό στάδιο ελέγχου λαμβάνεται υπόψη η σχέση κόστους/ωφέλειας των 

διαδικασιών διότι το πρόγραμμα ελέγχου που τελικά θα διαμορφωθεί θα πρέπει να 

χαρακτηρίζεται από οικονομία και συντηρητικότητα. 

Ο ελεγκτής σύμφωνα με τα καθιερωμένα πρότυπα, που ισχύουν τόσο στην ελεγχόμενη 

μονάδα και τον κλάδο, αλλά και το νομοθετικό πλαίσιο ελέγχει και αξιολογεί  τις διαδικασίες 

που εφαρμόζονται στις λειτουργίες του Νοσοκομείου αλλά και τον βαθμό, που η διοίκηση 

εφαρμόζει, τους κανονισμούς και την νομοθεσία. Οι διαδικασίες αξιολογούνται ως προς την 

συχνότητα, την έγκριση, το επίπεδο ανάλυσης, την διανομή κλπ, για να γίνει όμως ο έλεγχος 

των διαδικασιών ο ελεγκτής πρέπει να γνωρίζει πως αυτές αναπτύσσονται κατά την 

λειτουργία της μονάδας καθώς και τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να εμφανιστούν. Όταν 
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οι διαδικασίες δεν είναι γραπτές ο ελεγκτής πρέπει να απαιτεί από την διοίκηση να του δώσει 

έγγραφες και εγκεκριμένες από το Δ.Σ. συγκεκριμένες προδιαγραφές σύμφωνα με τις οποίες 

θα πραγματοποιηθεί ο έλεγχος. 

Όταν από τις περιστάσεις δεν απαιτείται η διενέργεια αιφνιδιαστικών ελέγχων ο 

εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να ενημερώνει έγκαιρα τον υπεύθυνο του τμήματος για την φύση 

και τον χρόνο που θα απαιτηθεί ώστε να διενεργηθεί ο απαιτούμενος έλεγχος. Τα ευρήματα 

που συγκεντρώνει ο ελεγκτής από τις ελεγκτικές διαδικασίες αποτελούν τα τεκμήρια στα 

οποία στηρίζεται για να διατυπώσει τα συμπεράσματά του. Οι ελεγκτικές διαδικασίες που 

εφαρμόζονται έχουν ως στόχο ο ελεγκτής: 

1. Να εξοικειωθεί με τις λειτουργίες, τις συναλλαγές τις δοσοληψίες και την συλλογή 

ιστορικών στοιχείων. 

2. Να αναπτύξει ένα πρόγραμμα ελέγχου αφού λάβει υπόψη του τις διαδικασίες και το 

σύστημα αξιολόγησης που εφαρμόζονται, το οποίο θα αποτελέσει τον οδηγό για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του. 

3. Να αξιολογήσει τις υφιστάμενες διαδικασίες, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθώς 

και της λογιστικής αποτύπωσης των πράξεων στα βιβλία του Νοσοκομείου. 

4. Να διαπιστώσει κατά πόσο εφαρμόζονται στην πραγματικότητα οι διαδικασίες και τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου με την μέθοδο της δειγματοληψίας. 

5. Να ελέγξει την ακρίβεια και την αξιοπιστία των καταχωρημένων λογιστικών εγγραφών. 

Ο ελεγκτής στηριζόμενος πλέον στα τεκμήρια που έχει συγκεντρώσει και καταχωρήσει 

στο φύλλα ελέγχου καταγράφει το τελικό του πόρισμα στην έκθεση ελέγχου αναλύοντας όλα 

τα σημαντικά θέματα και προβλήματα που αναδείχθηκαν κατά την διάρκεια του ελέγχου.  Για 

τα σημαντικά ευρήματα του ελέγχου λαμβάνει άμεσα γνώση το Δ.Σ του Νοσοκομείου.  

Τα βήματα που ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές για να διενεργήσουν το έργο του 

εσωτερικού ελέγχου είναι τα παρακάτω: 

1. Η Προκαταρκτική Έρευνα που αποτελεί το πρώτο βήμα της διενέργειας του 

εσωτερικού ελέγχου απαιτεί να συγκεντρωθούν όλα τα δεδομένα και οι απαραίτητες 

πληροφορίες που απαιτούνται για την κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος 

ελέγχου στο οποίο θα αναπτύσσονται λεπτομερώς τα βήματα και οι διαδικασίες που θα 

διενεργηθούν. Ο ελεγκτής κατά την προκαταρκτική έρευνα πρέπει: 

α. Να ενημερωθεί για τα βασικά θέματα του ελεγχόμενου Νοσοκομείου από τον 

προηγούμενο ελεγκτή, για τα βασικά θέματα νομικής μορφής, για τη διοικητική 

οργάνωση, την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα καθώς και για, το 
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υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου και της λογιστικής οργάνωσης του 

Νοσοκομείου. 

β. Να προετοιμαστεί για το άνοιγμα (1ος έλεγχος) ή την ενημέρωση του μόνιμου 

φακέλου, για την μελέτη προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου και φύλλων εργασίας, 

για την αξιολόγηση της οργάνωσης μέσα από οργανογράμματα καθώς και για την 

δημιουργία καταστάσεων υπενθύμισης δηλαδή για λίστες που περιγράφουν τα 

βήματα που θα ακολουθήσουν οι ελεγκτές. 

γ. Να λάβει υπόψη του την ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τα Διεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου, τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής 

Αναφοράς, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, τις φορολογικές διατάξεις, τον ν. 

2190/20, την εργατική νομοθεσία κλπ. 

δ. Να δημιουργήσει ή να χρησιμοποιήσει έτοιμα προσαρμοσμένα ερωτηματολόγια με 

τα οποία να μπορεί να εκτιμήσει το υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ίσως για 

κάποιες ερωτήσεις να απαιτείται κατάλληλη έγκριση από την διοίκηση. 

ε. Να διενεργήσει αρχικές συναντήσεις και συνεντεύξεις με τους διευθυντές των 

αντίστοιχων τμημάτων κατόπιν συνεννόησης με σκοπό να εξηγήσει τον σκοπό του 

ελέγχου, να καθορίσει κάποια διοικητικά θέματα ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη 

συνεργασία. 

ζ. Να γνωρίσει τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους της δραστηριότητας που θα 

ελέγξει με την συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων πληροφοριών για τυχόν 

έργα σε εξέλιξη, σχέδια που θα αναπτυχθούν στο μέλλον, πρόσφατες οργανωτικές 

αλλαγές, για την μεταφορά εξουσιών και αρμοδιοτήτων και για τυχόν έντυπα που 

χρησιμοποιούνται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

η. Να αξιολογήσει το επίπεδο γνώσης της διοίκησης και του προσωπικό σχετικά  με τις 

δραστηριότητες του Νοσοκομείου. 

θ. Να διενεργήσει φυσική επισκόπηση για να μπορέσει να αντιληφθεί τις εργασίες με 

τις οποίες ασχολείται κάθε τμήμα διαπιστώνοντας ο ίδιος πως λειτουργεί το τμήμα 

και ίσως το πώς μπορεί να προκύπτουν τα πραγματικά προβλήματα για το τμήμα, 

αποκτώντας αρχικά μόνο οπτική εικόνα και στην συνέχεια καταγράφοντας τις 

πληροφορίες που πρέπει. 

ι.  Να καταρτίζει διαγράμματα ροής διαδικασιών για να απεικονίσει και να αναλύσει 

περίπλοκες διαδικασίες δίνοντας έτσι μια εικόνα της ροή των εργασιών την οποία 

μπορεί να μελετήσει καλύτερα αλλά και για να μπορεί να την παρουσιάσει στους 

προϊσταμένους του. 
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κ. Να  εκτιμήσει  τους  κινδύνους  και  την  διαδικασία  διαχείρισης  τους  από  το 

Νοσοκομείο έτσι ώστε να κατανοήσει την στάση της διοίκησης να αντιμετωπίζει 

τους κινδύνους που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων της διότι η βάση για την 

κατάρτιση του προγράμματος ελέγχου είναι η αξιολόγηση των κινδύνων που 

υπάρχουν σε κάθε δραστηριότητα. 

λ. Να αναδείξει τα δυνατά σημεία του Νοσοκομείου. 

μ. Να παρουσιάσει τα αποτελέσματα της προκαταρκτικής έρευνας διατυπώνοντας την 

άποψη του για το σύστημα εσωτερικού ελέγχου προχωρώντας έτσι στην σχεδίαση 

και κατάρτιση του κατάλληλου προγράμματος ελέγχου.   

2. Ο σχεδιασμός του ελέγχου είναι το δεύτερο βήμα του ελεγκτή όπου θα πρέπει: 

α. Να εντοπίσει από  την  εμπειρία του αλλά και  με  την βοήθεια  κατάλληλου 

ερωτηματολογίου τους κινδύνους που απειλούν το Νοσοκομείο, στην συνέχεια να 

αξιολογήσει την σημαντικότητα κάθε κινδύνου και να συντάξει τον «Χάρτη 

Κινδύνων» χρησιμοποιώντας συντελεστές στάθμισης (χαμηλός, μέτριος, υψηλός) 

πράγμα που θα επηρεάσει την έκταση του ελέγχου (δείγμα) και τέλος θα αναπτύξει 

το σχέδιο δράσης του το οποίο θα περιλαμβάνει, το πεδίο εφαρμογής, το 

χρονοδιάγραμμα και την καθοδήγηση του ελέγχου. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

σημειώσουμε ότι το ερωτηματολόγιο βοηθά τον ελεγκτή να αξιολογήσει και το 

υφιστάμενο σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

β. Να καταρτίσει το αναλυτικό πρόγραμμα (σχέδιο) ελέγχου βάσει κινδύνων το οποίο 

θα περιλαμβάνει τη φύση, το χρόνο και την έκταση των ελέγχων που θα πρέπει να 

διενεργηθούν στην μισθοδοσία του προσωπικού, στις αγορές, στις πωλήσεις, στις 

ταμειακές συναλλαγές, στις δαπάνες, στα πάγια, στα αποθέματα και στην 

καταμέτρηση του ταμείου και λοιπών αξιών. 

γ. Να προσδιορίσει το ουσιώδες μέγεθος-επίπεδο σημαντικότητας (ΔΠΕ 320) δηλαδή 

το μέγιστο ποσό των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων λαθών που μπορεί να 

περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις των οποίων η ύπαρξη δεν επηρεάζει 

τις αποφάσεις των χρηστών των οικονομικών καταστάσεων. Ο ελεγκτής στην πράξη 

πέρα από την κρίση του, η οποία μπορεί να επηρεαστεί από το μέγεθος του 

Νοσοκομείου ή από το επίπεδο του ελεγκτικού κινδύνου, για να προσδιορίσει το 

επίπεδο σημαντικότητας εφαρμόζει ένα ποσοστό 5% - 10% επί των κερδών προ 

φόρων ή 1% - 3% επί του συνόλου του ενεργητικού ή 1% - 5% επί της καθαρής 

θέσης ή 1% - 3% επί των πωλήσεων. 
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3. Το τρίτο βήμα του ελεγκτή είναι η κατάρτιση του προγράμματος ελέγχου το οποίο 

περιγράφει αναλυτικά τις ελεγκτικές διαδικασίες που πρέπει γίνουν διαδοχικά για τον 

έλεγχο κάθε λογαριασμού και η κατάρτισή του οποίου προϋποθέτει ότι ο ελεγκτής έχει 

πλήρη και επαρκή γνώση όλων των θεμάτων αλλά και των κινδύνων που αφορούν το 

ελεγχόμενο Νοσοκομείο. Το πρόγραμμα ελέγχου χωρίζεται στα παρακάτω μέρη: 

α. Στο πρόγραμμα που περιλαμβάνει τις διαδικασίες για την ενημέρωση του μόνιμου 

φακέλου οι οποίες διενεργούνται κατά την διάρκεια του προκαταρκτικού και τελικού 

ελέγχου. 

β. Στο πρόγραμμα του προκαταρκτικού ελέγχου όπου περιλαμβάνει τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν σε κάποιους λογαριασμούς ή 

αντικείμενα κατά την διάρκεια του προκαταρκτικού ελέγχου. Αν για οποιονδήποτε 

λόγο δεν γίνει προκαταρκτικός έλεγχος τότε οι διαδικασίες του προκαταρκτικού 

ελέγχου μπορεί να γίνουν κατά τον τελικό έλεγχο. 

γ. Στο πρόγραμμα του τελικού ελέγχου όπου περιλαμβάνονται όλες τις ελεγκτικές 

διαδικασίες που απαιτείται να διενεργηθούν σε όλες τις λειτουργίες του 

Νοσοκομείου και στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες για τον έλεγχο 

των οικονομικών καταστάσεων αλλά και οι διαδικασίες για τον έλεγχο των 

υποχρεώσεων προς το κράτος. Με άλλα λόγια  ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να 

συντάσσει ένα πρόγραμμα ελέγχου το οποίο να ενσωματώνει τις διαδικασίες και τις 

επαληθεύσεις που θα εφάρμοζε ο εσωτερικός, ο εξωτερικός και ο κρατικός ελεγκτής. 

Για την σύνταξη του τελικού προγράμματος έλεγχου ο εσωτερικός ελεγκτής θα 

πρέπει να συνεργάζεται με την διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου. Στο τελικό 

πρόγραμμα ελέγχου περιέχονται έλεγχοι που αφορούν, εγκρίσεις συναλλαγών, 

συμφωνίες λογαριασμών, ύπαρξη και αποτύπωση των περιουσιακών στοιχείων και 

των υποχρεώσεων, διευθέτηση διαφορών, ασφάλεια περιουσιακών στοιχείων, 

διαχωρισμό καθηκόντων, επισκοπήσεις εκτέλεσης των λειτουργιών, έλεγχο των 

πληροφοριακών συστημάτων, έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών 

υποχρεώσεων. 

4. Στο τέταρτο βήμα ο ελεγκτής πρέπει να λάβει έγκριση για το Τελικό-Ετήσιο 

Πρόγραμμα Ελέγχου. Μόλις ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου ολοκληρώσει το 

πρόγραμμα ελέγχου το υποβάλει στην Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου για τυχόν 

αλλαγές, προσθήκες ή βελτιώσεις και τελική έγκριση. Με την έγκριση του προγράμματος 

η διοίκηση αναγνωρίζει τους κινδύνους που απειλούν το Νοσοκομείο και ταυτόχρονα 
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παρέχει την πλήρη στήριξή στον εσωτερικό ελεγκτή (ή στην Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου). 

5. Η Υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου είναι το πέμπτο βήμα του ελεγκτή και 

αποσκοπεί στο να παρέχει εξασφάλιση και διαβεβαίωση στην ανώτερη διοίκηση του 

Νοσοκομείου ότι όλα λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους, τους κανόνες και τις 

αποφάσεις της διακυβέρνησης που έχει θεσπίσει η διοίκηση. 

6. Η συγγραφή της έκθεσης ελέγχου είναι το έκτο βήμα του ελεγκτή και έχει να κάνει 

τόσο με τον τρόπο που πρέπει να συνταχθεί η έκθεση, ως προς την δομή, το περιεχόμενο, 

τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά όσο και με την ενημέρωση και την αποδοχή του 

πορίσματος από τον ελεγχόμενο που δέχτηκε τον έλεγχο, γι’ αυτό το κείμενο θα πρέπει 

να είναι ποιοτικό, συγκροτημένο και επιστημονικά διατυπωμένο. Η έκθεση αποτελεί το 

γραπτό μέσο επικοινωνίας του ελεγκτή με την διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου και 

αποσκοπεί στο να ενημερώσει την ανώτερη διοίκηση για τα ευρήματα και τον βαθμό που 

εφαρμόζονται οι νόμοι, οι κανονισμοί και οι διαδικασίες που έχει ορίσει η διακυβέρνηση, 

να αναδείξει τους κινδύνους από την μη εφαρμογή των διαδικασιών και τα διορθωτικά 

μέτρα που θα πρέπει να εφαρμοστούν για να περιοριστούν οι κίνδυνοι, αλλά και τα 

δυνατά σημεία στα οποία υπερτερεί το Νοσοκομείο. Η δομή της έκθεσης ελέγχου 

χωρίζεται σε τρία μέρη: στην συνοπτική έκθεση η οποία αποτελεί μία περίληψη της 

αναλυτικής και ο σκοπός της είναι να παρουσιαστούν στην Διοίκηση όσο πιο συνοπτικά 

γίνεται όλα τα σημαντικά ευρήματα, στην αναλυτική έκθεση στην οποία διατυπώνονται 

αναλυτικά τα ευρήματα από τα φύλλα εργασίας αφού πρώτα αξιολογηθούν και 

ιεραρχηθούν κατά σπουδαιότητα και στα φύλλα εργασίας τα οποία περιέχουν τα 

τεκμήρια και λειτουργούν ως υποστηρικτικό υλικό για τη θεμελίωση της αναλυτικής και 

της συνοπτικής έκθεσης. Τόσο η συνοπτική όσο και η αναλυτική έκθεση χωρίζονται σε 

τρείς ενότητες, η πρώτη αναφέρεται στον σκοπό και στο χρονικό διάστημα, η δεύτερη 

στα ευρήματα και τις διαπιστώσεις και η τρίτη στην έκφραση γνώμης για διαρθρωτικές 

ενέργειες. 

7. Το προτελευταίο βήμα του ελεγκτή είναι η παρουσίαση της έκθεσης από τον 

επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου στην Διοίκηση, την Επιτροπή Ελέγχου, και στους 

ελεγχόμενους (επικεφαλείς των τμημάτων που δέχθηκαν τον έλεγχο)  για να ληφθούν 

αποφάσεις για διορθωτικές ενέργειες. 

8. Η ολοκλήρωση του ελέγχου περιλαμβάνει και τις μεταγενέστερες ενέργειες (Follow 

Up) τις διαδικασίες δηλαδή σύμφωνα με τις οποίες ο εσωτερικός ελεγκτής παρακολουθεί 

και αξιολογεί το πόσο αποτελεσματικά στο χρόνο υλοποιούνται οι αποφάσεις που έλαβε 
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η Διοίκηση βάσει των ευρημάτων του εσωτερικού ελέγχου αλλά και ενημερώνει την 

Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου για τον βαθμό που οι ελεγχόμενοι υλοποίησαν τις 

αποφάσεις αφού σύμφωνα με το Πρότυπο Διεξαγωγής 2500 και τις αντίστοιχες 

Συμβουλευτικές Οδηγίες ο εσωτερικός ελεγκτής έχει την ευθύνη παρακολούθησης και 

υλοποίησης των αποφάσεων που λαμβάνονται από την διοίκηση ως αποτέλεσμα των 

εκθέσεων ελέγχου. 

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η διεξαγωγή του ελέγχου πρέπει να γίνεται  βάσει 

προγράμματος διότι ο ελεγκτής, αποφεύγει την προχειρότητα και τον αυτοσχεδιασμό κατά 

την διεξαγωγή του ελέγχου, καθοδηγείται κατά την εκτέλεση και την κατανομή της εργασίας 

του, προστατεύεται από παράλειψη ελεγκτικών διαδικασιών και τέλος διασφαλίζεται ως προς 

τις ελεγκτικές διαδικασίες που διενήργησε κατά τον έλεγχό του (Παπαστάθης, 2014; 

Λουμιώτης, 2013; Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013). 

 

 

3.6 Η Διαφορά Ανάμεσα στον Εσωτερικό Έλεγχο και στο Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Στην σημερινή εποχή ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται ως αυτόνομος κλάδος της 

ελεγκτικής επιστήμης με συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας καθώς και ως ένα χρήσιμο 

εργαλείο της σύγχρονης διοίκησης. Ο όρος Εσωτερικός Έλεγχος ενσωματώνει δύο βασικές 

έννοιες τις οποίες πρέπει να μην συγχέουμε και οι οποίες είναι οι παρακάτω (Παπαστάθης, 

2014): 

   Η έννοια του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Control System)  η οποία 

περιλαμβάνει ένα οργανωμένο πλέγμα λειτουργικών διαδικασιών και ελέγχων, το οποίο 

περιορίζει τους κινδύνους που μπορεί να εμφανιστούν και να προκαλέσουν ανωμαλίες σε 

όλες τις λειτουργίες του Νοσοκομείου το οποίο αναγνωρίζεται και εφαρμόζεται από την 

ανώτερη Διοίκηση του Νοσοκομείου με σκοπό να πετυχαίνει τους στόχους του μέσω 

μιας επιτυχημένης χρηστής διακυβέρνησης και  

   Η έννοια του Εσωτερικού Ελέγχου (Internal Auditing) η οποία αναφέρεται στον ρόλο της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στο Νοσοκομείο ο οποίος είναι να αξιολογεί  με 

την βοήθεια των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου την επάρκεια του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου με την επισκόπηση της εφαρμογής των λειτουργικών διαδικασιών 

(controls).   
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Ο επίσημος ορισμός που δίνει το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ) 

ενσωματώνει τις δύο παραπάνω έννοιες στον όρο του εσωτερικού ελέγχου αφού για το 

Ινστιτούτο «ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη και αντικειμενική διαβεβαιωτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες ενός οργανισμού. Βοηθάει τον οργανισμό να επιτύχει τους αντικειμενικούς 

σκοπούς του, υιοθετώντας μία συστηματική, επαγγελματική προσέγγιση στην αξιολόγηση 

και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και εταιρικής διακυβέρνησης» (Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013). 

 
 

3.7 Τα Εργαλεία του Εσωτερικού Ελέγχου και οι Βασικές Αρχές Ενός 

Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Τα εργαλεία ελέγχου που πρέπει να διαθέτουν οι ελεγκτές για να μπορούν να διεξάγουν τον 

έλεγχο τους θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα παρακάτω (Παπαστάθης, 2014; 

Λουμιώτης, 2013) : 

 Ο υφιστάμενος τεχνολογικός εξοπλισμός και τα συστήματα πληροφορικής (Η/Υ). 

 Ο κανονισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου που περιέχει οδηγίες σχετικά με τις 

διαδικασίες λειτουργίας κάθε δραστηριότητας και των αρμοδιοτήτων που αντιστοιχούν 

σε κάθε θέση εργασίας (καθήκοντα). 

 Τα διαγράμματα ροής στα οποία αποτυπώνονται διαδικασίες από το στάδιο του 

προκαταρκτικού ελέγχου. 

 Ο Χάρτης των κινδύνων που χρησιμοποιείται κατά την κατάρτιση του ετήσιου 

προγράμματος ελέγχου. 

 Ο σχεδιασμός της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου που βασίζεται τόσο στις ελεγκτικές 

ανάγκες όσο και στην στρατηγική που εφαρμόζει το Νοσοκομείο. 

 Το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχων όπου καταγράφονται οι έλεγχοι που θα διενεργηθούν 

συνολικά και ανά δραστηριότητα κατά την διάρκεια της χρήσης. 

 Οι Αριθμοδείκτες και οι μέθοδοι στατιστικής και μη στατιστικής (εμπειρικής) 

δειγματοληψίας που χρειάζονται τόσο στην διενέργεια όσο και στην διατύπωση των 

συμπερασμάτων του ελέγχου. 

 Ο μόνιμος φάκελος ελέγχου.  
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Για να είναι ένα Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου αποδοτικό, να περιορίζει τους κινδύνους 

ώστε η Διοίκηση να διασφαλίζεται ότι όλες οι δραστηριότητες ενός Νοσοκομείου 

λειτουργούν σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της θα πρέπει κατά τον 

σχεδιασμό του να τηρούνται οι κάτωθι αρχές (Παπαστάθης, 2014): 

1. Αρχή της διαρκούς αξιολόγησης όπου σύμφωνα με αυτή ένα Σ.Ε.Ε που αξιολογείται 

διαρκώς με αυστηρούς κανόνες ως προς την ποιότητα και την επάρκειά του, από 

εξωτερικούς αξιολογητές, ανά τακτά χρονικά διαστήματα μπορεί να λειτουργεί σωστά. 

2. Αρχή της στελέχωσης με τα κατάλληλα πρόσωπα όπου σύμφωνα με αυτή το προσωπικό 

που επιλέγεται ειδικότερα σε περιόδους κρίσης πρέπει να έχει επαγγελματική επάρκεια 

ώστε να μπορεί να επιτυγχάνει υψηλότερους στόχους, όλο το ανθρώπινο δυναμικό 

πρέπει να αξιοποιείται κατάλληλα και να προβλέπεται στο σύστημα προσωπικού η 

εναλλαγή θέσεων του προσωπικού (ιδίως των στελεχών) ανά περιόδους ώστε 

οποιοσδήποτε κατέχει μια θέση ακόμα και εξειδικευμένη να μην θεωρείται 

αναντικατάστατος και η πορεία του Νοσοκομείου να εξαρτάτε μόνο από αυτόν.   

3. Αρχή της αποκεντρωμένης διοίκησης, η οποία βασίζεται στην συμμετοχικότητα των 

οργάνων και των στελεχών όλων των επιπέδων ιεραρχίας μέσω της κατανομής 

αρμοδιοτήτων από τα ψηλότερα μέχρι τα χαμηλότερα επίπεδα διοίκησης ώστε να 

διασφαλίζεται το καλύτερο αποτέλεσμα, πράγμα που επιτυγχάνεται με την εκχώρηση 

διοικητικών εξουσιών, με την εκχώρηση και την αξιολόγηση πρωτοβουλιών και 

περισσοτέρων ευθυνών στα συλλογικά όργανα, αποτίμηση και ανταμοιβή από το 

αποτέλεσμα. 

4. Αρχή του διαχωρισμού των καθηκόντων των ευθυνών και των τριών λειτουργιών. όπου 

σύμφωνα με αυτή πρέπει να υπάρχει για κάθε θέση εργασίας σαφής διαχωρισμός 

καθηκόντων και ευθυνών που να αποτυπώνεται και εγγράφως ειδικά όταν πρόκειται για 

θέσεις ζωτικής σημασίας, έτσι κατά τους Walter B. Meigs, E. John Larsen, Robert F. 

Meigs (1984) «καμία διαχειριστική πράξη και λογιστική καταχώρηση δεν επιτρέπεται να 

ολοκληρώνεται από ένα μόνο υπάλληλο, αλλά η εργασία κάθε υπαλλήλου πρέπει να 

συμπληρώνει οπωσδήποτε την εργασία τουλάχιστον ενός άλλου υπαλλήλου και να 

ελέγχεται από κάποιο τρίτο», παράλληλα επιβάλλεται η συναλλακτική (αγορά-πώληση), 

η διαχειριστική (διαχείριση και φύλαξη) και η λογιστική λειτουργία να είναι 

υπηρεσιακώς ανεξάρτητες και να ασκούνται από πρόσωπα τα οποία δεν συνδέονται με 

προσωπικό ή οικογενειακό δεσμό. 
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5. Αρχή της παροχής εξουσιοδότησης όπου σύμφωνα με αυτή πριν από την εκτέλεση 

σοβαρών ή άνω κάποιας αξίας συναλλαγών θα πρέπει να απαιτείται η ύπαρξη 

εξουσιοδότησης από μια ανώτερη εξουσία. 

6. Αρχή της διασφάλισης των συναλλαγών όπου σύμφωνα με αυτή θα πρέπει όλες οι 

συναλλαγές που πραγματοποιεί ένα Νοσοκομείο να διασφαλίζεται ότι γίνονται μέχρι την 

λογιστικοποίησή τους σύμφωνα με τις πολιτικές και τις κατευθύνσεις της Διοίκησης 

(στάδια: εξουσιοδότησης, έγκρισης, εκτέλεσης και καταχώρησης). 

7. Αρχή της έκδοσης και καταχώρησης στοιχείων όπου σύμφωνα με αυτή κάθε λογιστική 

εγγραφή πρέπει να βασίζεται στο κατάλληλο νόμιμο παραστατικό (από ή προς τρίτους ή 

από εσωτερική διακίνηση) από το οποίο αποδεικνύεται η  γνησιότητα και η ορθότητα της 

λογιστικής εγγραφής καθώς και η εγκυρότητα της πράξης που απεικονίζεται σε αυτή. 

8. Αρχή της επιτήρησης και επιθεώρησης της εργασίας όπου σύμφωνα με αυτή όταν η 

επιτήρηση και η επιθεώρηση της εργασίας γίνεται σε πραγματικό χρόνο είναι εφικτό, να 

γίνουν άμεσα διορθωτικές παρεμβάσεις, να κατανοηθεί η διαδικασία της εργασίας και αν 

τηρούνται οι προβλεπόμενες διαδικασίες που ορίζονται καθώς και να διασφαλιστεί η 

ποιότητα των υπηρεσιών ή των προϊόντων. 

9. Αρχή της έγκαιρης και τακτικής ενημέρωσης όπου σύμφωνα με αυτή πληροφορικό υλικό 

που προέρχεται από το εσωτερικό και από το εξωτερικό περιβάλλον του Νοσοκομείου 

και αφορά την αξιολόγηση και την βελτίωση της απόδοσης των δραστηριοτήτων του 

Νοσοκομείου, πρέπει να διανέμεται σε όλα τα επίπεδα διοίκησης αφού πρώτα οργανωθεί 

κατάλληλα από το αρμόδιο τμήμα εκπαίδευσης. 

10. Αρχή του σχεδιασμού των διαδικασιών σχετικά με τον κίνδυνο όπου σύμφωνα με αυτή 

εφόσον ο σχεδιασμός και η διενέργεια του ελέγχου εξαρτάτε από το μέγεθος του 

Νοσοκομείου, το είδος και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του αλλά και από 

τον εκτιμώμενο κίνδυνο, άρα όσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος και ο κίνδυνος τόσο 

μεγαλύτερης έκτασης έλεγχος πρέπει να γίνει με ανάλογο κόστος. 

11. Αρχή του αποκλεισμού των ατόμων με συγγενική σχέση όπου σύμφωνα με αυτή 

συγγενικά πρόσωπα που εργάζονται στο ίδιο Νοσοκομείο δεν πρέπει και εμπλέκονται 

στην διενέργεια και στην ολοκλήρωση μιας συναλλαγής δεν πρέπει να είναι συγγενείς 

μέχρι δευτέρου βαθμού ή να έχουν στενή προσωπική ή άμεση υπηρεσιακή εξάρτηση. 

Σχετική αναφορά υπάρχει στο άρθρο 4 του ν. 3016/2002. 

12. Αρχή του καταμερισμού αρμοδιοτήτων και ευθυνών όπου σύμφωνα με αυτή στα 

πλαίσια του καταμερισμού των αρμοδιοτήτων καθορίζονται και ανατίθενται 

συγκεκριμένες αρμοδιότητες σε κατάλληλα πρόσωπα που μπορούν να επωμιστούν τις 
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ευθύνες αυτών των αρμοδιοτήτων αλλά και να ανταποκριθούν στην άσκηση των 

καθηκόντων τους αποτελεσματικά και υπεύθυνα. 

13. Αρχή της Δημιουργίας Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου όπου σύμφωνα με αυτή στον 

σχεδιασμό του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να προβλέπετε η λειτουργία 

Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών η οποία θα αξιολογεί ανεξάρτητα την επάρκεια 

του ίδιου του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 

 

 

3.8 Κώδικας Δεοντολογίας και Συμπεριφοράς των Εσωτερικών Ελεγκτών 
 

Αναγνωρισμένες  επαγγελματικές οργανώσεις που εκπροσωπούν επαγγελματίες επιστήμονες 

θεσπίζουν για λόγους και διασφάλισης του κύρους του επαγγέλματός τους Κώδικες 

Δεοντολογίας και συμπεριφοράς οι οποίοι καθορίζουν την στάση και την συμπεριφορά που 

πρέπει να έχουν όταν ασκούν το επάγγελμά τους. Ενώ ο αγγλικός όρος ethic (δεοντολογία) 

προέρχεται από την ελληνική λέξη «ηθική» η οποία αναφέρεται στο «σωστό» και «λάθος» 

της συμπεριφοράς του ανθρώπου, η δεοντολογία αναφέρεται στο «πως» και το «γιατί» οι 

άνθρωποι ενεργούν με ένα καθορισμένο τρόπο. Κώδικα Δεοντολογίας και συμπεριφοράς 

δημιούργησε για τα μέλη του το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών ο οποίος 

περιλαμβάνει οδηγίες, κανόνες και αρχές τις οποίες πρέπει να εφαρμόζουν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές κατά την διεξαγωγή του ελέγχου με σκοπό να προάγει την κουλτούρα ηθικής στο 

επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Στον Κώδικα Δεοντολογίας περιλαμβάνονται δύο 

θεμελιώδη συστατικά στοιχεία (Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013): 

 

1. Οι Αρχές που σχετίζονται με το επάγγελμα και την πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

2. Οι Κανόνες Συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν οι εσωτερικοί ελεγκτές διότι τους 

βοηθούν να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν πρακτικά τις Αρχές με σκοπό να 

καθοδηγούν την συμπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών.  

 

Όποιο από τα μέλη παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 4) 

θα αξιολογείται και θα αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τους Εσωτερικούς Κανονισμούς και τις 

διοικητικές οδηγίες του διεθνούς Ινστιτούτου και μπορεί να καταλήξει να είναι υπόλογος 

ακόμα και για πειθαρχική δίωξη. 
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3.9 Στελέχωση του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου 
 
Αν διαβάσουμε προσεκτικά τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου του ΙΙΑ μπορούμε εύκολα 

να διαπιστώσουμε ότι απαιτούνται ικανοί και έμπειροι εσωτερικοί ελεγκτές με υψηλό επίπεδο 

και εύρος γνώσεων, για να μπορέσουν να  «βελτιώσουν τις λειτουργίες του οργανισμού» 

ώστε η παρουσία τους «να προσθέτει αξία» στο Νοσοκομείο. Η επιλογή λοιπόν του 

προσώπου που θα πάρει την θέση του Υπεύθυνου του Εσωτερικού Ελέγχου σε ένα 

Νοσοκομείο πρέπει να γίνεται προσεκτικά, αυστηρά και εφόσον αξιολογηθούν τα προσόντα 

και οι ικανότητες του διότι στην ουσία πρόκειται για την επιλογή ενός συμβούλου και όχι 

ενός ανειδίκευτου εργάτη. Η επιλογή του εσωτερικού ελεγκτή θα πρέπει να γίνεται από το 

υπάρχον προσωπικό του Νοσοκομείου αρκεί τα άτομα που θα επιλεγούν να έχουν τα 

κατάλληλα προσόντα και να μπορούν να ασκήσουν εσωτερικό έλεγχο. Στο σημείο αυτό 

πρέπει να αναφέρουμε μια άλλη άποψη σύμφωνα με την οποία η επιλογή του εσωτερικού 

ελεγκτή δεν πρέπει να γίνεται μέσα από το Νοσοκομείο διότι η οικειότητα και οι φιλίες που 

έχει αναπτύξει με το υπόλοιπο προσωπικό θα δυσκολέψουν την προσαρμογή του στο πνεύμα 

που απαιτεί ο Εσωτερικός Έλεγχος. Μία τρίτη άποψη είναι υπέρ της μεταφοράς εσωτερικών 

ελεγκτών με εμπειρία από άλλα Νοσοκομεία εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ανεξαρτησία και 

αντικειμενικότητα. Όλες οι ανωτέρω απόψεις περί επιλογής εσωτερικού ελεγκτή κάθε φορά 

που προκύπτει ανάγκη εξετάζονται και η Διοίκηση επιλέγει τον καταλληλότερο. Οι 

Εσωτερικοί Ελεγκτές για να μπορέσουν να φέρουν σε πέρας την αποστολή τους θα πρέπει να 

έχουν άνεση και να αντιμετωπίζουν ακόμη και τον πιο δύστροπο ελεγχόμενο, να διαθέτουν 

αυξημένες επαγγελματικές δυνατότητες (Συμβουλευτική Οδηγία 1210-1), την γνώση και την 

ικανότητα να εφαρμόσουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου . 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει να έχει κατά προτίμηση οικονομικές 

σπουδές, οικονομική σκέψη και να μπορεί να χειρίζεται με ευκολία οικονομικές αξίες και 

μεγέθη. Τα απαραίτητα προσόντα και οι ικανότητες που πρέπει να έχουν οι Εσωτερικοί 

Ελεγκτές είναι (Παπαστάθης, 2014): 

 Ανώτατη επιστημονική μόρφωση, τις απαραίτητες επαγγελματικές πιστοποιήσεις,  

άριστη γνώση της Αγγλικής  και επαρκή επιστημονική και επαγγελματική κατάρτιση. 

 Να μην εμπιστεύονται όσα τους αναφέρουν οι ελεγχόμενοι αλλά να βασίζονται στα δικά 

τους τεκμήρια. 

 Να σκέφτονται σαν επιχειρηματίες ώστε να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν τους 

κινδύνους επαγγελματικά. 
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 Ευχέρεια στην χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας. 

 Πολύχρονη επαγγελματική ελεγκτική εμπειρία και ικανότητα αξιολόγησης, εκτίμησης 

και κριτικής των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και όχι των ελεγχόμενων. 

 Να είναι και ψυχολόγοι των ελεγχόμενων κατά την διάρκεια της συνέντευξης και 

συνεργασίας μαζί τους και να έχουν ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας 

 Να είναι ανήσυχοι, επαγγελματικά περίεργοι και να προσαρμόζονται άμεσα σε νέα 

δεδομένα είτε αυτά προέρχονται από το εσωτερικό είτε από το εξωτερικό περιβάλλον. 

 Να ξεχωρίζουν για την σιγουριά, την αυτοπεποίθηση και την σταθερότητα θέσεων στα 

συμπεράσματά τους, να είναι ανεπηρέαστοι και ανεξάρτητοι στη σκέψη τους. 

 Να μην αποκρύπτουν ποτέ την αλήθεια ακόμα και αν χάσουν την δουλειά τους. 

 Να αντιστέκονται σε πειρασμούς και παρόμοια γεγονότα και να μην γνωστοποιούν τα 

ευρήματά τους σε τρίτους με σκοπό να βλάψουν το Νοσοκομείο. 

 

 

3.10   Τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του     

         Εσωτερικού Ελέγχου  
 

Ένα πλαίσιο δομεί, συνδέει και ταιριάζει τη γνωστική βάση (γνώσεις, τεκμήρια) και την 

καθοδήγηση (διαδικασίες, μέθοδοι), διευκολύνει την ανάπτυξη, την ερμηνεία και την 

υιοθέτηση εννοιών, μεθοδολογιών και τεχνικών που συντελούν στην πειθαρχημένη άσκηση 

ενός επαγγέλματος.   

Το Διεθνές Πλαίσιο (Πρότυπα) για την Επαγγελματική εφαρμογή του Εσωτερικού 

Ελέγχου (IPPF) οργανώνει την επίσημη καθοδήγηση που συστήνει το Διεθνές Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών (IIA) εδραιώνοντας το παράλληλα ως παγκόσμιο επίσημο φορέα 

καθορισμού προτύπων για το επάγγελμα του εσωτερικού ελέγχου. Ενσωματώνοντας την 

ισχύουσα πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και τη διεύρυνση του μελλοντικά, το Διεθνές 

Πλαίσιο για την Επαγγελματική εφαρμογή προσπαθεί να βοηθήσει τους επαγγελματίες 

ελεγκτές σε διεθνές επίπεδο να μπορούν να ανταποκριθούν μελλοντικά στην αυξημένη 

ανάγκη για την παροχή υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου υψηλής ποιότητας. Στο Διεθνές 

Πλαίσιο Επαγγελματικής εφαρμογής ή αλλιώς στα Διεθνή Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου 

πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή όταν συναντιούνται οι λέξεις «πρέπει» και «συνίσταται» 

διότι η μεν πρώτη λέξη αφορά την υποχρεωτική καθοδήγηση (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 5) 

και «υποχρεώνει» τον ελεγκτή να κάνει αυτό που του υποδεικνύουν τα πρότυπα ενώ η 
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δεύτερη λέξη αφορά την συνιστώμενη καθοδήγηση (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 6) και αφήνει 

στην επαγγελματική εμπειρία και κρίση του ελεγκτή αν θα «συμμορφωθεί» με όσα 

υποδεικνύουν τα πρότυπα.  

Ο Εσωτερικός Έλεγχος διενεργείται σε πλήθος οικονομικών μονάδων του ιδιωτικού ή 

του δημόσιου τομέα οι οποίοι διαφέρουν ως προς τον σκοπό που επιτελούν, το μέγεθος, την 

δομή, την πολυπλοκότητα των διαδικασιών καθώς και από άτομα εντός ή εκτός των 

μονάδων. Παρόλο που οι ανωτέρω διαφορές αναγκάζουν τον Εσωτερικό Έλεγχο να 

προσαρμόζει τις ελεγκτικές εργασίες στις ανάγκες της κάθε οικονομικής μονάδας απαιτείται 

οι εσωτερικοί ελεγκτές προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους να 

συμμορφώνεται με τα Διεθνή Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου. 

Όταν το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο εμποδίζει τους Εσωτερικούς Ελεγκτές 

να εφαρμόσουν κάποια από τα πρότυπα, οι ελεγκτές είναι υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται 

εφαρμόζοντας όλα τα υπόλοιπα και προβαίνοντας στην σχετικές γνωστοποιήσεις. Τα Διεθνή 

Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου μπορούν να 

χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με πρότυπα άλλων επίσημων φορέων εφόσον αυτό κρίνεται 

απαραίτητο, σε περίπτωση που υπάρχουν αντιφάσεις μεταξύ των Προτύπων και των 

υπολοίπων προτύπων οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να συμμορφώνονται με τα Διεθνή 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου του IIA, ενώ μπορούν να συμμορφώνονται και με τα άλλα 

πρότυπα εάν αυτά λειτουργούν περισσότερο περιοριστικά. 

 Ο σκοπός των προτύπων είναι να καθορίσουν τις βασικές αρχές κατά την πρακτική 

εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, να παρέχουν ένα οργανωμένο πλαίσιο εφαρμογής 

υπηρεσιών που προσθέτει αξία στον Εσωτερικό Έλεγχο, να θεωρούνται η βάση για την 

αξιολόγηση του Εσωτερικού Ελέγχου και τέλος να προωθούν νέες βελτιωμένες διαδικασίες 

και λειτουργίες οργανωτικού επίπεδου.  

 Τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 7) τα διακρίνουμε 

σε δύο κατηγορίες: 

1. Στα Πρότυπα Χαρακτηριστικών (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 8), τα οποία αναφέρονται 

στα χαρακτηριστικά των οργανισμών και των ελεγκτών που διεξάγουν τον Εσωτερικό 

Έλεγχο και   

2. Στα Πρότυπα Διεξαγωγής (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 9), τα οποία περιγράφουν τη 

μεθοδολογία και την φύση των υπηρεσιών του Εσωτερικού Ελέγχου και παρέχουν 

ταυτόχρονα και τα ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υπηρεσιών του. 
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Και οι δύο ανωτέρω κατηγορίες των προτύπων αναφέρονται στο σύνολο των υπηρεσιών 

του Εσωτερικού Ελέγχου είτε αυτές είναι υπηρεσίες διαβεβαίωσης είτε συμβουλευτικές 

υπηρεσίες.   

Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση μιας λειτουργίας, ενός 

συστήματος ή ενός συγκεκριμένου θέματος η οποία βασίζεται σε αποδεικτικά στοιχεία, σε 

αυτές εμπλέκονται τρία μέρη, το άτομο ή η ομάδα που σχετίζεται με την λειτουργία ή το 

σύστημα, το άτομο ή η ομάδα που διενεργεί την αξιολόγηση - ο εσωτερικός ελεγκτής και 

τέλος το άτομο ή η ομάδα που κάνει χρήση της αξιολόγησης.   

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν χαρακτήρα παραίνεσης και παρέχονται όταν το 

αιτείται η οικονομική μονάδα. Στις συμβουλευτικές υπηρεσίες εμπλέκονται δύο μέρη, το 

άτομο ή η ομάδα που προσφέρει τις υπηρεσίες - ο εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος πρέπει να 

είναι αντικειμενικός και να μην θεωρεί ότι εκτελεί διοικητικό έργο και το άτομο ή η ομάδα 

που ζητά και λαμβάνει τις συμβουλές - η οικονομική μονάδα. Τα Διεθνή Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου αφορούν όλους τους ελεγκτές και τη λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου, γι’ αυτό όλοι οι ελεγκτές πρέπει να λογοδοτούν ως προς, τη συμμόρφωσή τους, την 

αντικειμενικότητά τους, την επάρκεια γνώσεων, τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια καθώς 

και για την εκτέλεση των επαγγελματικών τους καθηκόντων (Παπαστάθης, 2014; Ελληνικό 

Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013; NCA Self-Study Committee, 2014). 

 

 

3.11    Φύλλα Εργασίας Ελέγχου  
 

Τα φύλλα εργασίας ελέγχου αποτελούν τα τεκμήρια (αποδεικτικό υλικό) που συγκεντρώνει ο 

Εσωτερικός Ελεγκτής προκειμένου να συντάξει την έκθεσή του, μέσα από αυτά φαίνεται ο 

σχεδιασμός, ή έκταση, η μεθοδολογία, οι τεχνικές και οι διαδικασίες που χρησιμοποίησε στον 

έλεγχο του αλλά και για να διατυπώσει την γνώμη και τα συμπεράσματά του. Ο Παπαστάθης, 

(2014) ορίζει τα φύλλα εργασίας «ως το αποδεικτικό ελεγκτικό υλικό (χειρόγραφο, 

αντίγραφο, ηλεκτρονικό) που συγκεντρώνει ο Ελεγκτής, πριν και κατά την διάρκεια του 

ελέγχου το οποίο αξιολογεί, προκειμένου να ολοκληρώσει και να εκθέσει τεκμηριωμένα τα 

συμπεράσματα και τις απόψεις – προτάσεις του μέσα από την Έκθεση Ελέγχου». Τα φύλλα 

ελέγχου τα διακρίνουμε σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα σε δύο κατηγορίες, στα 

αντίγραφα ή τρέχοντα και στα μόνιμα ή σχεδιασμένα ή τυποποιημένα: 
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Πίνακας 10:  Σχηματική απεικόνιση των φύλλων εσωτερικού ελέγχου (Πηγή: Παπαστάθης, 2014) 

 

Τα φύλλα ελέγχου αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της Έκθεσης την οποία συνοδεύουν 

για πάντα, δείχνουν την ποιότητα του ελέγχου του εσωτερικού ελεγκτή και τα οποία μπορεί 

να επικαλεστεί και να τα χρησιμοποιήσει ως αποδεικτικά στην περίπτωση που αμφισβητηθεί 

η ποιότητα της εργασίας του ή η ορθότητα της ελεγκτικής του γνώμης (Λουμιώτης, 2013).  

Τα φύλλα εργασίας συμβάλουν στην οργάνωση του ελεγκτικού έργου, αποτελούν πηγή 

στοιχείων για επαναλαμβανόμενους ή μελλοντικούς ελέγχους, αποτελούν τεκμήρια για 

απόδοση διοικητικών ή και ποινικών ευθυνών, συνδέονται όλα με την αναλυτική έκθεση 

μέσω της ένδειξης «Φ.Ε. σελίδα Χ» αλλά μπορεί να συνδέονται και μεταξύ τους.  

 

 

3.12    Φάκελοι Ελέγχου 
 

Στους δύο φακέλους ελέγχου, τον μόνιμο φάκελο και τον προσωρινό φάκελο 

συγκεντρώνονται τα στοιχεία και οι πληροφορίες που βοηθούν το ελεγκτικό έργο. Η 

δημιουργία του μόνιμου φακέλου αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές εργασίες της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου ο επικεφαλής της οποίας πρέπει να τον ενημερώνει τακτικά 

με νέα στοιχεία για τα οποία έχει ήδη ενημερώσει τους εσωτερικούς ελεγκτές.  

Στο μόνιμο φάκελο ελέγχου συλλέγονται στοιχεία που συνήθως δεν μεταβάλλονται 

συχνά, πρόκειται για βασική πηγή πληροφοριών απ’ όπου μπορεί να αντληθούν στοιχεία για 

Φύλλα Ελέγχου

Αντίγραφα ή τρέχοντα φύλλα ελέγχου

Είναι αντίγραφα εντύπων -καταστάσεων που 
αφορούν οικονομικές καταστάσεις, επιστολες 

πελατών προμηθευτών , καταστάσεις 
στατιστικών στοιχείων, σχέδια έργων, 

καταστάσεις αποθεμάτων, αποφάσεις Δ.Σ., 
Γ.Σ., φωτογραφίες καθώς και κάθε έγγραφο 
στην φυσική του μορφή το οποίο αποτελεί 
τεκμήριο για την θεμελίωση του ελέγχου

Μόνιμα, Σχεδιασμένα και Τυποποιημένα  
φύλλα ελέγχου

Σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ανάγκες του 
ελέγχου
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διάφορες λειτουργίες του Νοσοκομείου όταν προκύπτει ανάγκη για έλεγχο, συμβάλει στην 

εξοικονόμηση χρόνου όταν αναζητούνται τα ίδια στοιχεία, παρέχει έτοιμα στοιχεία προς 

χρήση όταν έχουμε επαναλαμβανόμενους ελέγχους και παρέχει ενημέρωση στους ελεγκτές 

για θέματα που αφορούν την στρατηγική, την οργάνωση, τις διαδικασίες και τις πολιτικές του 

Νοσοκομείου. 

Ο μόνιμος φάκελος θα πρέπει να είναι οργανωμένος, τα στοιχεία ταξινομημένα για να 

μπορούν να βρεθούν εύκολα, να είναι σε ηλεκτρονική μορφή και το περιεχόμενό του μπορεί 

να έχει την παρακάτω διάταξη (Παπαστάθης, 2014): 

 

 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 

Μ.Φ.1 Αντίγραφο Καταστατικού (Οργανισμού) και σχετικές αποφάσεις και ΦΕΚ που αφορούν 
το Νοσοκομείο ή τον κλάδο 

Μ.Φ.2 Κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ., αρμοδιότητες Προέδρου, εκτελεστικών και μη 
εκτελεστικών μελών 

Μ.Φ.3 Όλα τα προγράμματα δράσης του Νοσοκομείου 

Μ.Φ.4 Κανονισμός λειτουργίας του Νοσοκομείου και εγχειρίδια διαδικασιών 

Μ.Φ.5 Το οργανόγραμμα του Νοσοκομείου, οι αρμοδιότητες και οι σχέσεις των στελεχών, 
αποφάσεις και διαγράμματα λειτουργικής και παραγωγικής διαδικασίας 

Μ.Φ.6 Αποφάσεις Δ.Σ. περί εκπροσώπησης προς τρίτους, δικαίωμα και δείγματα υπογραφής για 
εκταμιεύσεις και πληρωμές 

Μ.Φ.7 Αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων, αναλύσεις οικονομικών καταστάσεων, κοστολογικά 
στοιχεία 

Μ.Φ.8 Πληροφορίες σχετικά με το χαρτοφυλάκιο, τις μετοχές και τα ομόλογα καθώς και τους 
όρους σύμβασης για την ανάληψη και αποπληρωμή δανείων 

Μ.Φ.9 Δημοσιεύσεις και άρθρα του τύπου που αφορούν το Νοσοκομείο, τους ασθενείς και τους 
προμηθευτές 

Μ.Φ.10 Συμβόλαια συνεργασίας με προμηθευτές και πελάτες, επιστολές προμηθευτών και 
πελατών 

Μ.Φ.11 Ισολογισμούς, οικονομικές καταστάσεις, το Λογιστικό σχέδιο σύμφωνα με τα ΕΛΠ και 
ΔΠΧΑ 

Μ.Φ.12 Αποφάσεις Δ.Σ. 

Μ.Φ.13 Ετήσια προγράμματα δράσης και απολογισμών της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Ο προσωρινός φάκελος ελέγχου είναι ο «ατομικός» φάκελος κάθε ελέγχου με μικρή 

χρονική διάρκεια. Πριν ξεκινήσει ένας έλεγχος ο ελεγκτής ανοίγει ένα φάκελο στον οποίο θα 

συγκεντρωθούν προσωρινά τα στοιχεία που απαιτούνται για την διενέργεια του εν λόγω 

ελέγχου. Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλα τα χρήσιμα στοιχεία ενσωματώνονται στην 

έκθεση ελέγχου και ο φάκελος κλείνει και καταστρέφεται με ότι στοιχεία δεν είναι χρήσιμα.  

Ένας φάκελος προσωρινού ελέγχου περιλαμβάνει τουλάχιστον (Παπαστάθης, 2014): 

 Το πρόγραμμα ελέγχου που αφορά το αντικείμενο του ελέγχου. 

 Τα διαγράμματα ροής που συντάσσονται στο στάδιο της προετοιμασίας του ελέγχου. 
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 Τις διαδικασίες, την αλληλογραφία και τα υπηρεσιακά σημειώματα που αφορούν την 

λειτουργία που θα ελεγχθεί. 

 Τα φύλλα εργασίας ελέγχου, κάθε χρήσιμο υλικό, οι συνεντεύξεις των εργαζόμενων. 

 

 

3.13    Οι Σχέσεις του Εσωτερικού με τον Εξωτερικό Ελεγκτή 
 

Οι δύο βασικοί πυλώνες της εταιρικής διακυβέρνησης, ο εσωτερικός και ο εξωτερικός 

έλεγχος αν και έχουν μεταξύ τους ομοιότητες και διαφορές η αποστολή τους είναι κοινή, να 

βελτιώνουν τις διαδικασίες διακυβέρνησης που εφαρμόζονται ώστε η λειτουργία του 

Νοσοκομείου να γίνεται πιο αποδοτική πράγμα που προσθέτει συνεχώς αξία σε αυτό. 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια ξεχωριστή και οργανωμένη λειτουργία του 

Νοσοκομείου, οι εσωτερικοί ελεγκτής είναι συνήθως υπάλληλοι της επιχείρησης με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας, είναι ανεξάρτητοι και ενεργούν, αναφέρονται και ελέγχονται για το 

έργο τους από την Επιτροπή Ελέγχου και το Δ.Σ., έργο τους είναι να ελέγχουν 

δειγματοληπτικά αν εφαρμόζονται οι διαδικασίες, να ελέγχουν την επάρκεια του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου (δικλείδων ασφαλείας), να εντοπίζουν τους κινδύνους που απειλούν το 

Νοσοκομείο, να συντάσσουν και να υποβάλλουν την έκθεσή τους στην Επιτροπή Ελέγχου 

και στο Δ.Σ..   

Αντίθετα οι εξωτερικοί ελεγκτές δεν είναι υπάλληλοι ούτε συνδέονται με σχέση 

εξαρτημένης εργασίας με το Νοσοκομείο που ελέγχουν απλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους 

έναντι αμοιβής, ενεργούν με εντολή των μετόχων (ιδιοκτητών) στους οποίους και 

απευθύνουν την έκθεσή τους διότι ο αντικειμενικός τους σκοπός είναι, να ελέγξουν σύμφωνα 

με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου την ορθότητα ή μη των οικονομικών καταστάσεων και να 

εκφράσουν την γνώμη τους επί αυτών, να παρέχει σχετική πληροφόρηση ότι η οικονομική 

διαχείριση έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία το καταστατικό (Οργανισμό) της 

οικονομικής μονάδας και τους κανόνες της χρηστής διοίκησης, καθώς και να αποκαλύψει και 

να καταστείλει ακούσια ή εκούσια λάθη και καταχρήσεις που τυχόν έχουν πραγματοποιηθεί.   

Μία άλλη βασική διαφορά είναι ότι ο εξωτερικός έλεγχος ενεργεί κατασταλτικά αφού δηλαδή 

έχουν πραγματοποιηθεί τα διαχειριστικά λάθη ενώ ο εσωτερικός έλεγχος λειτουργεί 

προληπτικά δηλαδή πριν πραγματοποιηθούν διαχειριστικά λάθη.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές βρίσκονται σε πλεονεκτικότερη θέση από τους εξωτερικούς 

ελεγκτές διότι γνωρίζουν το περιβάλλον που ελέγχουν, είναι εξοικειωμένοι με τους 
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εργαζόμενους και τις λειτουργίες του Νοσοκομείου, έχουν περισσότερο χρόνο για να 

διενεργήσουν τον έλεγχό τους, και λόγω της άμεσης πρόσβασης που έχουν τόσο στην 

Επιτροπή Ελέγχου όσο και στην Διοίκηση λύνουν άμεσα προβλήματα που έχουν να κάνουν 

με την εκτέλεση του έργου τους. Η εργασία των εσωτερικών ελεγκτών δεν δύναται ούτε να 

πραγματοποιηθεί ούτε να αντικατασταθεί από αυτή εξωτερικών ελεγκτών, αλλά μπορεί να 

αποτελέσει ένα σημαντικό συμπλήρωμα και βοήθημα το επίπεδο της οποίας αφού 

αξιολογηθεί από τους εξωτερικούς ελεγκτές θα επηρεάσει σε ανάλογο βαθμό την έκταση του 

ελέγχου που θα διενεργήσουν.  

Πέραν των διαφορών εντοπίζουμε και ομοιότητες μεταξύ εσωτερικών και εξωτερικών 

ελεγκτών αφού και οι δύο χρησιμοποιούν τις ίδιες διαδικασίες και τεχνικές για τους ελέγχους 

που διενεργούν, λειτουργούν βάσει διεθνών προτύπων η τήρηση των οποίων (Διεθνών 

Προτύπων Ελέγχου) για μεν τους εξωτερικούς ελεγκτές είναι υποχρεωτική από τον νόμο ενώ 

για τους εσωτερικούς ελεγκτές η τήρηση τους (Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 

εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου-ΙPPF) μέχρι και σήμερα δεν είναι υποχρεωτική από τον 

νόμο παρά μόνο από τον κώδικα δεοντολογίας τους και οι δύο είναι σύμβουλοι του 

Νοσοκομείου καθώς επισκοπούν την εφαρμογή των κανόνων διακυβέρνησης με απώτερο 

αντικειμενικό σκοπό την ορθή λειτουργία του Νοσοκομείου και την διασφάλιση των 

συμφερόντων των συνδεδεμένων μερών. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να βοηθά, να συνεργάζεται, να πληροφορεί και να 

συντονίζει τις εργασίες των εξωτερικών ελεγκτών κάτι άλλωστε που ορίζεται και στο Διεθνές 

Πρότυπο Διεξαγωγής 2050 και στην συμβουλευτική οδηγία 2050-1 έτσι ώστε όλες οι 

λειτουργίες να καλύπτονται ελεγκτικά περιορίζοντας στο ελάχιστο, τυχόν επαναλήψεις 

ελεγκτικών εργασιών, αλλά και το κόστους του εξωτερικού ελέγχου, γι’ αυτό πριν την 

διεξαγωγή του εξωτερικού ελέγχου πρέπει να προηγείται συζήτηση με τον Υπεύθυνο του 

Εσωτερικού Ελέγχου.  Όταν ο εσωτερικός έλεγχος διενεργείται σε υψηλό επίπεδο και είναι 

αποτελεσματικός τότε δικαιολογείται περιορισμός των ελεγκτικών εργασιών του εξωτερικού 

ελέγχου το οποίο συμβάλει στην μείωση του κόστους του εξωτερικού ελέγχου και πρέπει να 

εκτιμάτε και να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από την Διοίκηση.   

Όταν οι ελεγκτές (εσωτερικοί και εξωτερικοί) συνεργάζονται και συζητούν μεταξύ τους 

τις εμπειρίες τους, ανταλλάσουν απόψεις και πληροφορίες στο πλαίσιο των εργασιών τους 

για τα ευρήματα του ελέγχου, τις ελεγκτικές προσεγγίσεις, την μελέτη των εκθέσεων καθώς 

και για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου με τον συντονισμό και την βοήθεια της Επιτροπής 

Ελέγχου επιτυγχάνεται υψηλό επίπεδο συνεργασίας που βοηθάει στην βελτίωση των κανόνων 

λειτουργίας του Νοσοκομείου στα πλαίσια της διακυβέρνησης διασφαλίζοντας έτσι τα 
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συμφέροντα της Διοίκησης, του Νοσοκομείου και των συνδεδεμένων μερών (Παπαστάθης, 

2014; Λουμιώτης, 2013; Βαρβατσουλάκης, 2002; Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013).   

 

 

3.14   Η Έννοια του Κινδύνου 
 

Κίνδυνο για ένα Νοσοκομείο αποτελεί η απειλή ότι ένα γεγονός ή ένα συμβάν ή μια 

δραστηριότητα ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την επίτευξη των στόχων του 

(Παπαστάθης, 2014). Η έννοια του κινδύνου μπορεί να διαφέρει μεταξύ οικονομικών 

μονάδων διότι συνδέεται τόσο με την πιθανότητα ότι δεν θα συμβεί κάτι καλό όσο και με την 

απειλή ότι κάτι δυσμενές ή με αρνητικές συνέπειες θα προκύψει (Κουτούπης, 2009). 

Κίνδυνοι ενδέχεται να απειλούν όλες τις λειτουργίες, μερικές όμως διατρέχουν αυξημένο 

κίνδυνο σε σχέση με άλλες. Η επιτυχία της Διοίκησης ενός Νοσοκομείου η οποία άλλωστε 

έχει και την κύρια ευθύνη εντοπισμού και διαχείρισης των κινδύνων έγκειται όχι τόσο στην 

αποφυγή ή μετακύλυση των κινδύνων σύμφωνα με την σύγχρονη τακτική αλλά στην σωστή 

διαχείρισής τους μέσω της χάραξης της κατάλληλης στρατηγικής βάσει των κινδύνων. Για να 

επιτευχθεί αυτό απαιτείται σχεδόν άριστη γνώση του εξωτερικού περιβάλλοντος 

(ανταγωνισμός, νομοθεσία, αρχές κλπ), του εσωτερικού περιβάλλοντος (λειτουργίες, 

δραστηριότητες) και τη λειτουργία καταλλήλων Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου, οργάνων 

ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος) και εποπτικών οργάνων (Επιτροπή Ελέγχου & Κινδύνων) που 

θα εντοπίζουν και θα ενημερώνουν την Διοίκηση (Παπαστάθης, 2014; Κουτούπης, 2009).  
 

 

3.15 Είδη Κινδύνων 
 

Τα σύγχρονα Νοσοκομεία πρέπει να θέτουν στόχους και να αναπτύσσουν στρατηγικές για να 

τους πετύχουν, όμως στην πορεία μέχρι την επίτευξη τους ανάλογα με την φύση, το μέγεθος, 

την πολυπλοκότητα των λειτουργιών τους, το επιχειρηματικό περιβάλλον και το υφιστάμενο 

νομοθετικό πλαίσιο έρχονται αντιμέτωπα με επιχειρηματικούς κινδύνους οι οποίοι για να 

εντοπιστούν θα πρέπει να μελετηθεί, το επιχειρηματικό, κανονιστικό και νομοθετικό 

περιβάλλον μέσα στο οποίο λειτουργεί το Νοσοκομείο, ο τρόπος μέσω του οποίου 

επιτυγχάνει τους στόχους του, η φύση και η πολυπλοκότητα των λειτουργιών σε όλα τα 

επίπεδα διοίκησης. Τους επιχειρηματικούς κινδύνους (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 11) τους 
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διακρίνουμε σε δύο βασικές κατηγορίες, τους εσωτερικούς κινδύνους που συνδέονται με τις 

λειτουργίες του Νοσοκομείου και οι οποίοι μπορούν να ελεγχθούν από αυτό και τους 

εξωτερικούς κινδύνους οι οποίοι προέρχονται από το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το 

Νοσοκομείο και δεν μπορούν να ελεγχθούν από αυτό. 

 

 

3.16 Αξιολόγηση Κινδύνων 
  

Για τις διοικήσεις των Νοσοκομείων που οργανώνουν την στρατηγική τους σύμφωνα με τους 

κινδύνους που το απειλούν, η αξιολόγηση των κινδύνων θεωρείται η πιο απαραίτητη  

διαδικασία, διότι οι κίνδυνοι εντοπίζονται, αφού έχουν προσδιορισθεί οι στόχοι του 

Νοσοκομείου και συνδέονται με αυτούς. Για τον εσωτερικό έλεγχο, η αξιολόγηση των 

κινδύνων από την διοίκηση θεωρείται επίσης εξαιρετικά σημαντική διαδικασία, αφού 

επηρεάζει την κατάρτιση τόσο του μακροπρόθεσμου (τριετούς) όσο και του βραχυπρόθεσμου 

(ετήσιου) προγράμματος ελέγχου, το οποίο εγκρίνεται από το ανώτερο όργανο Διοίκησης 

(Δ.Σ.) ή από την Επιτροπή Ελέγχου. Εδώ πρέπει να παρατηρήσουμε ότι ο εσωτερικός έλεγχος 

δεν πρέπει να αξιολογεί τους κινδύνους του Νοσοκομείου αντί της διοίκησης, η διοίκηση 

κάνει την δική της αξιολόγηση, ο εσωτερικός έλεγχος την δική του και αφού λάβει υπόψη του 

και την αξιολόγηση της διοίκησης προβαίνει στην κατάρτιση του πλάνου ελέγχου.  

Μια σύγχρονη στρατηγική αξιολόγησης κινδύνων που στηρίζεται σε επιστημονικές 

μεθόδους παρακολούθησης των κινδύνων πρέπει να περιέχει (Κουτούπης, 2009): 

1. Σχέδια ανάπτυξης, καταγραφής και παρακολούθησης της υλοποίησης των στόχων και 

των σκοπών του Νοσοκομείου. 

2. Σχέδια αναγνώρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης των κινδύνων που θεωρείται ότι 

απειλούν το Νοσοκομείο και της σύνδεσης τους μέσω του μοντέλου Enterprise Risk 

Management (ERM)  με τους  επιχειρησιακούς στόχους και σκοπούς.  

3. Σχέδια στρατηγικής διαχείρισης των κινδύνων. 

4. Σχέδια παρακολούθησης των κινδύνων και βελτίωσης των στρατηγικών διαδικασιών 

αντιμετώπισής τους. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων είτε πραγματοποιείται από την διοίκηση με σκοπό την λήψη 

αποφάσεων είτε από τους εσωτερικούς ελεγκτές για την κατάρτιση του πλάνου ελέγχου 

βασίζεται ουσιαστικά στην αξιολόγηση και την βαθμολόγηση διαφόρων παραμέτρων 

κινδύνου οι οποίοι ανάλογα με την βαθμολογία που συγκεντρώνουν προσδιορίζουν το 
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συνολικό αποτέλεσμα του κινδύνου. Στην συνέχεια παραθέτουμε ενδεικτικά διάφορες 

παραμέτρους κινδύνου  που αφορούν (Κουτούπης, 2009): 

 Την ποιότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Νοσοκομείου. 

 Την ποιότητα, την ακεραιότητα και την ανταγωνιστικότητα της Διοίκησης. 

 Το μέγεθος του Νοσοκομείου, της μονάδας ή της δραστηριότητας. 

 Τον τελευταίο έλεγχο που διενεργήθηκε στο Νοσοκομείο είτε από την υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου είτε από άλλους εποπτικούς φορείς. 

 Αλλαγές στα συστήματα πληροφορικής. 

 Αλλαγές στα λογιστικά συστήματα. 

 Την πολυπλοκότητα των λειτουργιών της επιχείρησης. 

 Πρόσφατες αλλαγές προσωπικού σε κρίσιμα και σημαντικά πόστα. 

 Την χρηματοοικονομική κατάσταση του Νοσοκομείου. 

 Πολιτικές παραμέτρους. 

 Την απόσταση από την Κεντρική Διοίκηση. 

 Το εξωτερικό περιβάλλον. 

Η αξιολόγηση των κινδύνων ξεκινάει από του εγγενείς κινδύνους  (Inherent risks) οι 

οποίοι έχουν πιθανότητα να εμφανιστούν από την μη εμπλοκή της διοίκησης και την μη 

εγκατάσταση δικλείδων ασφαλείας, καθώς και από τα γεγονότα που μπορούν εύκολα να 

προβλεφθούν και ολοκληρώνεται με τους υπολειμματικούς κινδύνους  (Residual risks) 

αυτούς δηλαδή που απομένουν αφού ληφθούν υπόψη οι ενέργειες που έλαβε η διοίκηση για 

να αντιμετωπίσει τους κινδύνους μέσω της εγκατάστασης δικλείδων ασφαλείας οι οποίες 

περιορίζουν τις πιθανότητες εμφάνισης τους καθώς και από τα γεγονότα που δύσκολα 

μπορούν να προβλεφθούν. Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η δημοσίευση της συνολικής 

εκτίμησης και αξιολόγησης των κινδύνων και της έκφρασης γνώμης για το Σύστημα 

Εσωτερικού Ελέγχου στην ετήσια έκθεση προς την ανώτερη διοίκηση.  

 

 

3.17 Διαχείριση Κινδύνων 
 

Η διαχείριση των κινδύνων η οποία αποτελεί ευθύνη του Δ.Σ. του Νοσοκομείου έχει να κάνει 

με τον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τις διαδικασίες ελέγχου που εφαρμόζει βάσει των 

στοιχείων που έχουν προκύψει από τις διαδικασίες αξιολόγησης κινδύνων. Γι’ αυτό και η 

διαχείριση των κινδύνων αποτελεί μια πιο ευρεία διαδικασία μέρος της οποίας αποτελεί η 
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αξιολόγηση των κινδύνων. Για να μπορεί το Δ.Σ. να αναγνωρίζει, να εκτιμά και να 

διαχειρίζεται τους κινδύνους στα πλαίσια της διακυβέρνησης θα πρέπει να καθορίζει 

συγκεκριμένη μεθοδολογία σχετικά με την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της. Σύμφωνα με 

την μεθοδολογία ERM (2004) που ενοποιεί τις βασικές αρχές μεθοδολογίας για την 

αξιολόγηση και την διαχείριση των κινδύνων και  υιοθέτει μια κοινή γλώσσας επικοινωνίας 

μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών, θεωρείται βέλτιστη πρακτική για την συστηματική 

προσέγγιση των κινδύνων που απειλούν ένα Νοσοκομείο η παρακάτω σειρά ενεργειών 

(Κουτούπης, 2009; Λουμιώτης, 2013): 

 Αναγνώριση και η αξιολόγηση του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

 Καθορισμός και η καταγραφή των επιχειρησιακών στόχων. 

 Αναγνώριση γεγονότων με θετική ή αρνητική επίδραση στην επίτευξη των στόχων του. 

 Αξιολόγηση των κινδύνων σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους. 

 Αντιμετώπιση των κινδύνων ανάλογα με το αποδεκτό επίπεδο αποδοχής των συνεπειών 

των κινδύνων που μπορεί να αντέξει το Νοσοκομείο. 

 Εγκαθίδρυση δικλείδων ασφαλείας (σημείων ελέγχου) για την αντιμετώπιση τους  

 Εγκαθίδρυση διαδικασιών, πρακτικών πληροφόρησης και επικοινωνίας  στο εσωτερικό 

και στο εξωτερικό περιβάλλον του Νοσοκομείου.  

 Εγκαθίδρυση επισκόπησης των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων από την διοίκηση ή 

από την Επιτροπή διαχείρισης κινδύνων ή την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Χρησιμοποίηση ειδικών τεχνικών, νομικών, συμβούλων για τον εντοπισμό και την 

εξειδίκευση κινδύνων. 

 Μέτρηση με επιστημονική προσέγγιση, της πιθανότητας να εμφανιστούν πραγματικά οι 

κίνδυνοι, των επιπτώσεων τους ποσοτικά και το κόστος για το Νοσοκομείο. 

 Καθορισμός των τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων. 

Κατά τον Κουτούπη (2009) «απαραίτητο συστατικό για την αποτελεσματική διαχείριση 

του κινδύνου αποτελεί η ύπαρξη κατάλληλου πλαισίου για την οργάνωση και λειτουργία της 

επιχείρησης (έλεγχος περιβάλλοντος) το οποίο θα εξασφαλίζει την δυνατότητα 

αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο από πάνω προς τα κάτω όσο και από κάτω προς τα πάνω 

σε ολόκληρο το Νοσοκομείο. Το κατάλληλο πλαίσιο για την αξιολόγηση των κινδύνων μέσω 

επικοινωνίας εντός του Νοσοκομείου πρέπει να αναφέρεται: 

 Σε συγκεκριμένες πολιτικές και διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων με ξεκάθαρα όρια 

αποδοχής. 

 Σε κατάλληλους μηχανισμούς συζήτησης και του τρόπου αντιμετώπισης των κινδύνων.  
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 Στην κατάλληλη εξουσιοδότηση που πρέπει να έχουν συγκεκριμένα ανώτερα 

διευθυντικά στελέχη για να διαχειρίζονται τους κινδύνους και να μπορούν να λαμβάνουν 

αποφάσεις μέσα σε συγκεκριμένα - οριοθετημένα πλαίσια.  

 Στον τρόπο μέσω του οποίου θα γνωστοποιηθούν στο προσωπικό τόσο οι 

αναλαμβανόμενοι  κίνδυνοι όσο και ο ρόλο τους στην αξιολόγηση και διαχείριση τους  

ανάλογα με την ιεραρχική τους θέση. 

 Σε κατάλληλους μηχανισμούς επισκόπησης και παρακολούθησης των διαδικασιών 

διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων.  

Δεύτερη σημαντική παράμετρος στην διαχείριση των κινδύνων αποτελούν οι 

στρατηγικές που έχει στην διάθεσή της η διοίκηση του Νοσοκομείου για να αντιμετωπίσει 

τους κινδύνους και οι οποίες είναι οι παρακάτω (Κουτούπης, 2009; Λουμιώτης, 2013): 

 Αποφυγή των κινδύνων με την ανάπτυξη-υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών. 

 Μείωση των κινδύνων με την εξαφάνιση (ή τον περιορισμό) των κυριότερων αιτιών 

δημιουργίας του ή με τον περιορισμό της πιθανότητας να εμφανιστεί ή  με τον 

περιορισμό των άμεσων συνεπειών του ή με την υιοθέτηση επαρκούς και 

αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου και την εκπαίδευση του προσωπικού κλπ. 

 Μεταβίβαση των κινδύνων με την ασφάλισης τους μέσω ασφαλιστικών συμβολαίων,  

την σύναψη παραγώγων για αντιστάθμιση των κινδύνων κλπ. 

 Αποδοχή των κινδύνων ως αναπόφευκτοι, καθορίζοντας το εύρους του κινδύνου. 

Μια στρατηγική διαχείρισης επιχειρηματικών κινδύνων για να θεωρείται 

αποτελεσματική θα πρέπει να περιλαμβάνει όλους τους κινδύνους από την κορυφή μέχρι την 

βάση της διοικητικής ιεραρχίας, διότι κάθε επίπεδο της διοικητικής πυραμίδας αναλαμβάνει 

και χαρακτηρίζεται από διαφορετικούς κινδύνους, έτσι τα ανώτερα ιεραρχικά στελέχη του 

Νοσοκομείου είναι επιφορτισμένα με την λήψη σημαντικών στρατηγικών αποφάσεων, τα 

στελέχη στο επιχειρησιακό επίπεδο έχουν να  αντιμετωπίζουν συγκρούσεις συμφερόντων ως 

προς την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων,  τα στελέχη που διαχειρίζονται τα έργα του 

Νοσοκομείου αντιμετωπίζουν κινδύνους ως προς την ανάπτυξη, εφαρμογή και 

παρακολούθησή τους και τέλος τα στελέχη της πρώτης γραμμής που εφαρμόζουν καθημερινά 

τις πολιτικές και τις διαδικασίες έχουν να αντιμετωπίσουν κινδύνους που σχετίζονται με την 

ποιότητα, το κόστος, την εξυπηρέτηση, την διαχείριση προσωπικού κλπ. 
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3.18 Ελεγκτικός Κίνδυνος 
 

Ο συνολικός ελεγκτικός κίνδυνος  (AR) σύμφωνα με τα ΔΠΕ ταυτίζεται με την πιθανότητα ο 

ελεγκτής να διατυπώσει μη κατάλληλη ελεγκτική γνώμη όταν οι οικονομικές καταστάσεις 

περιλαμβάνουν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις. Δηλαδή ο ελεγκτής, εν αγνοία του, να 

αποτύχει να εντοπίσει λάθη και παραλείψεις που περιέχονται στις οικονομικές καταστάσεις 

ώστε να διαφοροποιήσει την γνώμη του. Ο ελεγκτής πρέπει να σχεδιάζει και να διενεργεί τον 

έλεγχό του με σκοπό να μειώνει τον ελεγκτικό κίνδυνο σε ένα χαμηλό αποδεκτό επίπεδο 

σύμφωνα με τον στόχο του ελέγχου. Ο ελεγκτής εφόσον δεν έχει τρόπο να μηδενίσει τον 

ελεγκτικό κίνδυνο, προσπαθεί να τον μειώσει σχεδιάζοντας και εκτελώντας τις απαραίτητες 

ελεγκτικές διαδικασίες με σκοπό να αποκτήσει επαρκή και κατάλληλη τεκμηρίωση που θα 

τον βοηθήσει να εξάγει εύλογα συμπεράσματα στα οποία θα στηριχθεί για να διατύπωση την 

γνώμη του. Ο ελεγκτής αποκτά εύλογη διασφάλιση μόνο όταν μειώνει τον ελεγκτικό κίνδυνο 

σε ένα αποδεκτά χαμηλό επίπεδο. Στα πλαίσια του ελέγχου ο ελεγκτής πρέπει να διατηρεί 

χαμηλό κίνδυνο στο ότι η γνώμη που θα εκφράσει δεν είναι κατάλληλη ή πρέπει να αποκτά 

την διασφάλιση ότι οικονομικές καταστάσεις είναι απαλλαγμένες από ουσιώδη σφάλματα ή 

παραλείψεις. Η μείωση του ελεγκτικού κινδύνου και η απόκτηση ελεγκτικής διασφάλισης 

έχουν το ίδιο αποτέλεσμα.  

Όταν ο ελεγκτικός κίνδυνος θεωρείται ότι είναι υψηλός απαιτούνται περισσότερα και 

αξιόπιστα ελεγκτικά τεκμήρια και διαδικασίες που πρέπει να εκτελεστούν, πρέπει να  

χρησιμοποιηθούν μεγαλύτερα δείγματα ενώ θα πρέπει να αναλυθεί η σχέση των άμεσων 

ελεγκτικών διαδικασιών που πρέπει διενεργηθούν και των διαδικασιών των δικλείδων 

ασφαλείας καθώς και της σχέσης των διαδικασιών αναλυτικής διερεύνησης με τις 

λεπτομερείς ελεγκτικές διαδικασίες, δηλαδή όσο υψηλότερος είναι ο ελεγκτικός κίνδυνος 

ενός έργου τόσο μεγαλύτερής έκτασης είναι η ελεγκτική εργασία που πρέπει να εκτελεστεί.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω μπορούμε να ισχυριστούμε ότι σε επίπεδο λογαριασμού ή 

κατηγορίας συναλλαγών ο ελεγκτικός κίνδυνος αποτελείται από δύο συστατικά (βλέπε 

Παράρτημα Πίνακα 12) (Λουμιώτης, 2013): 

1. Τον κίνδυνο οι οικονομικές καταστάσεις να περιέχουν ουσιώδη σφάλματα ή παραλείψεις 

λόγω μη ύπαρξης δικλείδων ασφαλείας (συστημάτων εσωτερικού ελέγχου) ή παρόλο που 

υπάρχουν να αδυνατούν να εντοπίσουν τα ουσιώδη σφάλματα ή τις παραλείψεις και 

2. Τον κίνδυνο ο ελεγκτής κατά την διάρκεια του ελέγχου του να μην μπορέσει να  

εντοπίσει τα ουσιώδη σφάλματα ή τις παραλείψεις. 
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Ο ελεγκτής κατά τον έλεγχο του προσπαθεί να σιγουρευτεί ότι πέραν ενός ποσοστού 

ελεγκτικού κινδύνου π.χ 6% δεν υπάρχει κίνδυνος η γνώμη του να είναι εσφαλμένη. 

Διαφορετικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι κατά 94% εξασφαλίζει με βεβαιότητα (ελεγκτική 

βεβαιότητα) ότι η γνώμη του επί των οικονομικών καταστάσεων είναι ορθή. Ο ελεγκτής 

επειδή δεν μπορεί να είναι σίγουρος 100% για κανένα συμπέρασμα δεν μπορεί να ορίσει ως 

ποσοστό ελεγκτικής βεβαιότητας το 100% διότι κινδυνεύει να κατηγορηθεί για αμέλεια αφού 

δεν υπάρχει λόγος διενέργειας ελέγχου. Ο ελεγκτικός κίνδυνος μπορεί να εφαρμοστεί σε 

οποιοδήποτε ποσοστό, οι ελεγκτές συνήθως ορίζουν ένα ποσοστό κινδύνου μεταξύ 4% και  

6% σύμφωνα με το οποίο σχεδιάζουν τις ελεγκτικές τους διαδικασίες. 

Ο ενιαίος ελεγκτικός κίνδυνος αποτελείται από τρία συστατικά (Λουμιώτης, 2013) : 

1. Τον εγγενή κίνδυνο (Inherent Risk - IR) 

2. Τον Κίνδυνο Δικλείδων (Control Risk - CR) 

3. Τον Κίνδυνο μη εντοπισμού (Detection Risk - DR) 

Αν αυτούς τους τρείς κίνδυνους τους πολλαπλασιάσουμε μεταξύ τους μας δίνουν τον 

Ενιαίο Ελεγκτικό Κίνδυνο (Audit Risk - AR) δηλαδή ισχύει η σχέση : 

 

=      ⇒ =    

 

Από την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι όσο ο ελεγκτικός κίνδυνος μικραίνει (δηλαδή το 

AR μειώνεται) τόσο περισσότερη ελεγκτική εργασία απαιτείται να διενεργηθεί για να μειωθεί 

ο κίνδυνος μη αποκάλυψης (το IR & CR αυξάνονται). Υπολογίζοντας τον κίνδυνο μη 

εντοπισμού υπολογίζουμε την πιθανότητα (πχ 25%) ένα σημαντικό λάθος ή μια παράλειψη ή 

μια απάτη να μην αποκαλυφθεί. Τα ποσοτικά όρια του εγγενούς κινδύνου και του κινδύνου 

δικλείδων υπολογίζονται με την βοήθεια ειδικών στατιστικών μοντέλων (Καζαντζής, 2006) 

αλλά και σύμφωνα με την επαγγελματική κρίση του ελεγκτή αφού δεν υφίσταται κάποιος 

κανόνας για αυτό τον σκοπό (Λουμιώτης, 2013). 

Οι συνδυασμοί των παραμέτρων του ελεγκτικού κινδύνου που χρησιμοποιούνται για τον 

υπολογισμό του επιπέδου του κινδύνου μη εντοπισμού απεικονίζονται στους παρακάτω 

πίνακες από τον οποίους προκύπτει ότι: 

 όταν ο εγγενής κίνδυνος και ο κίνδυνος δικλείδων είναι υψηλοί τότε το επίπεδο του 

κινδύνου μη εντοπισμού πρέπει να είναι χαμηλό ώστε ο ελεγκτικός κίνδυνος να μειωθεί 

σε ένα χαμηλά αποδεκτό επίπεδο     
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 όταν ο εγγενής κίνδυνος και ο κίνδυνος δικλείδων είναι χαμηλοί τότε ο ελεγκτής ή θα 

πρέπει να δεχθεί υψηλότερο κίνδυνο μη εντοπισμού ή θα πρέπει να τον μειώσει σε ένα 

χαμηλά αποδεκτό επίπεδο.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.19 Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην Διαχείριση Κινδύνων του 

Δημόσιου Νοσοκομείου 
 

Στο πλαίσιο της σύγχρονης διοίκησης και διακυβέρνησης ο Εσωτερικός Έλεγχος συνδέεται 

με τους επιχειρηματικούς κινδύνους που απειλούν ένα Νοσοκομείο καθώς συμβάλει στην 

διαχείριση για τον περιορισμό τους σε σημαντικό βαθμό. Για να συμβάλουν στην μείωση των 

κινδύνων, οι εσωτερικοί ελεγκτές θα πρέπει να βρίσκονται σε διαρκή και εξειδικευμένη 

εκπαίδευση ώστε να μπορούν να εντοπίζουν τους σημαντικούς κινδύνους και να ερμηνεύουν 

τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να βλάψουν το Νοσοκομείο. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 

παρέχουν ασφάλεια στην Διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου εφόσον μπορούν να 

κατανοούν, να διαχειρίζονται να ποσοτικοποιούν και να υποδεικνύουν τον τρόπο και το 

κόστος διαχείρισης των κινδύνων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές μόνο συμβάλουν και 

διευκολύνουν στην διαχείριση των κινδύνων και δεν πρέπει να επωμίζονται την ευθύνη για 

λογαριασμό της Διοίκησης στο να εντοπίζουν, να αξιολογούν και να διαχειρίζονται τους 

Σενάρια 

Ενιαίος Ελεγκτικός 

Κίνδυνος 

Εγγενής 

Κίνδυνος 

Κίνδυνος 

Δικλείδων 

Κίνδυνος μη 

εντοπισμού 

AR IR CR DR 

1 Πολύ  Χαμηλός Υψηλός Υψηλός Χαμηλός 

2 Χαμηλός Χαμηλός Υψηλός Μέτριος 

3 Μέτριος Υψηλός Χαμηλός Μέτριος 

Πίνακας 13: Ελεγκτικός Κίνδυνος,  Πηγή: Καζαντζής, 2006 

Σε
νά

ρι
α Ενιαίος Ελεγκτικός 

Κίνδυνος 

Εγγενής 

Κίνδυνος 

Κίνδυνος 

Δικλείδων 

Κίνδυνος μη 

εντοπισμού 
Ποσότητα Αποδεικτικών 

Στοιχείων που απαιτούνται 
AR IR CR DR 

1 Υψηλός Χαμηλός Χαμηλός Υψηλός Μικρή 

2 Χαμηλός Χαμηλός Χαμηλός Μέτριος Μεσαία 

3 Χαμηλός Υψηλός Υψηλός Χαμηλός Υψηλή 

4 Υψηλός Χαμηλός Μέτριος Μέτριος Μεσαία 

Πίνακας 14:  Ελεγκτικός Κίνδυνος,  Πηγή: Καραγιώργος και άλλοι, 2007 
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κινδύνους, ευθύνη που ανήκει αποκλειστικά στην ανώτερη Διοίκηση του Νοσοκομείου. Η 

συμβολή τους αυτή επιτυγχάνεται μέσω της διαρκούς και επαρκούς αξιολόγησης των 

Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου που διασφαλίζει ότι οι λειτουργίες και οι διαδικασίες που 

εφαρμόζει το Νοσοκομείο είναι αποδοτικές και αποτελεσματικές. Κάθε Νοσοκομείο πρέπει 

να διατηρεί και να εφαρμόζει ένα πλαίσιο που να αναφέρεται στην διαχείριση κινδύνων, όταν 

αυτό δεν υφίσταται, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να το γνωστοποιεί στην Διοίκηση. 

Η σωστή οργάνωση ενός συστήματος εσωτερικού έλεγχου στα δημόσια Νοσοκομεία και 

η επιτήρησή του από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να βοηθήσει στην ορθή 

αντιμετώπιση των κινδύνων αλλά και στην βελτίωση της λειτουργίας των Νοσοκομείων 

στους παρακάτω τομείς (Βαρβατσουλάκης, 2002): 

1. Στην αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών στα Νοσοκομεία μέσω του ελέγχου 

των αποκλίσεων των εσόδων και των εξόδων από τον προϋπολογισμό, του κόστους 

μισθοδοσίας και της συμμετοχής των εσωτερικών ελεγκτών σε επιτροπές.  

2. Στον έλεγχο και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των αποθεμάτων ως 

προς τις διαδικασίες προμήθειας, παραλαβής και παράδοσης, παρακολούθησης και 

φύλαξης μέσω της φυσικής απογραφής και του έλεγχου των λογιστικών βιβλίων και του 

μητρώου παγίων. 

3. Στην εφαρμογή συστήματος συγκριτικής ανάλυσης μεγεθών ομοειδών Νοσοκομείων 

μέσω δεικτών ανάλυσης λειτουργικών μεγεθών από κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου 

Υγείας για την αποκάλυψη της δυναμικότητα και των αναγκών πράγμα που θα  βοηθήσει 

στην αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία ομοειδών και γειτονικών Νοσοκομείων. 

4. Στον εντοπισμός ανήθικων οικονομικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων (χρηματισμός, 

παράνομα ιδιωτικά ιατρεία κλπ) μέσω της εφαρμογή δικλείδων ασφαλείας και της 

ενημέρωση της Διοίκησης για απόδοση ευθυνών. 

5. Στη βελτίωση της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης είτε με την δημιουργία 

εγχειριδίου νοσηλευτικών διαδικασιών είτε με την λειτουργία συστημάτων ελέγχου της 

ποιότητας, είτε με φύλλα αξιολόγησης της περίθαλψης των ασθενών. 

6. Στη διασφάλιση της ορθολογικής χρέωσης των υλικών στους ασθενείς μέσω της τήρησης 

ιατρικών πρωτοκόλλων και του ελέγχου τυχόν αποκλίσεων από αυτά, ώστε να 

περιοριστεί η υπερσυνταγογράφιση και η πραγματοποίηση περιττών εξετάσεων. 

7. Στην εκπαίδευση προσωπικού σε διαδικαστικά θέματα από τους εσωτερικούς ελεγκτές 

ώστε να ενημερώνεται για τις προβλεπόμενες διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί αλλά 

και για να λύνονται απορίες και προβλήματα.  
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8. Στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους εσωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι λόγω 

της φύσης της δουλειάς τους σχηματίζουν γενική άποψη σχετικά με την λειτουργία του 

Νοσοκομείου πράγμα που τους δίνει την δυνατότητα να προσφέρουν σημαντική βοήθεια 

στην διοίκηση του Νοσοκομείου όχι μόνο σε λογιστικά αλλά και σε λειτουργικά ή 

διοικητικά θέματα στα πλαίσια πάντα των προτύπων για τον Εσωτερικό Έλεγχο.  

9. Στην οργάνωση των λογιστικών, οικονομικών, μηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών 

του Νοσοκομείου. 

10. Στην καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων, ευθυνών και αξιοποίησης του προσωπικού 

καθώς και στην επαρκή στελέχωση των τμημάτων. 

11. Στην παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και παροχής των ιατρικών, 

νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

Στο επόμενο κεφάλαιο θα περιγράψουμε τις διαδικασίες ενός πρότυπου συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου που πρέπει να εφαρμόζεται στα δημόσια Νοσοκομεία. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ 
 

 

4.1 Εισαγωγή 
 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφεται ένα πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου, αναλυτικό, και 

διευρυμένο που καλύπτει όλες τις δραστηριότητες ενός δημόσιου Νοσοκομείου και το οποίο 

συνδυάζει, την τρέχουσα διεθνή πρακτική του εσωτερικού ελέγχου και το υφιστάμενο 

εγχώριο κανονιστικό πλαίσιο απαλλαγμένο από τις αδυναμίες του και την γενικότητα του.  

Είναι προσαρμοσμένο στις λειτουργικές ανάγκες των δημόσιων Νοσοκομείων της Ελλάδας 

και μπορεί να εφαρμοστεί άμεσα και αποτελεσματικά σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας 

σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Τα βήματα (διαδικασίες) που πρέπει να ακολουθούνται κατά 

την διενέργεια του ελέγχου από τους εσωτερικούς ελεγκτές για κάθε δραστηριότητα του 

Νοσοκομείου περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω, σε ξεχωριστή ενότητα για κάθε 

δραστηριότητα. 

 

 

4.2 Διαδικασία Ελέγχου Διοικητή - Διοικητικού Συμβουλίου  
 

Για τον έλεγχο της διοίκησης πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Παπαστάθης, 2014): 

1. Να ελέγχεται αν τηρείται βιβλίο πρακτικών Δ.Σ., αν είναι ενημερωμένο με όλες τις 

αποφάσεις καθώς και αν τα φύλλα του φέρουν συνεχόμενη αρίθμηση. 

2. Να ελέγχεται αν οι αποφάσεις που περιγράφονται στα πρακτικά του Δ.Σ. μεταφέρθηκαν 

σωστά στις αποφάσεις του Δ.Σ. που εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα 

Διαύγεια. 

3. Να ελέγχεται αν όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

4. Να επισκοπούνται οι αποφάσεις του Δ.Σ. και καταγράφονται οι σημαντικότερες. 

5. Να ελέγχεται αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν γνώση των θεμάτων που θα 

συζητηθούν πριν την συνεδρίαση. 
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6. Να ελέγχεται αν απουσιάζουν συχνά μέλη ειδικά όταν πρόκειται να ληφθούν αποφάσεις 

για σημαντικά θέματα. 

7. Να ελέγχεται αν το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου έχει εγκριθεί από το Δ.Σ.  

8. Να ελέγχεται αν όλα τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν γνώση των εκθέσεων του εσωτερικού 

και του εξωτερικού ελεγκτή. 

9. Να ελέγχεται αν τα μέλη του Δ.Σ. έχουν συμφέροντα που αντίκειται στην θέση που 

κατέχουν στο Νοσοκομείο. 

 

 

4.3 Διαδικασία Ελέγχου Οργανισμού και Κανονισμού Λειτουργίας 
 

Για τον έλεγχο του Οργανισμού (καταστατικού) και του κανονισμού λειτουργίας πρέπει να 

διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Παπαστάθης, 2014): 

1. Να ελέγχεται αν έχει θεσπιστεί και εγκριθεί από το Δ.Σ. κανονισμός λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. 

2. Να ελέγχεται αν υπάρχει Οργανισμός που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Υγείας.  

3. Να ελέγχεται αν υπάρχει οργανόγραμμα για όλο το Νοσοκομείου, για κάθε τμήμα αυτού 

και αν αυτό προβλέπει Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου. 

4. Να ελέγχεται αν στο κανονισμό λειτουργίας υπάρχουν δείκτες που μετρούν την 

αποδοτικότητα των τμημάτων του Νοσοκομείου. 

5. Να ελέγχεται αν στον κανονισμό λειτουργίας υπάρχουν εγχειρίδια διαδικασιών για όλες 

τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου και αν αυτά τηρούνται. 

6. Να ελέγχεται αν στον κανονισμό λειτουργίας περιγράφονται οι θέσεις για όλα τα επίπεδα 

διοίκησης και προσδιορίζονται με σαφήνεια τα καθήκοντα, οι εξουσίες και οι ευθύνες. 

7. Να ελέγχεται πόσο συχνά αναθεωρείται ο κανονισμός λειτουργίας. 

8. Να ελέγχεται αν έχουν θεσπιστεί κατάλληλες τεχνικές και μέθοδοι αξιολόγησης τόσο σε 

επίπεδο τμημάτων όσο και σε επίπεδο στελεχών. 

9. Να ελέγχεται αν όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου διαθέτουν διεθνή πιστοποιητικά 

ποιότητας (ISO), αν λειτουργούν σύμφωνα με αυτά καθώς και αν οι διαδικασίες που 

προβλέπονται από αυτά έχουν ενσωματωθεί στον κανονισμό λειτουργίας του 

Νοσοκομείου. Σε αντίθετη περίπτωση πρέπει να διερευνάται το γιατί και να εγγράφεται 

σχετική παρατήρηση στην έκθεση ελέγχου. 
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4.4 Διαδικασία Ελέγχου της Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσίας 
 

4.4.1 Γραφείο Κίνησης Ασθενών 
 

Για τον έλεγχο του γραφείου κίνησης ασθενών πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες ως προς την τακτική εισαγωγή των ασθενών στο Νοσοκομείο 

(Υπουργείο Υγείας, 2015): 

1. Να ελέγχεται αν ο ασθενής την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής προσέρχεται στο Γραφείο 

Κίνησης και επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (όταν είχε εξετασθεί στα 

εξωτερικά ιατρεία).  

2. Να ελέγχεται αν κατά την ολοκλήρωση τη διαδικασίας ταυτοποίησης (ύπαρξη εισαγωγής 

με τα στοιχεία του ασθενή), ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης ενημερώνει το σύστημα 

ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή, και παρακρατεί το βιβλιάριο και ότι άλλο 

σχετικό με την εισαγωγή έντυπο. 

3. Να ελέγχεται η περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκομίσει για διάφορους λόγους το 

ασφαλιστικό του βιβλιάριο αν υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους μέχρι να το 

προσκομίσει.  

4. Να ελέγχεται αν για κάθε άλλο νοσηλευόμενο, που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό 

φορέα, αν υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους πάλι στο Γραφείο Κίνησης.  

5. Να ελέγχεται αν ο αρμόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης συμπληρώνει 

συγκεκριμένη ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής με τυχόν επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν 

συμπληρωθεί, και εκτυπώνει τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής.  

6. Να ελέγχεται αν το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην αντίστοιχη 

κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς. Αν το δεύτερο αντίγραφο 

εισιτηρίου αρχειοθετείται ανά ασφαλιστικό φορέα  για να αποτελέσει  παραστατικό 

στοιχείο λογαριασμού και αν το τρίτο αρχειοθετείται στο Γραφείο Κίνησης. 

7. Να ελέγχεται αν ο χρεωστικός φάκελος του ασθενή που περιλαμβάνει κάρτα χρέωσης 

υλικών, τα barcode χρέωσης εξετάσεων και υλικών και το ατομικό συνταγολόγιο 

ασθενούς δίδεται στον τραυματιοφορέα, από το Γραφείο Κίνησης που μαζί με τον 

ασθενή αποχωρεί για την κλινική και αν ο τραυματιοφορέας παραδίδει το χρεωστικό 

φάκελο στη Προϊσταμένη της κλινικής μαζί με τον ασθενή. 

8. Να ελέγχεται αν για ασφαλισμένο του Ι.Κ.Α, ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης κρατά 

το ασφαλιστικό του βιβλιάριο. Αν το πρώτο αντίγραφο αποστέλλεται στην κλινική (για 
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τον ιατρικό φάκελο) και αν τα δύο αντίγραφα του εκτυπωμένου εισιτηρίου εισαγωγής το 

Γραφείο Κίνησης τα παραπέμπει στον ελεγκτή γιατρό του Ι.Κ.Α για προσυπογραφή. 

9. Να ελέγχεται στη συνέχεια αν τα εισιτήρια του Ι.Κ.Α που επιστρέφονται στο Γραφείο 

Κίνησης παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών ώστε να αποτελούν, το μεν ένα 

παραστατικό στοιχείο που θα συνοδεύει την υποβολή του μηνιαίου λογαριασμού (από το 

Λογιστήριο Ασθενών), το δε άλλο αν αρχειοθετείται.     

10. Να ελέγχεται αν στο τέλος της ημέρας ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης εκτυπώνει 

ημερήσια συνολική κατάσταση εισαγωγών καθώς και αναλυτική ανά κλινική και 

ασφαλιστικό ταμείο, την οποία αποστέλλει στη Διοίκηση για ενημέρωση.  

11. Για τις έκτακτες εισαγωγές η διαδικασία αυτή ακολουθείται από το Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών.  

Για τον έλεγχο του γραφείου κίνησης ασθενών πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες ως προς την έκδοση εξιτηρίου από το Νοσοκομείο (Υπουργείο 

Υγείας, 2015): 

1. Να ελέγχεται αν μετά τις 12:00 καθημερινά, παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης (από 

βοηθούς θαλάμου), τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των τμημάτων. 

2. Να ελέγχεται αν τα εξιτήρια αυτά καταχωρούνται στο σύστημα (δυνατότητα ενημέρωσης 

και από την γραμματεία της κάθε κλινικής) και μένουν σε αναμονή. 

3. Να ελέγχεται αν ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στο χώρο του Γραφείου Κίνησης 

και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, ασφαλιστικά, διοικητικά). 

4. Να ελέγχεται αν με την ολοκλήρωση της οικονομικής τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων 

του ασθενή, ο υπάλληλος του γραφείου εκδίδει και τυπώνει το εξιτήριο (τριπλότυπο). Με 

το τρόπο αυτό κλείνει η κατάσταση αναμονής του ηλεκτρονικού εξιτηρίου. 

5. Να ελέγχεται αν στη συνέχεια παραδίδει το εξιτήριο μαζί με το βιβλιάριο στον ασθενή (ή 

τον συνοδό). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ στους οποίους 

κρατείται το βιβλιάριο μέχρι να ελεγχθεί από το γιατρό - ελεγκτή του οργανισμού (ΙΚΑ). 

6. Να ελέγχεται αν για λόγους μείωσης γραφειοκρατίας, είναι δυνατό να  εκδίδεται 

βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα με το εξιτήριο. 

7. Να ελέγχεται αν στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι πρέπει ο ασθενής να 

μεταφερθεί στην οικία του με ασθενοφόρο, συμπληρώνει αίτηση μεταφοράς από το 

Ε.Κ.Α.Β και μια ημέρα πριν την έξοδο, το Γραφείο Κίνησης την αποστέλλει με 

τηλεομοιοτυπία (Φαξ) στο Ε.Κ.Α.Β.        

8. Να ελέγχεται αν στο τέλος της ημέρας το Γραφείο Κίνησης τυπώνει κατάσταση 

εξιτηρίων με ονοματεπώνυμο, ασφαλιστικά στοιχεία, ημέρες νοσηλείας, διάγνωση κ.λπ.  
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9. Να ελέγχεται αν αρχειοθετούνται όλα τα εξιτήρια (λευκό απόκομμα) ανά Ασφαλιστικό 

Ταμείο.    
 

Για τις ημέρες Σάββατο και Κυριακή ή και για αργίες, ακολουθείται η ίδια διαδικασία 

από τους υπαλλήλους του Γραφείου Κίνησης (για τα Νοσοκομεία που έχουν αποφασίσει να 

εφημερεύει το Γραφείο Κίνησης Ασθενών).  

 

 

4.4.2 Τμήμα Διατροφής - Διαχείριση Τροφίμων (Αποθήκη-Μαγειρία) 
 

Για τον έλεγχο του τμήματος διατροφής και διαχείρισης τροφίμων πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες: 

1. Να ελέγχεται αν το τμήμα τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και εάν έχει οριστεί υπόλογος. 

2. Να ελέγχεται αν καταρτίζεται πρόγραμμα διατροφής, το χρονικό διάστημα που καλύπτει 

και αν εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. 

3. Να ελέγχεται αν το ποσοτολόγιο για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων των τροφίμων 

που απαιτούνται για τα γεύματα είναι εγκεκριμένο από το Δ.Σ. 

4. Να ελέγχεται αν προσδιορίζεται καθημερινά η δύναμη των συσσιτούντων (ασθενών, 

ιατρών και λοιπού προσωπικού που δικαιούνται διατροφή) και με ποια παραστατικά. 

5. Να ελέγχεται αν συντάσσονται δελτία εισαγωγής και εξαγωγής των υλικών της αποθήκης 

και εάν έχει οριστεί υπόλογος. 

6. Να ελέγχεται η διαδικασία με την οποία τα υλικά δίνονται από την αποθήκη στους 

μάγειρες για την προετοιμασία των γευμάτων. 

7. Να ελέγχεται αν πραγματοποιούνται περιοδικά, κλεισίματα του βιβλίου αποθήκης και 

συμφωνία πραγματικού και λογιστικού υπολοίπου, απογραφές στην αποθήκη τροφίμων 

καθώς και αν τακτοποιούνται τα πλεονάσματα/ελλείμματα και με ποια διαδικασία. 

8. Να ελέγχεται αν υπάρχει απόφαση της διοίκησης που να προσδιορίζει τα αποθέματα 

ασφαλείας. 

9. Να ελέγχεται αν κατά την παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή παραβρίσκονται τα 

μέλη της επιτροπής παραλαβής ώστε να προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, τα 

οποία υπογράφουν τα πρωτόκολλα παραλαβής. 

10. Να ελέγχεται αν τα αποθέματα προστατεύονται έναντι φυσικής καταστροφής, εάν η 

αποθήκη είναι επαρκώς εξοπλισμένη για την φύλαξη των αποθεμάτων, εάν οι αποθήκες 
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και τα ψυγεία κλειδώνουν και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένα 

άτομα και τέλος ποιοί φέρουν τα κλειδιά της αποθήκης. 

11. Να ελέγχεται αν συμφωνούν τα υπόλοιπα της αποθήκης με τα πραγματικά αποθέματα 

στον χώρο των αποθηκών. 

 

 

4.4.3  Γραφείο Επιστασίας και Διαχείρισης Αποθήκης Ιματισμού 
 

Ο ρόλος του εν λόγω γραφείου είναι να ασκεί εποπτεία τόσο στους υπαλλήλους του 

Νοσοκομείου, στα ιδιωτικά συνεργεία αλλά και να διαχειρίζεται την αποθήκη ιματισμού.  

Για τον έλεγχο του γραφείου επιστασίας και της αποθήκης ιματισμού πρέπει να 

διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Οργανισμός Νοσοκομείου): 

1. Να ελέγχεται αν μεριμνά για τον καθαρισμό, τον ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του 

Νοσοκομείου. 

2. Να ελέγχεται αν μεριμνά  για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών 

εντός και εκτός του Νοσοκομείου, για την σωστή λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου, 

για τη ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο, 

καθώς και της φύλαξης των κτιρίων, και του πάσης φύσεως εξοπλισμού του 

Νοσοκομείου. 

3. Να ελέγχεται ποια άτομα εποπτεύει το γραφείο επιστασίας. 

4. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί τα ιδιωτικά συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες 

καθαριότητας και ασφάλειας στο Νοσοκομείο, στο αν τηρούν τις διατάξεις της εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που διαθέτουν στο Νοσοκομείο 

(εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών, χρονικά όρια εργασίας, χορήγηση αδειών). 

5. Να ελέγχεται ο βαθμός που παρακολουθεί τα ιδιωτικά συνεργεία στο αν έχουν τηρούν τις 

προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης, αν έχουν καταθέσει τα προγράμματα ωρών 

εργασίας αν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του προσωπικού που απασχολούν 

όπως ορίζουν οι συμβάσεις και αν λαμβάνονται μέτρα όταν παραβιάζονται οι όροι. 

6. Να ελέγχεται αν τηρείται αποθήκη ιματισμού και αν γίνεται χρέωση των χορηγούμενων 

ειδών στα τμήματα. 

7. Να ελέγχεται αν μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τον καθαρισμό-πλύσιμο, την συντήρηση 
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και την ανανέωση του ιματισμού, των στολών προσωπικού, των κλινοσκεπασμάτων, 

καθώς και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. 

 

 

4.4.4 Τεχνική Υπηρεσία 
 

Για τον έλεγχο της τεχνικής υπηρεσίας πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες (Οργανισμός Νοσοκομείου): 
1. Να ελέγχεται αν επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών 

στοιχείων των κτιρίων του Νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού τύπου 

εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

2. Να ελέγχεται αν διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αν αναπαράγει τον απαιτούμενο 

αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

3. Να ελέγχεται αν καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, αν επιβλέπει την εκτέλεσή 

τους, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, και έχει την ευθύνη για την 

παραλαβή τους. 

4. Να ελέγχεται αν συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και 

αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και αν τα 

στοιχεία αυτά τα υποβάλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου. 

5. Να ελέγχεται αν έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και 

διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. 

6. Να ελέγχεται αν έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα 

χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. 

7. Να ελέγχεται αν επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του 

τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών 

εγκαταστάσεων, των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, 

των εγκαταστάσεων ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων 

τηλεχειρισμού και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας. 

8. Να ελέγχεται αν επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών 

γεννητριών του Νοσοκομείου. 
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9. Να ελέγχεται αν επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και 

αλεξικέραυνου καθώς και αν φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των 

συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

10. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο 

Νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. 

11. Να ελέγχεται αν έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου. 

12. Να ελέγχεται αν είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που 

ακολουθεί το Νοσοκομείο, αν παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων 

και συντάσσει αν μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών 

συστημάτων του Νοσοκομείου. 

 

 

4.5 Διαδικασία Ελέγχου Οικονομικής Υπηρεσίας 
 

Η οικονομική διαχείριση των δημόσιων Νοσοκομείων στηρίζονταν στον προϋπολογισμό με 

τον οποίο προσδιορίζονται τα έσοδα τα οποία καθορίζουν και τα όρια των εξόδων για κάθε 

οικονομικό έτος. Η κατάρτιση και η εκτέλεση του βασίζεται στον «Κώδικα Κατάταξης 

Εσόδων-Εξόδων» που έχει εκδώσει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (αρ. πρωτ. 25614/26-

2-1982, εγκύκλιος 2) όπου σύμφωνα με αυτόν χρησιμοποιούνται Κωδικοί Αριθμοί εσόδων 

και εξόδων (ΚΑΕ) οι οποίοι ταξινομούνται κατά το δεκαδικό σύστημα σε ομάδες και 

κατηγορίες ανάλογα με την φύση και την αιτία τους. Από 1-1-2004 τα Νοσοκομεία έπρεπε να 

εφαρμόζουν το διπλογραφικό σύστημα σύμφωνα με το  κλαδικό λογιστικό σχέδιο Μονάδων 

Υγείας του ΠΔ 146/2003. Παρόλο που έχουμε την εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος, 

στα Νοσοκομεία τηρείται παράλληλα και το δημόσιο λογιστικό (ν. 2362/95) σύμφωνα με το 

άρθρο 29 παρ. 3 του ν. 2819/97. 

Η πλήρης λειτουργία του διπλογραφικού συστήματος γίνεται με την ταυτόχρονη 

λειτουργία των τριών λογιστικών κυκλωμάτων, αυτό της Γενικής Λογιστικής, της 

Αναλυτικής Λογιστικής και αυτό του δημοσίου λογιστικού. Το δημόσιο λογιστικό επειδή δεν 

καταργείται παύει να τηρείται απλογραφικά και η τήρηση των βιβλίων του ως προς την 

εκτέλεση του προϋπολογισμού και του απολογισμού τηρείται διπλογραφικά, μέσω των 

λογαριασμών τάξεως.  

Η λογιστική τυποποίηση και ο λογιστικός σχεδιασμός στα Νοσοκομεία με την εφαρμογή 

του ΠΔ 146/03 μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό όπλο για τον εκσυγχρονισμό της 
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οικονομικής τους διαχείρισης αφού παρέχει στην Διοίκηση σημαντική βοήθεια για την 

αποτελεσματική διαχείριση των πόρων που διαθέτει, μεγαλύτερη διαφάνεια, μικρότερο 

κόστος παραγωγής στις παρεχόμενες υπηρεσίες πράγμα που θα βοηθήσει τελικά στην 

αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

 

 

4.5.1 Διαδικασία Ελέγχου Γενικού Λογιστηρίου 
 

Για τον έλεγχο του λογιστηρίου πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 
(Υπουργείο Υγείας, 2015): 

1. Να ελέγχεται αν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του και ο 

απολογισμός και αν υποβάλλονται όλα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

2. Να ελέγχεται αν ενημερώνονται οι λογαριασμοί τάξεως 02.00 «Προϋπολογισμός 

Εξόδων» και των υπολογαριασμών του, με πίστωση του λογ. 06.00 «Προϋπολογισμός 

Εσόδων» και των υπολογαριασμών του. 

3. Να ελέγχεται αν, για τις καταθέσεις χρημάτων από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές 

εταιρείες και ιδιώτες πελάτες, για τα έσοδα που προέρχονται από τις επιμέρους 

διαχειρίσεις χρημάτων και είσπραξης αυτών (ΤΕΙ - ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης Ασθενών), 

για τα χρήματα που εισπράττονται  από δωρεές, για τα έσοδα προερχόμενα από 

επιχορηγήσεις, για τα έσοδα από ενοίκια, για τα έσοδα από τόκους των τραπεζικών 

καταθέσεων και για τις κρατήσεις που γίνονται επί των δαπανών προς απόδοση σε 

τρίτους, εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης με το οποίο ενημερώνεται ταυτόχρονα το 

κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής (απαιτήσεις – καταθέσεις όψεως) και το κύκλωμα των 

λογαριασμών τάξεως του Δημόσιου Λογιστικού με χρέωση του λογ. 06.21 «Βεβαιωθέντα 

Έσοδα» και πίστωση του λογ. 06.31 «Απολογισμός Εσόδων – Εισπραχθέντα Έσοδα». 

4. Να ελέγχεται αν εκδίδονται τα χρηματικά εντάλματα (Χ.Ε.) κατά κατηγορία υλικού , στο 

όνομα του προμηθευτή (όπως αναγράφεται στο τιμολόγιο), εάν εκδίδεται συγκεντρωτική 

κατάσταση Χ.Ε., αν η έκδοση των Χ.Ε. ενημερώνει το σύστημα και μεταβάλει την 

χαρακτηρισμένη κατάσταση της δαπάνης από καταχωρημένη απλώς στη διαχείριση, σε 

δαπάνη ενταλματοποιημένη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργώντας λογιστική 

εγγραφή ενταλματοποιηθείσης δαπάνης με χρέωση του λογ. 02.30 «ενταλματοποιηθείσες 

δαπάνες» και πίστωση του λογ. 02.21 «Αναληφθείσες υποχρεώσεις» χωρίς να γίνεται 

καμία εγγραφή στο σύστημα της Γενικής Λογιστικής, αν συλλέγονται οι υπογραφές στα 
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Χ.Ε. και στις συγκεντρωτικές καταστάσεις, και αποστέλλονται στον επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. Να ελέγχεται αν στα  Χ.Ε. που επιστρέφουν από τον επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου, γίνεται επανέλεγχος των Χ.Ε. και των δικαιολογητικών τους, για να 

διαπιστωθεί αν επιστράφηκαν όλα ή κρατήθηκαν κάποια για διευκρινίσεις, και αν έχουν 

υπογραφεί και σφραγιστεί αν αποσυσχετίζονται τα δικαιολογητικά, αν επιστρέφεται ο 

φάκελος στο τμήμα προμηθειών (Γραφείο Διαχείριση Υλικού), εφόσον πρόκειται για 

διαγωνισμό και τέλος αν αρχειοθετούνται τα δικαιολογητικά και τα Χ.Ε. 

6. Να ελέγχεται αν γίνεται εξόφληση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου με έκδοση 

επιταγής (ή κατάστασης με συνημμένα τα εντάλματα για μεταφορές σε λογαριασμούς) η 

οποία φέρει τις απαραίτητες υπογραφές για την εξόφληση της υποχρέωσης, με βάση τα 

προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που νομιμοποιούν την πληρωμή σύμφωνα με τους 

διαχειριστικούς κανόνες των Ν.Π.Δ.Δ. και αν με την ενημέρωση του συστήματος των 

εξοφλημένων Χ.Ε. ενημερώνονται ταυτόχρονα οι λογαριασμοί του κυκλώματος της 

Γενικής Λογιστικής για την ταμειακή κίνηση για την εξόφληση του προμηθευτή καθώς 

και οι λογαριασμοί τάξεως του κυκλώματος του Δημόσιου Λογιστικού δημιουργώντας 

αυτόματα εγγραφή με χρέωση του λογ. 02.31 «Απολογισμός εξόδων» και πίστωση του 

λογ. 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες». Ταυτόχρονα ενημερώνονται τα αντίστοιχα 

καθολικά εξόδων και εσόδων που τηρούνται στο ταμείο. 

7. Να ελέγχεται αν υποβάλλονται στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό 

Έλεγχο για το κλείσιμο παλαιότερων διαχειριστικών χρήσεων.  

8. Να ελέγχεται αν παρακολουθείται η ταμειακή ρευστότητα. 

9. Να ελέγχεται αν το λογιστήριο παραλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

την κάθε δαπάνη από τις οριζόμενες διαχειρίσεις που έχει σε λειτουργία το Νοσοκομείο 

και αν ενημερώνονται ορθά οι λογαριασμοί της Γενικής – Αναλυτικής Λογιστικής. 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Για συμβάσιμα υλικά Μη συμβάσιμα υλικά 

1. Ο φάκελος του διαγωνισμού 
2. Ανάληψη Υποχρέωσης από το Μητρώο 

Δεσμεύσεων 
3. Δελτίο Παραγγελίας υλικών 
4. Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής υλικών 
5. Πρωτόκολλο εισαγωγής και πράξη εισαγωγής 

υλικού 
6. Καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
 

1. Εντολή αγοράς 
2. Προσφορές (εφόσον υπάρχουν) 
3. Παρατηρητήριο τιμών ΕΠΥ 
7. Ανάληψη Υποχρέωσης από το Μητρώο 

Δεσμεύσεων 
4. Δελτίο Παραγγελίας 
5. Πρωτόκολλο αγοράς της επιτροπής 
6. Τιμολόγιο- Δελτίο Αποστολής υλικών 
7. Πρωτόκολλο εισαγωγής και πράξη εισαγωγής 

υλικού 
8. Καταχώρηση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
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10. Να ελέγχεται αν από την στιγμή που λαμβάνεται το έγγραφο με το οποίο ενημερώνεται 

το Νοσοκομείο για την λήψη της επιχορήγησης γίνεται λογιστικοποίηση με χρέωση του 

λογ. 31 «απαιτήσεις από επιχορηγήσεις» και πίστωση του λογ. 43 «επιχορηγήσεις 

επενδύσεων» στην περίπτωση που με την χορηγούμενη επιχορήγηση χρηματοδοτούνται 

πάγια στοιχεία ή του λογ. 74 «έσοδα από επιχορηγήσεις» στην περίπτωση που η 

επιχορήγηση γίνεται για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή άλλων εξόδων, στην 

περίπτωση αυτή ενημερώνεται και το κύκλωμα των λογαριασμών της Αναλυτικής 

Λογιστικής (λογ. 96.74). Ταυτόχρονα ενημερώνεται και το κύκλωμα των λογαριασμών 

τάξεως του Δημόσιου Λογιστικού με την διενέργεια της εγγραφής βεβαίωσης εσόδων 

κατά την οποία χρεώνεται ο λογ. 06.10 «εκτέλεση προϋπολογισμού εσόδων» και 

πιστώνεται ο λογ. 06.21 «βεβαιωθέντα έσοδα». 

11. Να ελέγχεται αν παρακολουθούνται και αποδίδονται οι κρατήσεις σε τρίτους κάθε 

μήνα, αν συμφωνούνται αυτές, με την εμφάνιση των αντίστοιχων εσόδων στο Δημόσιο 

λογιστικό και τη Γενική Λογιστική αφού η εμφάνιση των εσόδων στηρίζεται στην 

σωστή έκδοση των Γραμματίων Είσπραξης επί των κρατήσεων υπέρ τρίτων, αν γίνεται 

η αντίστοιχη ενημέρωση της Γενικής λογιστικής και τέλος αν γίνεται επιμελής 

συμφωνία των κρατήσεων στα κυκλώματα των λογαριασμών τάξεως του Δημόσιου 

Λογιστικού και των λογαριασμών υποχρεώσεων της ομάδας 5 της Γενικής Λογιστικής. 

12. Να ελέγχεται αν γίνεται κλείσιμο των βιβλίων του Δημοσίου Λογιστικού, και της 

γενικής λογιστικής. 

 

 

4.5.2 Διαδικασία Ελέγχου Διαχείρισης Χρηματικού – Ταμείου - Πάγιας   

   Προκαταβολής 
 

Για τον έλεγχο της Διαχείρισης Χρηματικού-Ταμείου και της Παγίας Προκαταβολής πρέπει 

να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Παπαστάθης, 2014): 
1. Να ελέγχεται αν το άτομο που χρησιμοποιεί τους κωδικούς πρόσβασης στις τράπεζες για 

e-banking συναλλαγές έχει εξουσιοδότηση από το Δ.Σ. 

2. Να ελέγχεται αν υπάρχει ειδικός χώρος που στεγάζεται το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο, 

πόσο εύκολη είναι η πρόσβαση  ατόμων στο χώρο αυτό, αν υπάρχει σύστημα 

συναγερμού που προστατεύει το χώρο του ταμείου και του χρηματοκιβωτίου, αν υπάρχει 
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μηχανισμός χρονοκαθυστέρησης στο άνοιγμα του χρηματοκιβωτίου και τέλος αν υπάρχει 

κρυφό κουμπί που ενεργοποιεί χειροκίνητα τον συναγερμό. 

3. Να ελέγχεται αν υπάρχει κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης του χώρου του ταμείου  επί 

24ώρου βάσεως. 

4. Να ελέγχεται αν το χρηματοκιβώτιο κλειδώνει μόνο με κλειδί ή και με κλειδί, αν υπάρχει 

εφεδρικό κλειδί και αν ναι αν φυλάσσεται στην διοίκηση ή από εξουσιοδοτημένο άτομο, 

αν ο χώρος που φυλάσσεται είναι ασφαλής και αν στο χρηματοκιβώτιο φυλάσσονται 

εκτός από μετρητά και άλλα αντικείμενα. 

5. Να ελέγχεται αν είναι σαφής η περιγραφή της θέσης του ταμία, αν έχει επίγνωση της 

σοβαρότητας της θέσης και των ευθυνών του και αν υπάρχει αντικαταστάτης ο οποίος να 

είναι εξίσου έμπειρος στην λειτουργία του γραφείου. 

6. Να ελέγχεται αν ο ταμίας παίρνει την άδειά του κανονικά, αν έχει υπόλοιπο αδείας και 

πόσο, καθώς και αν υπάρχει κάποιος λόγος που δεν παίρνει την κανονική του άδεια.   

7. Να ελέγχεται αν γίνεται κλείσιμο ταμείου καθημερινά, από ποιόν ελέγχεται και αν 

ενημερώνεται για το κλείσιμο του ταμείου η Διοικητική Διευθύντρια η οποία και 

υπογράφει όταν όλα έχουν καλώς. 

8. Να ελέγχεται αν τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής τα εκδίδει ο 

ταμίας καθώς και αν ο ταμίας είναι και λογιστής και έχει πρόσβαση στα λογιστικά βιβλία 

και στο αναλυτικό καθολικό. 

9. Να ελέγχεται αν οι επιταγές υπογράφονται από τα εξουσιοδοτημένα άτομα που έχουν 

δικαίωμα υπογραφής.  

10. Να ελέγχεται αν παρατηρήθηκε ποτέ στο παρελθόν έλλειμμα, πως δημιουργήθηκε και 

πως καλύφθηκε. 

11. Να ελέγχεται αν κατά την μεταφορά μετρητών από και προς την τράπεζα λαμβάνονται 

τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας και αν την μεταφορά την κάνει ο ταμίας ή υπάλληλος 

του λογιστηρίου. 

12. Να ελέγχεται αν η συμφωνία των λογαριασμών καταθέσεων της τράπεζας με τα 

υπόλοιπα των βιβλίων γίνεται από υπάλληλο που είναι διαφορετικός και ανεξάρτητος 

από τον ταμία και αυτόν που συναλλάσσεται με τις τράπεζες. 

13. Να ελέγχεται αν ο ταμίας (δεν επιτρέπεται) έχει ταμειακά παραστατικά αντί μετρητών 

(απόδειξη πληρωμής). 

14. Να ελέγχεται αν είναι διαφορετικά τα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες του ταμία και του 

υπαλλήλου που καταχωρεί τις λογιστικές καταχωρήσεις του ταμείου και αν τους 

συνδέει συγγενική σχέση. 
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15. Να ελέγχεται το υπόλοιπο των τραπεζικών λογαριασμών με επιβεβαιωτική επιστολή 

που θα συντάσσεται και θα αποστέλλεται στις τράπεζες. 

16. Να ελέγχεται αν τα μετρητά στο ταμείο διατηρούνται σε χαμηλά επίπεδα ανάλογα με 

τις ανάγκες καθώς και αν οι εισπράξεις κατατίθενται άμεσα στην τράπεζα και 

ταυτόχρονα καταχωρούνται στα λογιστικά βιβλία. 

17. Να ελέγχεται αν ελέγχεται σε ένα δείγμα ταμειακών συναλλαγών μέσα στο λογιστικό 

κύκλωμα, αν το ένταλμα πληρωμής έχει υπογραφές από τα αρμόδια άτομα και αν 

υπάρχουν τα σχετικά δικαιολογητικά που δικαιολογούν την δαπάνη. 

18. Να ελέγχεται αν τα μετρητά και οι τραπεζικοί λογαριασμοί απεικονίζονται ορθά στις 

χρηματοοικονομικές καταστάσεις. 

19. Να διενεργείται ξαφνικός έλεγχος για την συμφωνία του υπολοίπου ταμείου σύμφωνα 

με την παρακάτω διαδικασία:  

   Υπόλοιπο μετρητών κεντρικού ταμείου 

+ Υπόλοιπο καταθέσεων στην τράπεζα 

+ Εισπράξεις κεντρικού ταμείου ημέρας (ακαταχώριστες) 

-  Πληρωμές ταμείου (ακαταχώριστες) 

 

 

4.5.3 Διαδικασία Ελέγχου Προμηθειών 
 

Η διενέργεια δημόσιων προμηθειών διέπεται από τις διατάξεις των ν. 2286/95, ν. 2362/95, ν. 

3310/05, ν. 3886/10, ν. 3867/10, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007. Ένα δημόσιο Νοσοκομείο 

μπορεί να προμηθευτεί πάγια, υλικά, φάρμακα, υγειονομικό υλικό, τρόφιμα, υπηρεσίες κλπ 

με μία από τις παρακάτω διαδικασίες: 

1. Να προμηθευτεί εξωσυμβατικά υλικά για μικροπρομήθειες για ετήσια ποσά μέχρι 

20.000 € χωρίς ΦΠΑ ανά είδος και ανά ΚΑΕ σε τιμές όχι μεγαλύτερες από τις τιμές του 

παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ που ισχύει την στιγμή της προμήθειας, σε δύο 

περιπτώσεις (Υπουργείο Υγείας): 

α. Όταν  έχουμε προμήθειες  μικρές  κάτω  από  το  όριο  διενέργειας  πρόχειρου 

διαγωνισμού.  

β.  Όταν δεν υπάρχει σύμβαση για προμήθεια υλικών η έλλειψη των οποίων δημιουργεί 

σοβαρό πρόβλημα στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και η προμήθειά τους 

κρίνεται επείγουσα από το Νοσοκομείο. 
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2. Να προμηθευτεί συμβατικά υλικά από τον προμηθευτή που έχει σύμβαση η οποία έχει 

προκύψει είτε (Α.Υ.Ο 35130/739/ΦΕΚ 1291 β/11-8-2010): 

α. Με απευθείας ανάθεση για ετήσια ποσά μέχρι 20.000 € χωρίς ΦΠΑ. 

β. Με την διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ετήσια ποσά από 20.000 

€ μέχρι 60.000 € χωρίς ΦΠΑ.  

γ. Μετά την  κατάρτιση συμβάσεων μέσω  δημόσιου  μειοδοτικού  διαγωνισμού  για 

ετήσια ποσά από 60.000 € και άνω χωρίς ΦΠΑ. 

Όταν υπάρχει σύμβαση η διαδικασία προμήθειας συμβατικών υλικών γίνεται με την 

παρακάτω απλή διαδικασία: 

 Αποστέλλεται το δελτίο παραγγελίας της αρμόδιας αποθήκης προς τον προμηθευτή 

κατόπιν αιτήσεως της κλινικής ή του τμήματος. 

 Παραλαμβάνονται τα υλικά από την αρμόδια αποθήκη και διαθέτονται στα τμήματα. 

Για τον έλεγχο των προμηθειών οι ελεγκτικές διαδικασίες που διενεργούνται έχουν ως 

σκοπόνα διαπιστώνεται από ολοκληρωμένες εξωσυμβατικές προμήθειες, από φακέλους 

ολοκληρωμένων διαγωνισμών, από σχετικά ερωτηματολόγια αλλά και προσωπικές 

συνεντεύξεις με το προσωπικό που ασχολείται με τις προμήθειες κατά πόσο τηρούνται οι 

διαδικασίες που περιγράφονται παρακάτω που συνδυάζουν την κείμενη νομοθεσία (που 

παραθέτουμε παραπάνω) και τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με το ποια 

διαδικασία πρέπει να ακολουθείται, προκειμένου το Νοσοκομείο να προμηθεύεται ότι 

χρειάζεται για να λειτουργήσει: 

A. Για τον έλεγχο της διαδικασίας  προμήθειας εξωσυμβατικών υλικών 

(μικροπρομήθειες) για ποσά κάτω των 20.000 € πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το τμήμα συντάσσει αίτηση χορήγησης υλικού προς την αρμόδια αποθήκη με 

επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της προμήθειας. 

2. Η αποθήκη χορηγεί τα διαθέσιμα υλικά, για τα μη διαθέσιμα υλικά η αποθήκη ή το 

γραφείο προμηθειών βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει σύμβαση.                       

3. Το δελτίο παραγγελίας προωθείται στην τριμελή επιτροπή μικροπρομηθειών που 

έχει οριστεί με μέριμνα του Διοικητικού Διευθυντή στην οποία δεν συμμετέχουν 

υπάλληλοι των αντίστοιχων διαχειρίσεων αποθηκών.  

4. Η επιτροπή μικροπρομηθειών διενεργεί έρευνα αγοράς με την συλλογή τουλάχιστον  

τριών προσφορών (οι τιμές δεν πρέπει να ξεπερνούν τις τιμές του Παρατηρητηρίου 

Τιμών της ΕΠΥ) συντάσσει πρακτικό αξιολόγησης προσφορών και την τελική 

επιλεγείσα. 
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5. Κατόπιν το πρακτικό εγκρίνεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο Οικονομικού, 

τον Διοικητικό Διευθυντή και τον Διοικητή για έλεγχο και έγκριση. 

6. Το πρακτικό αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

7. Γίνεται η σχετική δέσμευση του ανάλογου ποσού στο προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου (ανάληψη υποχρέωσης). 

8. Όταν το ποσό υπερβαίνει τις 2.500 € σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό πρέπει να 

υπογράφεται και ιδιωτικό συμφωνητικό. 

9. Τέλος η επιτροπή με το γραφείο προμηθειών προχωράει στην παραγγελία, 

προμήθεια και παράδοση των υλικών στην ανάλογη διαχείριση (υλικού, φαρμακείο, 

τροφίμων κλπ). 

10. Για τις μικροπρομήθειες που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου μήνα, 

υποβάλλεται εισήγηση προς το ΔΣ με συγκεντρωτική κατάσταση των εν λόγω 

προμηθειών για έγκριση. 

B. Για τον έλεγχο της διαδικασία προμήθειας συμβατικών υλικών με απ’ ευθείας 

ανάθεση (για ποσά έως 20.000 €) πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το τμήμα συντάσσει αίτηση χορήγησης υλικού προς την αρμόδια αποθήκη με 

επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της προμήθειας. 

2. Γίνεται έλεγχος της εξωσυμβατικής προμήθειας από τον αντίστοιχο προϊστάμενο και 

υποβάλλεται η  αίτηση χορήγησης υλικού στο γραφείο προμηθειών με το είδος, τις 

προδιαγραφές, την ποσότητα, την πιθανή αξία του υλικού και την αναγκαιότητα της 

προμήθειας.  

3. Το Τμήμα Προμηθειών - Γραφείο Διαχείρισης υλικού, ελέγχει αν υπάρχει σύμβαση 

ή όχι και αν υπάρχει απόθεμα του υλικού στην αποθήκη ή όχι. 

4. Συντάσσεται Αίτηση Προμήθειας του αιτούμενου είδους με απ΄ ευθείας ανάθεση. 

5. Υπάρχει υπογραφή και έγκριση της αίτησης προμήθειας από τον προϊστάμενο του 

τμήματος που αιτείται, από τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος και τον 

Διοικητικό Διευθυντή. 

6. Γίνεται έρευνα της αγοράς ώστε να ληφθούν τουλάχιστον τρείς προσφορές και 

πρέπει να αποδεικνύεται έστω και με απλό τρόπο ποιοι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν. 

7. Υποβάλλεται εισήγηση προς το ΔΣ για αγορά υλικών ή υπηρεσιών με απ’ ευθείας 

ανάθεση. 

8. Το ΔΣ εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας με απ’ ευθείας ανάθεση. 

9. Συντάσσεται σύμβασης με τους προμηθευτές για τα κατακυρωμένα είδη ή υπηρεσίες  
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10. Διαβιβάζεται η σύμβαση, προς την αντίστοιχη διαχείριση για υλοποίηση της 

παραγγελίας.  

Γ. Για τον έλεγχο της διαδικασία προμήθειας με διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού (για ποσά από 20.000 € έως 60.000 €) πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το γραφείο προμηθειών αφού ετοιμάσει τον διαγωνισμό τον προωθεί στο Δ.Σ. για 

έγκριση. 

2. Μετά την έγκριση του Δ.Σ. δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη καθορίζοντας την 

ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής, τις τεχνικές προδιαγραφές των υλικών, τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής, το ποσό ανά είδος συγκεντρωτικά και αναλυτικά και το 

ποσό της εγγυητικής επιστολής. 

3. Με απόφαση του διοικητή ορίζεται τόσο η επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης 

όσο και η επιτροπή παραλαβής και διάθεσης. 

4. Γίνεται ανάληψη υποχρέωσης σε μέρος του προϋπολογισμού του διαγωνισμού 

ανάλογα με την πορεία της ολοκλήρωσής του. 

5. Την καθορισμένη ημερομηνία το γραφείο προμηθειών παραδίδει τις προσφορές στην 

επιτροπή διενέργειας για την αποσφράγιση και ενημερώνει τους υποψήφιους 

προμηθευτές ότι μπορούν να παραστούν εφόσον το επιθυμούν. 

6. Αρχικά ελέγχεται αν υπάρχουν τουλάχιστον τρείς προσφορές, αν δεν υπάρχουν τρείς 

προσφορές ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 

7. Στην συνέχεια αποσφραγίζονται οι προσφορές και ελέγχεται η νομιμότητα και η 

πληρότητα των δικαιολογητικών και αποκλείονται όσοι δεν τηρούν αυτές τις 

προϋποθέσεις. 

8. Εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές και απορρίπτει 

αυτές που δεν πληρούν τους τεχνικούς και ποιοτικούς όρους. 

9. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα υπό προμήθεια υλικά και οι 

αρχικά προσφερθείσες τιμές. 

10. Κατόπιν ξεκινά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την επίτευξη 

καλύτερων προσφορών στην οποία τελικά παραμένει ο τελικός μειοδότης. 

11. Στην συνέχεια η επιτροπή διενέργειας συντάσσει το τελικό πρακτικό 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής και το προσκομίζει 

με τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο προμηθειών. 

12. Το γραφείο προμηθειών σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής συντάσσει την 

οριστική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 
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13. Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον προμηθευτή και στην ανάλογη 

διαχείριση (υλικού,  φαρμακείο, τρόφιμα κλπ).  

Δ. Για τον έλεγχο της διαδικασία προμήθειας με διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού (για ποσά από 60.000 € και άνω) πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το Νοσοκομείο υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας τις ανάγκες για προμήθειες του 

επόμενου έτους. 

2. Εφόσον οι προμήθειες συμπεριληφθούν στο  ΠΠΥΦΥ μπορεί το Νοσοκομείο να 

προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό. 

3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί το γραφείο προμηθειών ζητά από το 

αρμόδιο τμήμα να καταγράψει τα υλικά που χρειάζεται. 

4. Υποβάλλεται εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) που κάνει αναφορά 

στην διακήρυξη, όπου αναλύονται οι όροι, οι διαδικασίες, η προϋπολογιζόμενη 

δαπάνη, οι τεχνικές προδιαγραφές των υλικών ή των υπηρεσιών. Η εισήγηση 

εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

5. Με απόφαση Διοικητή καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα του διαγωνισμού, τα 

μέλη της επιτροπής σύνταξης καθώς και η αξιολόγηση των έντυπων μέσων για την 

δημοσίευση της προκήρυξης. 

6. Αποστέλλεται για δημοσίευση η περίληψη της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο και 

γίνεται ενημέρωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης. 

7. Παραλαμβάνονται και συγκεντρώνονται οι προσφορές των προμηθευτών. Οι 

προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους προμηθευτές στη Γραμματεία και να 

πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές διαβιβάζονται από τη Γραμματεία στο 

Γραφείο Προμηθειών. 

8. Ακολουθεί η παράδοση των προσφορών στα μέλη της επιτροπής την καθορισθείσα 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Υποβάλλεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του πρακτικού 

αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών. Αυτό κατατίθεται στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

10. Εγκρίνεται το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών από το Δ.Σ. και η 

απόφαση για την περαιτέρω αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

11. Κοινοποιείται στους κατάλληλους από τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών και η ημερομηνία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

12. Κοινοποιείται η τεχνική αξιολόγηση στους συμμετέχοντες, οι οποίοι τέθηκαν εκτός 

περαιτέρω αξιολόγησης, λόγω ακαταλληλότητας των προσφερομένων ειδών. 
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Μέριμνα για την επιστροφή σε αυτούς των οικονομικών προσφορών τους που δεν 

ανοίχθηκαν. 

13. Αποσφραγίζονται από την επιτροπή οι οικονομικές προσφορές και αξιολογούνται 

με κριτήρια είτε την συμφερότερη είτε τη χαμηλότερη προσφορά (σύμφωνα με τη 

διακήρυξη και αφού ληφθούν υπόψη οι ανώτερες τιμές που υπάρχουν στο 

Παρατηρητήριο Τιμών στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ). Υποβάλλεται στο Δ.Σ. το 

πρακτικό αξιολόγησης προς έγκριση. 

14. Εγκρίνεται το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα από το Δ.Σ. 

15. Κοινοποιείται στους προμηθευτές η κατακυρωτική απόφαση με την γνωστοποίησή 

τους για τα κατακυρωθέντα σε αυτούς είδη ή υπηρεσίες. 

16. Συντάσσεται σύμβαση με τους προμηθευτές για τα κατακυρωμένα είδη ή 

υπηρεσίες. 

17. Αποστέλλονται και υπογράφονται συμβάσεις με την προσκόμιση ανάλογης 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και παράλληλα επιστρέφεται η εγγυητική 

συμμετοχής. 

18. Γίνεται διαχείριση και έλεγχος επί των ενστάσεων που κάνουν οι προμηθευτές. 

Ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές γίνονται για τους λόγους που αναφέρονται 

στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/07. 

 

 

4.5.4 Διαδικασία Ελέγχου Μητρώου Δεσμεύσεων 
 

Για τον έλεγχο του μητρώου δεσμεύσεων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες (Βαρβατσουλάκης, 2014): 
1. Να ελέγχεται αν όλες οι αποφάσεις για τις υποχρεώσεις που έχουν αναληφθεί έχουν 

αναρτηθεί στο πρόγραμμα διαύγεια. 

2. Να ελέγχεται αν στο τέλος κάθε μήνα γίνεται συμφωνία της στήλης ανεξόφλητα 

τιμολόγια με την αντίστοιχη στήλη του ESYNET. 

3. Να ελέγχεται αν στο τέλος κάθε μήνα γίνεται συμφωνία του μητρώου με τους 

Λογαριασμούς τάξεως του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των Δημοσίων Μονάδων 

Υγείας. 
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4. Να ελέγχεται αν στο τέλος της χρήσης έγιναν οι σχετικές ανακλήσεις δεσμεύσεων και αν 

αυτές αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα διαύγεια. 

 

 

4.5.5 Διαδικασία Ελέγχου Εsynet 
 

Για τον έλεγχο των αμοιβών και των εξόδων προσωπικού πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (ΥΠ.ΥΓ. 94064/1-10-12): 
1. Να ελέγχεται αν τα στοιχεία του esynet επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, 

καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) συμφωνούν στις τρεις εφαρμογές του 

διπλογραφικού συστήματος δηλαδή στη Γενική λογιστική, στο Δημόσιο λογιστικό και 

στην Αναλυτική λογιστική. 

2. Να ελέγχεται αν τα οικονομικά και στατιστικά στοιχεία που συμπληρώνονται στους 

πίνακες του esynet συμφωνούν και με τα στοιχεία των ισοζυγίων εσόδων και εξόδων του 

δημοσίου λογιστικού καθώς και του μητρώου δεσμεύσεων. 

 

 

4.5.6 Διαδικασία Ελέγχου Παγίων  
 

Ο εσωτερικός έλεγχος σχετικά με τα πάγια περιουσιακά στοιχεία έχει ως σκοπό να 

διαβεβαιώσει ότι έχουν αποκτηθεί με τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, έχουν καταχωρηθεί, 

παρακολουθούνται και παρουσιάζονται ορθά στα βιβλία και στις οικονομικές καταστάσεις, 

έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία τους από κινδύνους (κλοπής, 

πυρκαγιάς, φθοράς κλπ). 

1. Για τον έλεγχο ύπαρξης των παγίων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 
α. Να ελέγχεται αν  η αξία  κτήσης και οι αποσβέσεις  ενσώματων πάγιων  που είναι σε 

αδράνεια μεταφερθήκαν από τους λογαριασμούς εκμετάλλευσης σε λογαριασμούς 

εκτός εκμετάλλευσης καθώς και τον τρόπος διενέργειας των αποσβέσεων για την 

περίοδο της αδράνειας. 

β. Να ελέγχεται αν τα πάγια έχουν εμπράγματα ή άλλα βάρη. 

γ. Να ελέγχεται αν υφίσταται η τήρηση αρχείου μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς, 

χρηματοδοτικών μισθώσεων ή εκμισθώσεων παγίων. 
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δ.  Να ελέγχεται  αν  έχει  πραγματοποιηθεί  φυσική απογραφή ενσώματων παγίων τόσο 

σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων 

διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ δηλαδή σε όλα τα τμήματα που διατηρούν πάγια και 

αν έγινε συμφωνία απογραφής με τις αντίστοιχες καταχωρήσεις και μεταβολές που 

επήλθαν στο μητρώο παγίων, αν διαπιστώθηκαν διαφορές και αν αυτές έχουν 

αναφερθεί στην Διοίκηση. 

ε. Να ελέγχεται αν τηρείται ορθά  αναλυτικό  μητρώο  παγίων  που  περιέχει τα 

χαρακτηριστικά, τις τεχνικές προδιαγραφές, τον ατομικό κωδικό παγίου, την 

ωφέλιμη ζωή, το συντελεστής απόσβεσης, την αναπροσαρμοσμένη αξία, το αρχείο 

συντήρησης, το χώρος εγκατάστασης, το τιμολόγιο κτήσης, τις προσθήκες-

βελτιώσεις. 

2. Για τον έλεγχο καταχώρησης των παγίων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να ελέγχεται αν στο βιβλίο απογραφών τα πάγια έχουν καταχωρηθεί κατά ομοειδείς 

κατηγορίες αντίστοιχες με αυτές των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. 

β. Να ελέγχεται αν υπάρχει  συμφωνία των συνολικών  αθροισμάτων  κάθε κατηγορίας   

παγίων του Μητρώου Παγίων με τα συνολικά υπόλοιπα (κτήσης, αποσβέσεων , 

αναπόσβεστων) των λογαριασμών της γενικής λογιστικής. 

γ. Να ελέγχεται αν οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί με την ισχύουσα φορολογική ή 

λογιστική νομοθεσία , εάν έχουν καταχωρηθεί σωστά και εάν τα πάγια που έχουν 

αποσβεστεί πλήρως έχουν υπολειμματική αξία 0,01€. 

δ. Να ελέγχεται αν  υπάρχουν πάγια  που  έχουν ενταχθεί  σε  αναπτυξιακούς  νόμους  

και  αν καταχωρήθηκαν στα βιβλία.  

ε. Να ελέγχεται αν καταχωρήθηκαν   οι   επισκευές   και   συντηρήσεις    παγίων    σε 

λογαριασμούς ενσώματων παγίων. 
3. Για τον έλεγχο εξόδων πολυετούς απόσβεσης των παγίων πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α.  Να  ελέγχεται  αν  υπάρχουν  έξοδα της τρέχουσας χρήσης που έχουν χαρακτηριστεί 

ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης. 

β.  Να ελέγχεται αν ελέγχεται η ορθή παρακολούθηση του κατ’ έτος πραγματοποιήσεως 

τους όταν η απόσβεσή τους γίνεται τμηματικά. 

γ.  Να ελέγχεται αν έχουν υπολογιστεί ορθά οι αποσβέσεις είτε εφάπαξ είτε τμηματικά 

και ισόποσα όχι σε διάστημα πέραν των πέντε ετών από την πραγματοποίησή τους. 



94 
 

δ.  Να ελέγχεται αν κατά την απογραφή τέλους χρήσης αναγράφονται ανά λογαριασμό 

γενικής λογιστικής αναλυτικά κατ’ έτος πραγματοποίησης, οι δε αποσβέσεις κατ’ 

έτος διενέργειας. 

4. Για τον έλεγχο πώλησης ενσώματων περιουσιακών στοιχείων πρέπει να διενεργούνται 

οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α.  Να ελέγχεται αν έγινε εκκαθάριση των λογαριασμών του πάγιου που πουλήθηκε στη 

διάρκεια της χρήσης, αν προσδιορίσθηκε και καταχωρήθηκε το αποτέλεσμα στον 

λογαριασμό 81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα». 

β. Να ελέγχονται τα έσοδα, τα κέρδη ή οι ζημίες που προέκυψαν από την εκποίηση 

ενσώματων παγίων. 

5. Για τον έλεγχο αναπροσαρμογής της αξίας των παγίων πρέπει να διενεργούνται  οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α.  Να  ελέγχεται  αν  οι  αναπροσαρμογές  γίνονται  τακτικά  για  να  μην  διαφέρει 

σημαντικά η εύλογη αξία από την αναπόσβεστη. 

β.  Να  ελέγχεται  αν  η  εύλογη  αξία  των  κτηρίων  και  των  γηπέδων  εκτιμάται  από 

ειδικούς εκτιμητές. 

γ. Να ελέγχεται αν η εύλογη αξία των μηχανημάτων = με την αγοραία αξία τους την 

ημερομηνία εκτίμησης ενώ όταν δεν υπάρχει αγοραία αξία η εύλογη αξία = με το 

κόστος αντικατάστασης ή με την παρούσα αξία των εκτιμώμενων ταμειακών ροών. 

δ. Να ελέγχεται αν η εύλογη αξία υπολογίζεται κάθε έτος όταν οι διακυμάνσεις είναι 

μεγάλες (διαφορετικά κάθε 3 ή 4 χρόνια). 

ε.  Να ελέγχεται αν η μέθοδος αναπροσαρμογής είναι ίδια για κάθε κατηγορία παγίου. 

ζ. Να ελέγχεται αν  η  πιστωτική  διαφορά  πηγαίνει  σε ειδικό λογαριασμό 

αποθεματικού στην καθαρή θέση. 

η.  Να ελέγχεται αν η χρεωστική διαφορά μεταφέρεται στα αποτελέσματα χρήσης. 

6. Για τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν ενσώματα περιουσιακά 

στοιχεία πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να ελέγχεται αν  υπάρχει  συσχετισμός  εσόδων  (τοκομερίδια, μερίσματα)  που 

καταχωρήθηκαν στον λογαριασμό 76 Έσοδα κεφαλαίων με τους τίτλους επενδύσεων 

στο μητρώο ή το βιβλίο απογραφών.  

β. Να ελέγχεται αν  έγινε συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου (33.13) με τον  

οφειλόμενο φόρο εισοδήματος . 
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γ.  Να ελέγχεται αν υποβλήθηκε δήλωσης Ε9 και αν απαλλάσσετε από την πληρωμή 

του  ΕΝΦΙΑ. 

7. Για τον έλεγχο απομείωσης της αξίας των παγίων πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να ελέγχεται αν η τρέχουσα αξία ενός περιουσιακού στοιχείου έχει μειωθεί αισθητά 

στην αγορά για λόγους που δεν σχετίζονται με το Νοσοκομείο. 

β. Να ελέγχεται αν η απαξίωση της αξίας ενός περιουσιακού στοιχείου οφείλεται σε 

αλλαγές της τεχνολογίας, νομοθεσίας ή στην οικονομία ή σε άλλα γεγονότα ή ζημίες 

8. Για τον έλεγχο της παρουσίας τους στις οικονομικές καταστάσεις πρέπει να 

διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να ελέγχεται αν έχουν καταχωρηθεί στο προσάρτημα τα αναλυτικά πληροφοριακά 

στοιχεία που απαιτεί ο νόμος (ν. 2190/20). 

β.  Να ελέγχεται αν εμφανίζονται στον Ισολογισμό τα πάγια σύμφωνα με το υπόδειγμα 

του Π.Δ 146/03. 

γ.  Να ελέγχεται αν έχουν καταχωρηθεί λογιστικά και εμφανίζονται στις οικονομικές 

καταστάσεις τα βάρη επί των ακινήτων.   

9. Για τον έλεγχο σχετικά με τις γνωστοποιήσεις που πρέπει να περιλαμβάνουν οι 

οικονομικές καταστάσεις πρέπει να διενεργούνται παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να  ελέγχεται  αν   έχουν  γνωστοποιηθεί οι  ζημιές  απομείωσης   που    

καταχωρήθηκαν   κατά  την χρήση στον λογαριασμό αποτελεσμάτων ή απ’ ευθείας 

στα ίδια κεφάλαια. 

β.  Να ελέγχεται αν  έχουν  γνωστοποιηθεί οι  ανάστροφες  ζημιές  απομείωσης  που 

καταχωρήθηκαν κατά την χρήση στον λογαριασμό αποτελεσμάτων ή απ’ ευθείας 

στα ίδια κεφάλαια. 

10. Για τον έλεγχο σχετικά με την προστασία των παγίων πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

α. Να ελέγχεται αν συσχετίζεται η αγορά νέων παγίων με πώληση ή αντικατάσταση   

παλαιών. 

β.  Να ελέγχεται αν φυλάσσονται με ασφάλεια οι τίτλοι ιδιοκτησίας παγίων. 

γ.  Να ελέγχεται αν επισκευάζονται έγκαιρα, και αν είναι επαρκής η συντήρηση τους. 

δ. Να ελέγχεται  αν  χρησιμοποιούνται  καταχρηστικά,  μήπως  φθείρονται  ή  

καταστρέφονται αδικαιολόγητα, μήπως κινδυνεύουν από κλοπή. 
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4.5.7  Διαδικασία Ελέγχου Διαχειρίσεων-Αποθεμάτων  
 

Ο εσωτερικός έλεγχος σχετικά με τα αποθέματα έχει ως σκοπό να διαβεβαιώσει ότι 

διαφυλάσσονται και προστατεύονται από διάφορους κινδύνους  (κλοπής, πυρκαγιάς, φθοράς 

κλπ), εφαρμόζονται οι οδηγίες της διοίκησης για την ορθή διαχείρισή τους (παραλαβή, 

αποθήκευση, διάθεση) καθώς και ότι παρακολουθούνται λογιστικά και αποτιμώνται ορθά στο 

τέλος της χρήσης. 

Για τον έλεγχο των διαχειρίσεων (αποθηκών) και των αποθεμάτων  πρέπει να 

διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013) : 

1. Ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών και τα υπόλοιπα λογαριασμού 

ισοζυγίων των αποθεμάτων πρέπει: 

α.  Να ελέγχεται πραγματοποιείται  σε  τακτά  χρονικά  διαστήματα  φυσική απογραφή 

τόσο στο επίπεδο των κεντρικών διαχειρίσεων: καθαριότητας, τροφίμων, 

φαρμακείου (Φάρμακα, Αντιδραστήρια, Υγειονομικό υλικό), μη αναλώσιμου υλικού 

(και πάγια), γραφικής ύλης, υγειονομικού υλικού, τεχνικής υπηρεσίας, υλικών 

οστεοσύνθεσης και ιματισμού όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων 

διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ δηλαδή και των τμημάτων που διατηρούν αποθήκη 

και συγκρίναμε την απογραφή με αυτά που παρουσιάζονται στα βιβλία,  εξετάσαμε 

αν υπάρχουν διαφορές και αν αυτό έχει αναφερθεί στο Δ.Σ. 

β.  Να ελέγχεται αν υπάρχουν ελαττωματικά και ακατάλληλα.  

γ.  Να ελέγχεται αν υπάρχουν αποθέματα που βρίσκονται σε αποθήκες τρίτων. 

δ. Να ελέγχεται αν το υπόλοιπο των αποθεμάτων είναι ίδιο με το υπόλοιπο του 

ισοζυγίου. 

ε. Να  ελέγχεται  αν τα  αποθέματα  τρίτων  που  βρίσκονται  στις  αποθήκες  του 

Νοσοκομείου αποθηκεύονται ξεχωριστά. 

ζ.  Να ελέγχεται αν υπάρχουν ακίνητα αποθέματα. 

η.  Να ελέγχεται αν  στις  οικονομικές  καταστάσεις  εμφανίζονται  ορθά  κατά    

     λογαριασμό  (αναλώσιμα, α’ & β’ ύλες) τα υπόλοιπα αποθεμάτων τέλους χρήσης. 

θ.  Να  ελέγχεται  κατά   την   διάρκεια   της   χρήσης   εκτελούνται   αιφνιδιαστικά     

     απογραφές αποθεμάτων δειγματοληπτικά. 

ι.  Να  ελέγχεται  αν  οι  λογαριασμοί  αποθεμάτων  λειτουργούν  σύμφωνα  με το  ΠΔ 

146/03. 

κ.  Να ελέγχεται αν έχει καθοριστεί όριο για απόθεμα ασφαλείας και αν αυτό τηρείται. 
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λ. Να προτείνουμε εφόσον είναι αναγκαίο την διαδικασία για την τακτοποίηση τυχόν 

διαφορών στα αποθέματα με φυσική απογραφή. 

μ. Να ελέγχεται αν εφαρμόζεται το σύστημα διαρκούς απογραφής αποθεμάτων έτσι 

ώστε ανά πάσα στιγμή να είναι γνωστό το υπόλοιπο των αποθεμάτων.  

ν. Να προτείνουμε εφόσον είναι αναγκαίο την δημιουργία αποθηκών (κτίριο) και την 

τοποθέτηση αρμόδιων αποθηκαρίων (όπου δεν υπάρχουν) με καθορισμένες ευθύνες 

για να είναι αποτελεσματική η διαφύλαξη και η διακίνηση των αποθεμάτων. 

2. Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την απόκτηση και καταχώρηση των αποθεμάτων 

πρέπει: 

α.  Να ελέγχεται πως προσδιορίζεται η αξία κτήσης τους. 

β.  Να ελέγχεται αν  συμφωνεί το παραστατικό αγοράς με την σχετική παραγγελία. 

γ.  Να  λαμβάνεται  έγγραφη  διαβεβαίωση  από  την  διοίκηση για το ότι τα αποθέματα 

δεν έχουν εμπράγματα βάρη. 

δ. Να ελέγχεται η ορθή σειρά της διαδικασίας για την διακίνηση των αποθεμάτων, 

δελτίο παραγγελίας, Τιμολόγιο, δελτίο παραλαβής, δελτίο εισαγωγής, δελτίο 

εξαγωγής κλπ. 

3. Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την ασφάλιση των αποθεμάτων πρέπει: 

α.  Να ελέγχεται αν τα αποθέματα είναι ασφαλισμένα.  

β.  Να ελέγχεται αν οι συνθήκες διατήρησης των αποθεμάτων είναι οι προβλεπόμενες. 

4. Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την απογραφή αποθεμάτων πρέπει: 

α. Να ελέγχεται αν υπάρχουν παρακαταθήκες (αποθέματα κυριότητας τρίτων) που 

βρίσκονται στις αποθήκες του Νοσοκομείου και να διασταυρώνονται τα υπόλοιπα με 

τους προμηθευτές που τα έχουν στείλει. 

β.  Να  ελέγχεται  αν  κατά  την  απογραφή  είναι  παρόντες  ο  αρμόδιος  αποθηκάριος 

και ένα στέλεχος του λογιστηρίου καθώς και αν επιλέγεται δείγμα για την απογραφή 

που περιλαμβάνει αποθέματα σημαντικής αξίας και αποθέματα που μπορεί να 

αποτελέσουν αντικείμενο κλοπής. 

γ.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές να συμμετέχουν στην απογραφή τέλους ως παρατηρητές που 

εκτιμούν τον τρόπο διενέργειας και όχι σαν απογραφείς ή επόπτες. 

5. Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων πρέπει: 

α. Να ελέγχεται πως προσδιορίζεται η αξία κτήσης των αποθεμάτων. 

β. Να ελέγχεται πως προσδιορίζεται το κόστος πωληθέντων. 
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γ. Να ελέγχεται αν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει η σχετική 

πληροφόρηση για τα αποθέματα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΓΛΣ, 

ΔΠΧΑ, ν. 2190/20). 

δ. Να ελέγχεται αν η αποτίμηση των αποθεμάτων έγινε ορθά στο τέλος της χρήσης 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΓΛΣ, ΔΠΧΑ, ν. 2190/20), αν η μέθοδος 

αποτίμησης δεν άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, αν  υπάρχουν τυχόν 

νομικά βάρη με λήψη σχετικής επιστολής από τον νομικό σύμβουλο, αν τα 

αποθέματα είναι ασφαλισμένα από πυρκαγιά, αν υπάρχουν απαξιωμένα αποθέματα, 

αν διαγράφονται τα άχρηστα αποθέματα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες ενέργειες. 

6. Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης πρέπει: 
α. Να ελέγχεται τους υπεύθυνους για την προμήθεια αποθεμάτων. 

β. Να ελέγχεται αν εφαρμόζεται με συνέπεια το ύψος των αποθεμάτων ασφαλείας. 

γ. Να ελέγχεται αν υπάρχει έγκριση για την καταστροφή αποθεμάτων των οποίων η 

περίοδος διάθεσης έχει λήξει.  

 

 

4.5.8  Διαδικασία Ελέγχου Απαιτήσεων 
 

Ένα σωστά οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιδιώκει να διασφαλίσει και να 

διαχειριστεί σωστά τον λογαριασμό των απαιτήσεων εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες της 

Διοίκησης την είσπραξη των νοσηλίων είτε από τους ιδιώτες είτε από τα ασφαλιστικά ταμεία  

Για τον έλεγχο των απαιτήσεων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

 (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν συμφωνούν οι αναλυτικοί λογαριασμοί των απαιτήσεων με τα 

αντίστοιχα αναλυτικά ισοζύγια. 

2. Να γίνεται επιβεβαίωση του υπολοίπου του λογαριασμού απαιτήσεων με αποστολή 

επιστολής. 

3. Να ελέγχεται αν υπολογίστηκαν δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημερομηνία κλεισίματος 

του ισολογισμού. 

4. Να ελέγχεται αν εμφανίζονται οι απαιτήσεις ανά κατηγορία στον Ισολογισμό. 

5. Να ελέγχεται αν γίνεται διαχωρισμός απαιτήσεων σε ενήμερες, επισφαλείς και 

ανεπίδεκτες είσπραξης, σχηματισμός πρόβλεψης για τους επισφαλείς πελάτες, διαγραφή 

πελατών που είναι ανεπίδεκτοι είσπραξης. 
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4.5.9 Διαδικασία Ελέγχου Καθαρής Θέσης 
 

Καθαρή θέση ή καθαρή περιουσία της Μονάδας Υγείας είναι εκείνη η οποία αποτελείται από 

το κεφάλαιο, από τα κάθε είδους και φύσεως αποθεματικά και από το εκάστοτε αποτέλεσμα 

εις νέο. Το κεφάλαιο αντιπροσωπεύει το μέρος εκείνο της καθαρής περιουσίας της Μονάδας 

Υγείας που σχηματίσθηκε σύμφωνα με τις ισχύουσες, κάθε φορά, από τη νομοθεσία 

διατάξεις (Π.Δ. 146/03). Για τον έλεγχο της Καθαρής Θέσης πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να καταρτίσαμε μία συγκεντρωτική κατάσταση με τους λογαριασμούς της καθαρής 

θέσης στην οποία εμφανίζονται ανά λογαριασμό τα υπόλοιπα προηγούμενων χρήσεων, οι 

συνολικές χρεώσεις και πιστώσεις της τρέχουσας χρήσης και τα υπόλοιπα τέλους 

χρήσης. Για τις ανάγκες του ελέγχου των ΔΠΧΑ  μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο 

πίνακας μεταβολών της καθαρής θέσης. 

2. Να ελέγχεται ο σχηματισμός του καταβλημένου κεφαλαίου.  

3. Να ελέγχεται αν η λειτουργία των λογαριασμών της καθαρής θέσης έγινε ορθά και 

σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. 

4. Να ελέγχεται αν ο σχηματισμός των ειδικών αποθεματικών έγινε ορθά και σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία. 

5. Να ελέγχεται αν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων παρέχεται η 

πληροφόρηση που ορίζει η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με τους λογαριασμούς της 

καθαρής θέσης. 

6. Να ελέγχεται αν τα υπόλοιπα των λογαριασμών τέλους χρήσης της καθαρής θέσης έχουν 

καταχωρηθεί ορθά στις οικονομικές καταστάσεις. 

 
 

4.5.10   Διαδικασία Ελέγχου Υποχρεώσεων και Προβλέψεων        
 

Ένα σωστά οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου επιδιώκει να διασφαλίσει και να 

διαχειριστεί σωστά τον λογαριασμό των υποχρεώσεων εφαρμόζοντας πιστά τις οδηγίες της 

Διοίκησης ώστε να περιορίζεται η εμφάνιση λαθών αλλά και να διασφαλίζεται η αξιοπιστία 

και η ακρίβεια των λογιστικών βιβλίων σχετικά με τους λογαριασμούς των υποχρεώσεων. 

Αφού συγκεντρώσουμε τις παρακάτω πληροφορίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 
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 Αν γίνεται ορθά και έγκαιρα η λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο. 

 Αν αποδίδονται εμπρόθεσμα οι οφειλόμενες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και οι 

φόροι στο δημόσιο. 

 Αν υπάρχουν χρήσεις φορολογικά ανέλεγκτές. 

 Αν υφίστανται ουσιώδη φορολογικά θέματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο. 

 Αν στην τελευταία έκθεση φορολογικού ελέγχου ανακύπτουν σημαντικά θέματα. 

 Αν υφίστανται ουσιώδη ασφαλιστικά θέματα που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο. 

 Αν υπάρχουν αγωγές τρίτων σε βάρος του Νοσοκομείου και το πιθανό ποσό 

επιβάρυνσης με επιστολή από τον νομικό σύμβουλο του Νοσοκομείου. 

 Αν υπάρχουν αμφισβητήσεις στον προσδιορισμό φόρων και εισφορών και το ποσό της 

διαφοράς. 
 

Πρέπει να διενεργήσουμε τις παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 

2013): 

1. Να διαπιστώνεται ότι ο λογαριασμός των υποχρεώσεων προς το δημόσιο λειτουργεί 

σωστά. 

2. Να επαληθεύεται η απόδοση των οφειλόμενων φόρων και εισφορών προς το δημόσιο και 

τους ασφαλιστικούς οργανισμούς σύμφωνα με τα σχετικά δικαιολογητικά (τριπλότυπα 

είσπραξης κλπ). 

3. Να συσχετίζονται οι πιστώσεις των λογαριασμών με τα αντίστοιχα ποσά που 

καταβλήθηκαν (σύνολο πιστώσεων ΦΜΥ με το αντίστοιχο ποσό της μισθοδοτικής 

κατάστασης). 

4. Να επαληθεύεται ότι η φορολογική δήλωση συμπληρώθηκε ορθά. 

5. Να επαληθεύεται η ορθή συμπλήρωση των προσωρινών δηλώσεων ΦΜΥ βάσει των 

υπολοίπων των βιβλίων. 

6. Να επαληθεύεται ότι οι οφειλόμενοι φόροι και εισφορές που αφορούν την κλειόμενη 

χρήση πληρώθηκαν την επόμενη χρήση. 

7. Να διαπιστώνεται ότι στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων αποτυπώνεται η 

σχετική πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις προς το δημόσιο σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία (ΕΛΠ, ΔΠΧΑ). 

8. Να διαπιστώνεται ότι στις οικονομικές καταστάσεις στο τέλος της χρήσης έχουν 

καταχωρηθεί ορθά οι υποχρεώσεις της κλειόμενης χρήσης. 
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9. Να διαπιστώνεται αν ο λογαριασμός προβλέψεις λειτουργεί σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ ή με 

τα ΕΛΠ. 

10. Να επαληθεύεται η εκτίμηση του υπολογισμού των προβλέψεων για υποχρεώσεις του  

Νοσοκομείου. 

11. Να επαληθεύεται ότι υπολογίστηκαν ορθά οι προβλέψεις για αποζημίωση του 

προσωπικού, βάσει αναλογιστικής μελέτης (όταν εφαρμόζονται τα ΔΠΧΑ) ή βάσει του 

κ.ν. 2190/20 και του ΕΓΛΣ (όταν εφαρμόζονται τα ΕΛΠ). 

12. Να ελέγχεται αν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων αποτυπώνεται η 

σχετική πληροφόρηση για τις μελλοντικά ενδεχόμενες υποχρεώσεις σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία (ΕΛΠ, ΔΠΧΑ). 

13. Να συμφωνούνται οι λογαριασμοί των υποχρεώσεων με σχετικά αντίγραφα των 

λογαριασμών των προμηθευτών, πιστωτών καθώς επίσης και με επιβεβαιωτικές 

επιστολές (Λουμιώτης, 2013) 

 
 

4.5.11   Διαδικασία Ελέγχου Εσόδων 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος των εσόδων έχει ως σκοπό, να διασφαλίσει ότι όλες οι τιμολογήσεις 

των απαιτήσεων γίνονται σωστά, δηλαδή δεν υπάρχουν υπερτιμολογήσεις και οι συναλλαγές 

των πωλήσεων υπηρεσιών που έχουν πραγματοποιηθεί την τρέχουσα περίοδο έχουν 

καταχωρηθεί στους σχετικούς λογαριασμούς των εσόδων. Επίσης εξετάζει τη γνησιότητα και 

την ορθότητα των στοιχείων που εκδίδονται, παρακολουθεί αν παρουσιάζονται ορθά οι 

λογαριασμοί στα βιβλία και τέλος διαβεβαιώνει εάν εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες της 

Διοίκησης σχετικά με τα έσοδα. Τα Νοσοκομεία έχουν δύο κύριες πηγές εσόδων, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες πελάτες που δεν είναι ασφαλισμένοι. Τα έσοδα του 

Νοσοκομείου προέρχονται, από τα ασφαλιστικά ταμεία τα οποία πρέπει να καταβάλουν τις 

τιμολογήσεις των παρακλινικών εξετάσεων και των νοσηλίων των ασφαλισμένων ιδιωτών 

καθώς και από τους ιδιώτες που δεν έχουν την ασφαλιστική ικανότητα και πρέπει να 

καταβάλουν οι ίδιοι τις δαπάνες που αφορούν κάθε εξέταση ή νοσηλεία ή χρέωση υλικών.   

Για τον έλεγχο των εσόδων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν διενεργούνται οι χρεώσεις στους ασθενείς βάσει του ισχύοντος 

τιμοκαταλόγου.  
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2. Να ελέγχεται αν από τους ανασφάλιστους ασθενείς ζητείται κάποιο στοιχείο 

(εκκαθαριστικό, δίπλωμα οδήγησης) που να αποδεικνύει τον ΑΦΜ του ασθενούς. 

3. Να επισκοπείται η διαδικασία χρέωσης υπηρεσιών (εξετάσεις) και υλικών (φάρμακα, 

υγειονομικό υλικό, υλικά χειρουργείου κλπ) στην καρτέλα του ασθενή. 

4. Να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος των παραστατικών των εσόδων που δικαιολογούν 

τις συναλλαγές. 

5. Να ελέγχεται αν ο υπάλληλος που καταχωρεί τα έσοδα είναι διαφορετικός από αυτόν που 

τα λογιστικοποιεί. 

6. Να γίνεται έλεγχος συμφωνίας αθροισμάτων ημερολογίου πωλήσεων, γενικού 

καθολικού, εισπρακτέων λογαριασμών. 

7. Να ελέγχεται αν υπάρχουν τυχόν αποκλίσεις εσόδων μεταξύ τρέχουσας και 

προηγούμενης χρήσης (σε ποσοστό και αξία επί των πωλήσεων). 

8. Να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εάν τηρήθηκε η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

και εάν έγινε συσχετισμός των εσόδων με τα έξοδα. 

9. Να ελέγχεται αν οι κινήσεις του λογαριασμού εσόδων έγιναν βάσει νομίμων 

παραστατικών. 

10. Να ελέγχεται αν έγινε ορθή ταξινόμηση των εσόδων (τακτικά, έκτακτα, ομαλά, 

ανώμαλα, οργανικά, ανόργανα). 

11. Να ελέγχεται αν έχουν εκδοθεί πιστωτικά στην επόμενη χρήση και αφορούν την χρήση 

που έκλεισε. 

12. Να ελέγχεται αν στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων υπάρχει σχετική 

πληροφόρηση για τα έσοδα σύμφωνα με την νομοθεσία. 

13. Να επαληθεύεται η ορθή έκδοση των Α.Π.Υ και ότι υπάρχουν οι προβλεπόμενες 

εγκρίσεις. 

 

 

4.5.12   Διαδικασία Ελέγχου Εξόδων 
 

Ο εσωτερικός έλεγχος των εξόδων έχει ως σκοπό, να περιοριστούν τα λάθη ώστε να 

διασφαλίζεται η γνησιότητα των λογιστικών στοιχείων, η ορθή καταχώρησή τους και κατ’ 

επέκταση η ακρίβεια και η αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων όσον αφορά τους 

συγκεκριμένους λογαριασμούς αλλά και η πιστή εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης 

σχετικά με τα έξοδα. 
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Για τον έλεγχο των εξόδων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος παραστατικών στοιχείων για συγκεκριμένη 

χρονική περίοδο ως προς την γνησιότητα των παραστατικών και των διαδικασιών που 

δικαιολογούν την συναλλαγή. 

2. Να ελέγχεται αν ο υπάλληλος που καταχωρεί τα έξοδα συνδέεται με τις πληρωμές. 

3. Να γίνεται επισκόπηση στην κίνηση των αναλυτικών λογαριασμών των εξόδων για το αν 

υπάρχουν ουσιώδη ή ασυνήθιστα κονδύλια. 

4. Να διαπιστώσαμε αν υπάρχουν αποκλίσεις εξόδων μεταξύ τρέχουσας και προηγούμενης 

χρήσης (σε ποσοστό και αξία επί των πωλήσεων). 

5. Να ελέγχεται και να εξακριβώνεται εάν τηρήθηκε η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων 

και ότι σχηματίστηκαν όλες οι προβλέψεις των εξόδων. 

6. Να ελέγχονται οι κινήσεις σε λογαριασμούς εξόδων σε αντιπαραβολή με τα νόμιμα 

παραστατικά. 

7. Να ελέγχεται ότι για κάθε λογαριασμό εξόδου λειτουργεί το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου δηλαδή έγιναν όλες οι νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται για την 

πραγματοποίησή του, εκδόθηκε ή παρελήφθη το νόμιμο παραστατικό, καταχωρήθηκε και 

λογιστικοποιήθηκε έγκαιρα κλπ. 

8. Να ελέγχεται αν έγινε σωστή ταξινόμηση των δαπανών (διοίκησης, διάθεσης, 

χρηματοοικονομικές). 

9. Να επαληθεύονται οι λογιστικές εγγραφές των εξόδων με το βιβλίο ενταλμάτων ή το 

ημερολόγιο πληρωμών. 

10. Να ελέγχονται οι λογαριασμοί εξόδων διαφήμισης, ελευθέρων επαγγελματιών, 

επισκευών-συντηρήσεων, αποζημιώσεων στελεχών που παρουσιάζουν αυξημένη 

πιθανότητα αλλοίωσης, λοιπές γενικές δαπάνες κλπ. 

11. Να ελέγχονται οι δαπάνες που αφορούν αμοιβές τρίτων και μισθοδοσία προσωπικού. 

12. Να ελέγχεται αν η παραλαβή υλικών και η πραγματοποίηση υπηρεσιών γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους των συμβάσεων, ως προς την ποιότητα, την ποσότητα, τις τιμές 

και τους λοιπούς όρους των συμβάσεων. 

13. Να ελέγχεται η ορθή λογιστικοποίηση με ενσωμάτωση του ΦΠΑ στην καθαρή αξία 

αφού δεν υφίσταται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ και ο διαχωρισμός κατά την 

καταχώρηση εξυπηρετεί μόνο τις ανάγκες των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-

προμηθευτών που υποβάλλονται για διασταύρωση.  
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14. Να ελέγχεται αν για τα έξοδα αγορών τηρήθηκαν οι συμφωνίες που έγιναν και αν 

υπάρχουν οι εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα σχετικά με την ύπαρξη των απαραίτητων 

δικαιολογητικών και της νομιμοποίησης των προμηθευτών. 

15. Να ελέγχεται η συμφωνία του ισοζυγίου αποθήκης με το αντίστοιχο ισοζύγιο γενικής 

λογιστικής κάθε μήνα και στο τέλος της χρήσης. 

16. Να ελέγχεται αν υπάρχουν πιστωτικά τιμολόγια που αφορούν αγορές ή δαπάνες που 

αφορούν την προηγούμενη χρήση. 

 

Για τον Έλεγχο των αγορών από το εσωτερικό πρέπει: 

1. Να ελέγχονται τα τιμολόγια των προμηθευτών σε αντιπαραβολή με τα δελτία αποστολής 

ή τα τιμολόγια ως προς τις ποσότητες, τις αξίες και τον χρόνο έκδοσης. 

2. Να ελέγχεται η νομιμότητα των παραστατικών, η ύπαρξη εγκρίσεων, τυχόν ακυρώσεις, 

επαληθεύσεις αριθμητικών πράξεων και η ορθή λογιστικοποίηση (αγορές ή δαπάνες - 

προμηθευτής, ΦΠΑ). 

3. Να ελέγχεται αν η καταχώρηση της ποσότητας και της αξίας που αναγράφεται στα 

τιμολόγια των προμηθευτών συμφωνεί με τις αντίστοιχες μερίδες της αποθήκης. 

4. Να ελέγχεται αν κατά τον διακανονισμό της αγοράς υπάρχουν εξοφλητικές αποδείξεις 

μετρητών ή παραλαβής επιταγών από τον προμηθευτή καθώς και ότι χρεώθηκε τόσο 

κατά την αγορά όσο και κατά την εξόφληση ο σωστός προμηθευτής με την αξία του 

τιμολογίου/ων πλέον του ΦΠΑ. 

5. Να ελέγχεται αν γίνεται ορθή καταχώρηση και επαλήθευση του ΑΦΜ των προμηθευτών. 

6. Να επαληθεύεται και να συμφωνείται η κατάσταση πελατών-προμηθευτών καθώς και η 

εμπρόθεσμη υποβολή της στο TAXIS. 

 

Για τον Έλεγχο των επιστροφών και των εκπτώσεων πρέπει: 

1. Να ελέγχονται ως προς τις ποσότητες τα πιστωτικά τιμολόγια των προμηθευτών με τα 

αντίστοιχα παραστατικά που εκδόθηκαν από την αποθήκη. 

2. Να ελέγχεται αν ταυτίζονται οι τιμές στα πιστωτικά τιμολόγια και στα τιμολόγια 

πώλησης των προμηθευτών. 

3. Να ελέγχεται αν οι εκπτώσεις στα τιμολόγια ή στα πιστωτικά τιμολόγια λόγω τζίρου 

προκύπτουν από έγγραφες συμφωνίες. 

4. Να ελέγχεται αν για τις εκπτώσεις και τις επιστροφές που έγιναν στο Νοσοκομείο 

ενημερώθηκε η μερίδα της αποθήκης κατ’ αξία και ποσότητα. 
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Για τον Έλεγχο των εξόδων στο τέλος της χρήσης πρέπει: 

1. Να ελέγχεται δείγμα από τις αγορές-δαπάνες της κλειόμενης χρήσης για να 

διαπιστώνεται τόσο η ορθή λογιστικοποιήσή τους όσο και η πραγματοποίησή τους. 

2. Να ελέγχεται αν οι καταχωρήσεις των τελευταίων δικαιολογητικών για την κλειόμενη 

χρήση που αφορούν εισαγωγές στις μερίδες της αποθήκης και των πρώτων 

δικαιολογητικών που αφορούν την επόμενη χρήση έγιναν στην σωστή χρήση. 

3. Να ελέγχεται αν στην χρήση που κλείνει περιλήφθηκαν οι συμφωνηθείσες εκπτώσεις 

τζίρου που αφορούν τις αγορές της χρήσης καθώς και αν καταχωρήθηκαν ορθά (με 

μερισμό) στις μερίδες της αποθήκης ανάλογα με την αξία των αγορών. 

 

 

4.5.13   Διαδικασία Ελέγχου Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας 
 

Οι έλεγχοι που πρέπει να γίνουν στον τομέα της μισθοδοσίας έχουν να κάνουν με την 

πρόσληψη του προσωπικού, το ωράριο εργασίας, την σύνταξη των μισθοδοτικών 

καταστάσεων, την πληρωμή των υποχρεώσεων και την λογιστική του παρακολούθηση. Οι 

εσωτερικοί έλεγχοι τόσο στο γραφείο προσωπικού όσο και στο γραφείο μισθοδοσίας 

συντελούν στην οργάνωση και την επικοινωνία των γραφείων αυτών επιτυγχάνοντας έτσι την 

εύρυθμη λειτουργία τους η οποία συμβάλλει στην ορθή σύνταξη των μισθοδοτικών 

καταστάσεων αλλά και στην ορθή και έγκαιρη καταβολή των υποχρεώσεων στα ασφαλιστικά 

ταμεία και το Δημόσιο. 

Για την ορθή οργάνωση ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού ελέγχου για την 

μισθοδοσία θα πρέπει οι εργασίες του γραφείου προσωπικού με αυτές του γραφείου 

μισθοδοσίας να είναι υπηρεσιακά ανεξάρτητες, να ασκούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους 

και με αρμοδιότητες πλήρως καθορισμένες καθώς και να διαχωρίζονται ως εξής: 

 Το γραφείο προσωπικού πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία για την πρόσληψη του 

αναγκαίου προσωπικού (με βάση τις ανάγκες, τα προσόντα κλπ). 

 Το γραφείο προσωπικού πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της πρόσληψης -

αποχώρησης - συνταξιοδότησης του προσωπικού (απαραίτητα δικαιολογητικά, 

διαδικασία). 

 Το γραφείο προσωπικού πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της δημιουργίας και της 

ενημέρωσης των φακέλων (και ηλεκτρονικών) του προσωπικού.  
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 Το γραφείο προσωπικού πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της παρακολούθησης 

του χρόνου εργασίας και της ιεραρχικής εξέλιξης του προσωπικού (τήρηση ωραρίου 

εργασίας, χρόνος προϋπηρεσίας κλπ). 

 Το γραφείο μισθοδοσίας πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της σύνταξης των 

μισθοδοτικών καταστάσεων. 

 Το γραφείο μισθοδοσίας πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της εξόφλησης των 

μισθοδοτικών καταστάσεων (διαδικασία εξόφλησης μέσω τραπεζικού λογαριασμού). 

 Το γραφείο μισθοδοσίας πρέπει να ασχολείται με την διαδικασία της πληρωμής των 

υποχρεώσεων προς τρίτους που περιλαμβάνει τόσο την εξόφληση προς τα ασφαλιστικά 

ταμεία και το δημόσιο,  όσο και την υποβολή πληροφοριών που πρέπει να παρέχει 

υποχρεωτικά το Νοσοκομείο (ΑΠΔ, Κατάσταση αμοιβών κλπ). 

 

Για τον έλεγχο των αμοιβών και των εξόδων προσωπικού πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχονται δειγματοληπτικά φάκελοι εργαζομένων για να διαπιστωθεί αν τηρούνται 

ορθά τα δεδομένα, αν ενημερώνονται με τις μεταβολές και εάν η μισθοδοσία τους 

υπολογίζεται σύμφωνα με αυτά. 

2. Να ελέγχεται η διαδικασία ορθής καταχώρισης και αντιπαραβολής των στοιχείων της 

μισθοδοτικής κατάστασης με τα στοιχεία παρουσίας των εργαζομένων. 

3. Να ελέγχεται η ύπαρξη εγκρίσεων για εργασιακά θέματα, όπως υπερωρίες, εφημερίες, 

ορθότητας υπολογισμού όλων των ειδών μισθοδοσίας, υπολογισμού των εργοδοτικών 

εισφορών και κρατήσεων. 

4. Να ελέγχεται δειγματοληπτικά αν για τον υπολογισμό της τακτικής μισθοδοσίας  

λήφθηκαν υπόψη οι σχετικές υπηρεσιακές μεταβολές του προσωπικού καθώς και η 

ισχύουσα εργατική και φορολογική νομοθεσία για κάθε τύπο εργαζόμενου. 

5. Να ελέγχεται δειγματοληπτικά αν οι πρόσθετες αμοιβές του διοικητικού προσωπικού και 

των φαρμακοποιών υπολογίσθηκαν σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατατέθηκε και 

εγκρίθηκε από την Διοίκηση του Νοσοκομείου καθώς και η ισχύουσα εργατική και 

φορολογική νομοθεσία για τις πρόσθετες αμοιβές. 

6. Να ελέγχεται δειγματοληπτικά αν οι πρόσθετες αμοιβές του νοσηλευτικού προσωπικού 

υπολογίσθηκαν σύμφωνα με την το πρόγραμμα που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την 

Διοίκηση του Νοσοκομείου καθώς και η ισχύουσα εργατική και φορολογική νομοθεσία 

για τις πρόσθετες αμοιβές. 
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7. Να ελέγχεται δειγματοληπτικά αν οι εφημερίες ιατρικού προσωπικού υπολογίσθηκαν 

σύμφωνα με το πρόγραμμα που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την Διοίκηση του 

Νοσοκομείου καθώς και την ισχύουσα εργατική και φορολογική νομοθεσία για τις 

εφημερίες. 

8. Να ελέγχεται αν τηρείται η ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νομοθεσία. 

9. Να ελέγχεται αν εκδίδονται σωστά εκκαθαριστικά μισθοδοσίας που δεν αμφισβητούνται. 

10. Να ελέγχεται αν συμφωνούν τα δεδομένα της μισθοδοτικής κατάστασης με τα 

λογιστικά άρθρα της μισθοδοσίας καθώς και αν ενημερώνονται ορθά οι λογαριασμοί 

στο γενικό και αναλυτικό καθολικό. 

11. Να ελέγχεται αν εγκρίνονται από την διοίκηση οι καταστάσεις μισθοδοσίας. 

12. Να ελέγχεται αν αποδίδονται έγκαιρα και σωστά (στα σωστά ταμεία) οι ασφαλιστικές 

εισφορές καθώς και αν ενημερώνονται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί. 

13. Να ελέγχεται αν η πληρωμή του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών προς το δημόσιο και οι 

αντίστοιχες λογιστικές καταχωρήσεις γίνονται έγκαιρα. 

14. Να γίνεται επαλήθευση του συνολικού αριθμού του προσωπικού που περιλαμβάνονται 

στις μισθοδοτικές καταστάσεις με τα αντίστοιχα στοιχεία του τμήματος προσωπικού. 

15. Να καταρτίζεται συγκεντρωτική κατάσταση μισθοδοσίας βάσει των μισθοδοτικών 

καταστάσεων και να συμφωνείται το συνολικό ποσό αποδοχών προσωπικού της 

χρήσεως με το αντίστοιχο ποσό του λογαριασμού 60 Αμοιβές προσωπικού της γενικής 

λογιστικής καθώς και με το αρχείο αμοιβών που στέλνεται στο TAXIS, ομοίως για τις 

κρατήσεις προς ασφαλιστικά ταμεία. 

16. Να επαληθεύονται οι αθροίσεις των μισθοδοτικών καταστάσεων και της ορθής 

λογιστικοποίησης τους. 

17. Να διαπιστώσαμε ότι τα αποτελέσματα έχουν επιβαρυνθεί μόνο με τις αμοιβές του 

προσωπικού που αφορούν την χρήση. 

18. Να διαπιστώσαμε αν η κατανομή των μισθών έγινε κοστολογικά σύμφωνα με τους 

κανόνες λογισμού του κόστους. 

19. Να διαπιστώνεται ότι στο προσάρτημα ή στις σημειώσεις των οικονομικών 

καταστάσεων υπάρχει σχετική πληροφόρηση για τις αμοιβές προσωπικού σύμφωνα με 

την ισχύουσα νομοθεσία (ΕΛΠ ή ΔΠΧΑ). 

20. Να ελέγχεται αν οι εργαζόμενοι που μισθοδοτούνται από το Νοσοκομείο και δεν 

ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό είναι καταχωρημένοι στο εγκεκριμένο από την 

επιθεώρηση εργασίας «προγράμματος εργασίας». 
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21. Να ελέγχεται αν το γραφείο μισθοδοσίας κρατά στο αρχείο τα πλήρη στοιχεία του 

εντάλματος για την πληρωμή υπερωριών-εφημεριών ώστε να αντιπαραβάλλεται η 

χρονική στιγμή έγκρισης και πληρωμής του εντάλματος από τον πάρεδρο και του 

εμπρόθεσμου της καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών στα ανάλογα ασφαλιστικά 

ταμεία (ΙΚΑ). 

 

 

4.5.14   Διαδικασία Ελέγχου Φορολογικών Υποχρεώσεων 
 

Για τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες: 

1. Να ελέγχεται αν το Νοσοκομείο έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογικές δηλώσεις. 

2. Να ελέγχεται αν έχουν υποβληθεί οι καταστάσεις πελατών προμηθευτών.  

3. Να ελέγχεται αν έχει υποβληθεί δήλωση Ε9 (όταν απαιτείται). 

4. Να ελέγχεται αν τηρούνται οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις όλων των φορολογιών που 

αφορούν ή ενδέχεται να αφορούν το Νοσοκομείο. (Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, 

Μεταβίβασης Ακινήτων, Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα κλπ) 

 

 

4.6 Διαδικασία Ελέγχου για τον Έλεγχο Ιατρικής Υπηρεσίας 
 

Λόγω μη ύπαρξης Κανονισμού Λειτουργίας, Επιτροπής Ποιότητας στο Νοσοκομείο και 

συστημάτων ISO στα τμήματα δεν κατέστη δυνατό να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου για την Ιατρική Υπηρεσία γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε ως 

πρότυπο ελέγχου της Ιατρικής Υπηρεσίας τις αρμοδιότητες που αναγράφονται στον 

Οργανισμό του Νοσοκομείου σύμφωνα με τις οποίες επισκοπήσαμε όσο ήταν δυνατό αν το 

Ιατρικό Προσωπικό διενεργεί τις παρακάτω πράξεις: 

1. Αν παρέχονται υπηρεσίες υγείας.  

2. Αν επιτυγχάνεται προώθηση και προαγωγή της υγείας.  

3. Αν εκπαιδεύεται το προσωπικό που στελεχώνει την  υπηρεσία. 

4. Αν γίνεται προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

5. Αν καταρτίζονται πρωτόκολλα για την παροχή και την ανάπτυξη των παρεχόμενων   

     ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.  
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6. Αν οργανώνεται και προωθείται η έρευνα. 

7. Αν υπάρχει συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τη συνεχή 

βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

8. Αν υπάρχει εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των 

Νοσοκομειακών κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των 

Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων. 

9. Αν γίνεται  προγραμματισμός και εισηγήσεις για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής 

άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

10. Αν οργανώνεται η επιστημονική και η διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία 

των τμημάτων της  Ιατρικής Υπηρεσίας. 

11. Αν γίνεται ενημέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας  ασθενών, από κοινού με τη  

        νοσηλευτική υπηρεσία. 

12. Αν υφίσταται η εποπτεία της Νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. 

13. Αν οργανώνονται,  προγραμματίζονται και εκτελούνται οι ιατρικές πράξεις. 

 

 

4.7 Διαδικασία Ελέγχου Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 

Λόγω μη ύπαρξης Κανονισμού Λειτουργίας, Επιτροπής Ποιότητας στο Νοσοκομείο και 

συστημάτων ISO στα τμήματα δεν κατέστη δυνατό να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου στην Νοσηλευτική Υπηρεσία γι’ αυτό χρησιμοποιήσαμε ως 

πρότυπο ελέγχου της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας την Υπουργική απόφαση με Αρ. Πρωτ. Γ4α 

/Γ.Π. 3567/16-1-2015 σύμφωνα με την οποία διενεργήσαμε τις παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες: 

 

A. Ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα με άμεση ευθύνη του Νοσηλευτικού 

προσωπικού στο Νοσοκομείο επισκοπήσαμε όσο ήταν δυνατό αν το Νοσηλευτικό 

Προσωπικό διενεργεί τις παρακάτω πράξεις: 

1. Αν εφαρμόζεται η νοσηλευτική διεργασία. 

2. Αν πραγματοποιείται λήψη νοσηλευτικού ιστορικού. 

3. Αν διενεργείται κλινική εξέταση (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση). 

4. Αν γίνεται η νοσηλευτική διάγνωση σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή ταξινόμηση 

και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 
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5. Αν πραγματοποιείται σχεδιασμός, εφαρμογή και αξιολόγηση της νοσηλευτικής 

φροντίδας. 

6. Αν συμμετέχει στη διαλογή ασθενών (triage) στο τμήμα επειγόντων (TEΠ). 

7. Αν συμβάλει στην πρόληψη και τον έλεγχο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων. 

8. Αν παρέχεται ανακουφιστική-παρηγορητική φροντίδας. 

9. Αν εκπαιδεύει τους ασθενούς για αυτοφροντίδα και τα μέλη των οικογενειών για την 

συνέχιση της φροντίδας του ασθενούς στο σπίτι, τη συμμόρφωση με τα θεραπευτικά 

πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των νόσων, την αντιμετώπιση και φροντίδα αυτών. 

10. Αν ενημερώνει και εκπαιδεύει τις οικογένειες σχετικά με τα  δικαιώματα, τις 

υποχρεώσεις και τις διαθέσιμες υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή. 

11. Αν εφαρμόζει τεχνικές αποκλιμάκωσης της έντασης και διαχείρισης της 

ψυχοκινητικής διέγερσης. 

12. Αν προετοιμάζει τους ασθενείς για την Ηλεκτροσπασμοθεραπεία (ΗΣΘ) και 

συμμετοχή στην εφαρμογή της. 

13. Αν συμμετέχει στην απομόνωση, διαχείριση και δήλωση κρουσμάτων λοιμωδών-

μεταδοτικών νοσημάτων και οιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για τη δημόσια 

υγεία. 

14. Αν πραγματοποιεί ΗΚΓ. 

15. Αν βοηθάει στην πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισμού με μηχανικά μέσα 

και με εφαρμογή ασκήσεων. 

16. Αν βοηθάει στην περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων. 

17. Αν περιποιείται στομίες: γαστροστομία, ειλεοστομία, νηστιδοστομία, κολοστομία 

και αν εκπαιδεύει τον ασθενή. 

18. Αν γίνεται καθετηριασμός περιφερικών αγγείων και παρακέντηση Fistula από τους 

νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες Αιμοκάθαρσης μετά από σχετική 

εκπαίδευση. 

19. Αν συμμετέχει σε καθετηριασμούς της ουροδόχου κύστης 

20. Αν γίνεται διασταύρωση της ομάδας αίματος από τους νοσηλευτές που υπηρετούν 

στα τμήματα αιμοδοσίας. 

21. Αν πραγματοποιούν εξέταση αίματος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη με χρήση 

stick. 

22. Αν πραγματοποιούν μέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των Ζωτικών Σημείων 

23. Αν πραγματοποιούν μέτρηση κεντρικής φλεβικής πιέσεως. 

24. Αν πραγματοποιούν μέτρηση και αξιολόγηση κορεσμού οξυγόνου  
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25. Αν εφαρμόζουν κλασσικές θεραπείες πόνου, σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά 

νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 

26. Αν πραγματοποιούν βρογχική παροχέτευση. 

27. Αν πραγματοποιούν ρινοτραχειακή αναρρόφηση με καθετήρα 

28. Αν αντιμετωπίζουν τις μεταβολές της θερμοκρασίας του σώματος. 

29. Αν περιποιούνται τα τραύματα και τις χειρουργικές τομές. 

30. Αν βοηθούν στην κοπή ραμμάτων. 

31. Αν εκτελούν δοκιμασίες δερμοαντιδράσεων και αν χορηγούν αντιτετανικό ορό. 

32. Αν επιδεικνύουν και/ή αξιολογούν σε έναν ασθενή της χρήσης σπρέι, 

νεφελοποιητή, δοσομετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB. 

33. Αν εκπαιδεύουν τους ψυχικά ασθενής και τις οικογένειές τους στη συμμόρφωση με 

τη φαρμακευτική αγωγή και θεραπεία. 

34. Αν διενεργούν ΚΑΡΠΑ, ηλεκτρική ανάταξη, αντιμετώπιση καταστάσεων shock, 

και αν εφαρμόζουν πρωτόκολλα για αντιμετώπιση επειγουσών καταστάσεων. 

35. Αν γίνεται παραπομπή για απλές διαγνωστικές εξετάσεις από τους νοσηλευτές που 

εργάζονται στα τμήματα επειγόντων περιστατικών και εξωτερικών ιατρείων βάσει 

θεραπευτικών νοσηλευτικών πρωτοκόλλων ή κατόπιν ιατρικής υπόδειξης. 

36. Αν περιποιούνται τις τραχειοστομίες - ενδοτραχειακούς σωλήνες - 

βρογχοαναρρόφησης και αν εφαρμόζουν πρωτόκολλα για αντιμετώπιση 

επειγουσών καταστάσεων. 

37. Αν παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη σε άτομα με ψυχική διαταραχή και στις 

οικογένειές τους, από τους νοσηλευτές-τριες κατόχους ειδικότητας Νοσηλευτικής 

Ψυχικής Υγείας. 

 
B. Ως προς τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που έχει το Νοσηλευτικό Προσωπικό 

κατόπιν ιατρικής γνωμάτευσης επισκοπήσαμε όσο ήταν δυνατό αν αυτό διενεργεί τις 

παρακάτω πράξεις: 

1. Αν χορηγούνται φάρμακα από όλες τις οδούς. 

2. Αν χορηγούνται θρομβολυτικά σκευάσματα σύμφωνα με τα ισχύοντα θεραπευτικά 

νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 

3. Αν γίνεται χορήγηση στελεχιαίας και τοπικής αναισθησίας σύμφωνα με τα ισχύοντα 

θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 

4. Αν χορηγείται οξυγόνο. 
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5. Αν γίνεται ρινογαστρική διασωλήνωση. 

6. Αν χορηγείται εντερική & παρεντερική διατροφή. 

7. Αν γίνονται μετάγγιση αίματος και παραγώγων. Πρόληψη και αντιμετώπιση 

επιπλοκών μετά από μετάγγιση αίματος και παραγώγων. 

8. Αν διενεργείται περιτοναϊκή κάθαρση, αιμοκάθαρση και αν γίνεται εκπαίδευση της 

οικογένειας και του αρρώστου. 

9. Αν γίνεται εφαρμογή και αφαίρεση δερματικών και σκελετικών έλξεων. 

10. Αν γίνεται ακινητοποίηση κατάγματος σε επείγουσες καταστάσεις στα πλαίσια 

παροχής πρώτων βοηθειών. 

11. Αν γίνεται λήψη αίματος για εργαστηριακές εξετάσεις και καθετηριασμός 

περιφερικών αγγείων στα ΤΕΠ και τα Εξωτερικά Ιατρεία. 
 

 

4.8  Διαδικασία Ελέγχου Τμήματος Πληροφορικής και Πληροφοριακών 

        Συστημάτων 
 

Για τον έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες (Παπαστάθης, 2014): 

1. Να ελέγχεται αν υπάρχει Κανονισμός λειτουργίας σχετικά με τη διαχείριση του 

πληροφοριακού συστήματος. 

2. Να ελέγχεται αν ορίζονται με σαφήνεια και αυστηρότητα ο τρόπος και ο χώρος φύλαξης 

των πρωτογενών στοιχείων  καθώς και η δημιουργία αντιγράφων και αποθήκευσης. 

3. Να λαμβάνουμε από τον προϊστάμενο πληροφορικής την διαβεβαίωση ότι το υπάρχον 

σύστημα μηχανογράφησης καλύπτει πλήρως και σε ικανοποιητικό βαθμό τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου, αν υπάρχει σχέδιο έκτακτης ανάγκης (disaster recovery plan) που 

καλύπτει την επαναφορά και την ανάκτηση στοιχείων από διάφορες απώλειες ώστε το 

Νοσοκομείο να συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά καθώς και αν υπάρχει στην σύνδεση 

με το εξωτερικό δίκτυο, σύστημα ασφαλείας firewall που προστατεύει την παράνομη 

είσοδο. 

4. Να ελέγχεται αν η πρόσβαση του προσωπικού στον μηχανογραφικό σύστημα γίνεται με 

την χρήση ατομικών κωδικών πρόσβασης. 

5. Να ελέγχεται δειγματοληπτικά στα τμήματα αν χρησιμοποιούν τους ίδιους κωδικούς 

πολλοί χρήστες. 
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6. Να ελέγχεται αν οι χρήστες έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε όλο το σύστημα ή μόνο στο 

υποσύστημα που τους αφορά. 

7. Να ελέγχεται αν στον χώρο της κεντρικής μονάδας (data room) τηρούνται οι κατάλληλες 

συνθήκες λειτουργίας (κατάλληλος χώρος στέγασης, σύστημα συναγερμού, κατάλληλος 

κλιματισμός - θερμοκρασία (18o C), σταθεροποιητής τάσης και προστασία UPS). 
8. Να ελέγχεται αν το Νοσοκομείο υποστηρίζεται από έναν διακομιστή (server), αν υπάρχει 

δεύτερος και που στεγάζεται. 
9. Να ελέγχεται αν χρησιμοποιούνται αυθεντικά προγράμματα λογισμικού σύμφωνα με την 

εγκύκλιο ΥΣΠ/00/7167/226 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
10. Να λαμβάνεται η διαβεβαίωση από τον προϊστάμενο πληροφορικής ότι τα 

υποσυστήματα που υπάρχουν  στο Νοσοκομείο λειτουργούν και για όσα απαιτείται 

συνδέονται με γέφυρες με την γενική λογιστική. 
11. Να ελέγχεται αν η αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής πραγματοποιείται από κάποιον 

άλλο υπάλληλο.  
Στο επόμενο κεφάλαιο θα αναπτύξουμε την δομή, το πλαίσιο λειτουργίας και τους 

ελέγχους που πρέπει να διενεργούνται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές στα δημόσια Νοσοκομεία. Θα αναφερθούμε στα ελεγκτικά σώματα 

που διενεργούν ελέγχους στα δημόσια Νοσοκομεία. Επίσης θα παραθέσουμε τις αδυναμίες 

του νομοθετικού πλαισίου σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται οι έλεγχοι αυτοί σήμερα στα 

Νοσοκομεία αλλά και πως το πλαίσιο αυτό μπορεί να προσαρμοστεί στα Διεθνή Πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου και στις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται διεθνώς κατά την 

διεξαγωγή του εσωτερικού ελέγχου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

Η ΔΟΜΗ, ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ  
 
 

5.1 Εισαγωγή 
 
Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στον Οργανισμό, στα όργανα διοίκησης και στη βασική 

διάρθρωση των Νοσοκομείων στην Ελλάδα. Παρουσιάζεται το ισχύον νομικό και 

κανονιστικό πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου που ισχύει για τα δημόσια Νοσοκομεία. 

Αναφέρονται τα κρατικά όργανα (ελεγκτικά σώματα) που ελέγχουν τα Νοσοκομεία. 

Αναδεικνύονται μέσω της σύγκρισης με το πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές που ισχύουν 

διεθνώς για τον εσωτερικό έλεγχο οι αδυναμίες του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου 

σύμφωνα με το οποίο διενεργούνται οι εσωτερικοί έλεγχοι στα δημόσια νοσοκομεία και 

τέλος αναπτύσσεται  ο τρόπος προσαρμογής του εγχώριου πλαισίου στις βέλτιστες αυτές 

πρακτικές του εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται διεθνώς. 
 

5.2 Οργανισμός Νοσοκομείου 
 

Ο Οργανισμός του Νοσοκομείου (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 15) περιέχει το σκοπός του, τη 

διάρθρωση των υπηρεσιακών μονάδων του και των παραρτημάτων του, τα προσόντα των 

προϊσταμένων οργανικών μονάδων Διεύθυνσης, υπηρεσιών και υπηρεσιακών μονάδων και 

παραρτημάτων, τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας, τον εσωτερικό κανονισμός 

λειτουργίας, τους πόρους, την κατανομή του προσωπικού, τη διαβάθμιση και κατανομή των 

θέσεων, τη σύσταση νέων θέσεων, εφόσον διευρύνονται, τις παρεχόμενες υπηρεσίες, τη 

μετατροπή κατά κλάδο και κατηγορία θέσεων, τον καθορισμό των προσόντων πρόσληψης 

του προσωπικού και των αρμοδιοτήτων του και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση 

και λειτουργία. Σύμφωνα με το άρθρο 11 ν. 3370/2005 η Γενική Γραμματεία Δημόσιας 

Υγείας πέραν όλων των άλλων έχει την επίβλεψη και την καθοδήγηση δημιουργίας νέων 

οργανισμών ή επέκτασης των υφιστάμενων οργανισμών και υπηρεσιών στη δημόσια υγεία. 
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5.3 Όργανα Διοίκησης του Νοσοκομείου 
 

Τα Όργανα διοίκησης των Νοσοκομείων (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 16) του Ε.Σ.Υ. είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος είναι και Πρόεδρος του 

Δ.Σ.. Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες μπορεί να έχουν και 

Αναπληρωτή Διοικητή ο οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. οι αρμοδιότητες του οποίου 

ρυθμίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 7, παρ. 9 του ν. 3329/2005. 

 

 

5.3.1 Διοικητικό Συμβούλιο 
 

Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) είναι πενταμελές για Νοσοκομεία μέχρι τριακόσιες ενενήντα 

εννέα (399) οργανικές κλίνες και επταμελές για Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω 

οργανικές κλίνες και αποτελείται από (παρ. 6, άρθρο 7, ν. 3329/2005): 

 Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. 

 Δύο μέλη, σε Νοσοκομεία έως τριακόσιες ενενήντα εννέα (399) οργανικές κλίνες που 

ορίζονται από τον Υπουργό Υγείας εκ των οποίων το ένα ορίζεται ως Αντιπρόεδρος του 

Δ.Σ. και τρία μέλη σε Νοσοκομεία με τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες όπου 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται ο Αναπληρωτής Διοικητής. Στα πανεπιστημιακά 

Νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά μέλη που διορίζει ο Υπουργός Υγείας, πρέπει 

υποχρεωτικά να είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Ιατρικού Τμήματος του οικείου Α.Ε.Ι.. 

 Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε Νοσοκομεία με 

τετρακόσιες (400) και άνω οργανικές κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της 

Διοικητικής Υπηρεσίας. 

 Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο Νοσοκομείο, 

ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους ιατρούς και τους 

ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

 Έναν εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ.,  ο 

οποίος εκλέγεται, από το λοιπό προσωπικό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ.. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του οργάνου και 

τους εισηγητές των θεμάτων και μπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις 

εκπροσώπους των συνδικαλιστικών οργανώσεων των εργαζομένων, καθώς και κάθε 

υπηρεσιακό παράγοντα ή εκπρόσωπο οποιουδήποτε επιστημονικού ή τοπικού φορέα. Ο 
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Διοικητής του Νοσοκομείου αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού 

Συμβουλίου στα καθήκοντα του ως Προέδρου του Δ.Σ., ενώ στα καθήκοντα του ως Διοικητή 

αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διοικητή και, όπου αυτός δεν υπάρχει, από τον 

Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Η συγκρότηση του Δ.Σ. γίνεται με απόφαση του 

Υπουργού Υγείας και η θητεία των μελών του είναι διετής.  Επιτρέπεται η αντικατάσταση 

μέλους του Δ.Σ. για σπουδαίο λόγο, για το υπόλοιπο της θητείας του. Η αντικατάσταση και ο 

ορισμός του αντικαταστάτη γίνεται με τη διαδικασία του αρχικού ορισμού. 

Δεν μπορούν να ορισθούν μέλη Δ.Σ. Νοσοκομείων οι εργαζόμενοι ή απασχολούμενοι σε 

αυτό, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, εκτός του Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας όταν 

αναπληρώνει τον Αναπληρωτή Διοικητή ή τον ιατρό που εκπροσωπεί τους ιατρούς του 

Νοσοκομείου, και τον υπάλληλο του λοιπού προσωπικού, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ που 

εκπροσωπεί το λοιπό προσωπικού. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (παρ. 6, 

άρθρο 7, ν. 3329/2005):  
1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του Νοσοκομείου.  

2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και έκτακτων 

αναγκών του Νοσοκομείου.  

3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του Νοσοκομείου.  

4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών και 

λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου.  

5. Εγκρίνει τον οργανισμό του Νοσοκομείου και τις τροποποιήσεις του.  

6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του Νοσοκομείου.  

7. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και τροποποιήσεις 

του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής χρήσης κάθε έτους.  

8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, καθώς και τις 

τροποποιήσεις του. 

9. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης που αφορά στις εφημερίες του ιατρικού 

προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις νυκτερινές ώρες και 

εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού. 

10. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. 

11. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση και την εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων του Νοσοκομείου.  
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Όλες οι ανωτέρω εγκρίσεις του Δ.Σ. πρέπει να αποστέλλονται και στον Διοικητή της οικείας 

Υγειονομικής Περιφέρειας για περαιτέρω έγκριση.  

12. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και λοιπού 

προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

13. Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτημάτων υπέρ του Νοσοκομείου. 

14. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων,  

υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός τύπου 

αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσό άνω 

των 20.000 € και μέχρι 45.000 € ετησίως.  

15. Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση μελετών, προμήθειας παντός τύπου εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού και 

ανάθεσης υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 45.000 € ετησίως 

στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.  

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά δύο φορές το μήνα και έκτακτα, ύστερα από πρόσκληση του 

Προέδρου του και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13, 14 και 15 του ν. 

2690/1999.  

 

 

5.3.2 Διοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής 
 

Ο Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις αρμοδιότητες που ορίζονται στην παρ. 8, άρθρο 7 του  

ν. 3329/2005,  τις σημαντικότερες από τις οποίες παραθέτουμε παρακάτω:  

1. Αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταμένων των Τμημάτων και Γραφείων του 

Νοσοκομείου.  

2. Αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τομέα 

μέχρι την πλήρωση των θέσεων αυτών.  

3. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου τον προϋπολογισμό του φορέα, τις αναμορφώσεις 

και τροποποιήσεις του, όπως και τον ισολογισμό και τον απολογισμό της οικονομικής 

χρήσης κάθε έτους.  

4. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, υλοποίηση 

μελετών, προμήθειας παντός τύπου εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού και ανάθεσης 

υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού μέχρι 20.000 € ετησίως.  
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5. Εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης 

για εκτέλεση έργων, υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, 

αναλώσιμου υλικού και ανάθεσης υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω 

των 20.000 € ετησίως.  

6. Παρακολουθεί και ελέγχει σε μηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση του προϋπολογισμού και 

την εν γένει οικονομική λειτουργία του φορέα του.  

7. Εκπροσωπεί το Νοσοκομείο δικαστικώς και εξωδίκως, καθώς και έναντι τρίτων και 

δύναται να εκχωρεί τη νόμιμη εκπροσώπηση των μονάδων ευθύνης του στον 

Αναπληρωτή Διοικητή και να διορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους.  

8. Συγκαλεί το Δ.Σ. του Νοσοκομείου, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και συντάσσει την 

ημερήσια διάταξη.  

9. Προΐσταται όλων των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου και ασκεί ιεραρχικό και πειθαρχικό 

έλεγχο και μπορεί να αναθέτει τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης σε 

οποιονδήποτε υπάλληλο των φορέων ευθύνης του.  

10. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του αναθέτει το Δ.Σ. του Νοσοκομείου και με 

αποφάσεις του, ο Διοικητής της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας. 

Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες (παρ. 9, 

άρθρο 7, ν. 3329/2005):  

1. Είναι αρμόδιος για θέματα πληροφορικής και μηχανοργάνωσης του Νοσοκομείου, σε 

συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.  

2. Παρακολουθεί τα θέματα έρευνας και εκπαίδευσης του προσωπικού του Νοσοκομείου.  

3. Μεριμνά για την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών του Νοσοκομείου, σε 

συνεργασία με τον Διοικητή του Νοσοκομείου.  

4. Είναι υπεύθυνος για την επίλυση θεμάτων και την εφαρμογή και συντονισμό των 

αναγκαίων ενεργειών που σχετίζονται με την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων.  

5. Μεριμνά για τη σύνταξη του ετήσιου προγράμματος εφημερίων του ιατρικού 

προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού και το 

υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ..  

6. Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού 

και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση 

των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών.  

7. Συντάσσει ετήσια έκθεση πεπραγμένων του, την οποία υποβάλλει στον Διοικητή του 

Νοσοκομείου.  
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8. Εισηγείται για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη χρηματοδοτούμενων, 

από εξωτερικούς φορείς, ερευνητικών προγραμμάτων στον Διοικητή της Υγειονομικής 

Περιφέρειας και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.  

9. Εισηγείται στο Δ.Σ. για τα εκπαιδευτικά και μη χρηματοδοτούμενα από εξωτερικούς 

φορείς ερευνητικά προγράμματα, έπειτα από εισήγηση του Επιστημονικού Συμβουλίου 

του Νοσοκομείου, αποφασίζει για την οικονομική ενίσχυση και διοικητική υποστήριξη 

αυτών και παρακολουθεί την υλοποίησή τους.  

10. Παρακολουθεί και ελέγχει τις λίστες αναμονής για υπηρεσίες του φορέα ευθύνης του 

και λαμβάνει μέτρα πρόληψης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.  

11. Καθορίζει τα κριτήρια διάθεσης των κλινών στις θέσεις Β' και Α' και ελέγχει την 

τήρηση τους.  

12. Αποφασίζει για την κατανομή των χειρουργικών τραπεζιών μετά από εισήγηση του 

Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας.  

13. Χορηγεί ή εισηγείται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου πάσης φύσεως εκπαιδευτικές άδειες 

του ιατρικού και λοιπού προσωπικού, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

14. Ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που του εκχωρεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου.  

Στα Νοσοκομεία που έχουν 399 ή λιγότερες οργανικές κλίνες, οι ανωτέρω αρμοδιότητες 

ασκούνται από τον Διοικητή. Ο Διοικητής και ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου 

είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και διορίζονται με απόφαση του Υπουργού 

Υγείας με διετή θητεία η οποία μπορεί να ανανεώνεται με όμοιο τρόπο. Τα προσόντα που 

πρέπει να διαθέτει ο υποψήφιος Διοικητής και Αναπληρωτής Διοικητής είναι: πτυχίο 

τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ιδιαίτερη ικανότητα στην άσκηση διευθυντικών καθηκόντων σε 

υπηρεσίες ή οργανισμούς του Δημοσίου ή επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα της 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, συνεκτιμημένων και των μεταπτυχιακών σπουδών και επιστημονικής 

εξειδίκευσης σε θέματα στρατηγικού σχεδιασμού και προγραμματισμού, οργάνωσης, 

διοίκησης και λειτουργίας Νοσοκομείων ή επιχειρήσεων, οικονομικών της υγείας ή 

κοινωνικής διοίκησης, καθώς και της ανάλογης εμπειρίας.  

Στα Νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. με δυναμικότητα τετρακοσίων (400) κλινών και άνω 

συνιστάται άμισθη Επιτροπή Ποιότητας, υπό την Προεδρία του Διοικητή ή του 

Αναπληρωτή Διοικητή, με τη συμμετοχή των Διευθυντών των Υπηρεσιών του Νοσοκομείου, 

οι οποίοι αναπληρώνονται από τους νόμιμους αναπληρωτές τους. Στις αρμοδιότητες της 

περιλαμβάνονται ο συντονισμός των αυτοτελών τμημάτων Ελέγχου Ποιότητας, Έρευνας και 

Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης της παραγράφου 6 του άρθρου 6 του ν. 2889/2001 (ΦΕΚ 37 Α'), 

η καθιέρωση και γνωστοποίηση κριτηρίων αξιολόγησης και βελτίωσης των παρεχόμενων 
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υπηρεσιών, η δημιουργία διαδικασιών πιστοποίησης και διαπίστευσης, καθώς και ο έλεγχος 

της εφαρμογής τους, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

 

 

5.4 Η Βασική Διάρθρωση του Νοσοκομείου 
 

5.4.1 Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας 
 

Η Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 17) σε Τομείς 

στους οποίους λειτουργούν Τμήματα και Μονάδες  κατά ειδικότητα, σε Διατομεακά Τμήματα 

και στα λοιπά τμήματα (Κοινωνικής εργασίας, Παραϊατρικού προσωπικού, Διαιτολογίας, 

κλπ) με τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου: 

1. Οι αρμοδιότητες της Ιατρικής Υπηρεσίας είναι : 

 Η παροχή υπηρεσιών υγείας.  

 Η προώθηση και προαγωγή της υγείας.  

 Η εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την  υπηρεσία. 

 Ο προγραμματισμός και ο έλεγχος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. 

 Η κατάρτιση πρωτοκόλλων για την παροχή και ανάπτυξη των παρεχόμενων  

ιατρικών υπηρεσιών από τη Διεύθυνση, τους τομείς και τα τμήματα.  

 Η οργάνωση και προώθηση της έρευνας. 

 Η συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου για τη συνεχή βελτίωση των         

     παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.  

 Η εποπτεία της εφημερίας και της αποτελεσματικής λειτουργίας των νοσοκομειακών   

     κλινών καθώς και η επιστημονική εποπτεία της λειτουργίας των Εξωτερικών 

Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των Χειρουργείων. 

 Ο προγραμματισμός και η εισήγηση για τη χορήγηση οποιασδήποτε μορφής άδειας     

     στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

 Η επιστημονική και διοικητική ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των τμημάτων 

της  Ιατρικής Υπηρεσίας. 

 Η ενημέρωση και η τήρηση φακέλων νοσηλείας  ασθενών, από κοινού με τη  

     νοσηλευτική υπηρεσία. 

 Η εποπτεία της νοσοκομειακής βιβλιοθήκης. 
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 Η οργάνωση, ο προγραμματισμός και η εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 

2. Αρμοδιότητες του Φαρμακευτικού Τμήματος είναι ο προγραμματισμός προμηθειών, η 

φύλαξη, η ταξινόμηση, η παρασκευή ιδιοσκευασμάτων, ο έλεγχος, η χορήγηση, η 

διανομή, η διακίνηση και διαχείριση του φαρμακευτικού και λοιπού υλικού 

αρμοδιότητας του Ε.Ο.Φ. Η ευθύνη του επιστημονικού ελέγχου του συνταγολογίου, η 

εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τμήμα, καθώς και ο έλεγχος 

των προς εκτέλεση συνταγών. Οι αρμοδιότητες του νοσοκομειακού φαρμακείου 

καθορίζονται σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.  

3. Αρμοδιότητες του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας είναι η ευθύνη και η 

συμπαράσταση των νοσηλευομένων του Νοσοκομείου σε κάθε κοινωνικό πρόβλημα. Η 

αναζήτηση και διερεύνηση των αιτίων που προκαλούν τα προβλήματα αυτά κατά 

περίπτωση και γενικά η φροντίδα και η ψυχολογική υποστήριξη για την αντιμετώπιση 

των κοινωνικών προβλημάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνικής 

πολιτικής της πολιτείας. 

4. Αρμοδιότητες του Τμήματος Παραϊατρικού Προσωπικού είναι η ευθύνη των 

δραστηριοτήτων του προσωπικού των κλάδων Ιατρικών Εργαστηρίων, Ραδιολόγων - 

Ακτινολόγων, Χειριστών Ιατρικών Συσκευών, καθώς και άλλων επιστημόνων συναφών 

κλάδων υγείας σε ότι αφορά την οργάνωση, τον προγραμματισμό και την εκτέλεση 

Ιατρικών και Νοσηλευτικών πράξεων. 

5. Αρμοδιότητες του Τμήματος Διαιτολογίας - Διατροφής. Φροντίζει για την σύνταξη 

και τον έλεγχο των καθημερινών διατροφικών αναγκών των εσωτερικών ασθενών, 

καθώς για την πληροφόρηση των ασθενών των εξωτερικών ιατρείων που έχουν ανάγκη 

από διαιτητική αγωγή. Στη μονάδα αυτή εντάσσονται επίσης οι επιστημονικές, 

οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διοικητικές δραστηριότητες όλων όσων απασχολούνται 

με τα τρόφιμα από την προμήθεια μέχρι την κατανάλωσή τους. 

 

 

5.4.2 Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 

Η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσία έχει ανάλογη διάρθρωση (βλέπε Παράρτημα Πίνακα 

18) σε Τομείς και σε Διατομεακά Τμήματα με αυτή της Διεύθυνσης της Ιατρικής Υπηρεσίας 

και τις παρακάτω αρμοδιότητες σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου: 
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 Την παροχή νοσηλευτικής φροντίδας στους ασθενείς, σύμφωνα με τους κανόνες και τα 

διδάγματα της Νοσηλευτικής Επιστήμης στο πλαίσιο των κατευθύνσεων των υπευθύνων 

σε κάθε περίπτωση ιατρών. 

 Την προώθηση και προαγωγή της νοσηλευτικής επιστήμης, της συνεχιζόμενης 

εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και της έρευνας στον τομέα αυτό. 

 Τον προγραμματισμό και τον έλεγχο του προσωπικού και των παρεχομένων υπηρεσιών. 

 Την τήρηση των αρχών λειτουργίας του Νοσοκομείου όπως καθορίζονται από διατάξεις 

νόμων, Π.Δ., τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου και τις αποφάσεις 

του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διοικητού αυτού. 

 Τη συνεργασία με τις άλλες υπηρεσίες του Νοσοκομείου. 

 Τον διαχειριστικό έλεγχο (καταγραφή εισροών πάσης φύσεως υλικών και φαρμάκων, 

διάθεση και κατανάλωση αυτών) των νοσηλευτικών τμημάτων. 

 Την ευθύνη της ενημέρωσης, τήρησης και φύλαξης, από κοινού με την ιατρική υπηρεσία, 

των φακέλων νοσηλείας των ασθενών. 

 Την οργάνωση, τον προγραμματισμός και την εκτέλεση νοσηλευτικών πράξεων. 

 

 

5.4.3 Διεύθυνση Διοικητικής - Οικονομικής Υπηρεσία  
 

Η Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας διαρθρώνεται στα παρακάτω τμήματα 

(βλέπε Παράρτημα Πίνακα 19) καθένα από τα οποία έχει τις ανάλογες αρμοδιότητες 

σύμφωνα με τον Οργανισμό του Νοσοκομείου. 

 

1. Το Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:  

 Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. 

 Χειρίζεται κάθε θέμα που έχει σχέση με την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού του Νοσοκομείου. 

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζομένων στο Νοσοκομείο, των 

συνταξιοδοτήσεων, των απολύσεων και των προσλήψεων.  

 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού μητρώου όλων των 

υπαλλήλων. 
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 Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, 

εφημερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκρισή τους σε συνεργασία με 

τις αντίστοιχες Διευθύνσεις.  

 Είναι υπεύθυνο για τον διοικητικό έλεγχο των αδειών ασθένειας και των άλλων 

κατηγοριών αδειών όλου του προσωπικού και την αρχειοθέτησή τους.  

 Καταρτίζει και παρακολουθεί προγράμματα, εκπαίδευσης, επιμόρφωσης και έρευνας 

προσωπικού σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα. 

2. Το Τμήμα Γραμματείας: 

 Είναι υπεύθυνο για την γραμματειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και 

νοσηλευτικών τμημάτων και μονάδων του Νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη παροχής πληροφοριών γενικής φύσεως προς το κοινό και τους 

ασθενείς.  

 Είναι υπεύθυνο για την διατήρηση αρχείου, την τήρηση του γενικού πρωτοκόλλου 

και την διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). 

 Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. 

 Φροντίζει για κάθε θέμα γραμματειακής υποστήριξης με άλλους αρμόδιους φορείς 

για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος για τη διεκπεραίωση του έργου του 

Νοσοκομείου. 

3. Το Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών: 

 Είναι υπεύθυνο για τη γραμματειακή υποστήριξη των τακτικών εξωτερικών 

ιατρείων, των απογευματινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών. 

 Τηρεί τα αρχεία των βιβλίων κίνησης των εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών των οποίων την ευθύνη τήρησης έχει το προσωπικό των 

συγκεκριμένων τμημάτων που εξετάζει τους ασθενείς. 

 Ρυθμίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και προγραμματίζει επανεξετάσεις.  

 Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους 

ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους.  

 Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. 

 Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα. 

4. Το Τμήμα Κίνησης (Εσωτερικών) Ασθενών: 

 Φροντίζει για την έκδοση εισιτηρίων και εξιτηρίων ασθενών μετά από έγγραφη 

εντολή του αρμόδιου ιατρού.  
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 Τηρεί αρχείο κενών κλινών σύμφωνα με τα στοιχεία των προϊσταμένων των 

κλινικών και ενημερώνει τους ασθενείς για την εισαγωγή τους.  

 Φροντίζει για τη λογιστική παρακολούθηση του λογαριασμού των νοσηλευομένων, 

τη χρέωση δαπανών νοσηλείας σύμφωνα με τα παραστατικά που κατατίθενται από 

τα ιατρικά τμήματα και το Φαρμακείο και την έκδοση των δελτίων παροχής 

υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων.  

 Χορηγεί σε συνεργασία με την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά στους 

ενδιαφερόμενους μετά από υποβολή σχετικής αίτησής τους. 

 Ευθύνεται για την φύλαξη και σωστή αρχειοθέτηση των ιατρικών φακέλων όλων 

των ασθενών.  

 Φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. 

5. Το Οικονομικού Τμήμα είναι υπεύθυνο για: 

 Όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την τήρηση της φορολογικής νομοθεσίας, την 

παρακολούθηση παγίων και αποσβέσεων. 

 Την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων χρεών.  

 Την διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής. 

 Τη διαχείριση των χρημάτων του Νοσοκομείου. 

 Την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταμιακής ρευστότητας του Νοσοκομείου, τα 

ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. 

 Τις πάσης φύσεως οικονομικές συναλλαγές με ασφαλιστικούς οργανισμούς, 

τράπεζες, προμηθευτές κ.λπ. (πληρωμές, εισπράξεις, έκδοση επιταγών). 

 Την προετοιμασία της μισθοδοσίας του προσωπικού, την έκδοση και τον έλεγχο των 

καταστάσεων μισθοδοσίας. 

 Τη σύνταξη, τον έλεγχο παρακολούθησης του Προϋπολογισμού κατά μήνα και έτος, 

καθώς και του απολογισμού. 

 Την κοστολόγηση ανά ιατρική πράξη και τη σύνταξη και παρακολούθηση των 

τμηματικών προϋπολογισμών. 

 Τον έλεγχο των αναλώσεων και των αποθεμάτων των αναλώσιμων υλικών και των 

φαρμάκων.  

 Την έκδοση μηνιαίων αναφορών για τα οικονομικά στοιχεία του Νοσοκομείου.  

 Τη σύνταξη εκθέσεων με το λειτουργικό απολογισμό του Νοσοκομείου. 

 Την εκπόνηση των μελετών επενδύσεων (οικονομικό μέρος). 
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 Την ευθύνη της παρακολούθησης όλων των προμηθειών αναλώσιμου και μη υλικού, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, της σύνταξης του ενιαίου Προγράμματος 

Προμηθειών και της οργάνωσης και λειτουργίας των αποθηκών του Νοσοκομείου, 

γενικού, υγειονομικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών και 

ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωσης κάθε αναλώσιμου και μη υλικού. 

6. Το Τμήμα Επιστασίας - Ιματισμού : 

 Μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση του Νοσοκομείου.  

 Έχει την ευθύνη για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των μεταφορών εντός 

και εκτός του Νοσοκομείου.  

 Έχει την ευθύνη του τηλεφωνικού κέντρου. 

 Έχει την ευθύνη της ασφάλειας του προσωπικού, των επισκεπτών και των 

νοσηλευομένων, καθώς και της φύλαξης των κτιρίων και του εξοπλισμού του 

Νοσοκομείου. 

 Μεριμνά για την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου ιματισμού για τις 

ανάγκες του Νοσοκομείου.  

 Ευθύνεται για τη διαχείριση, τον καθαρισμό, την εν γένει συντήρηση και ανανέωση 

του ιματισμού, στολών προσωπικού, κλινοσκεπασμάτων, καθώς και για τη φύλαξη, 

επιδιόρθωση και διανομή τους. 

7. Το Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας: 

 Επιμελείται τη συντήρηση και την επισκευή των κτηριακών εγκαταστάσεων  και  

τον κάθε μορφής ξενοδοχειακό εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη της συντήρησης του περιβάλλοντος χώρου.  

 Διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαράγει τον απαιτούμενο αριθμό ύστερα 

από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

 Καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή τους και έχει 

την ευθύνη για την παραλαβή τους.  

 Συντάσσει και ενημερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και αναβάθμισης της 

τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και τα υποβάλει στο 

Οικονομικό Τμήμα, για να ληφθούν υπόψη για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 

και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου. 

 Έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς 

βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων του 

Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών.  
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 Έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, 

παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα χειρουργεία και γενικά 

για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων.  

 Επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση του τηλεφωνικού 

κέντρου και των τηλεφωνικών συσκευών, των μεγαφωνικών εγκαταστάσεων, των 

εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής τηλεοπτικού σήματος, των εγκαταστάσεων 

ενδοεπικοινωνίας και κλήσης του προσωπικού, των εγκαταστάσεων τηλεχειρισμού 

και ελέγχου φωτισμού, της πυρασφάλειας.  

 Επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών γεννητριών του 

Νοσοκομείου.  

 Επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και αλεξικέραυνου. Φροντίζει 

για την αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πυρανίχνευσης και 

πυρασφάλειας.  

 Παρακολουθεί κι ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο Νοσοκομείο 

σε 24ωρη βάση.  

 Έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου.  

 Είναι υπεύθυνο για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθεί το 

Νοσοκομείο. Παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και καυσίμων και 

συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των ενεργειακών συστημάτων 

του Νοσοκομείου.  

8. Το Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας είναι υπεύθυνο για την: 

 Ορθολογική χρήση και την ομαλή λειτουργία της τεχνικής υποστήριξης του ιατρικού 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου και των αναλωσίμων γι’ αυτά υλικών.  

 Διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών με βάση διεθνή πρότυπα και κανόνες 

ασφάλειας.  

 Διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των μηχανημάτων και την 

εφαρμογή των διεθνών κανόνων ασφάλειας και προστασίας των ασθενών και του 

προσωπικού συμπεριλαμβανομένης και της ακτινοθεραπείας.  

 Διενέργεια προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης μηχανημάτων ιατρικού 

εξοπλισμού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των συμβολαίων συντήρησης.  

 Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στην βιοϊατρική τεχνολογία και τη 

μελέτη ένταξη τους στο Νοσοκομείο.  

 Εισήγηση προμήθειας νέου εξοπλισμού καθώς και την ανανέωση του υπάρχοντος.  
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 Διαχείριση και διερεύνηση δυσμενών περιστατικών που σχετίζονται με τον 

ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.  

 Ενημέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου στην ασφαλή και 

αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και την επιμόρφωση του 

προσωπικού του Τμήματος σε θέματα συντήρησης των ιατρικών μηχανημάτων. 

 Καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του εξοπλισμού και την τεχνολογική 

υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών προγραμμάτων. 

 

 

5.4.4 Τμήμα Πληροφορικής 
 

Οι σημαντικότερες αρμοδιότητες του Τμήματος σύμφωνα με τον Οργανισμό του 

Νοσοκομείου είναι: 

1. Η εγκατάσταση κάθε νέας εφαρμογής πληροφορικής και η έναρξη λειτουργίας της. 

2. Η διαχείριση της κάθε εφαρμογής από συστηματικής και λειτουργικής πλευράς. 

3. Η εκπαίδευση του προσωπικού του Νοσοκομείου σε θέματα συστημάτων πληροφορικής 

και η αποτελεσματική εκμετάλλευση των συστημάτων πληροφορικής. 

4. Οι περιοδικές και ετήσιες εκθέσεις λειτουργίας. 

5. Η διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού εξοπλισμού, η βελτιστοποίηση της 

αξιοποίησης του εξοπλισμού σε συνάρτηση και με τις εφαρμογές που λειτουργούν σε 

κάθε τμήμα του εξοπλισμού. 

6. Η εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου δικτύου υπολογιστών, 

7. Η διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. 

8. Η διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού δικτύου με εξωτερικά δίκτυα. 

9. Η προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των πόρων του δικτύου, (δίσκων, 

κ.λπ.). 

10. Η διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. 

11. Η κατάρτιση μελετών και τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού 

πληροφορικής (Η/Υ, S/W, SYSTEM S/W κ.λπ.).  

12. Η ανάπτυξη περιορισμένης έκτασης εφαρμογών για την επέκταση της λειτουργικότητας 

του δικτύου και των υποσυστημάτων της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας, την 

προσαρμογή ειδικών πακέτων λογισμικού και την πρόσβαση του Νοσοκομείου στο 

διαδίκτυο. 
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13. Καταρτίζει και παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλάνου και 

ενημερώνεται για την πορεία των έργων πληροφορικής, των τυχόν προβλημάτων ή 

καθυστερήσεων ή ακόμη και για τυχόν αποκλίσεις από τον αρχικά προβλεπόμενο 

προϋπολογισμό έργων.  

14. Υποβάλλει και δέχεται προτάσεις προς και από τα αρμόδια τμήματα για την εκπόνηση 

των μελετών και την παρακολούθηση των διαδικασιών που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση των νέων συστημάτων πληροφορικής. 

15. Είναι υπεύθυνο για τη λήψη και γενικά τη συλλογή πληροφοριών από τα διάφορα 

υποσυστήματα του Νοσοκομείου για την διοίκηση και την ιατρική υπηρεσία. 

 

 

5.4.5 Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη  
 

Το Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη οργανώνεται και λειτουργεί σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 4 του ν. 2889/2001, όπως ισχύει και τις σχετικές εγκυκλίους ή 

αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας και είναι αρμόδιο για την υποδοχή, ενημέρωση 

καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόμενων ασθενών και των συνοδών 

τους για άμεση και σωστή εξυπηρέτησή τους καθώς και για την παρακολούθηση της 

διακίνησης,  τη διοικητική υποστήριξη, τη συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και πα-

ραπόνων για την εν γένει προάσπιση των δικαιωμάτων των χρηστών υπηρεσιών υγείας καθώς 

και γενικά για τήρηση των κανόνων λειτουργίας του Νοσοκομείου. Επίσης συνδέεται με τα 

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού τις ημέρες 

εφημερίας. 

Το Γραφείο Υποστήριξης Πολίτη υπάγεται άμεσα στον Αναπληρωτή Διοικητή σε 

Νοσοκομεία με οργανικές κλίνες άνω των τετρακοσίων (400), αλλιώς στον Αντιπρόεδρο.  Με 

απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης καθορίζονται ειδικότερα 

θέματα οργάνωσης και λειτουργίας του Γραφείου Υποστήριξης Πολίτη, συνεργασίας με το 

Γραφείο Κίνησης και κάθε άλλο σχετικό θέμα (άρθρο 6 παρ. 4 του ν. 2889/2001). 
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5.4.6 Επιστημονικό Συμβούλιο 

 
Σε κάθε Νοσοκομείο του Ε.Σ.Υ. συνιστάται εννεαμελές Επιστημονικό Συμβούλιο η θητεία 

του οποίου είναι διετής και η συγκρότηση του γίνεται με απόφαση του Διοικητή του 

Νοσοκομείου. Το Επιστημονικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί για κάθε θέμα το οποίο σχετίζεται με 

την αποτελεσματική παροχή φροντίδας υγείας στους νοσηλευόμενους και τους εξωτερικούς 

ασθενείς του Νοσοκομείου. Οι Αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου είναι να 

(άρθρο 5, ν. 2889/2001):  

 Εισηγείται στο Δ.Σ. για κάθε επιστημονικό θέμα λειτουργίας του Νοσοκομείου.  

 Εισηγείται τη συγκρότηση επιτροπών και ομάδων εργασίας για συγκεκριμένα 

επιστημονικά θέματα του Νοσοκομείου.  

 Εισηγείται για επιστημονικά θέματα στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Πε.Σ.Υ.  

 Γνωμοδοτεί προς το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας, για τις εκπαιδευτικές άδειες του 

επιστημονικού προσωπικού, για το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών και του λοιπού 

προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου..  

 Συντονίζει και να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα του επιστημονικού 

προσωπικού και να μεριμνά για τη διοργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων.  

 Γνωμοδοτεί σε επιστημονικά ερωτήματα του Διοικητή ή του Διευθυντή ιατρικής 

υπηρεσίας.  

 Έχει τις αρμοδιότητες Επιτροπής Ηθικής και Δεοντολογίας.  

Στις αρμοδιότητες του Επιστημονικού Συμβουλίου περιλαμβάνονται (άρθρο 9, ν.   

3329/2005) επίσης και:  

 Η κατάρτιση και εισήγηση καθώς και η τροποποίηση του ετήσιου και μηνιαίου 

προγράμματος εφημερίων των ιατρών των Τομέων και Τμημάτων του Νοσοκομείου και 

η έγκαιρη υποβολή του στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για έγκριση, ή 

όπου αυτός δεν υπάρχει, στον Διοικητή.  

 Η συγκρότηση και η παρακολούθηση της δραστηριότητας επιστημονικών επιτροπών του 

Νοσοκομείου και όποιων άλλων επιτροπών ή ομάδων εργασίας όταν η σύστασή τους 

αποφασιστεί από τον Διοικητή.  

 Η οργάνωση επιστημονικών εκδηλώσεων, με συμμετοχή ειδικών επιστημόνων εκτός 

Νοσοκομείου, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.  

 Η οργάνωση και η ενημέρωση της κλασικής και ηλεκτρονικής βιβλιοθήκης του 

Νοσοκομείου.  
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 Η εισήγηση, προς τον Διοικητή, μέτρων που αφορούν στη βελτίωση της λειτουργίας των 

επί μέρους μονάδων του Νοσοκομείου, στη θέσπιση προτεραιοτήτων κατά τον 

προγραμματισμό της προμήθειας εξοπλισμού ή υγειονομικού υλικού και σε οτιδήποτε 

κριθεί, από τον Διοικητή, ό,τι δύναται να βελτιώσει την ποιότητα των παρεχόμενων προς 

τους ασθενείς υπηρεσιών.  

 

 

5.5 Το Ισχύον Νομικό και Κανονιστικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου των 

Νοσοκομείων στην Ελλάδα 
 

5.5.1 Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και της      

    Επιτροπής Ελέγχου 
 

Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 4025/11, το Υπουργείο Υγείας, εντός τριών μηνών από τη 

δημοσίευση του νόμο, συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας, 

σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται 

από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Στο πλαίσιο αυτό, σε κάθε δημόσια μονάδα υγείας 

ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 

της μονάδας, οι οποίοι επιλέγονται και από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουρ-

γείου Οικονομικών. Η παροχή των υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής 

ανεξάρτητων υπηρεσιών, η διάρκεια της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία έτη. Κατά 

την άσκηση των καθηκόντων τους απολαμβάνουν πλήρους ανεξαρτησίας. Με απόφαση του 

αρμόδιου Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζεται Επιτροπή Ελέγχου, η οποία 

αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή και η 

οποία, μεταξύ άλλων, παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, 

την αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων, καθώς και την πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Ο εσωτερικός ελεγκτής οφείλει να αναφέρει στον Διοικητή του Νοσοκομείου και στην 

Επιτροπή Ελέγχου κάθε θέμα που έχει σχέση με την πορεία και τα αποτελέσματα του ελέγχου 

και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις. Κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά τις αρμοδιότητες του 

εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής Ελέγχου, καθώς και την οργάνωση και λειτουργία του 
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συστήματος εσωτερικού ελέγχου ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας 

(άρθρο 25,  ν. 4025/11). 

 

 

5.5.2 Το Έργο του Εσωτερικού Ελέγχου 

  
Οι εσωτερικοί ελεγκτές στα δημόσια Νοσοκομεία οφείλουν να διενεργούν τον έλεγχο τους 

σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου  Υγείας ΥΠ.ΥΓ. 94064/1-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-

ΠΓΖ) η οποία περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:  

 

α. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου 

 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των Νοσοκομείων. 

 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές της 

     Γενικής λογιστικής, του Δημόσιου λογιστικού και της Αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esynet επί των οριστικών μηνιαίων 

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

διπλογραφικού συστήματος, της Γενικής λογιστικής του Δημόσιου λογιστικού και 

της Αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που 

συμπληρώνονται στους πίνακες του esynet. 

 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις 

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

επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ. 

 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. 

 Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου - Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας. 

 Μηνιαίος Έλεγχος Προσωπικού - Μισθοδοσίας 

 Μηνιαίος Έλεγχος Εσόδων/απαιτήσεων Νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος Έλεγχος Προμηθειών & Διαχειρίσεων. 

 Μηνιαίος Έλεγχος Πάγιων - Τεχνικών Έργων. 
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 Μηνιαίος Έλεγχος υποχρεώσεων - Παρακολούθηση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών. 

 Μηνιαίος Έλεγχος Διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες - Λογιστικές Συμφωνίες). 

 Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Νοσοκομείου - Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 

 

β. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης 

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών 

υποσυστημάτων των Νοσοκομείων 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 των Νοσοκομείων: 

 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 

 

γ. 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. 

 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως 

σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Νοσοκομείων. 

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 

πίνακα αναφοράς.  
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 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 

 

δ. Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των Νοσοκομείων 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των διασυνδεόμενων Νοσοκομείων, 

σχετικής με τα προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή 

εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών. 

 

ε. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση των Νοσοκομείων 

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

των Αποτελεσμάτων. Ειδικότερα για την υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου θα ισχύουν τα 

εξής: 

 

Επί μέρους Ενέργειες Εσωτερικού Ελέγχου Χρονοδιάγραμμα 

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου Σε μηνιαία βάση 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της 

μηχανογράφησης αρμογή της αναλυτικής λογιστικής 
Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση βασικών 

υποσυστημάτων των Νοσοκομείων 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του 

διπλογραφικού συστήματος 
Σε μηνιαία βάση - Πιστοποίηση Στοιχείων 

Σύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση των 

Νοσοκομείων 
Σε μηνιαία βάση 

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση   των 

Νοσοκομείων 
Σε ετήσια βάση 

  

 
5.5.3 Η αξιολόγηση της ποιότητας του έργου του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Στο Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού (ΔΥ1δ/οικ.98872/2013) 

συγκροτείται Ομάδας Εργασίας – Επιτροπής για την υποστήριξη και την διασφάλιση της 

ποιότητας του έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας  μέσω της εποπτείας, 

αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου των εσωτερικών ελεγκτών στα Νοσοκομεία καθώς 

και της υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης για την ορθολογικότερη βελτίωση της 

λειτουργίας των Νοσοκομείων. Το έργο της Ομάδας Εργασίας είναι: 
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1. Ο έλεγχος, η παρακολούθηση και η επισκόπηση της ποιότητας του έργου των 

Εσωτερικών Ελεγκτών στις Μονάδες Υγείας και διασφάλιση του υψηλού επιπέδου των 

προσφερόμενων υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου μέσω: 

α. Διενέργειας τακτικών και έκτακτων δειγματοληπτικών ελέγχων στα αποτελέσματα 

και στις Εκθέσεις Εσωτερικού Ελέγχου. 

β. Δειγματοληπτικής επισκόπησης στα φύλλα εργασίας και στο φάκελο έργου   

    Εσωτερικών Ελέγχων. 

2. Η επικοινωνία με μέλη Επιτροπών Ελέγχου Μονάδων Υγείας και με τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου για τον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων ή / και παραπόνων. 

3. Η επικοινωνία με το Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας με σκοπό τον 

συντονισμό των ελεγκτικών οργάνων των Μονάδων Υγείας. 

4. Η παροχή οδηγιών για τη βελτίωση της ποιότητας του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών 

τόσο στους εσωτερικούς ελεγκτές όσο και στις Επιτροπές Ελέγχου των Νοσοκομείων. 

5. Η ανάδειξη του ελεγκτικού έργου μέσω ανταλλαγής κοινών εμπειριών και βέλτιστων 

πρακτικών. 

6. Η ανάδειξη πνεύματος συνεχούς μάθησης και βελτίωσης των δεξιοτήτων και των 

ικανοτήτων των εσωτερικών ελεγκτών. 

7. Η διαχείριση παραπόνων και καταγγελιών του Υπουργείου Υγείας. 

8. Η τήρηση βάσης δεδομένων ευρημάτων και προβλημάτων στις Μονάδες Υγείας. 

9. Η παρακολούθηση της νομοθεσίας τόσο σε Κοινοτικό όσο και σε Εθνικό Επίπεδο, 

σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο στις Μονάδες Υγείας και παροχή προτάσεων/ 

τροποποιήσεων. 

10. Η παρακολούθηση συμμόρφωσης με την ισχύουσα νομοθεσία και την τήρηση των εν 

λόγω απαιτήσεων. 

11. Η παρακολούθηση χρονοδιαγράμματος εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας. 

12. Η δημιουργία υποδείγματος  Κανονισμού Λειτουργίας και παρακολούθησής εφαρμογής 

του. 

13. Η παρακολούθηση Οικονομικών Τμημάτων φορέων υπαγόμενων στο Υπουργείο 

τήρησης των εγκυκλίων και των αποφάσεων. Παρατηρήσεις - Βελτιώσεις - Προτάσεις. 

14. Η εξασφάλιση της συμμόρφωσης με το Πλαίσιο Επαγγελματικής Εφαρμογής του 

Εσωτερικού Ελέγχου και τις βέλτιστες πρακτικές. 

15. Η εισηγητική αρμοδιότητα για συστάσεις, προειδοποιήσεις ή κυρώσεις έναντι 

εμπλεκόμενων φορέων (εσωτερικών ελεγκτών, επιτροπών ελέγχου κλπ) για τους 

οποίους διαπιστώνεται πλημμελής εκτέλεση των καθηκόντων τους. 
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16. Η παρακολούθηση και αξιολόγηση του κόστους λειτουργίας του θεσμού του 

Εσωτερικού Ελέγχου ανά μονάδα και περιφερειακό επίπεδο. 

17. Ο σχεδιασμός και έγκριση καθολικών προγραμμάτων ελέγχου ανά αντικείμενο και 

παροχή τεχνογνωσίας στους αρμόδιους φορείς. 

18. Η αξιολόγηση των εκθέσεων ελέγχου των Ορκωτών Λογιστών. 

 
 
5.6 Ελεγκτικά Σώματα στα Δημόσια Νοσοκομεία 
 

Ελεγκτικό Συνέδριο. Το Ελεγκτικό Συνέδριο ασκεί το δικαστικό έλεγχο της διαχείρισης του 

δημοσίου, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, σύμφωνα με τις αρχές και τις διαδικασίες του 

διαχειριστικού και λογιστικού ελέγχου, πραγματοποιεί προληπτικούς ελέγχους σχετικά με τη 

νομιμότητα και την κανονικότητα των ενταλμάτων πληρωμής του δημοσίου. Το Ελεγκτικό 

Συνέδριο έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να διενεργεί κατασταλτικούς ελέγχους νομιμότητας 

και κανονικότητας στο σύνολο των δαπανών του δημοσίου. Ο έλεγχος που ασκείται κάποιες 

φορές δεν είναι αποτελεσματικός διότι τα μέλη του ελεγκτικού συνεδρίου εξετάζουν την 

διαχείριση των δημοσίων δαπανών σύμφωνα με την νομική τους αντίληψη χωρίς ένα πλαίσιο 

συγκεκριμένων οδηγιών έλεγχου με αποτέλεσμα πολλές φορές να θυσιάζεται η σκοπιμότητα 

και η ουσία της δαπάνης στο γράμμα του νόμου και στην αδυναμία της χρηματοοικονομικής 

οργάνωσης των υπηρεσιών του δημοσίου (Καζαντζής, 2006).    

Οι αρμοδιότητες του Ελεγκτικού Συνεδρίου είναι (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Ο έλεγχος των δαπανών του κράτους, των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και των ΔΕΚΟ, η σύνταξη 

και η υποβολή ετήσιας έκθεσης προς την Βουλή για τον απολογισμό του κράτους. 

2. Ο έλεγχος των συμβάσεων όπου αντισυμβαλλόμενος είναι το δημόσιο ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξομοιώνεται με το Δημόσιο. 

3. Ο έλεγχος των λογαριασμών των δημόσιων υπόλογων. 

4. Να γνωμοδοτεί για νομοσχέδια που αφορούν θέματα συντάξεων ή αναγνώρισης 

υπηρεσίας. 

5. Να εκδικάζει υποθέσεις που αφορούν ευθύνες πολιτικών ή στρατιωτικών υπαλλήλων, 

υπαλλήλων ΟΤΑ και ΝΠΔΔ για την ζημιά που προκλήθηκε σε βάρος του δημοσίου από 

δόλο ή από αμέλεια. 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Γ.Λ.Κ.). Οι έλεγχοι που διενεργεί το Γενικό 

Λογιστήριο του Κράτους  έχουν προληπτικό χαρακτήρα και αφορούν τη νομιμότητα και την 

κανονικότητα των ενταλμάτων πληρωμής του δημοσίου που εκδίδουν όλες οι δημόσιες 
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υπηρεσίες, πέρα των προληπτικών ελέγχων οι ελεγκτές του Γ.Λ.Κ πραγματοποιούν 

εκκαθάριση και ενταλματοποίηση των σχετικών δαπανών. Επειδή το Γ.Λ.Κ είναι τμήμα του 

Υπουργείου Οικονομικών οι ελεγκτές του εποπτεύονται από την ηγεσία του Υπουργείου 

Οικονομικών. Οι ελεγκτικές αρμοδιότητες του Γ.Λ.Κ είναι να (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Καταρτίζει τον Προϋπολογισμό, Απολογισμό και Ισολογισμό του Κράτους. 

2. Παρακολουθεί την εκτέλεση του προϋπολογισμού και ελέγχει τις δημόσιες δαπάνες. 

3. Συμπράττει υποχρεωτικά στην έκδοση κανονιστικών πράξεων που επιφέρουν δαπάνη 

στον Κρατικό Προϋπολογισμού και αποφασίζει για την έγκριση και πραγματοποίηση 

οποιασδήποτε δαπάνης όταν δεν προβλέπετε ο τρόπος κάλυψης. 

4. Ασκεί δημοσιονομικό έλεγχο στα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Ε.Ε. ή άλλων 

διεθνών οργανισμών ανεξάρτητα ελέγχων που διενεργούν άλλοι φορείς σε οργανισμούς. 

5. Ασκεί  έλεγχο στην οικονομική διαχείριση των ΟΤΑ, των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ και των 

ΔΕΚΟ που επιχορηγούνται ή χρηματοδοτούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, την 

Ε.Ε ή άλλους διεθνείς οργανισμούς. 

6. Καθορίσει και εφαρμόσει τις διατάξεις που αφορούν την μισθοδοσία των δημοσίων 

υπαλλήλων και των υπάλληλων στα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις. 

Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης.  Θεσπίστηκε με σκοπό να διασφαλίζει την 

ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, να παρακολουθεί και να 

αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων της αλλά και να εντοπίζει φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και διαφθοράς και παρά το γεγονός ότι δεν είναι ανεξάρτητη αρχή και δεν 

ελέγχεται από κάποια δημόσια αρχή για τις πράξεις του, τα μέλη του επιθεωρητές-ελεγκτές, 

βοηθοί επιθεωρητές-ελεγκτές και το ειδικό επιστημονικό προσωπικό απολαμβάνουν 

προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας όταν ασκούν τα καθήκοντά τους.  Σύμφωνα με 

το άρθρο 1 του ν. 3074/2002 ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης : 

1. Διατάσσει (ή και διεξάγει) αυτεπαγγέλτως τη διενέργεια επιθεωρήσεων, ελέγχων, 

επανελέγχων και ερευνών από το Σώμα Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας 

Διοίκησης και τα ιδιαίτερα Σώματα και τις Υπηρεσίες Επιθεώρησης και Ελέγχου, των  

Υπουργείων, των Περιφερειών, των Ο.Τ.Α. και των επιχειρήσεών τους, των Ν.Π.Δ.Δ, 

των κρατικών Ν.Π.Ι.Δ., των δημόσιων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων, τη διοίκηση 

των οποίων ορίζει άμεσα ή έμμεσα το δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος. 

2. Παρακολουθεί την πορεία των ελέγχων που διενεργούνται από τα ανωτέρω Σώματα και 

ενημερώνεται για τα πορίσματα των ελέγχων που διενεργούνται από αυτά.  

3. Αξιολογεί το έργο και διεξάγει έλεγχο των ετήσιων δηλώσεων οικονομικής κατάστασης 

(«πόθεν έσχες») όλων των μελών των Σωμάτων Επιθεώρησης και Ελέγχου.  
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4. Ελέγχει καταγγελίες που υποβάλλονται στο Γραφείο του σχετικά με φαινόμενα 

κακοδιοίκησης στους φορείς της παρ. 2α του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 και στα Σώματα 

Ελέγχου αυτών. 

5. Προεδρεύει του Συντονιστικού Οργάνου Επιθεώρησης και Ελέγχου ( Σ.Ο.Ε.Ε.) το οποίο 

έχει σκοπό την παρακολούθηση και το συντονισμό των επιθεωρήσεων και ελέγχων των 

ιδιαίτερων σωμάτων και υπηρεσιών επιθεωρήσεων και ελέγχου (ν. 3074/2002).  

Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας  (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.).  Αποστολή του 

είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια 

συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς 

που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας καθώς και στις 

υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων.  Σκοπός του, η βελτίωση της παραγωγικότητας 

και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών και φορέων που υπάγονται ή εποπτεύονται από τον 

Υπουργό Υγείας, η ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, 

η εξάλειψη της κακοδιοίκησης και η προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών 

από την παροχή υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο. 

Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. αποτελεί υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας, υπαγόμενη απευθείας στον 

Υπουργό. Διοικητικά και οικονομικά υπάγεται στο Υπουργείο Υγείας, έχει όμως πλήρη 

ελεγκτική ανεξαρτησία, διενεργεί ελέγχους κατόπιν εντολής του Υπουργού Υγείας, του 

Συνηγόρου του Πολίτη ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, επίσης διενεργεί 

ελέγχους κατ’ εντολή του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης. Το Σ.Ε.Υ.Υ.Π. 

διενεργεί ελέγχους που αφορούν τον Υγειονομικό-Φαρμακευτικό και Διοικητικό-Οικονομικό 

τομέα των φορέων που υπάγονται στην αρμοδιότητα ή την εποπτεία του Υπουργού Υγείας 

(Νοσοκομεία, Κλινικές, Φαρμακεία), τον τομέα της Δημόσιας και Ψυχικής Υγεία, καθώς και 

των Φορέων Πρόνοιας (Ιστοσελίδα Σ.Ε.Υ.Υ.Π., 2014; Π.Δ. 106/14; ν. 2920/27-6-01) 

 

 

5.7 Αδυναμίες στο Ισχύον Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου Νοσοκομείων 
 
Οι αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου του εσωτερικού ελέγχου στα 

Νοσοκομεία επικεντρώνεται στα παρακάτω σημεία: 

1. Ο νόμος 4025/11 στο άρθρο 25 ορίζει ότι «Το Υπουργείο Υγείας… συντάσσει 

Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των μονάδων υγείας… η τήρηση του οποίου 

παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου», χωρίς να καθορίζει ούτε τι πρέπει 

να περιλαμβάνει αυτός αλλά ούτε και τι πρέπει να κάνει το Νοσοκομείο (να συντάξει 
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μόνο του με τα δικά του πρότυπα ή να μην συντάξει) αν το Υπουργείο δεν συντάξει 

τελικά Κανονισμό, γεγονός που έχει δημιουργήσει ανομοιομορφίες, τόσο στην σύνταξη 

του από κάθε Νοσοκομείο χωριστά όσο και στην διενέργεια του Εσωτερικού Ελέγχου 

κάτι το οποίο μπορούμε εύκολα να διαπιστώσουμε με μια απλή αναζήτηση στο διαδίκτυο 

(Βαρβατσουλάκης, 2014). 

2. Ο ν. 4025/11 στο άρθρο 25 ορίζει ότι «οι εσωτερικοί ελεγκτές,… επιλέγονται και από το 

Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου Οικονομικών. Η παροχή των 

υπηρεσιών τους γίνεται με σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών» οι οποίοι 

επιλέγονται με μειοδοτικό διαγωνισμό και με μοναδικό κριτήριο την χαμηλότερη τιμή. 

Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι αποκλείονται οι μόνιμοι υπάλληλοι που εργάζονται στα 

Νοσοκομεία με σχέση εξαρτημένης εργασίας και έχουν τα κατάλληλα προσόντα, ενώ 

αντίθετα όταν κάποιος υπάλληλος έχει τα προσόντα για την εφαρμογή του 

διπλογραφικού (κάτοχος αδείας Λογιστή-Φοροτεχνικού) μπορεί να ασκεί τα καθήκοντα 

του λογιστή. Επίσης όταν το κριτήριο ανάθεσης του έργου του εσωτερικού ελέγχου σε 

ιδιώτη είναι η χαμηλότερη τιμή αυτό μπορεί να έχει συνέπεια στην ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και αντανακλάτε στην συχνότητα της παρουσίας  του ελεγκτή 

στο Νοσοκομείο και στο περιεχόμενο των εκθέσεων. (Βαρβατσουλάκης, 2014). 

3. Ο ν. 4025/11 στο άρθρο 25 αναφέρει ότι «ο Διοικητής της Υγειονομικής Περιφέρειας 

ορίζει Επιτροπή Ελέγχου, η οποία αποτελείται από δύο (2) μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου και τον εσωτερικό ελεγκτή». Σχετικά με την σύνθεση της Επιτροπής 

Ελέγχου η διεθνής πρακτική που έχει αναπτυχθεί στο 2ο κεφάλαιο συμβαδίσει με την 

ελληνική νομοθεσία αφού το άρθρο 37 του νόμου 3693/2008 ορίζει ότι η Επιτροπή 

Ελέγχου στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες  στις οποίες προέχει το δημόσιο 

συμφέρον «αποτελείται από δύο τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο 

μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης της……, το ανεξάρτητο μη εκτελεστικό 

μέλος πρέπει να έχει επαρκή γνώση λογιστικής και ελεγκτικής». Από τα ανωτέρω 

συμπεραίνουμε ότι η σύνθεση της Επιτροπής Ελέγχου στα Νοσοκομεία  είναι αντίθετη 

προς την διεθνή και ελληνική πρακτική αφού ο ελεγκτής στην ουσία ελέγχει τον εαυτό 

του και κανένα μέλος της Επιτροπής δεν ορίζεται στον νόμο ότι πρέπει να είναι 

ανεξάρτητο μη εκτελεστικό δηλαδή ότι δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με τον 

οργανισμό η οποία θα μπορούσε να είναι ασυμβίβαστη με το αντικείμενο και το έργο της 

Επιτροπής καθώς και να έχει επάρκεια γνώσεων στη λογιστική και στην ελεγκτική. Όλα 

αυτά φυσικά δεν επιτρέπουν τον Εσωτερικό Ελεγκτή να ελέγχει την νομιμότητα των 

ενεργειών του Διοικητή και του Δ.Σ. αφού χάνεται η ανεξαρτησία του και περιορίζεται 
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σε σημαντικό βαθμό το εύρος της εργασίας του σύμφωνα με τα Πρότυπα. Δηλαδή 

μπορούμε να πούμε ότι η ύπαρξη της Επιτροπής Ελέγχου στα Νοσοκομεία είναι 

συμβολική όταν δεν τηρούνται όσα ορίζει η διεθνής και ελληνική πρακτική και 

νομοθεσία (Τaxheaven). 

4. Η εγκύκλιος του Υπουργείου  Υγείας ΥΠ.ΥΓ. 94064/1-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) 

αναφέρει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργούν οι εσωτερικοί ελεγκτές το περιεχόμενο 

των οποίων παραπέμπει περισσότερο σε ελέγχους Ορκωτών ή σε εργασίες των στελεχών 

του λογιστηρίου (Βαρβατσουλάκης, 2014). 

5. Παρόλο που με την απόφαση του Υπουργού Υγείας (ΔΥ1δ/οικ.98872/2013), 

συγκροτήθηκε Επιτροπή για την υποστήριξη και την διασφάλιση της ποιότητας του 

έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες Υγείας  μέσω της εποπτείας, αποτίμησης 

και αξιολόγησης του έργου των εσωτερικών ελεγκτών στα Νοσοκομεία καθώς και της 

υποβολής τεκμηριωμένης πρότασης για την ορθολογικότερη βελτίωση της λειτουργίας 

των Νοσοκομείων όπως ορίζει και το Διεθνές Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου 1312 

«Εξωτερικές Αξιολογήσεις», η Επιτροπή αυτή ακόμα δεν λειτούργησε μέχρι σήμερα 

(Βαρβατσουλάκης, 2014). 

 

 

5.8 Προσαρμογή του Πλαισίου στα Διεθνή Πρότυπα και στις Διεθνείς 

Βέλτιστες Πρακτικές Εσωτερικού Ελέγχου Μονάδων Υγείας 
 

Το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου στα Νοσοκομεία της Ελλάδας περιλαμβάνει το Δ.Σ., την 

Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, τον Εσωτερικό Ελεγκτή, το πρόγραμμα σύμφωνα με το 

οποίο πρέπει να διενεργείται ο εσωτερικός έλεγχος και τέλος την Επιτροπή που 

συγκροτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η οποία ως εξωτερικός αξιολογητής υποστήριξη και 

διασφαλίζει την ποιότητα του έργου του εσωτερικού ελεγκτή. Το πλαίσιο ναι με συμβαδίζει 

με την διεθνή πρακτική του εσωτερικού ελέγχου πλην όμως παρουσιάζει αδυναμίες και 

ελλείψεις σε τέτοιο βαθμό που τελικά η δομή και η λειτουργία του όλου πλαισίου χάνει τον 

αποτελεσματικό και ουσιαστικό χαρακτήρα και καταλήγει μία τυπική διαδικασία.  Σύμφωνα 

με τη διεθνή πρακτική και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου προτείνουμε αλλαγές 

που πρέπει να γίνουν στο πλαίσιο που διέπει τον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων 

Νοσοκομείων είτε με αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου είτε με την αναμόρφωση του 

εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Εσωτερικού Έλεγχου και της Επιτροπής Ελέγχου 
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στην οποία πρέπει να προβούν τα Δ.Σ. ώστε να προσαρμόσουν, το εγχώριο πλαίσιο, στην 

διεθνή πρακτική επιτυγχάνοντας σε μέγιστο βαθμό την ανεξαρτησία και την ποιότητα του 

έργου του εσωτερικού ελέγχου ο οποίος θα διαβεβαιώνει και θα συμβουλεύει την διοίκηση 

ως προς την αποτελεσματικότητα της διακυβέρνησης, της διαχείρισης των κινδύνων και των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου ώστε η Διοίκηση να επιτυγχάνει τους στόχους της. 

Το Δ.Σ. το οποίο έχει την ευθύνη για ότι συμβαίνει στο Νοσοκομείο θα πρέπει να 

θεσπίσει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας για όλα τα τμήματα του, στον οποίο θα πρέπει 

να αποτυπώνονται λεπτομερώς τα καθήκοντα, οι αρμοδιότητες και οι διαδικασίες σύμφωνα 

με τις οποίες πρέπει να λειτουργούν τα τμήματα συμπεριλαμβανομένων του τμήματος 

εσωτερικού ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι ξεκινώντας από 

τα μέλη του Δ.Σ. μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο να γνωρίζουν τι πρέπει να γίνει, πώς 

πρέπει να γίνει και ποιος πρέπει να το κάνει, για να επιτελείται σωστά και σύμφωνα με τις 

εντολές της διοίκησης η εύρυθμη λειτουργία του κάθε τμήματος άρα και ολόκληρου του 

Νοσοκομείου αλλά και ταυτόχρονα κάθε εμπλεκόμενος, κάθε τμήμα και κάθε διαδικασία να 

μπορεί  να ελεγχθεί αν τηρεί τις αποφάσεις της Διοίκησης. 

Η Επιτροπή Ελέγχου η οποία αποτελεί υποεπιτροπή του Δ.Σ. δεν αναφέρεται στον 

οργανισμό κανενός Νοσοκομείου. Πρέπει λοιπόν με πρωτοβουλία τους τα Δ.Σ. να 

αποτυπώνουν τη θέση της Επιτροπής στα οργανογράμματα τους, τα οποία  δημοσιεύουν είτε 

σε επίσημα είτε σε εσωτερικά έγγραφα των Νοσοκομείων. Ο ουσιαστικός ρόλος της 

Επιτροπής είναι, να διατηρεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό ανεξαρτησίας από την 

Διοίκηση (Διοικητή - Αναπληρωτή Διοικητή - Δ.Σ.) ώστε να μπορεί να επισκοπεί αν η 

Διοίκηση του Νοσοκομείου εφαρμόζει τις αρχές της διακυβέρνησης, να ελέγχει την ποιότητα 

και το έργο του εσωτερικού ελεγκτή ο οποίος όταν υπάρχει Επιτροπή Ελέγχου λειτουργεί με 

μεγαλύτερη ανεξαρτησία διότι μπορεί να ελέγξει την Διοίκηση αλλά και αν ανακαλύψει 

ατασθαλίες που πιθανόν να εμπλέκεται η Διοίκηση να μπορεί να παρουσιάσει τα στοιχεία σε 

κάποιο ανώτερο όργανο το οποίο δεν θα συγκαλύψει αυτά τα ευρήματα και τέλος να 

ενημερώνει και να προτείνει στο Δ.Σ την λήψη διορθωτικών μέτρων στα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχου και σε διαδικασίες σύμφωνα με τα ευρήματα που αποτυπώνονται στις 

ετήσιες και μηνιαίες εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών. Για να μπορέσει όμως η Επιτροπή 

να επιτύχει όλα αυτά θα πρέπει να απαρτίζεται από όσο το δυνατόν περισσότερα ανεξάρτητα 

και μη εκτελεστικά μέλη δηλαδή να μην συνδέονται με καμία σχέση με το Νοσοκομείο αλλά 

και ούτε και να εργάζονται ή να ασχολούνται με θέματα διοίκησης και διαχείρισης του 

Νοσοκομείου, επίσης το ένα από τα ανεξάρτητα αυτά μέλη θα πρέπει να έχει πρακτικές 

γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής σε δημόσια Νοσοκομεία.    
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Τα Δ.Σ. των Νοσοκομείων θα πρέπει να προτείνουν στο Υπουργείο Υγείας αλλαγή του 

νομοθετικού πλαισίου ώστε να μπορούν να τοποθετούν στις Επιτροπές Ελέγχου τα 

κατάλληλα πρόσωπα σύμφωνα με όσα προτείνονται παραπάνω διαφορετικά η λειτουργία της 

Επιτροπής με την σημερινή της σύνθεση δεν έχει λόγο ύπαρξης αφού απαρτίζεται από δύο 

μέλη του Δ.Σ. (εκτελεστικά και εξαρτημένα) και τον εσωτερικό ελεγκτή (μη ανεξάρτητο 

μέλος ή πιο ορθά εξαρτημένο) ο οποίος στην ουσία ελέγχει τον εαυτό του και μαζί με την 

Επιτροπή καταπατούν τον υφιστάμενο κανονισμό εσωτερικού ελέγχου, τον ορισμό του 

εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας αλλά και τα Διεθνή Πρότυπα του 

Εσωτερικού Ελέγχου πράγμα που πλήττει σημαντικά την ποιότητα των υπηρεσιών του 

εσωτερικού ελέγχου. Επίσης παρατηρείται τις περισσότερες φορές κανένα από τα δύο μέλη 

του Δ.Σ. που είναι στην Επιτροπή να μην έχει πρακτικές γνώσεις λογιστικής και ελεγκτικής 

σε δημόσια Νοσοκομεία. Η ανώτερη διοίκηση πρέπει να γνωρίζει, ότι ναι μεν ορθά 

εφαρμόζει την ισχύουσα νομοθεσία για την σύσταση της Επιτροπής Ελέγχου αλλά θα πρέπει 

όμως παράλληλα να γνωρίζει ότι η ύπαρξη της Επιτροπής με την σημερινή της μορφή είναι 

όχι μόνο συμβολική αλλά και ότι εκθέτει το Δ.Σ. σε μεγάλο κίνδυνο αφού υπάρχει μεγάλη 

πιθανότητα να ενημερωθεί εσφαλμένα από την Επιτροπή Ελέγχου ειδικά όταν ο ελεγκτής 

θέλει να αποκρύψει κάτι, με αποτέλεσμα το Δ.Σ. να μην ενημερωθεί την στιγμή που πρέπει 

για την λήψη κατάλληλων μέτρων που θα αποτρέψουν ένα σημαντικό γεγονός που αφορά την 

διαχειριστική λειτουργία του Νοσοκομείου το οποίο όταν αποκαλυφθεί να έχει συνέπειες 

λειτουργικές τόσο για το Νοσοκομείο όσο και για τα μέλη του  Δ.Σ.. 

Ο Υπεύθυνος εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διακρίνεται για την επαγγελματική του 

επάρκεια όπως ορίζει το Πρότυπο 1210 δηλαδή πρέπει να έχει τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

την ικανότητα για να μπορεί να διενεργεί ελέγχους σε δημόσια Νοσοκομεία, αλλά και να 

δείχνει σύμφωνα με το Πρότυπο 1220 τη δέουσα επαγγελματική επιμέλεια δηλαδή ότι 

εκτελεί το έργο του με επιμέλεια και σε τέτοια έκταση ώστε να διασφαλίζεται, η επάρκεια και 

η αποτελεσματικότητα της χρηστής διακυβέρνησης, ο εντοπισμός και η διαχείριση των 

κινδύνων μέσω των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου και ότι η πιθανότητα εμφάνισης 

απάτης ή η μη συμμόρφωση είναι περιορισμένη, εξάλλου ο εσωτερικός ελεγκτής πέραν των 

υπηρεσιών διαβεβαίωσης πρέπει να παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες που σκοπό έχουν 

να βοηθήσουν επιπλέον την διοίκηση να λάβει τις σωστές αποφάσεις. Ένας ελεγκτής για να 

είναι ποιοτικός και αποτελεσματικός θα πρέπει να γνωρίζει  σε άριστο σχεδόν βαθμό πως 

λειτουργεί ένα Νοσοκομείο πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται μόνο αν κάποιος έχει εργαστεί 

πρακτικά σε Νοσοκομείο και γνωρίζει πλήρως τον τρόπο λειτουργίας του. Άρα ιδανικοί 

εσωτερικοί ελεγκτές είναι και οι εργαζόμενοι σε δημόσια Νοσοκομεία οι οποίοι έχουν 
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ταυτόχρονα και τα κατάλληλα προσόντα, όπως πρακτικές γνώσεις στην λογιστική και την 

ελεγκτική, οι οποίοι όμως αποκλείονται από το υφιστάμενο πλαίσιο, το οποίο θέλει μόνο τους 

ιδιώτες να είναι ικανοί για να διεξάγουν εσωτερικούς ελέγχους στα Νοσοκομεία με επιπλέον 

κόστος. Δεν πρέπει εξάλλου να ξεχνάμε ότι ο ιδιώτης ελεγκτής θα εκτελέσει το έργο του 

ανάλογα με την αμοιβή του και εφόσον το κριτήριο για να κερδίσει ένα δημόσιο διαγωνισμό 

είναι η χαμηλότερη τιμή αυτό σίγουρα θα επηρεάσει την έκταση και την ποιότητα του 

ελεγκτικού έργου πράγμα που αποτυπώνεται είτε με την ελάχιστη παρουσία του ελεγκτή στο 

Νοσοκομείο, είτε με το να περιορίζεται στο να εκτελεί μόνο τις απαραίτητες ενέργειες που 

επιβάλλονται με την εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας 94064/1-10-2012 χωρίς να εμβαθύνει 

και χωρίς να εκτελεί επιπλέον διαδικασίες. Συνίσταται στις Διοικήσεις των Νοσοκομείων να 

αξιοποιήσουν μόνιμους υπαλλήλους με τις κατάλληλες γνώσεις οι οποίοι θα συνεπικουρούν 

το έργο των ιδιωτών εσωτερικών ελεγκτών ώστε να γίνονται πιο ποιοτικοί και διευρυμένοι 

έλεγχοι. Επίσης το Υπουργείο Υγείας μπορεί να δημιουργήσει ένα τομέα στο ΣΕΥΥΠ στο 

οποίο να στελεχώνεται μόνο με υπάλληλους του Υπουργείου Υγείας που έχουν τα κατάλληλα 

προσόντα και οι οποίοι θα μπορούν να διενεργούν εσωτερικούς ελέγχους εκ περιτροπής σε 

Νοσοκομεία. 
Το Πρόγραμμα Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει πριν υλοποιηθεί να έχει προετοιμαστεί 

και να έχει την έγκριση του Δ.Σ. για την υλοποίησή του.  Ο Υπεύθυνος Εσωτερικού Ελέγχου 

θα πρέπει στο προκαταρκτικό στάδιο ελέγχου να επισκοπήσει κυρίως τον Κανονισμό 

Λειτουργίας του Νοσοκομείου, τις εκθέσεις προηγούμενων εσωτερικών και εξωτερικών 

ελέγχων, του τρόπου λειτουργίας του Νοσοκομείου, τον μόνιμο φάκελο, το νομικό πλαίσιο 

και αφού εντοπίσει τους κινδύνους να καταρτίσει το πρόγραμμα ελέγχου λαμβάνοντας υπόψη 

το νομοθετικό πλαίσιο, την εγκύκλιο του Υπ. Υγείας 94064 και τις οδηγίες της διοίκησης 

χωρίς να σταθεί σε επιφανειακούς και τυπικούς ελέγχους αλλά να διευρύνει τον έλεγχο του 

τόσο στις διαδικασίες λειτουργίας των τμημάτων όσο και σε κονδύλια των 

χρηματοοικονομικών καταστάσεων ώστε να αποτυπώσει και την συμβουλευτική του γνώμη 

στην έκθεσή του.   

Ο εσωτερικός έλεγχος που διενεργήσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης Άγιος 

Παύλος (που αναπτύσσουμε στο επόμενο κεφάλαιο) βασίστηκε στην ανάπτυξη ενός 

αναλυτικού προγράμματος το οποίο περιέχει τους ελέγχους που πρέπει να διενεργηθούν και 

το οποίο προσαρμόζει το πλαίσιο του εσωτερικού ελέγχου που ισχύει για τα ελληνικά 

Νοσοκομεία  στην διεθνή πρακτική του εσωτερικού ελέγχου. 

Η Ποιότητα και η απόδοση του έργου του εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει όπως ορίζει και 

το Πρότυπο 1311 να ελέγχεται και εσωτερικά από την Επιτροπή Ελέγχου στην οποία 
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εννοείται ότι υπάρχει ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος το οποίο γνωρίζει από λογιστική και 

πρακτική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου, αλλά και εξωτερικά ανά 5ετία όπως ορίζει το 

Πρότυπο 1312 από πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης που έχει τα 

κατάλληλα προσόντα. Ο Υπεύθυνος του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να απαιτεί τον εποπτικό 

έλεγχο ώστε και να βελτιώνεται η ποιότητα του έργου του αλλά και για να ελέγχεται η 

συμμόρφωσή του με τον ορισμό του εσωτερικού ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα 

Πρότυπα του Εσωτερικού Ελέγχου. Αν και με καθυστέρηση δύο ετών από την έναρξη 

εφαρμογής (ν. 4025/2011) του εσωτερικού ελέγχου στα Νοσοκομεία, ο Γενικός Γραμματέας 

του Υπουργείου Υγείας έλαβε την απόφαση ΔΥ1δ/οικ.98872/24-10-2013 για την σύσταση 

οργάνου που θα κάνει την εξωτερική αξιολόγηση, το οποίο όμως μέχρι σήμερα δεν έχει 

λειτουργήσει, γι’ αυτό και οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων σε συνεννόηση με το Υπουργείο 

Υγείας και μέχρι την λειτουργία της Επιτροπής θα πρέπει να αναζητήσουν εξωτερικούς 

αξιολογητές για τον έλεγχο της ποιότητας του έργου του εσωτερικού ελέγχου.  Ένα τέτοιο 

όργανο το οποίο μπορεί να κάνει αυτούς τους ελέγχους είναι το Ελληνικό Ινστιτούτο 

Εσωτερικών Ελεγκτών ή  η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) η οποία 

ασχολείται μόνο με τον έλεγχο συμμόρφωσης των Ορκωτών Ελεγκτών με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και τον Κώδικα Δεοντολογίας της IFAC. 

Στο επόμενο κεφάλαιο αναπτύσσεται ο σχεδιασμός και η πραγματοποίηση εσωτερικού 

ελέγχου στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης  «Άγιος Παύλος» σύμφωνα με το πρότυπο 

σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αναπτύξαμε στο κεφάλαιο 4, παρουσιάζονται τα ελεγκτικά 

τεκμήρια, οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του ελέγχου αναλυτικά για κάθε δραστηριότητα 

του Νοσοκομείου  και ο έλεγχος ολοκληρώνεται με την σύνταξη της σχετικής αναλυτικής 

έκθεσης ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

Ο ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΟΣ ΠΡΟΤΥΠΟΥ 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΤΟ Γ.Ν.Θ ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 
 

 

6.1 Εισαγωγή 

 
Στο κεφάλαιο αυτό αφού καταρτίζεται το πλάνο και καθορίζονται οι διαδικασίες του 

εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αναπτύξαμε 

στο κεφάλαιο 4, διενεργείται ύστερα από σχετική άδεια που λάβαμε από το Δ.Σ. στις 23-3-

2015 (ΑΔΑ ΩΙ2746906Ι-75Χ), εσωτερικός έλεγχος σε όλες τις δραστηριότητες του Γενικού 

Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Άγιος Παύλος» δηλαδή ελέγχονται τα όργανα διοίκησης του 

Νοσοκομείου (Διοικητής και Δ.Σ.), ο Οργανισμός και ο Κανονισμός Λειτουργίας του, η 

Διοικητική και Οικονομική Υπηρεσία, η Ιατρική και Νοσηλευτική Υπηρεσία και τέλος το 

Τμήμα Πληροφορικής και τα πληροφοριακά συστήματα του Νοσοκομείου. Τα ευρήματα 

(τεκμήρια), οι διαπιστώσεις και οι προτάσεις του ελέγχου παρουσιάζονται αναλυτικά σε 

φύλλα ελέγχου για κάθε δραστηριότητα και τέλος ο έλεγχος  ολοκληρώνεται με την σύνταξη 

της αναλυτικής έκθεσης ελέγχου η οποία απευθύνεται στο Δ.Σ. του Νοσοκομείου. 

 

 

6.2 Αντικείμενο του Ελέγχου  
 

Η υγειονομική περίθαλψη στην χώρα μας θεωρείται κοινωνικό αγαθό γι’ αυτό και η παρ.3 

του άρθρου 21, του Συντάγματος ορίζει ότι υπεύθυνη να παρέχει στους πολίτες της 

υγειονομικές υπηρεσίες είναι η Ελληνική  Πολιτεία, γι’ αυτό τον λόγο και το ελληνικό 

κράτος δημιούργησε το Εθνικό Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ώστε να παρέχει υγειονομική 

περίθαλψη σε όλους τους πολίτες χωρίς οικονομικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές 

διακρίσεις. Το Ε.Σ.Υ. χωρίζει την υγειονομική περίθαλψη σε τρία επίπεδα την Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας (π.χ. Κέντρα Υγείας), την Δευτεροβάθμια Υγειονομική περίθαλψη (π.χ. 

νοσοκομεία) και την Τριτοβάθμια Υγειονομική περίθαλψη (π.χ. Ερευνητικά Ινστιτούτα). Οι 

πηγές χρηματοδότησης των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας του Ε.Σ.Υ. είναι κατά βάση ο 

κρατικός προϋπολογισμός και τα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ε.Ο.Π.Υ.Υ κλπ). 
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Το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Άγιος Παύλος ανήκει στη Δευτεροβάθμια Υγειονομική 

περίθαλψη, στο πλαίσιο του Ε.Σ.Υ λειτουργεί ως ένα βαθμό αυτόνομα αφού έχει δικό του 

προϋπολογισμό και διοίκηση, παρόλα αυτά όμως το Νοσοκομείο εποπτεύεται από το 

Υπουργείο Υγείας γι’ αυτό και η διοίκησή του διορίζεται από το Υπουργείο από το οποίο 

χρηματοδοτείται και εγκρίνεται και ο προϋπολογισμός του. Η δομή του Νοσοκομείου 

καθορίζεται με την Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.112151 (ΦΕΚ 3314/Β/12.12.2012), όπως 

ισχύει, σύμφωνα με την οποία, το Νοσοκομείο διαιρείται:  

 σε τρείς υπηρεσίες, την Ιατρική, την Νοσοκομειακή και την Διοικητική - Οικονομική,  

 το τμήμα Οργάνωσης και Πληροφορικής ως αυτοτελές τμήμα που υπάγεται απευθείας 

στο Διοικητή του Νοσοκομείου και 

 το ειδικό γραφείο Υποστήριξης Πολίτη που υπάγεται απευθείας στο Διοικητή του 

Νοσοκομείου ως αυτοτελές τμήμα  

Η ιατρική και νοσηλευτική υπηρεσία που είναι κυρίως υπεύθυνες για την παροχή 

υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης και η όλη λειτουργία του Νοσοκομείου υποστηρίζεται 

από τις διοικητικές και οικονομικές υπηρεσίες. Η Διοικητική-Οικονομική υπηρεσία διαιρείται 

περαιτέρω σε δύο Υποδιευθύνσεις, στην Υποδιεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού που είναι 

υπεύθυνη, για την εποπτεία της λογιστικής παρακολούθησης, των προμηθειών και της 

διαχείρισης υλικού του Νοσοκομείου καθώς και στην Υποδιεύθυνση Τεχνικού. Η συνολική 

λειτουργία του Νοσοκομείου εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δ.Σ. και του Διοικητή.  

Οι κύριοι φορείς διοίκησης είναι το Δ.Σ. και ο Διοικητής, οι αρμοδιότητες των οποίων 

έχουν καθοριστεί με νόμο. Υπάρχουν επίσης και άλλοι εμπλεκόμενοι φορείς που 

διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις αποφάσεις του Νοσοκομείου. Το Ε.Σ.Υ. λειτουργεί υπό 

την εποπτεία και τον έλεγχο του Υπουργείου Υγείας και των Διοικητών των 7 Διοικητικών 

Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ). Κάθε Δ.Υ.ΠΕ, διαθέτει δική της διοικητική και 

διαχειριστική δομή, καθώς και δικό της προϋπολογισμό, με κύριο στόχο την εποπτεία της 

λειτουργίας των Φορέων Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

(ΦΠΥΥΚΑ). Υπάρχουν επίσης και άλλοι δύο φορείς σε επίπεδο Υπουργείου, που κατέχουν 

σημαντικό ρόλο στο σύστημα διοίκησης. Αυτοί είναι, το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας 

(ΚΕ.Σ.Υ.) και η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας (Ε.Π.Υ.). 

Η Διοίκηση του Νοσοκομείου είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και την συμμόρφωση 

του φορέα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, αλλά και για να καθορίζει και να 

διατηρεί τα κατάλληλα συστήματα εσωτερικού ελέγχου (δικλείδες ασφαλείας) ώστε το 

Νοσοκομείο να πετυχαίνει τους στόχους του σχετικά με τη διαφύλαξη των περιουσιακών του 

στοιχείων, την ορθή διαχείριση των πόρων, την εύρυθμη, οικονομική, αποδοτική και 
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αποτελεσματική λειτουργία, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων λογοδοσίας που 

διασφαλίζουν ότι η διοίκηση γίνεται στα πλαίσια της χρηστής διακυβέρνησης και ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις που έχουν συνταχθεί και δημοσιευθεί είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη σφάλματα, τα οποία να οφείλονται σε απάτη ή λάθος, σύμφωνα με τις λογιστικές 

αρχές όπως αυτές περιγράφονται στο Π.Δ.146/2003 «Καθορισμός του περιεχομένου και 

έναρξη εφαρμογής του κλαδικού λογιστικού σχεδίου σε δημόσιους φορείς υγείας 

(ΦΕΚ122/Α/21.5.2003) » (Ελεγκτικό Συνέδριο, 2013). 

 

 

6.3 Κατάρτιση Πλάνου Ελέγχου 
 

Σύμφωνα με το Πρότυπο 1000 ο σκοπός του ελέγχου μας είναι να παρέχει υπηρεσίες 

διαβεβαίωσης και συμβουλευτικές υπηρεσίες.  Η διοίκηση του Νοσοκομείου και η Επιτροπή 

Ελέγχου συντελούν ώστε ο εσωτερικός ελεγκτής να διατηρεί υψηλό βαθμό ανεξαρτησίας 

σύμφωνα το πρότυπο 1100, καθώς σύμφωνα με την απόφαση της 5ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. 

στις 23-3-2015 (ΑΔΑ ΩΙ2746906Ι-75Χ) του παρέχουν πλήρη ελευθερία στην συγκέντρωση 

ελεγκτικών τεκμηρίων. 

Επειδή σύμφωνα με το Πρότυπο 2010 «Προγραμματισμός», η  κατάρτιση του 

προγράμματος ελέγχου γίνεται βάση των κινδύνων, γι’ αυτό τον λόγο εντοπίσαμε και 

αξιολογήσαμε τους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν το Γ.Ν. Θεσσαλονίκης Άγιος 

Παύλος αλλά και κάθε δημόσιο Νοσοκομείο και τους αποτυπώσαμε στο παρακάτω «Χάρτη 

κινδύνων»: 

1. Ο κίνδυνος να μην μπορέσει το Νοσοκομείο να υλοποιήσει τους αντικειμενικούς του 

στόχους  που σχετίζονται με την λειτουργία του όταν εφαρμόζει αναποτελεσματικές 

εσωτερικές δικλείδες (διαδικασίες, κανόνες και αρχές) σχετικά με την υλοποίηση-

ολοκλήρωση δημόσιων συμβάσεων προμηθειών.  

2. Ο κίνδυνος, οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου που δημοσιεύονται να μην 

διακρίνονται για την ορθότητα και την πληρότητα τους όταν υπάρχει αδυναμία στην 

λογιστική παρακολούθηση των προμηθειών και των λοιπών συναλλαγών. 

3. Ο κίνδυνος κλοπής παγίων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων του Νοσοκομείου όταν η 

φύλαξή τους είναι ανεπαρκής. 
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4. Ο κίνδυνος να απαιτηθούν πρόσθετες δαπάνες (σπατάλες) καθώς και να μη παρέχονται 

οι κατάλληλες δημόσιες υπηρεσίες όταν λόγω αδυναμιών στην τήρηση των κανόνων της 

χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης δεν συνάπτονται συμβάσεις προμηθειών. 

5. Ο κίνδυνος της μη συμμόρφωσης των λειτουργιών του Νοσοκομείου με την ισχύουσα 

νομοθεσία τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της διοίκησης.   

6. Ο κίνδυνος να απειληθεί η ζωή και η ακεραιότητα των ασθενών και των εργαζομένων 

καθώς και η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου λόγω ανεπάρκειας διαδικασιών και 

μέσων για αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (διακοπή ρεύματος, σεισμός, πυρκαγιά). 

7. Ο κίνδυνος να δημιουργηθούν προβλήματα από καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των 

ασθενών, στην λειτουργία των τμημάτων του Νοσοκομείου καθώς και ο κίνδυνος να 

υπάρξει σημαντική απώλεια δεδομένων από μία ζημία στα πληροφορικά συστήματα του 

Νοσοκομείου. 

8. O κίνδυνος να εμφανιστούν προβλήματα στον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας των 

τμημάτων ή ακόμα και το κλείσιμο της λειτουργίας τους είτε λόγω της συνεχούς μείωσης 

του προσωπικού, κυρίως λόγω συνταξιοδοτήσεων, είτε λόγω έλλειψης (προσωρινής ή 

μόνιμης) προσωπικού με εξειδικευμένες γνώσεις που σε συνδυασμό με την μη 

αναπλήρωση των κενών οργανικών θέσεων με νέες προσλήψεις ή εσωτερικές 

μετατάξεις, ενδέχεται να αποδυναμώσουν την λειτουργία των υπηρεσιών του 

Νοσοκομείου ή ακόμα και την λειτουργία του ίδιου του Νοσοκομείου με την σημερινή 

του μορφή.       

 
Με βάση τους παραπάνω κινδύνους και το Πρότυπο 2010 καταρτίστηκε το πρόγραμμα 

εσωτερικού ελέγχου, σκοπός του οποίου είναι σύμφωνα με το Πρότυπο 2210 να επιτύχει τους 

παρακάτω στόχους: 

 Να διασφαλίσει ότι η διαχείριση των αποθεμάτων γίνεται σύμφωνα με τους νόμους και 

τις αποφάσεις της διοίκησης παρακολουθώντας τη διαχείριση των προμηθευμένων ειδών 

και των αποθεμάτων καθώς και της αποτελεσματικότητας των σχετικών διαδικασιών 

εσωτερικών δικλείδων. 

 Να διασφαλίσει την ύπαρξη και την αποτελεσματική διαφύλαξη των παγίων και λοιπών 

περιουσιακών στοιχείων.  

 Να διασφαλίσει ότι το πληροφοριακό σύστημα λειτουργεί με ασφάλεια, παρέχει 

ποιοτικές πληροφορίες καθώς και ότι όλα τα γραφεία, τα τμήματα και οι διευθύνσεις 

συνδέονται μεταξύ τους. 



148 
 

 Να διασφαλίσει την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος, όσον αφορά την καταγραφή, 

την παρακολούθηση και τεκμηρίωση των αγορών, την έγκριση των πληρωμών, την 

επαλήθευση των χρηματικών διαθεσίμων και των υπολοίπων των προμηθευτών, την 

καταχώρηση των πιστώσεων, την τήρηση του μητρώου παγίων καθώς και ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου που δημοσιεύονται διακρίνονται για την 

ορθότητα και την πληρότητα  τους. 

 Να διασφαλίσει τη νομιμότητα και κανονικότητα των διαδικασιών προμηθειών. 

 Να διασφαλίσει ότι όλες οι λειτουργίες στο Νοσοκομείο εφαρμόζουν την ισχύουσα 

νομοθεσία, τους κανονισμούς και τις αποφάσεις της διοίκησης.   

 Να διασφαλίσει ότι όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου δύναται να λειτουργούν 

αποτελεσματικά και ποιοτικά από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού η ενίσχυση του 

οποίου θα συνδράμει αποτελεσματικά στην ανάπτυξή του. 

 Να διαπιστώσει το βαθμό της καλής διαχείρισης, της συμμόρφωσης με τις διαδικασίες 

και να παρέχει τις κατάλληλες συστάσεις προκειμένου να βελτιωθούν οι πρακτικές που 

αφορούν τις προμήθειες, τη διασφάλιση της περιουσιακής κατάστασης και το πλαίσιο 

των εσωτερικών δικλίδων 

Οι εσωτερικές δικλίδες αφορούν τις διαδικασίες και τις πολιτικές που πρέπει να έχουν 

θεσπιστεί για να αντιμετωπίσουν την εμφάνιση των επικείμενων κινδύνων που αναφέρονται 

παραπάνω η αντιμετώπιση των οποίων όπως και η λήψη των αναγκαίων διορθωτικών μέτρων 

θα βοηθήσουν το Νοσοκομείο στην επίτευξη των αντικειμενικών στόχων του. Οι εσωτερικές 

δικλείδες αναφέρονται σε όλες τις πτυχές, τα επίπεδα και σε όλες τις λειτουργίες του 

Νοσοκομείου και αφορούν διαπιστωτικές και προληπτικές ενέργειες όπως (Ελεγκτικό 

Συνέδριο, 2013):  

 διαδικασίες εξουσιοδότησης και έγκρισης  

 διαχωρισμό δραστηριοτήτων (έγκριση, επεξεργασία, καταχώρηση, αναθεώρηση) 

 ελέγχους προσβασιμότητας σε πόρους και αρχεία  

 επαληθεύσεις  

 συμφωνίες  

 επισκόπηση της λειτουργικής απόδοσης  

 επισκόπηση των λειτουργιών, των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων του 

Νοσοκομείου και 

 εποπτεία (ανάθεση, αναθεώρηση και έγκριση, καθοδήγηση και εκπαίδευση) 
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Στα πλαίσια της απόκτησης της απαραίτητης γνώσεις για το Νοσοκομείο, διενεργήσαμε 

τις εργασίες που αναφέρονται παρακάτω, προκειμένου να συλλέξουμε πληροφορίες, από 

προηγούμενες εκθέσεις των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών, για τον τρόπο λειτουργίας 

του Νοσοκομείου καθώς και  το νομικό πλαίσιο που το διέπει, έτσι λοιπόν: 

 Κατανοήθηκε ο τρόπος λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

 Επισκοπήθηκαν οι πολιτικές και οι διαδικασίες που εφαρμόζει το Νοσοκομείο. 

 Ο μόνιμος φάκελος ελέγχου δεν ήταν εφικτό να επισκοπηθεί διότι δεν υπάρχει και 

συνιστάται η δημιουργία του, ώστε να περιέχει τουλάχιστον τα παρακάτω βασικά 

στοιχεία: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΟΝΙΜΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
1 Τον Οργανισμό του Νοσοκομείου 
2 Τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου 
3 Λοιπούς Κανονισμούς 
4 Το Γενικό Νομικό Πλαίσιο 
5 Τις Οικονομικές Καταστάσεις προηγούμενων ετών 
6 Τις Νομικές υποθέσεις 
7 Διάφορα Πληροφοριακά Στοιχεία 

 

 Συλλέχθηκαν στοιχεία και πληροφορίες για το Νοσοκομείο μέσω, της παρατήρησης, και 

των διερευνητικών ερωτήσεων. 

 Εντοπίσθηκε το Νομικό πλαίσιο που διέπει την λειτουργία του Νοσοκομείου και των 

τμημάτων του. 

 Ελήφθησαν και αρχεία αλληλογραφίας τα οποία μελετήθηκαν, κατανοήθηκαν και θα 

αξιοποιηθούν κατάλληλα. 

 Επισκοπήθηκαν οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου των χρήσεων 2012, 2013, 2014 και 

2015 και εντοπίσαμε τις παρακάτω ουσιώδεις παρατηρήσεις: 

1. To Νοσοκομείο λόγω της περιορισμένης έκτασής του αντιμετωπίζει έλλειψη χώρου 

για όλες σχεδόν τις υπηρεσίες του, πρόβλημα το οποίο έγινε ακόμη πιο έντονο μετά 

την απορρόφηση του Νοσοκομείου Παναγία. Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα έντονο σε 

αποθήκες των οποίων η ύπαρξη δεν υφίσταται λόγω έλλειψης χώρου (π.χ 

διαχείρισης υλικού) με αποτέλεσμα τα υλικά τους να διανέμονται αμέσως στα 

διάφορα τμήματα όπως συμβαίνει με την κεντρική αποθήκη η οποία τηρείται 

«σπασμένη» στα τμήματα. 

2. Παρατηρείται καθυστέρηση στην έγκαιρη καταχώρηση των παραστατικών από τις 

διαχειρίσεις με συνέπεια να ενημερώνεται το λογιστήριο ετεροχρονισμένα οπότε οι 
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δαπάνες βαραίνουν λάθος χρονική περίοδο, με αποτέλεσμα τα οικονομικά στοιχεία 

και η παρακολούθηση εκτέλεσης του προϋπολογισμού να είναι εσφαλμένη. 

3. Το κυρίως κτίριο και το οικόπεδο του Νοσοκομείου δεν ανήκουν ιδιοκτησία του 

Νοσοκομείου, αλλά στην ιδιοκτησία του ΙΚΑ που το έχει παραχωρεί σε αυτό. 

Παρόλα αυτά όμως, μαζί με άλλα κτίσματα του ίδιου οικοπέδου, που δεν ανήκουν 

επίσης στο Νοσοκομείο είναι καταχωρημένα στο Μητρώο Παγίων και διενεργούνται 

κανονικά αποσβέσεις. 

4. Είναι δύσκολη η συμφωνία του Μητρώου Παγίων κυρίως λόγω του ότι τα πάγια δεν 

έχουν κάποιο αναγνωριστικό στοιχείο (αυτοκόλλητο, ταμπέλα) με αποτέλεσμα να 

είναι προβληματική η πραγματική απογραφή είτε γιατί πολλά είδη έχουν 

μετακινηθεί σε άλλα τμήματα είτε γιατί βρίσκονται σε κάποια αποθήκη επειδή δεν 

χρησιμοποιούνται λόγω απαξίωσης ή μη επισκευής ή πιθανόν να έχουν 

καταστραφεί.     
5. Το σύστημα παρακολούθησης της προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού 

που εφαρμόζεται δεν θεωρείται αξιόπιστο. 

6. Το πληροφοριακό σύστημα δεν προστατεύεται από σχέδιο ανάκαμψης από 

καταστροφή (Disaster Recovery Plan).  

 Επισκοπήθηκαν οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών και του προσαρτήματος 

των ισολογισμών των χρήσεων 2010, 2011, 2012, 2013 και 2014 και εντοπίσαμε τις 

παρακάτω ουσιώδεις επισημάνσεις - παρατηρήσεις που αφορούν την σύνταξη των 

οικονομικών καταστάσεων οι οποίες έχουν να κάνουν με το ότι: 

1. Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση των 

οικονομικών καταστάσεων καθώς και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες 

(διαδικασίες ή συστήματα εσωτερικού ελέγχου) που η διοίκηση καθορίζει ως 

απαραίτητες ώστε να καθίσταται δυνατή η κατάρτιση οικονομικών καταστάσεων 

απαλλαγμένων από ουσιώδη ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος. 

2. Στους λογαριασμούς του κυκλοφορούντος ενεργητικού «Επισφαλείς απαιτήσεις και 

χρεώστες» και «Επίδικοι Πελάτες και χρεώστες» περιλαμβάνονται απαιτήσεις σε 

καθυστέρηση συνολικού ποσού που αγγίζει τα 3.400.000 € για τις οποίες κατά 

παρέκκλιση των λογιστικών αρχών που προβλέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία 

δεν έχει σχηματισθεί σχετική πρόβλεψη. 

3. Οι Νομικοί Σύμβουλοι του Νοσοκομείου κατ’ επανάληψη δεν απαντούν στις 

επιστολές που τους στέλνουν οι Ορκωτοί Ελεγκτές ή οι Λογιστές για να τους 

επιβεβαιώσουν το ύψος των επίδικων υποθέσεων, δηλαδή των ενδεχόμενων 
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απαιτήσεων αποζημίωσης που διεκδικούν μέσω αγωγών τρίτοι από το Νοσοκομείο 

καθώς και του πιθανού ποσό αποζημίωσης που εκτιμούν ότι θα πληρώσει το 

Νοσοκομείου ώστε σύμφωνα με τις πληροφορίες αυτές να γίνει ο σχηματισμός 

ανάλογων προβλέψεων. 

4. Δεν υφίσταται ασφαλιστική κάλυψη των κτιριακών εγκαταστάσεων και του 

εξοπλισμού του Νοσοκομείου πράγμα που εκθέτει το Νοσοκομείο σε ουσιώδεις 

κινδύνους σε περίπτωση που πραγματοποιηθεί κάποιο σημαντικό γεγονός (σεισμός, 

πυρκαγιά κλπ). 

5. Το Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί κατά την τελευταία δεκαετία, από τις φορολογικές 

και ασφαλιστικές αρχές, με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων 

φόρων και προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα εξεταστούν και θα 

οριστικοποιηθούν. 

6. Οι οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ που το Νοσοκομείο είναι 

υποχρεωμένο να συντάσσει βάσει του άρθρου 27 του Ν 3599/2007 δεν ελέχθησαν 

από τους ορκωτούς γι’ αυτό και δεν εκφέρουν καμία ελεγκτική γνώμη για τις 

Οικονομικές καταστάσεις που έχει συντάξει το Νοσοκομείο βάσει των ΔΠΧΑ. 

Η περίοδος που θα ελέγξουμε αφορά την περίοδο Ιανουάριο έως και τον Αύγουστο 2015.  

Παρακάτω περιγράφουμε τον γενικό τρόπο που θα εργαστούμε για να ολοκληρώσουμε τους 

ελέγχους μας.  

Ορίζεται  το αντικείμενο ή η λειτουργία που θα ελεγχθεί, σχεδιάζονται τα βήματα που θα 

ακολουθήσουμε, χρησιμοποιούνται τα ερωτηματολόγια διενέργειας τακτικού ελέγχου που 

προτείνει για τα νοσηλευτικά ιδρύματα ο Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης και 

προσδιορίζονται οι υπάλληλοι και οι υπηρεσίες εντός ή εκτός του Νοσοκομείων που θα μας 

παρέχουν πληροφορίες και έγγραφα που σχετίζονται με το αντικείμενο του ελέγχου.  

Προσδιορίζεται η διοικητική θέση και το αντίστοιχο προσωπικό που επιτελεί το έργο, 

παρακολουθείται και καταγράφεται η  συγκεκριμένη λειτουργία (π.χ. Διαχείριση υλικού και 

διαχείριση φαρμάκων: Αποθήκες - Φαρμακείο - Κλινικές).  Όπου είναι εφικτό γίνεται φυσική 

καταμέτρηση, σύγκριση με τα δεδομένα των βιβλίων και  τεκμηριώνεται το αποτέλεσμα του 

ελέγχου με έγγραφα, αποφάσεις του Δ.Σ., επιστολές αλληλογραφίας εντός ή εκτός του 

Νοσοκομείου. Αφού ολοκληρωθεί ο έλεγχος θα συνταχθεί η σχετική έκθεση και θα 

υποβληθεί στην Επιτροπή Εσωτερικού Ελέγχου, η οποία με την σειρά της θα την υποβάλει 

στο Δ.Σ. όπως ορίζουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Για την συλλογή των ελεγκτικών τεκμηρίων εφαρμόζουμε τις ελεγκτικές διαδικασίες, 

της Επιθεώρησης, της Παρατήρησης, της Εξωτερικής επιβεβαίωσης, του επανυπολογισμού 
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και τις διερευνητικές ερωτήσεις που βασίστηκαν στα ερωτηματολόγια διενέργειας τακτικού 

ελέγχου που, όπως προαναφέραμε, προτείνει για τα νοσηλευτικά ιδρύματα ο Γενικός 

Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης. 

Στους ελέγχους που θα διενεργήσουμε για την επιλογή του δείγματος θα εφαρμόσουμε 

(Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013):  

1. Είτε την απλή τυχαία δειγματοληψία όπου κάθε μέλος του πληθυσμού έχει την ίδια 

πιθανότητα να επιλεγεί ανεξάρτητα από τα χαρακτηριστικά που το διακρίνουν. 

2. Είτε την στατιστική μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας όπου υιοθετείται 

συγκεκριμένη διαδικασία επιλογής του δείγματος με συστηματικό τρόπο και όχι τυχαία 

(π.χ. δύο κάθε είκοσι άτομα, ο κάθε 6ος, 10ος κτλ.). 

3. Είτε την στατιστική μέθοδο της στρωματοποιημένης αναλογικής δειγματοληψίας όπου 

πραγματοποιούμε διαίρεση του πληθυσμού σε ομοιογενείς ομάδες που καθεμία να 

περιλαμβάνει υποκείμενα με παρόμοια χαρακτηριστικά, π.χ. μόνο άνδρες, μόνο γυναίκες.  

Κάθε κατηγορία πληθυσμού αντιπροσωπεύεται αναλογικά μετά από τυχαία επιλογή. 

Επίσης για κάθε στρώμα ο ελεγκτής μπορεί να χρησιμοποιήσει διαφορετική μέθοδο 

επιλογής του δείγματος. 

Το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης στην απλή τυχαία δειγματοληψία, δίνεται από τη σχέση: 

=
√

, όπου e το μέγεθος του δείγματος που χρησιμοποιείται και καλείται ως το σφάλμα 

εκτίμησης σε επίπεδο σημαντικότητας 95%.  Αντίστροφα, από το μέγιστο σφάλμα εκτίμησης 

που επιθυμούμε να έχουμε, μπορούμε εμείς να καθορίσουμε το μέγεθος του δείγματος, αρκεί 

να επιλύσουμε τη σχέση ως προς n δηλαδή θα έχουμε: =
√

⇒ =  . 

Στο παρακάτω πίνακα, φαίνονται τα μέγιστα σφάλματα εκτίμησης και τα μεγέθη των 

αντίστοιχων δειγμάτων.  

 
Πίνακας 20: Μέγιστο σφάλμα δείγματος. (Πηγή: Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος, 2001) 
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Στις δειγματοληψίες που θα πραγματοποιούνται ως μέγιστο σφάλμα εκτίμησης  ορίζεται 

ποσοστό 10% σε επίπεδο σημαντικότητας 95% που αντιστοιχεί σύμφωνα με τον ανωτέρω 

πίνακα σε μέγεθος δείγματος 100.  

Ο φάκελος εργασίας θα περιέχει στοιχεία μόνο για τον έλεγχο που θα διενεργήσουμε για 

την περίοδο από Ιανουάριο έως και το Αύγουστο 2015 και θα περιλαμβάνει τουλάχιστον τα 

παρακάτω: 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
(Α) Σύμβαση Ανάθεσης Έργου  
(Β) Νομικό Πλαίσιο Εσωτερικού Ελέγχου Νομοθεσία-Εγκύκλιοι 
(Γ) Μηνιαίες Αναφορές  
(Δ) Ετήσιες Αναφορές  
(Ε) Οικονομικές Καταστάσεις - Προϋπολογισμοί  
(Ζ) Στοιχεία Επικοινωνίας Email και τηλέφωνα  
(Η) Πρακτικά Δ.Σ.  
(Θ) Λοιπά στοιχεία  

 

 

6.4 Σχεδιασμός Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου 
 

Στην συνέχεια παρουσιάζουμε το πρόγραμμα του εσωτερικού ελέγχου που σχεδιάσαμε και 

σύμφωνα με το οποίο διενεργήσαμε τους ελέγχους μας. Ο έλεγχος της κάθε λειτουργίας 

διενεργήθηκε σύμφωνα με το πρότυπο σύστημα εσωτερικού ελέγχου που αναπτύξαμε στο 

Κεφάλαιο 4 και αποτυπώνεται μαζί με τα σχετικά τεκμήρια ελέγχου που συγκεντρώσαμε, στα 

φύλλα ελέγχου τα οποία αναπτύσσονται παρακάτω σε χωριστή ενότητα για κάθε λειτουργία. 

Η τελευταία ενότητα του παρόντος κεφαλαίου είναι η έκθεση ελέγχου,  η οποία συντάχθηκε 

με βάση τα ευρήματα μας και στην οποία εκφράσουμε τα συμπεράσματα στα οποία 

καταλήξαμε καθώς και τις προτάσεις μας για περαιτέρω βελτιώσεις.   

 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 

 

 

 

 



154 
 

6.5 Έλεγχος Διοικητή – Διοικητικού Συμβουλίου 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην διοίκηση του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω 

φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις 

προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Η γραμματέας του Δ.Σ.-Διοικητή τηρεί βιβλίο πρακτικών Δ.Σ. το οποίο μας επέδειξε, το 

επιθεωρήσαμε και διαπιστώσαμε ότι έφερε συνεχόμενη αρίθμηση και ήταν ενημερωμένο για 

όλες τις αποφάσεις. Από το βιβλίο των πρακτικών επιλέξαμε με τυχαία δειγματοληψία από 

κάθε συμβούλιο μέχρι πέντε αποφάσεις και τις αντιπαραβάλλαμε με τις αποφάσεις που 

εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στο πρόγραμμα διαύγεια διαπιστώνοντας ότι είχαν μεταφερθεί 

και αναρτηθεί σωστά. Περαιτέρω από το αρχείο των αναρτημένων αποφάσεων στην διαύγεια 

που τηρεί η γραμματέας ελέγξαμε τυχαία αποφάσεις οι οποίες πραγματικά είχαν αναρτηθεί με 

αποτέλεσμα να πειστούμε ότι όλες οι αποφάσεις του Δ.Σ. αναρτώνται στην Διαύγεια.  

Η σημαντικότερη απόφαση του Δ.Σ. ήταν η απόφαση για εγκατάσταση του μαγνητικού 

τομογράφου στην 18η Συνεδρίαση της 31-10-2014 (ΑΔΑ: 63ΑΟ46906Ι-ΚΥΥ) και της 

τροποποίησης της σύμβασης στην 22η Συνεδρίαση της 10-12-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΨΦ46906Ι-

5Ε7). 

Διαπιστώσαμε ότι όλα τα  μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν γνώση των θεμάτων που θα 

συζητηθούν τουλάχιστον δύο ημέρες πριν την συνεδρίαση με έγγραφη πρόσκληση καθώς 

λάβαμε δείγμα τεσσάρων αντιγράφων (πρόσκληση με αρ. πρωτ ΕΜΠ. 83/28-7-15 για την 16η 

Συνάντηση στις 30-7-2015,  πρόσκληση με αρ. πρωτ ΕΜΠ. 20/28-1-15 για την 2η Συνάντηση 

στις 30-1-2015, πρόσκληση με αρ. πρωτ ΕΜΠ. 35/19-3-2015 για την 5η Συνάντηση στις 23-

3-2015 και πρόσκληση με αρ. πρωτ ΕΜΠ. 58/12-5-2015 για την 10η Συνάντηση στις 14-5-

2015) πράγμα που επιβεβαίωσαν και τρία μέλη του Δ.Σ. (κ. Βαλαρούτσου Δέσποινα, κ. 

Κρόκος Νικόλαος, κ. Ηλιάδης Ηλίας). 

Δεν διαπιστώσαμε να απουσιάζουν συχνά κάποια μέλη και ειδικά όταν λαμβάνονταν 

αποφάσεις για σημαντικά θέματα, όπως και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι κάποιο από 

τα μέλη του Δ.Σ. έχει αντίθετα συμφέροντα που να αντίκειται στην θέση που κατέχουν. 
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Το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου, οι μηνιαίες εκθέσεις των εσωτερικών ελεγκτών και 

τα πρακτικά της Επιτροπής Ελέγχου εγκρίνονται μεν από το Δ.Σ. (13ο Δ.Σ.26-6-2015, ΑΔΑ: 

665Ο46906Ι-5ΕΞ) αλλά κάπως ετεροχρονισμένα αφού επτά μηνιαίες εκθέσεις (9η, 10η, 11η, 

12η, 13η, 14η, 15η) του εσωτερικού ελεγκτή εγκρίνονται επτά μήνες από την έκδοσή τους με 

αποτέλεσμα πλην του Προέδρου του Δ.Σ. και Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου ο οποίος 

είναι γνώστης του περιεχομένου των ελέγχων τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. να ενημερώνονται 

καθυστερημένα με αποτέλεσμα να μην λαμβάνονται έγκαιρα οι απαιτούμενες αποφάσεις 

όπου απαιτείται. 

Τα μέλη του Δ.Σ. λαμβάνουν γνώση και εγκρίνουν σε εύλογο χρόνο τις οικονομικές 

καταστάσεις πριν και μετά τον έλεγχο των Ορκωτών Ελεγκτών (8ο Δ.Σ./2-7-2014 ΑΔΑ: 

ΒΣΩΡ46906Ι-ΥΝΜ και 10ο Δ.Σ.30-7-2014 ΑΔΑ: ΩΝ4Μ46906Ι-ΡΩΞ). 

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχο μας, προτείνουμε οι μηνιαίες εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου να 

παραδίδονται στην Επιτροπή Ελέγχου σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του 

ελέγχου (εντός του επόμενου μήνα), ώστε άμεσα να αξιολογούνται από την Επιτροπή η οποία 

θα πρέπει να τα προωθεί επίσης έγκαιρα στο Δ.Σ. το οποίο αφού ενημερωθεί σχετικά να είναι 

σε θέση να λάβει όπου απαιτείται τις σχετικές αποφάσεις. 

 

 

6.6 Έλεγχος Οργανισμού & Κανονισμού Λειτουργίας 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στον Οργανισμό και τον Κανονισμό Λειτουργίας του 

Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Το Νοσοκομείο έχει οργανισμό ο οποίος έχει εγκριθεί με την Υπουργική Απόφαση με 

αριθμ. Υ4α/οικ.112151 Οργανισμός του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «ΑΓ. 
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ΠΑΥΛΟΣ». τεύχος Β’ Αρ. ΦΕΚ 3314/12-12-2012 και βάσει αυτού έχει σχεδιαστεί το  

οργανόγραμμα (βλ. παρακάτω) για όλο το Νοσοκομείο, για κάθε τμήμα αλλά χωρίς να 

προβλέπεται σε αυτό Υπηρεσία του Εσωτερικού Ελέγχου.  

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε (και από τα τμήματα που 

επισκεφτήκαμε) ότι το Νοσοκομείο δεν έχει θεσπίσει Κανονισμό Λειτουργίας, στον οποίο 

πρέπει να αποτυπώνονται εγχειρίδια διαδικασιών για όλες τις δραστηριότητες του 

Νοσοκομείου, να περιγράφονται οι θέσεις για όλα τα επίπεδα διοίκησης, να προσδιορίζονται 

τα καθήκοντα, οι ευθύνες και οι εξουσίες, οι  τεχνικές και οι μέθοδοι αξιολόγησης σε επίπεδο 

τμημάτων και στελεχών, καθώς μέσω του οποίου η διοίκηση μπορεί να θέτει δικλείδες 

ασφαλείας που προστατεύουν την λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά και ο εσωτερικός 

ελεγκτής μπορεί να διαπιστώσει αν το Νοσοκομείου λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της 

Διοίκησης. Επίσης διαπιστώσαμε ότι κανένα τμήμα του Νοσοκομείου δεν διαθέτει 

πιστοποίηση ISO. 

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχο μας προτείνουμε το Νοσοκομείο να θεσπίσει Κανονισμό 

Λειτουργίας στον οποίο θα γίνεται αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας όλων 

των τμημάτων και να μην χρησιμοποιεί τον οργανισμό ως κανονισμό λειτουργίας ο οποίος 

περιορίζεται στο να αναφέρει μόνο ποιές είναι οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος. Άλλωστε ο εν 

λόγω οργανισμός χρήζει τροποποίησης αφού πλέον το Παράρτημα Παναγία του 

Νοσοκομείου δεν λειτουργεί, τα κέντρα υγείας δεν ανήκουν πλέον στο Νοσοκομείο αλλά 

στην 4η Δ.Υ.ΠΕ, αλλά και γιατί τόσο στον οργανισμό όσο και στο οργανόγραμμα του 

Νοσοκομείου δεν αποτυπώνεται η θέση που έχει η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου. 
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6.7 Έλεγχος Διοικητικής-Οικονομικής Υπηρεσίας 
 

6.7.1 Γραφείο Κίνησης Ασθενών 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο γραφείο κίνησης ασθενών του Νοσοκομείου 

συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του 

ελέγχου μας.  

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από την επιτόπια παρατήρηση προκύπτει ότι το γραφείο κίνησης ασθενών (λογιστήριο 

ασθενών) εφαρμόζει τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Σύμφωνα με το περιεχόμενο του 

ερωτηματολογίου που συμπλήρωσε η προϊσταμένη του γραφείου προκύπτει ότι υπάρχουν 
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περιπτώσεις που ασθενείς φεύγουν από το Νοσοκομείο χωρίς λογιστική τακτοποίηση, σ’ 

αυτές τις περιπτώσεις γίνεται μία ενημέρωση του πολίτη σχετικά με την οφειλή του προς το 

Νοσοκομείο και αν δεν ανταποκριθεί τότε αποστέλλεται η οφειλή για βεβαίωση στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ. Όπως διαπιστώσαμε το γραφείο συνδέεται με τα τμήματα και τηρεί τους 

ιατρικούς φακέλους. Σχετικά με τα έξοδα νοσηλείας ανασφαλίστων και οικονομικά αδυνάτων 

πολιτών τηρείται η Κ.Υ.Α με αριθμ. 139491/06 (ΦΕΚ 1747 Β/30-11-2006 – Διορθ. σφαλμ. 

στο ΦΕΚ-47 Β/22-1-07 και παράλληλα τηρούνται κατατάσσεις νοσηλείας. Επίσης 

παρατηρήσαμε ότι έχουν υποβληθεί τα παραστατικά με τις απαιτήσεις του Νοσοκομείου για 

τα νοσήλια μέχρι και τον προηγούμενο μήνα (Ιούλιο 2015). Είναι σημαντική η απάντηση της 

Προϊσταμένης σε ερώτηση του ερωτηματολογίου σχετικά μέχρι το μήνα έχουν εξοφληθεί 

απαιτήσεις από τους ασφαλιστικούς φορείς και ειδικά από τον ΕΟΠΥΥ, ο οποίος καταβάλει 

έναντι, από το 2012.  

 

 

6.7.2 Τμήμα Διατροφής - Διαχείριση Τροφίμων (Αποθήκη - Μαγειρεία) 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο τμήμα διατροφής και στην διαχείριση τροφίμων του 

Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου μας. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήσαμε και από τις πληροφορίες που συλλέξαμε από 

συνεντεύξεις και το σχετικό ερωτηματολόγιο διαπιστώσαμε ότι το τμήμα διατροφής τηρεί τα 

προβλεπόμενα διαχειριστικά βιβλία και παραστατικά μηχανογραφικά. Επίσης η Προϊσταμένη 

τηρεί τόσο τα βιβλία ελέγχου πρώτων υλών (ημερομηνία  λήξης, θερμοκρασία κλπ) καθώς 

και τα προβλεπόμενα αρχεία σύμφωνα με το ISO 22000:2005 όπως ορίζει σχετική νομοθεσία,  

ώστε το τμήμα να μπορεί να αξιολογηθεί ποιοτικά. Όπως μας ενημέρωσε σχετικά η 

Προϊσταμένη του τμήματος κυρίως λόγω της υφιστάμενης υποδομής θεωρείται μάλλον 

αδύνατη η απόκτηση σχετικού πιστοποιητικού ISO.   
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Το πρόγραμμα καταρτίζεται σε εβδομαδιαία βάση από την Προϊσταμένη διαιτολόγο 

ηλεκτρονικά και χειρόγραφα (για διευκόλυνση των μαγείρων) και εγκρίνεται από τα αρμόδια 

όργανα (Διοικητή, Διοικητική Διευθύντρια, Προϊσταμένη τμήματος).  Το ποσοτολόγιο όπως 

μας διαβεβαίωσε η Προϊσταμένη έχει εγκριθεί από το Δ.Σ κατά το παρελθόν,  χωρίς όμως να 

μας έχει δοθεί η σχετική απόφαση.   Στο Νοσοκομείο σιτίζονται καθημερινά μόνο οι ασθενείς 

και οι εφημερεύοντες ιατροί, το τμήμα διατροφής ενημερώνεται για τη δύναμη των 

συσσιτούντων  ασθενών με χειρόγραφο έντυπο, διότι δεν είναι συνδεδεμένο το 

μηχανογραφικό πρόγραμμα της Διατροφής με τις κλινικές, το οποίο υπογράφει η 

Προϊσταμένη κάθε τμήματος, για τους εφημερεύοντες ιατρούς ενημερώνεται από το 

πρόγραμμα των εφημερευόντων που υπογράφεται από τον Διοικητή. Ελέγξαμε τυχαία, τα 

δελτία εισαγωγής (612/29-6-15, 572/18-6-15, 599/25-6-15, 691/14-7-15, 703/24-7-15, 

449/14-5-15, 326/6-4-15, 239/12-3-15) , τα δελτία εξαγωγής (281/20-8-15, 270/11-8-15), 

επιστροφής-εβδομαδιαίας τακτοποίησης (001Ε7Π000003/19-1-15, 001 Ε7Π000006/9-2-15, 

001Ε7Π000009/2-3-15, 001Ε7Π000014/6-4-15, 001Ε7Π000017/4-5-15, 001Ε7Π000021/3-6-

15, 001Ε7Π000026/3-7-15 ) και εβδομαδιαία ποσοτολόγια (1Π7Α-172/23-5-15, 1ΠΑ-182/11-

6-15,  1Π7Α-223/7-7-15, 1Π7Α-282/21-8-15) τα οποία ήταν υπογεγραμμένα από όσους 

προβλέπεται και όπου απαιτούνταν υπήρχαν και τα απαιτούμενα φορολογικά παραστατικά. Η 

υπόλογος της αποθήκης  όπως διαπιστώσαμε και με επιτόπια παρατήρηση δίνει η ίδια τα 

υλικά στους μάγειρες τα οποία καταμετρά και ζυγίζει σύμφωνα με το ποσοτολόγιο και η 

οποία κάθε τέλος της εβδομάδας συμφωνεί το πραγματικό υπόλοιπο της αποθήκης με το 

λογιστικό υπόλοιπο για την τακτοποίηση πλεονασμάτων.  

 Απόθεμα ασφαλείας δεν τηρείται καθώς οι παραγγελίες γίνονται εβδομαδιαία  αλλά και 

γιατί δεν υπάρχει σχετική απόφαση της διοίκησης. Τα μέλη της επιτροπής παραλαβής 

τροφίμων παρευρίσκονται κατά την παραλαβή τους από τους προμηθευτές τα οποία 

καταμετρούν και ζυγίζουν. Όλοι οι υπάλληλοι που εμπλέκονται στο τμήμα έχουν 

πιστοποιητικά υγείας μέχρι το 2018, τα οποία και ελέγξαμε.  

Τα αποθέματα προστατεύονται έναντι φυσικής ή άλλης καταστροφής, οι αποθήκες και τα 

ψυγεία είναι επαρκώς εξοπλισμένα, για τη φύλαξη τους κλειδώνονται και η πρόσβαση 

επιτρέπεται μόνο από την Προϊσταμένη ή την υπόλογη αποθηκάριο. 

Από τον τελευταίο έλεγχο που διενεργήθηκε στις 27/2/2013 από το Υγειονομικό πέραν 

των παρατηρήσεων που αφορούσαν την κτηριακή υποδομή και τις υγειονομικές διατάξεις 

(μεταφορά αποθήκευση, απολύμανση, απεντόμωση κλπ) και οι οποίες δεν φαίνεται να είναι 

ουσιώδεις δεν υπήρξε καμία παρατήρηση ως προς την διαχείριση των τροφίμων. 
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Τέλος διενεργήσαμε φυσική απογραφή στο 39% των ειδών της αποθήκης με τυχαία 

δειγματοληψία και ιαπιστώσαμε ότι τα αποθέματα της αποθήκης συμφωνούν με τα λογιστικά 

υπόλοιπα για τα παρακάτω είδη: 

 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

010300100180066 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100 % 0,25L 655 655 

010300100180062 ΦΥΣΙΚΟΣ ΧΥΜΟΣ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ 100 % 1L 13 13 

08-01-0029 AΛΑΤΙ  ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΟ (ΦΙΑΛΗ) 7 7 

08-01-1166 ΑΛΑΤΙ ΧΟΝΔΡΟ 300 300 

08-01-0021 ΑΛΑΤΙ ΨΙΛΟ 6 6 

010300100180001 ΑΛΕΥΡΙ 1 ΚΙΛΟΥ 7 7 

010300100090003 ΑΝΘΟΤΥΡΟ 11,42 11,42 

010300100180056 ΑΡΑΒΟΣΙΤΕΛΑΙΟ 5 L 10 10 

010300100150001 AΡΑΚΑΣ (ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΟΣ)  14,50 14,50 

010300100100005 ΑΣΤΡΑΚΙ 7,5 7,5 

010300100070001 ΑΥΓΑ  189 189 

11-20-2293 ΒΟΥΤΥΡΟ ΑΤΟΜΙΚΟ 552 552 

010300100060004 ΓΑΛΕΟΣ ΦΙΛΕΤΟ 17,50 17,50 

08-01-1168 ΓΙΑΟΥΡΤΙ 2% 654 654 

010300100110001 ΠΑΡΘΕΝΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ 85 85 

010300100180070 ΖΑΧΑΡΙ 1 ΚΙΛΟΥ 29 29 

010300100180087 ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 120 ΓΡ. ΚΑΣΤΕΡ ΠΑΟΥΝΤΕΡ 188 188 

08-01-0009 ΚΟΜΠΟΣΤΑ 49 49 

08-01-0013 ΜΑΡΜΕΛΑΔΑ ΑΤΟΜΙΚΗ 486 486 

010300100210001 ΜΠΙΣΚΟΤΑ ΑΛΜΥΡΑ 45 ΓΡ. 480 480 

010300100180029 ΚΟΝΚΑΝΣΕ ΣΕ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ 51 51 

08-01-0073 ΞΥΔΙ 44 44 

08-01-0014 ΤΥΡΙ (ΦΕΤΑ) 30,67 30,67 

 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η Προϊσταμένη-Διαιτολόγος και η 

υπόλογος της αποθήκης τηρούν διαδικασίες αυτοελέγχου χωρίς κάποιος να τις έχει επιβάλλει 

με αποτέλεσμα να γνωρίζουν το ακριβές υπόλοιπο της αποθήκης πράγμα που συμβάλει στο 

να μην γίνονται παραγγελίες ειδών που δεν απαιτούνται και ταυτόχρονα διασφαλίζουν σε 

ύψιστο βαθμό τον κίνδυνο κλοπής τροφίμων.  
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6.7.3  Γραφείο Επιστασίας και Διαχείρισης Αποθήκης Ιματισμού 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο γραφείο επιστασίας και στην διαχείριση ιματισμού του 

Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Α. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο γραφείο επιστασίας διαπιστώσαμε ότι η 

προϊσταμένη του γραφείου μεριμνά για την καθαριότητα, την ασφάλεια, το πλύσιμο την 

φύλαξη, την επιδιόρθωση και την διανομή του ιματισμού και τις μεταφορές και εποπτεύει τα 

ιδιωτικά συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας, ασφάλειας και πλυσίματος αλλά 

και των παρακάτω δώδεκα μονίμων υπαλλήλων του Νοσοκομείου: μίας σιδερώτριας, ενός 

κλητήρα, μίας υπαλλήλου που χειρίζεται τα φωτοτυπικά μηχανήματα, ενός φύλακα, δύο 

καθαριστριών, τριών εργατών, δύο θυρωρών που απασχολούνται στο τηλεφωνικό κέντρο και 

μίας υπαλλήλου που ασχολείται με το πλύσιμο του ιματισμού. 

Στο γραφείο επιστασίας υπάρχουν αναρτημένοι πίνακες ωρών εργασίας του προσωπικού 

των ιδιωτικών συνεργείων όπως της εταιρείας ΜEGA SPINT GUARD AE - Αυγούστου 2015 

αντίγραφο του οποίου  κρατήσαμε στο αρχείο μας, οι οποίοι αντικαθίστανται όταν γίνονται 

αλλαγές και όμοια για το πρόγραμμα εργασίας των μόνιμων υπαλλήλων από 3-8-15 έως 16-

8-15 αντίγραφο του οποίου  κρατήσαμε επίσης στο αρχείο μας. 

Το γραφείο επιστασίας δεν παρακολουθεί αν τα ιδιωτικά συνεργεία τηρούν τις διατάξεις 

της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας (καταβολή μισθών, ασφαλιστικών εισφορών) 

κλπ χωρίς όμως να έχουμε εντοπίσει αν υπάρχει νομοθεσία που να επιβάλλει κάτι σχετικό. 

Η προϊσταμένη του ιματισμού σύμφωνα με τα όσα μας παρέθεσε στην συνέντευξη που 

είχαμε μαζί της πραγματοποίησε φυσική απογραφή και στις 2-1-2015 την καταχώρησε στο 

πρόγραμμα της αποθήκης του ιματισμού όπως φαίνεται και από το βιβλίο της σχετικής 

αποθήκης αντίγραφο του οποίου κρατήσαμε στο αρχείο μας, συμφωνώντας με αυτό τον 

τρόπο τις ποσότητες της φυσικής με την λογιστική απογραφή. Δεν κατέστη δυνατό να  

συμφωνήσουμε τα υπόλοιπα της κεντρικής αποθήκης του ιματισμού αφού μέρος της 

κεντρικής αποθήκης του βρίσκεται σε αποθηκευτικό χώρο εκτός του Νοσοκομείου.  
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Β. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχο μας προτείνουμε στο Νοσοκομείο και σε συνεργασία με την 

εταιρεία που υποστηρίζει το πρόγραμμα των αποθηκών να υπάρχει η δυνατότητα να 

παρακολουθούνται οι αποθήκες και ανά αποθηκευτικό χώρο και συνολικά όταν πρόκειται για 

αποθήκη η οποία είναι «σπασμένη» σε πολλούς διαφορετικούς αποθηκευτικούς χώρους είτε 

εντός είτε εκτός του Νοσοκομείου. Με αυτό τον τρόπο θα είναι πιο εύκολος, πιο γρήγορος 

και πιο αξιόπιστος τόσο ο έλεγχος του κάθε αποθηκευτικού χώρου αλλά και της συνολικής 

αποθήκης.  

 

 

6.7.4 Έλεγχος Τεχνικής Υπηρεσίας 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην τεχνική υπηρεσία του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς 

και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Στο πλαίσιο ελέγχου της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου διαπιστώσαμε ότι η 

Υπηρεσία αυτή ασχολείται με την διεκπεραίωση όλων των ανωτέρω διαδικασιών, σχετικά με 

τα συστήματα πυρασφάλειας, η Υποδιευθύντρια και η Προϊσταμένη της τεχνικής υπηρεσίας 

μας διαβεβαίωσαν ότι το σύστημα πλην του Τ.Ε.Π δεν είναι αυτόματο για τα υπόλοιπα κτίρια 

του Νοσοκομείου, δεν έχει την έγκριση της πυροσβεστικής καθώς δεν υλοποιήθηκαν οι 

παρατηρήσεις της πυροσβεστικής όπως ορίζουν οι ΚΥΑ ΦΕΚ 847/Β’/4-12-86 και ΦΕΚ 

1586/Β’/21-6-13. Υπάρχουν τροχήλατοι και ατομικοί πυροσβεστήρες. Το προσωπικό πιθανόν 

να μην γνωρίζει τι πρέπει να κάνει σε περίπτωση πυρκαγιάς (σχέδιο Πολιτικής Σχεδίασης 

Εκτάκτου Ανάγκης - Π.Σ.Ε.Α) αφού ασκήσεις ετοιμότητας και με την συμμετοχή της 

πυροσβεστικής έχουν να γίνουν εδώ και επτά χρόνια περίπου καθώς η αρμοδιότητα και 

ευθύνη του σχεδιασμού ανήκει σε υπάλληλο του Νοσοκομείου ο οποίος θα πρέπει να έχει 

λάβει και την σχετική εκπαίδευση. 
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B. Προτάσεις ελέγχου  

 
Με βάση τον έλεγχο μας, προτείνουμε να γίνονται ασκήσεις ετοιμότητας και με την 

συμμετοχή της πυροσβεστικής τουλάχιστον κάθε δύο χρόνια ώστε αν χρειαστεί να γνωρίζει 

το κάθε μέλος της πυρασφάλειας τι πρέπει να κάνει και οι υπάλληλοι στους οποίους 

ανατίθεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη του ΠΣΕΑ θα πρέπει να φροντίζει το Νοσοκομείο να 

λαμβάνουν την ανάλογη εκπαίδευση. 

 

 

6.8 Έλεγχος Οικονομικής Υπηρεσίας 
 

 

6.8.1 Γενικό Λογιστήριο 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο γενικό λογιστήριο του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας.  

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από τους ελέγχους που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι το Λογιστήριο συντάσσει τον 

προϋπολογισμό, τις αναμορφώσεις οι οποίες οφείλονται κυρίως στις επιχορηγήσεις που 

λαμβάνει το Νοσοκομείο και στην ενσωμάτωση στις πιστώσεις του Νοσοκομείου ποσών για 

πληρωμή συγκεκριμένων υποχρεώσεων, καθώς και τον απολογισμό τα οποία υποβάλλονται 

στο Δ.Σ. για έγκριση.  
Για όλες τις εισπράξεις που πραγματοποιεί το Νοσοκομείο εκδίδονται τα σχετικά 

γραμμάτια είσπραξης και αντίστοιχα για τις πληρωμές εκδίδονται τα σχετικά χρηματικά 

εντάλματα πληρωμής. Όσα από τα εντάλματα είναι σειρά Α, δηλαδή αφορούν δαπάνες για 

ποσά άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, της πρώτης 

δαπάνης ανεξαρτήτου ποσού που απορρέει από συμβάσεις άνω των πέντε χιλιάδων (5.000) 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και μόνο όσον αφορά στο πρώτο χρηματικό ένταλμα, 
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καθώς και δαπάνες για μισθοδοσία του πάσης φύσεως προσωπικού, πρόσθετες αμοιβές 

(υπερωρίες και αποζημιώσεις για κάθε αιτία) και επιχορηγήσεις σε νομικά πρόσωπα 

ιδιωτικού δικαίου ανεξαρτήτως ποσού διαβιβάζονται για έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, ενώ 

τα υπόλοιπα όχι (Π.Δ. 136/11). Όσα επιστρέφουν χωρίς φύλλο ελέγχου ή χωρίς πράξη και 

όσα δεν διαβιβάζονται στο ελεγκτικό (σειρά Β) πληρώνονται, εφόσον ο προμηθευτής 

προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά (φορολογική, ασφαλιστική ενημερότητα) και στην 

συνέχεια αρχειοθετούνται.  

Επίσης, διαπιστώσαμε ότι το Λογιστήριο αποστέλλει τα σχετικά απολογιστικά στοιχεία 

στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό έλεγχο (για την χρήση 2012 με το έγγραφο της 

4-11-2013 και για την χρήση 2013 με το έγγραφο της 18-12-2014), παρακολουθεί την 

ταμειακή ρευστότητα για τον προγραμματισμό των πληρωμών και επίσης παραλαμβάνει ως 

επισυναπτόμενα, μαζί με τα παραστατικά, κάθε μήνα όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

κάθε δαπάνη από όλες τις διαχειρίσεις, τα οποία στην συνέχεια θα προωθηθούν για 

ενταλματοποίηση. 

Οι κρατήσεις υπέρ τρίτων, οι οποίες προσδιορίζονται με την έκδοση των χρηματικών 

ενταλμάτων αποδίδονται στο τέλος κάθε μήνα, στο τέλος της χρήσης το Λογιστήριο κλείνει 

τα βιβλία του δημόσιου λογιστικού και ο εξωτερικός λογιστής που έχει αναλάβει την 

υποστήριξη του Νοσοκομείου κλείνει τα λογιστικά βιβλία του Νοσοκομείου. 

Για τον έλεγχο της κίνησης των λογαριασμών της γενικής και αναλυτικής λογιστικής 

αλλά και των λογαριασμών τάξεως επισκοπήσαμε εγγραφές και κινήσεις των λογαριασμών 

στο λογιστικό πρόγραμμα και διαπιστώσαμε ότι τηρούνται όσα αναφέρουμε παραπάνω τα 

οποία ορίζονται στο ΠΔ 146/03, επίσης παρατηρήσαμε ότι το Νοσοκομείο δεν πραγματοποιεί 

καμία λογιστική εγγραφή με την λήψη εγγράφου με το οποίο ενημερώνεται για την λήψη 

επιχορήγησης. 

Από το χρηματικά εντάλματα επιλέξαμε μέσω συστηματικής δειγματοληψίας 10 

εντάλματα σειράς Α’  ( = 31,70 ≅ 32, έναρξη από το 10 και λήψη δείγματος ανά 32, 

δηλαδή 10, 42, 74 κοκ) και 10 εντάλματα σειράς Β’  ( = 56,80 ≅ 57, έναρξη από το 40 

και λήψη δείγματος ανά 57, δηλαδή 40, 97, 154 κοκ) και από τον σχετικό έλεγχο αυτών 

διαπιστώσαμε ότι περιέχουν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. 

 

ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Α – ΕΛΕΓΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΞΙΑ 

10 26-1-15 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΟΧΙ 16,78 € 
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42 3-2-15 ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΝΑΙ 6.519,00 € 

74 11-2-15 ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΟΧΙ 377,61 € 

106 19-3-15 ΒΙΟΤΡΑΝS AE ΝΑΙ  319,80 € 

138 9-4-15 ΥΠΕΡΩΡΙΕΣ-ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ  162.774,21 € 

170 22-5-15 ΓΕΝΙΚΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΕΠΕ - ΑΚΥΡΟ 

202 2-6-15 ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ ΟΧΙ 24,00 € 

234 19-6-15 Δ.Ο.Υ. ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ (ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ) - 6.064,45 € 

266 7-7-15 ΜΠΕΛΕΣΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΑΙ 455,10 € 

298 3-8-15 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Β. ΑΕ ΟΧΙ 2.050,00 € 

   

ΕΝΤΑΛΑΜΑΤΑ ΣΕΙΡΑΣ Β   –  ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ 
Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΛΕΑΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΞΙΑ 

40 2-2-15 HERAEUS ΕΠΕ ΟΧΙ 22,60 € 

97 12-2-15 ΒΑΡΕΛΑΣ ΑΕ ΟΧΙ 604,30 € 

154 3-3-15 ΕΟΠΥΥ ΟΧΙ 69,99 € 

211 31-3-15 ABC FACTORS ΟΧΙ 4.512,67 € 

268 26-5-15 FORTHNET AE ΟΧΙ 812,96 € 

325 6-7-15 ΠΟΛΥΧΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΧΙ 1.619,30 € 

382 29-7-15 TILEMATIKI DIRECT ΟΧΙ          450,02 € 

439 4-8-15 EFG EUROBANK (ΕΝΕΧ/ΣΜΕΝΟ ΑΝΦΑΡΜ) ΟΧΙ 496,82 € 

496 26-8-15 ΛΑΪΝΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ ΟΧΙ 1.275,23 € 

553 27-8-15 ΕΘΝΙΚΗ (ΕΝΕΧ/ΣΜΕΝΟ ΒΙΟΣΕΡ) ΟΧΙ 1.477,35 € 

 

 

6.8.2 Διαχείριση Χρηματικού – Ταμείο - Πάγια Προκαταβολή 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην διαχείριση χρηματικού, στο ταμείο και στην πάγια 

προκαταβολή του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο 

περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Το Νοσοκομείο ακόμα δεν χρησιμοποιεί e-banking για τις τραπεζικές του συναλλαγές.  

Διαπιστώσαμε με επιτόπια επιθεώρηση ότι το ταμείο και το χρηματοκιβώτιο στεγάζονται 
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στον ίδιο χώρο ενός γραφείου που βρίσκεται σε λυόμενο κτίριο στον προαύλιο χώρο του 

Νοσοκομείου όπου η πρόσβαση είναι πολύ εύκολη, ο χώρος προστατεύεται από σύστημα 

συναγερμού το οποίο μπορεί να ενεργοποιηθεί ακόμα και χειροκίνητα από τους υπαλλήλους 

σε περίπτωση ανάγκης, ο χώρος όμως δεν παρακολουθείται από κλειστό κύκλωμα 

παρακολούθησης επί 24ώρου βάσεως. Το χρηματοκιβώτιο δεν διαθέτει μηχανισμό 

χρονοκαθυστέρισης, κλειδώνει με κλειδί και με συνδυασμό και δεν υπάρχει δεύτερο κλειδί 

που να φυλάσσεται σε κάποιο άλλο χώρο του Νοσοκομείου. Στο χρηματοκιβώτιο 

φυλάσσονται τα μετρητά από τις εισπράξεις της Γραμματείας Εξωτερικών Ιατρείων της 

προηγούμενης ημέρας, η πάγια προκαταβολή του ταμείου καθώς και τιμαλφή ασθενών. 

Ο ταμίας και η αντικαταστάτης είναι εξίσου έμπειροι και έχουν επίγνωση της 

σοβαρότητας τόσο της θέσης όσο και των ευθυνών τους και τα σχετικά καθήκοντα τους 

έχουν ανατεθεί μα απόφαση της διοίκησης. 

Εκτός από τον ταμία χρήματα εισπράττουν η Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων, τα 

ολοήμερα Ιατρεία και το Γραφείο κίνησης Ασθενών τα οποία τα παραδίδουν στον ταμία, ο 

οποίος εκδίδει γραμμάτιο είσπραξης (Νο 198/13-7-15 Σειρά Α, Νο 206/20-7-15, 177/22-615, 

133/11-5-15, 56/16-3-15 Σειρά Β) και τα χρήματα αυτά τα καταθέτει αν όχι την επόμενη αν 

το ποσό είναι μικρό την μεθεπόμενη ημέρα στην τράπεζα. 

Το κλείσιμο του ταμείου γίνεται κάθε τέλος του μήνα από τον ταμία με την παρουσία της 

Διοικητικής Διευθύντριας η οποία και υπογράφει εφόσον έχουν όλα καλώς. 

Ο ταμίας μας πληροφόρησε ότι εκδίδει μόνο τα γραμμάτια είσπραξης και δεν 

απασχολείται στο λογιστήριο ή σε άλλη διαχείριση. 

Λόγω της επιβολής των capital control στις τράπεζες δεν εκδίδεται επιταγή ανά 

χρηματικό ένταλμα αλλά με έγγραφο του Νοσοκομείου (αρ. πρωτ. 9215/7-8-15) το οποίο και 

υπογράφουν τα εξουσιοδοτημένα άτομα, που είναι ο Αναπληρωτής Διοικητής, η Διευθύντρια 

της Διοικητικής Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών και ο Ταμίας που 

ορίζονται στην απόφαση 685 του Αναπληρωτή Διοικητή στις 2-7-2015 (ΑΔΑ: ΒΝ7146906Ι-

ΔΒ2) μεταφέρονται χρήματα από τον λογαριασμό του Νοσοκομείου σε λογαριασμούς των 

προμηθευτών. 

Έλλειμμα δεν παρατηρήθηκε ποτέ στο παρελθόν, την μεταφορά των χρημάτων στην 

τράπεζα την κάνει ο ταμίας χωρίς να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα ασφαλείας. Η 

συμφωνία των υπολοίπων των λογαριασμών στην τράπεζα με τα υπόλοιπα των βιβλίων δεν 

γίνεται από τον ταμία.  

Ο ταμίας δεν διαθέτει ταμειακά παραστατικά αντί μετρητών πράγμα που επιβεβαιώσαμε 

και την ημέρα του ελέγχου, διατηρεί όμως βάσει απόφασης του Δ.Σ. πάγια προκαταβολή 
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σύμφωνα με τις  κοινές υπουργικές αποφάσεις Δ4α/9942/89/29.6.90 Κοινή Απόφαση «Περί 

σύστασης πάγιας προκαταβολής στο Νομαρχιακό Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης 

«ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» και την ΔΥ5α/13927/97 (ΦΕΚ-1020 Β’: Αύξηση ύψους πάγιας 

προκαταβολής στο Νομαρχιακό Πρώτο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ» 

το ύψος της οποίας είναι 2.934,70 € (1.000.000 δρχ/340,75) το οποίο επαρκεί για να 

καλύπτονται σχετικές δαπάνες. Τηρείται βιβλίο όπου παρακολουθείται η παγία προκαταβολή 

για δαπάνες μόνο που επιτρέπονται από την απόφαση της σύστασής της, το οποίο είναι 

θεωρημένο από τον Διοικητή του Νοσοκομείου. 

Όλα όσα μας διαβεβαίωσε ο ταμίας ότι ισχύουν τα επιβεβαιώσαμε με την Π.Ο.Υ και την 

Υποδιευθύντρια Διοικητικής Υπηρεσίας. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι ο ταμίας και η αντικαταστάτης του τηρούν 

διαδικασίες αυτοελέγχου χωρίς κάποιος να τις έχει επιβάλλει και σύμφωνα με αυτές είναι σε 

θέση ανά πάσα στιγμή να δικαιολογήσουν οποιοδήποτε χρηματικό ποσό έχει σχέση με τη 

διαχείριση του ταμείου.  

Κατά την 31-7-2015 ημέρα κλεισίματος του μήνα προχωρήσαμε σε ξαφνικό έλεγχο ο 

οποίος ταυτίστηκε με το μηνιαίο κλείσιμο του ταμείου και του ελέγχου της πάγιας 

προκαταβολής. 

 

Σχετικά με το ταμείο διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

 

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΑ EXTRE ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ 
ΕΣΟΔΑ 5.665.606,53 € ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/439 2.222.350,47 € 

ΕΞΟΔΑ - 3.129.987,45 € ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ  

ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 2.535.619,08 € ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ/083  

ΑΝΕΞΟΦΛΗΤΕΣ ΕΠΙΤΑΓΕΣ +12.284,98 €   

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν. 2469/97 

-276.292,13 €   

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΑΕ -23.473,15 €   

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΑΠΟ ΟΕ -25.788,31 €   

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.222.350,47 € ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.222.350,47 € 

 

 Το υπόλοιπο της Τράπεζας Πειραιώς επιβεβαιώνεται με επίσημο EXTRE από την 

τράπεζα.  

 Το ποσό των ανεξόφλητων επιταγών, επιβεβαιώνεται από την Κατάσταση Ανεξόφλητων 

Ενταλμάτων. 

 Τα έσοδα και τα έξοδα προκύπτουν από το Ημερολόγιο Ταμείου μηνός. 
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Ομοίως ελέγξαμε και το κλείσιμο ταμείου για τον μήνα Απρίλιο 2015 

 

Σχετικά με την πάγια προκαταβολή διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

Το ποσό της ανέρχεται σε 2.934,70 € μείον 10,00 € για την πληρωμή σχετικής δαπάνης 

υπόλοιπο που έπρεπε να υπάρχει σε μετρητά 2.924,70 όπως φαίνεται παρακάτω και από 

βιβλίο της πάγιας προκαταβολής, το υπόλοιπο των μετρητών που καταμετρήθηκε βρέθηκε 

2.914,70 τα επιπλέον 10,00 € που έλειπαν δικαιολογούνται με το Υπηρεσιακό Σημείωμα τα 

οποία εν γνώσει του Διοικητή, της Διοικητικής Διευθύντριας και της Π.Ο.Υ δόθηκαν στην 

Νοσηλεύτρια Π.Μ για να πληρώσει αντίστοιχα μεταφορικά. 

 

Α/Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΧΡΕΩΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

1 30-7-2015 1182676 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ 10 
ΦΙΑΛΩΝ ΑΠΟ 

ΠΕΔΥ ΛΑΡΙΣΑΣ 
2.934,70 € 10,00 € 2.924,70 € 

 

Β. Προτάσεις ελέγχου  

 

Επειδή ο χώρος του ταμείου βρίσκεται εκτός του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου 

και σε λυόμενο κτίριο κρίνουμε απαραίτητο η εταιρεία που αναλαμβάνει την φύλαξη του 

Νοσοκομείου να ελέγχει εσωτερικά και εξωτερικά τον χώρο του ταμείου και να υπογράφει 

για τον έλεγχο σε σχετικό τετράδιο με μικρότερη συχνότητα για τις ώρες που βρίσκονται 

υπάλληλοι και με μεγαλύτερη συχνότητα όταν το ταμείο είναι κλειστό ιδιαίτερα τις βραδινές 

ώρες.   

 

 

6.8.3 Έλεγχος Προμηθειών 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην διοίκηση του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω 

φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις 

προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 
Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  
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Σχετικά με τον δειγματοληπτικό έλεγχο που διενεργήσαμε σε φακέλους διαγωνισμών 

που έχουν ολοκληρωθεί εντός του 2015 και τους οποίους παραθέτουμε παρακάτω δεν 

διαπιστώσαμε παραλήψεις ως προς τις διαδικασίες μέχρι και την ολοκλήρωσή τους. 

 
Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ CPV ΕΙΔΟΣ ΚΑΕ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

1 Τεχνικός Ασφαλείας (71317000-3) Πρόχειρος 0412 12.000 € 

2 Διαχείριση των τηλεφωνικών Ραντεβού της Γραμματείας 
Εξωτερικών Ιατρίων 

Συλλογή Προσφορών - Χωρίς επιβάρυνση για τον 
Προϋπολογισμό του Νοσοκομείου 

3 Προϊόντα Υγιεινής από χαρτί (33771000-5) – 
Χαρτοβάμβακας 

Πρόχειρος 1311 15.000 € 

4 Ιατρική γάζα (33141114-2) Τακτικός 1311 60.000 € 

 

Στο γραφείο προμηθειών όλοι οι διαγωνισμοί διανέμονται στους υπαλλήλους του 

τμήματος οι οποίοι απ’ ότι διαπιστώσαμε διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις σχετικά με τον 

τρόπο που πρέπει να διεξάγουν τους διαγωνισμούς και κάθε υπάλληλος είναι υπεύθυνος για 

την ολοκλήρωση των διαγωνισμών που του ανατίθενται, διατηρώντας μία κατάσταση την 

οποία ενημερώνει σχετικά με το στάδιο στο οποίο βρίσκεται κάθε διαγωνισμός οπότε ανά 

πάσα στιγμή μπορεί η Προϊσταμένη Οικονομικού να γνωρίζει άμεσα πως εξελίσσονται οι 

διαγωνισμοί του Νοσοκομείου, έτσι υπάρχει η διασφάλιση ότι τηρείται η νομοθεσία περί 

προμηθειών. Αυτή την στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη περίπου 75 διαγωνισμοί οι οποίοι όμως 

καθυστερούν να ολοκληρωθούν κυρίως  λόγω της περιπλοκότητας των διαδικασιών που 

απαιτούνται και των ενστάσεων που υποβάλλονται ειδικά σε διαγωνισμούς άνω των 200.000 

€  αλλά και σε μικρό βαθμό από τις επιτροπές οι οποίες λόγω εργασιών στα τμήματα τους 

κάποιες φορές καθυστερούν να ολοκληρώσουν το έργο τους στον απαιτούμενο χρόνο, με 

αποτέλεσμα το μεγαλύτερο μέρος των προμηθειών να γίνεται εξωσυμβατικά. Επίσης 

παρατηρείται συχνά το φαινόμενο οι ποσότητες των ειδών των συμβάσεων σχεδόν σε όλους 

τους διαγωνισμούς να εξαντλούνται πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ισχύς τους. Τα υλικά 

των διαγωνισμών που έχουν ολοκληρωθεί καταχωρούνται στο μηχανογραφικό πρόγραμμα 

των αποθηκών έτσι ώστε να παρακολουθούνται τα υπόλοιπα που έχει να παραλαμβάνει το 

Νοσοκομείο. Η Διοίκηση του Νοσοκομείου πρέπει να επισημάνει στις επιτροπές των 

διαγωνισμών ότι πρέπει να ολοκληρώνουν τις εργασίες τους στον προβλεπόμενο χρόνο ώστε 

να μην προκαλούνται καθυστερήσεις από το εσωτερικό του φορέα διότι για τις 

καθυστερήσεις που οφείλονται σε εξωτερικούς παράγοντες δεν ευθύνεται το Νοσοκομείο 

αλλά οι περίπλοκες διαδικασίες της νομοθεσίας καθώς και η μη διεξαγωγή των περισσοτέρων 

διαγωνισμών σε επίπεδο Υπουργείου ή ΥΠΕ . 

Όσον αφορά τις εξωσυμβατικές προμήθειες με τις οποίες ασχολείται η διαχείριση υλικού 

διαπιστώσαμε τα παρακάτω: 
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1. Δεν υφίσταται όπως ορίζεται παραπάνω τριμελή επιτροπή μικροπρομηθειών με 

αποτέλεσμα την έρευνα αγοράς, την εκτέλεση των παραγγελιών, την παραλαβή των 

υλικών, την καταχώρηση των τιμολογίων στο πρόγραμμα των αποθηκών και την 

παράδοση των υλικών στα τμήματα πραγματοποιούν οι υπάλληλοι του γραφείου 

διαχείρισης δηλαδή μία εργασία ολοκληρώνεται από τον ίδιο υπάλληλο.   
2. Λόγω σημαντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο σε κτηριακή 

υποδομή η διαχείριση υλικού που διακινεί το μεγαλύτερο μέρος των εξωσυμβατικών 

προμηθειών δεν έχει αποθηκευτικό χώρο και τα υλικά που παραλαμβάνονται  

παραδίδονται άμεσα στα τμήματα οπότε καθίσταται δύσκολο να γίνουν οι απαραίτητοι 

έλεγχοι ως προς τα υπόλοιπα της αποθήκης, την παρακολούθηση των αναλώσεων αλλά 

και την διακίνηση των υλικών.  
3. Δεν λειτουργεί αποθήκη παρακαταθηκών και δεν εκδίδονται παραστατικά από το 

Νοσοκομείο (πχ δελτία εισαγωγής - εξαγωγής) για τα υλικά που αναπληρώνουν την 

παρακαταθήκη του χειρουργείου.  
4. Δεν τυπώνονται καθόλου από την αποθήκη τα δελτία εξαγωγής που αφορούν υλικά για 

τα χειρουργεία με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η παράδοση και η παραλαβή τους 

στο χειρουργείο.  
5. Κάποιες φορές όπως παρατηρήσαμε κατά την παραλαβή των υλικών από τους 

προμηθευτές δεν παρευρίσκονται λόγω εργασίας στα τμήματά τους όλα τα μέλη της 

επιτροπής. 
6. Οι δαπάνες που αφορούν εξωσυμβατικές προμήθειες εγκρίνονται από το Δ.Σ. (16η 

Συνεδρίαση 30-7-15 ΑΔΑ: 702946906Ι-ΥΡΟ, 13η Συνεδρίαση 26-6-15 ΑΔΑ: 

7ΑΤΣ46906Ι-ΟΤΙ) 
Επισκοπήσαμε ολοκληρωθείσες εξωσυμβατικές προμήθειες και διαπιστώσαμε ότι 

τηρείται μία διαδικασία η οποία δεν ταυτίζεται με αυτή του Υπουργείο Υγείας που 

περιγράψαμε παραπάνω η οποία όμως εφαρμόζεται από το Νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια.  

Το γραφείο διαχείρισης υλικού απαρτίζεται από υπαλλήλους που τηρούν άτυπες 

διαδικασίες για την εξωσυμβατικές προμήθειες οι οποίες ναι μεν είναι αποδεκτές από την 

διοίκηση όμως δεν απορρέουν από επίσημους κανόνες, επίσης διαπιστώνεται ότι όλη η 

διαδικασία των εξωσυμβατικών προμηθειών ολοκληρώνεται από το ίδιο πρόσωπο.  

 

B. Προτάσεις ελέγχου  
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Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε η Διοίκηση να προχωρήσει στην λήψη μέτρων 

ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που να εξασφαλίζουν ότι οι 

εξωσυμβατικές προμήθειες γίνονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται και ότι 

διασφαλίζεται η προστασία και η σωστή χρήση των υλικών στους χώρους των τμημάτων που 

αποθηκεύονται.  

Αυτό για να μπορέσει να επιτευχθεί και μέχρι την κατασκευή μίας αποθήκης η οποία θα 

έλυνε τελειωτικά το πρόβλημα προτείνουμε ως προς την διαδικασία την δημιουργία ενός 

κανονισμού λειτουργίας που θα ορίζει τα στάδια της εξωσυμβατικής προμήθειας και ως προς 

την λειτουργία της αποθήκης ως προσωρινή λύση την τοποθέτηση ενός αποθηκαρίου για όλα 

τα υλικά της διαχείρισης υλικού ο οποίος θα ασχολείται μόνο με την παραλαβή των υλικών 

(συμβατικών-εξωσυμβατικών) από την επιτροπή, την καταχώρηση των τιμολογίων στο 

πρόγραμμα των αποθηκών, την παράδοση των υλικών στα τμήματα, την παράδοση των 

παραστατικών στο λογιστήριο καθώς και την διενέργεια τακτικών απογραφών στα τμήματα 

στα οποία ουσιαστικά τηρείται η αποθήκη με την βοήθεια του προγράμματος των αποθηκών 

όπου σε μία εκτύπωση θα φαίνονται τα υλικά που παραδόθηκαν στα τμήματα, οι αναλώσεις 

και τα υπόλοιπα που πρέπει να έχει κάθε τμήμα στην αποθήκη του, εκτύπωση που θα 

βοηθούσε τα τμήματα, το λογιστήριο τους αποθηκάριους και τους ελεγκτές άμεσα και 

γρήγορα να γνωρίζουν τα υπόλοιπα των υλικών στα τμήματα και συνολικά για την αποθήκη, 

να ελέγχουν αποκλίσεις από την φυσική απογραφή, τους λόγους που οφείλονται αυτές οι 

αποκλίσεις χωρίς χειρόγραφες διορθώσεις, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο η διαδικασία 

της εξωσυμβατικής προμήθειας να μην ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο αλλά και να 

υφίστανται οι δικλείδες ασφαλείας που διασφαλίζουν την προστασία και την σωστή χρήση 

των υλικών.  

 

 

6.8.4 Έλεγχος Μητρώου Δεσμεύσεων 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο μητρώο δεσμεύσεων του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  
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Το Νοσοκομείο για την χρήση 2015 έχει αναρτήσει όλες τις αποφάσεις που έχουν 

αναληφθεί και ανακληθεί τόσο κατά την διάρκεια της χρήσης της τρέχουσας χρήσης όσο και 

της χρήσης 2014 που έκλεισε όπως ορίζει το Π.Δ. 113/2010, στο τέλος κάθε μήνα γίνεται 

συμφωνία του μητρώου με τους λογαριασμούς τάξεως και με τα ανεξόφλητα τιμολόγια τα  

ποσά των οποίων συμφωνούν με τα ποσά που έχουν καταχωρηθεί στις αντίστοιχες στήλες. Οι 

αποφάσεις του Διοικητή όπως μας ενημέρωσε ο αρμόδιος υπάλληλος που τηρεί το μητρώο 

δεσμεύσεων παίρνουν αρίθμηση από πρωτόκολλο το οποίο τηρείται στο λογιστήριο με 

απόφαση του Διοικητή χωρίς όμως να μας επιδειχθεί η σχετική απόφαση. Παρακάτω 

παραθέτουμε ενδεικτικά τους ΑΔΑ των αποφάσεων που αναλήφθηκε υποχρέωση και 

αντίστοιχα αυτών που ανακλήθηκε καθώς και του πρωτοκόλλου των αποφάσεων που 

τηρείται στο λογιστήριο. 

 

ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΝΑΚΛΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΑΔΑ: 7ΘΤΤ46906Ι-ΠΙ2 ΑΔΑ: ΩΙΜ646906Ι-ΓΡΡ ΑΔΑ: Ω70Μ46906Ι-ΛΡΔ 

ΑΔΑ: 7ΘΜΗ46906Ι-37Ξ ΑΔΑ: 7Κ2Κ46906Ι-5ΔΚ ΑΔΑ: Ω70Μ46906Ι-ΛΡΔ 

ΑΔΑ: 68Θ946906Ι-ΩΘΙ ΑΔΑ: 7ΣΩΨ46906Ι-Σ9Θ 

 

 
 

 

Έτος : 2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Περίοδος : ΙΟΥΝΙΟΣ (Συμπληρώστε τα κίτρινα πεδία)

Κατηγορία Π/Υ : Εποπτευόμενοι φορείς

Υπουργείο : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
Κωδ.e-portal : E00224

Φορέας : Γ.Ν.Θ. "Αγ.Παύλος"
(4)                                  

Εγκεκριμένη 
Πίστωση Π/Υ

(5)                      
Αναμόρφωση 

Π/Υ                
( + - )

(6)            
Διαμόρφωση 

Π/Υ            
(4)+(5)

(7)                         
Ποσοστό 
διάθεσης 

πιστώσεων

(10)                 
Ανειλημμένη 
Δέσμευση                   

(Ποσό 
Δέσμευσης)

(11)                            
Υπολειπόμενη 
προς Διάθεση 

Πίστωση

(16)                         
Ποσό 

τιμολογίου ή 
άλλου 

ισοδύναμου 
εγγράφου

(18)                        
Ποσό 

Πληρωμής

(21)                      
Εκκρεμείς 

Δεσμεύσεις

(22)                     
Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις

Συνολικό Αποτέλεσμα ΧρηματοΟικονομικές 
Συναλλαγές

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό Αποτέλεσμα Μη ΧρηματοΟικονομικές 
Συναλλαγές

15.839.933,86 3.261.754,23 19.101.688,09 100,00% 15.641.294,57 3.460.393,52 9.936.700,60 2.619.903,62 13.021.390,95 7.316.796,98

Συνολικό Αποτέλεσμα Νόμιμες δαπάνες καθ' 
υπέρβαση Πιστώσεων

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό Αποτέλεσμα
Απεικόνιση 
υποχρεώσεων λόγω μη 
ύπαρξης εγκεκριμένου 

0,00 0,00 0,00 100,00% 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

(24)
Εκκρεμείς 

Οφειλές προς 
Γεν. 

Κυβερνηση 1- 
30 ημ.

(25)
Εκκρεμείς 
Οφειλές 

προς Τρίτους             
1- 30 ημ.

(26)
Εκκρεμείς 
Οφειλές                   

προς Γεν. 
Κυβερνηση 31- 

60 ημ.

(27)
Εκκρεμείς 
Οφειλές             

προς Τρίτους             
31- 60 ημ.

(28)
Εκκρεμείς 
Οφειλές 

προς Γεν. 
Κυβερνηση                  
61- 90 ημ.

(29)
Εκκρεμείς 
Οφειλές 

προς Τρίτους                   
61- 90 ημ.

(30)
Ληξιπρόθ. 

Οφειλ.
προς Γεν. 

Κυβερνηση              
>90 ημ.

(31)
Ληξιπρόθ. 

Οφειλ. 
προς Τρίτους              

>90 ημ.

Συνολικό Αποτέλεσμα ΧρηματοΟικονομικές 
Συναλλαγές

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό Αποτέλεσμα Μη ΧρηματοΟικονομικές 
Συναλλαγές

2.860,43 747.675,16 3.020,46 1.460.696,53 1.598,50 676.581,93 24.473,20 4.399.890,77

Συνολικό Αποτέλεσμα Νόμιμες δαπάνες καθ' 
υπέρβαση Πιστώσεων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Συνολικό Αποτέλεσμα
Απεικόνιση 
υποχρεώσεων λόγω μη 
ύπαρξης εγκεκριμένου 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



173 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

1 1, 2
159 423
202 486
237 542
392 776
451 887
466 923
530 1052

1359.01 9/7/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\923.PDF
1359.01 21/8/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\1052.PDF

0863.01 28/5/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\776.PDF
1351.01 30/6/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\887.PDF

1429.01 18/3/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\486.PDF
1511.01 16/4/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\542.PDF

1312.01-1359.01 2/1/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\1-2.PDF
1359.01 2/2/2015 \\10.0.0.11\Xrimatiko\MITROO DESMEFSEON\2015\ΑΔΑ 2015\423.PDF

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΕΣΜΕΥΣΕΩΝ

Α/Α Α/Α 
ΒΙΒΛΙΟΥ 
ΕΓΚΡΙΣΕ

ΚΑΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ



174 
 

 
 

Κατά τον έλεγχο μας διαπιστώσαμε ότι στο τέλος κάθε μήνα γίνεται συμφωνία του 

μητρώου με τους λογαριασμούς τάξεως του κλαδικού λογιστικού σχεδίου εξωλογιστικά λόγω 

προβλημάτων παραμετροποίησης του προγράμματος  για το οποίο έχει ενημερωθεί η εταιρεία 

που υποστηρίζει το πρόγραμμα.  

Στο σημείο αυτό επισημαίνουμε ότι από τους λογαριασμούς τάξεως  κινούνται: 

1. Ο 02. «Χρεωστικοί Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» με τον 06. «Πιστωτικοί 

Λογαριασμοί Δημόσιου Λογιστικού» όπου παρακολουθείται ο προϋπολογισμός εσόδων 

και εξόδων, η εκτέλεση αυτού και ο απολογισμός και  

2. Ο 03. «Χρεωστικοί Λογαριασμοί Εγγυήσεων» με τον 07. «Πιστωτικοί Λογαριασμοί 

Εγγυήσεων» όπου παρακολουθούνται οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής και καλής 

εκτέλεσης προμηθευτών από σχετικούς διαγωνισμούς. 

 

 

6.8.5 Έλεγχος Εsynet 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα στοιχεία που καταχωρούνται από το Νοσοκομείου 

στην πλατφόρμα του esynet του Υπουργείου Υγείας συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου 

στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για 

βελτιώσεις. 
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Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από το πρόγραμμα της γενικής λογιστικής ζητήσαμε και μας δόθηκε το ισοζύγιο από 1-

1-2015 έως 30/6/2015 της 13/7/2015 σύμφωνα με το οποίο συμπληρώθηκαν τα στοιχεία στο 

ΕSYNEΤ, πήραμε τα υπόλοιπα έναρξης και διαπιστώσαμε ότι συμφωνούν οι μηνιαίες 

οικονομικές καταστάσεις στις εφαρμογές του διπλογραφικού συστήματος και των 

οικονομικών στοιχείων που συμπληρώνονται στο ESYNET. Από την εμπλοκή μας στην όλη 

διαδικασία για την συμπλήρωση του ESYNET παρατηρήσαμε ότι είναι περίπλοκη η 

συμπλήρωσή του και απαιτεί αρκετό χρόνο για να συγκεντρωθούν τα στοιχεία τα οποία δεν 

προκύπτουν εύκολα από εκτυπώσεις των προγραμμάτων που χρησιμοποιεί το λογιστήριο 

διότι δεν συντάσσονται μηνιαία οριστικά ισοζύγια.  

Χάνεται σημαντικός χρόνος στην συμπλήρωση στοιχείων τα οποία θα μπορούσε το 

Υπουργείο να συγκεντρώνει με τρόπο πιο απλό ο οποίος να βασίζεται στο Π.Δ 146/2003, 

ώστε να μην χάνεται πολύτιμος χρόνος για την συμπλήρωσή του ESYNET και από άλλες 

εργασίες (υποβολή μηνιαίων ισοζυγίων απ’ ευθείας στο Υπουργείο). 

Παρακάτω παραθέτουμε τους πίνακες που έχουν συμπληρωθεί από το Νοσοκομείο στην 

εφαρμογή του ESYNET τα οποία επαναϋπολογίσαμε και διαπιστώσαμε ότι έχουν 

συμπληρωθεί ορθά.  
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 Τεχνικό υλικό - Αγορές τρέχοντος έτους (τιμολογημένες = 49.012,42 € = Υπόλοιπα 

λογαριασμών από 25.01.40 έως 25.01.49 από Ισοζύγιο 1-1-15 έως 30-6-15). 

 Λοιπό υλικό - Αγορές τρέχοντος έτους (τιμολογημένες = 43.518,52 € = Υπόλοιπα 

λογαριασμών όλα τα 25 μείον τεχνικό μείον αέρια μείον καύσιμα μείον αντιδραστήρια 

από Ισοζύγιο 1-1-15 έως 30-6-15). 
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B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας προτείνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία που υποστηρίζει το 

λογιστικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου να γίνεται το μηνιαίο κλείδωμα των αποθηκών για 

να μην καταχωρούνται νέα παραστατικά σε μήνα που έχει οριστικοποιηθεί λογιστικά καθώς 

και η σύνταξη των μηνιαίων οριστικών ισοζυγίων ώστε τα μηνιαία στοιχεία να προκύπτουν 

από τα διπλογραφικά βιβλία του Νοσοκομείου και όχι από συνδυασμό βιβλίων και EXCEL 

πράγμα που θα περιόριζε τον χρόνο που απαιτείται για την εξαγωγή των στοιχείων αλλά και 

θα διευκολύνει οποιονδήποτε έλεγχο για την διασταύρωση των στοιχείων, καθώς όλα τα 

μηνιαία ή ετήσια στοιχεία που δημοσιεύει το Νοσοκομείο πρέπει να προκύπτουν από τα 

βιβλία που τηρεί τα οποία δεν πρέπει να μεταβάλλονται κατά την διάρκεια της χρήση. 

 

 

6.8.6  Έλεγχος Παγίων  
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα πάγια του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω 

φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις 

προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 
Φύλλο Ελέγχου 

24.01.10               
ΦΑΡΜΑΚΟ

24.01.01 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ

24.01.06 
ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ

24.01.20 ΥΛΙΚΑ 
ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

24.01.30 
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ 

ΥΛΙΚΟ

25.01.21 
ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

600.091,89 € 735.365,76 € 276.354,50 € 25.494,05 € 68.842,13 € 439.508,30 €

24.01.40                    
ΤΡΟΦΙΜΑ - ΠΟΤΑ ΑΕΡΙΑ ΚΑΥΣΙΜΑ ΕΙΔΗ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΛΟΙΠΟ ΥΛΙΚΟ

96.912,30 € 76.490,07 € 1.343,62 € 2.781,05 € 97.432,13 € 64.536,41 €

60.00.01          
Τακτικές Αμοιβές 

Επικουρικού 
Προσωπικού

61.00.01                 
Νομική Υποστήριξη

61.00.02 
Πληροφορική 
Υποστήριξη

61.00.04                      
Λοιπά

Επισκευές 
(Κτιριακές)

Συντηρήσεις 
(Μηχανημάτων)

20.134,68 € 41.760,25 € 58.801,94 € 516.733,82 € 75.858,06 € 140.132,53 €

62.00              
Ηλεκτρικό ρεύμα

62.02                 
Ύδρευση

62.03 
Τηλεπικοινωνίες

ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 
ΤΡΙΤΩΝ (ΛΟΙΠΟΙ 

ΛΟΓ ΤΟΥ 62)

Ταξίδια - 
Δημοσιεύσεις

79.712,66 € 7.945,54 € 247.437,57 € 26.416,40 €

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
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A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Τα βασικά προβλήματα ως προς τον έλεγχο των παγίων εστιάζονται : 

1. Στο ότι όλα τα πάγια δεν έχουν κάποιο χαρακτηριστικό που να καθορίζει την ταυτότητά 

τους (ειδικό αυτοκόλλητο) με αποτέλεσμα να καθίσταται αρκετά δύσκολος ο 

εντοπισμός τους κατά την διενέργεια της φυσικής απογραφής,  

2. Στην μη άμεση ενημέρωση του λογιστηρίου, στα έτη πριν το 2009 όταν αυτά 

μετακινούνταν ή όταν αποθηκεύονταν λόγω βλάβης ή απαξίωσης ή όταν 

καταστρέφονταν με αποτέλεσμα την στιγμή αυτή να εμφανίζεται στο Μητρώο Παγίων 

αριθμός παγίων που είναι δύσκολο να αντιστοιχιστούν με το μητρώο αλλά και με την 

θέση που βρίσκονται αφού από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στο μητρώο 

παρατηρήσαμε ότι ως θέση εγκατάστασης δεν αναφέρεται ο χώρος που βρίσκονται 

αλλά γενικά το Νοσοκομείο Άγιος Παύλος. 

 
3. Στο ότι δεν υπάρχει ούτε αντίγραφο των παραστατικών απόκτησής τους σε ιδιαίτερο 

φάκελο παγίων που να τηρείται στο Λογιστήριο. 

4. Υπάρχουν πάγια όπως το οικόπεδο (α/α 2991 κωδ. 10.00.02.0001), το κεντρικό κτίριο 

(α/α 2976 κωδ. 11.00.01.0001) καθώς και άλλα κτίρια εντός του οικοπέδου τα οποία 

ενώ δεν είναι περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου, περιλαμβάνονται κανονικά στις 

οικονομικές καταστάσεις, διενεργούνται οι ετήσιες αποσβέσεις τα οποία όμως 

αποτελούν ιδιοκτησία του ΙΚΑ, το οποίο και έχει τους τίτλους ιδιοκτησίας. 
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Ως προς τον έλεγχο ύπαρξης και λόγω των ανωτέρω προβλημάτων δεν μπορέσαμε να 

εντοπίσουμε πάγια που να βρίσκονται σε αδράνεια, δεν έπεσαν στην αντίληψή μας στοιχεία 

που να αποδεικνύουν ότι πάγια στοιχεία του Νοσοκομείου έχουν βάρη, όπως επίσης και ότι 

το Νοσοκομείο δεν χρησιμοποιεί πάγια εκμισθωμένα ή μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

Από το μητρώο παγίων επιλέξαμε μέσω συστηματικής δειγματοληψίας 100 πάγια 

( . = 48,98 ≅ 49, έναρξη από το 5 και λήψη δείγματος ανά 49, δηλαδή 5, 54, 103 κοκ) 

και διαπιστώσαμε ότι η αύξουσα αρίθμηση δεν είναι συνεχόμενη αφού 20 πάγια του 

δείγματος αντιστοιχούν σε ανύπαρκτους κωδικούς (54, 152, 397, 446, 887, 985, 1034, 1131, 

1181, 1230, 1278, 1572 κλπ) τα οποία δεν μπορέσαμε να εντοπίσουμε. Δεν εντοπίσαμε 

έγγραφα που να ενημερώνουν την Διοίκηση σχετικά με τα προβλήματα στα πάγια. 

Το μητρώο παγίων που τηρεί το Νοσοκομείο σε μηχανογραφικό πρόγραμμα περιέχει όλα 

τα πεδία που απαιτούνται από το ΠΔ146/03 όπως φαίνεται και παρακάτω: 

 

 

 
Ως  προς τον έλεγχο καταχώρησης τα πάγια έχουν καταχωρηθεί κατά κατηγορίες 

αντίστοιχες με τους λογαριασμούς της Γενικής Λογιστικής όπως φαίνεται και στην ανωτέρω 

καρτέλα του παγίου.  Ελέγξαμε εάν τα υπόλοιπα των λογαριασμών των παγίων του ισοζυγίου 

της 31-12-2014 συμφωνεί με ποσά των λογαριασμών που φαίνονται στον Ισολογισμό της 

κλειόμενης χρήσης 2014.  Οι αποσβέσεις των παγίων του δείγματος υπολογίστηκαν σύμφωνα 
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με όσα ορίζει το ΠΔ 146/03 (φορολογικές αποσβέσεις) και αρκετά πάγια που έχουν 

αποσβεστεί πλήρως δεν έχουν υπολειμματική αξία 0,01 € όπως φαίνεται παρακάτω: 

 
Παρατηρήσαμε ότι δεν υπάρχουν πάγια που να έχουν ενταχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους, 

παρά μόνο στο ΕΣΠΑ, επίσης διαπιστώσαμε ότι προσαυξήθηκε εκ παραδρομής η αξία της 

εκκλησίας λόγω τοποθέτησης κεραμιδιών κατά το κόστος της επισκευής 22.628,66 € και των 

κυρίων χώρων του Νοσοκομείου κατά 34.962,93 € αφού και τα δύο ακίνητα δεν είναι 

περιουσιακά του στοιχεία. 

Ως προς τον έλεγχο των εξόδων πολυετούς απόσβεσης, στην τρέχουσα χρήση δεν 

υπάρχουν έξοδα που να έχουν χαρακτηριστεί ως έξοδα πολυετούς απόσβεσης.  Στην χρήση 

όμως 2011 ο λογαριασμός 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς απόσβεσης» 

είναι προσαυξημένος κατά 6.061,44 € (βλ. Ισολογισμό 2011,  75.342,24 - 69.280,80) το οποίο 

βάσει του ΠΔ 146/03 έπρεπε να αποσβεστεί είτε εφάπαξ στον χρόνο δημιουργίας είτε 

τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία δηλαδή από 1.212,29 € το χρόνο για τα έτη 

2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Από τον επανυπολογισμό των αποσβέσεων που διενεργήσαμε, 

διαπιστώσαμε ότι αυτές έχουν διενεργηθεί για τα έτη 2011-2014 έχουν ως παρακάτω: 

Συνολικές Αποσβέσεις 2011 Συνολικές Αποσβέσεις 2010 Το 2011 διενεργήθηκαν 

(1) (2) (1) – (2) 

73.175,93 69.278,51 3.897,42 

 

Συνολικές Αποσβέσεις 2012 Συνολικές Αποσβέσεις 2011 Το 2012 διενεργήθηκαν 

(1) (2) (1) – (2) 

73.779,61 73.175,93 603,68 
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Συνολικές Αποσβέσεις 2013 Συνολικές Αποσβέσεις 2012 Το 2013 διενεργήθηκαν 

(1) (2) (1) – (2) 

74.282,68 73.779,61 503,07 

 

Συνολικές Αποσβέσεις 2014 Συνολικές Αποσβέσεις 2013 Το 2014 διενεργήθηκαν 

(1) (2) (1) – (2) 

74.785,75 74.282,68 503,07 

 
Ως προς τον έλεγχο των πωλήσεων παγίων διαπιστώσαμε, ελέγχοντας τον λογαριασμό 

81 «Έκτακτα και ανόργανα αποτελέσματα» από το πρόγραμμα του Νοσοκομείου για την 

τελευταία πενταετία αλλά και από την προφορική συνέντευξη που είχαμε τόσο με την 

Προϊσταμένη Οικονομικών όσο και με την Προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας 

διαπιστώσαμε ότι το Νοσοκομείο δεν πουλάει πάγια αν απαξιωθούν, μόνο τα καταστρέφει 

όταν πρόκειται για πάγια που δεν μπορούν να εκποιηθούν, ενώ σε αντίθετη περίπτωση που  

μπορούν να εκποιηθούν τα παραδίδει στον ΟΔΔΥ. 

Ως προς τον έλεγχο αναπροσαρμογής των παγίων διαπιστώσαμε ότι την τελευταία 

πενταετία το Νοσοκομείο δεν έχει προβεί σε αναπροσαρμογή της αξίας των παγίων. 

Ως προς τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου, διαπιστώσαμε 

ότι το Νοσοκομείο δεν κατέχει τίτλους (μετοχές, ομόλογα) για επένδυση ώστε να απαιτείται 

να συμψηφίσει τον παρακρατηθέντα φόρο από τις αποδόσεις των τίτλων με τον φόρο 

εισοδήματος.  Το Νοσοκομείο υποβάλει δηλώσεις ΕΝΦΙΑ από τις οποίες κατόπιν ελέγχου 

από την Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς ορθά αφαιρέθηκαν τα ακίνητα που δεν είναι περιουσιακά 

στοιχεία του Νοσοκομείου και απαλλάσσεται από την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ. 

Ως προς τον έλεγχο της αξίας των παγίων (εύλογη, απομοίωση και αναστροφή) σύμφωνα 

με τα ΔΠΧΑ δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσουμε την ορθότητα μιας και οι οικονομικές 

καταστάσεις με τα ΔΠΧΑ δεν προκύπτουν από τήρηση λογιστικών βιβλίων στα ΔΠΧΑ αλλά 

από προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων που συντάσσονται με τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΑ.   

Κατά την κρίση μας, στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν 

καταχωρηθεί αναλυτικά τα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος (ν. 2190/20) ως προς 

τα πάγια, επίσης η αδυναμία τακτοποίησης του μητρώου παγίων και της ορθής παρουσίασης 

τους στις οικονομικές καταστάσεις πιθανόν να εκθέσει σε κίνδυνο τόσο το Δ.Σ. το οποίο είναι 

υπεύθυνο όπως έχουμε τονίσει για την σύνταξή τους καθώς και όλους όσους υπογράφουν και 

ελέγχουν τις οικονομικές καταστάσεις, παράλληλα υπάρχει και ο κίνδυνος να αναζητηθεί και 

από άλλα ελεγκτικά όργανα η ύπαρξη των παγίων που αναγράφονται στο μητρώο.   
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B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε την διενέργεια φυσικής απογραφής στην οποία θα 

ταυτοποιηθούν (τοποθέτηση ετικέτας) όλα τα πάγια, θα εντοπιστεί ο χώρος που βρίσκονται 

και παράλληλα θα αντιστοιχιστούν  με το μητρώο παγίων, θα διενεργηθεί η διαδικασία 

καταστροφής για όσα πάγια έχουν απαξιωθεί, δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να 

επισκευαστούν και απλά υφίστανται σε αποθήκες, επίσης πάγια που η κυριότητα τους δεν 

ανήκει στο Νοσοκομείο δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις. 

Προτείνουμε επίσης για τα καινούργια πάγια να δημιουργηθεί αρχείο παγίων στο οποίο να 

υφίσταται τουλάχιστον ένα αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς στο οποίο να καταχωρούνται 

στοιχεία από το μητρώο παγίων ως μία δεύτερη ταυτοποίηση, να γίνει νέα αρίθμηση στο 

μητρώο παγίων και να παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες στο προσάρτημα που απαιτεί ο 

νόμος, έτσι θα καταστεί δυνατό να τακτοποιηθεί πλήρως το μητρώο παγίων καθώς και οι 

οικονομικές καταστάσεις.  

 

 

6.8.7  Έλεγχος Διαχειρίσεων-Αποθεμάτων  
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις διαχειρίσεις και στα αποθέματα των αποθηκών του 

Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 
A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 
Πριν προχωρήσουμε στον έλεγχο των διαχειρίσεων και των αποθηκών θα πρέπει να 

διευκρινίσουμε ότι στο Νοσοκομείο λειτουργούν πραγματικά ως χώροι αποθήκευσης οι 

παρακάτω κεντρικές αποθήκες: Τροφίμων, τεχνικής υπηρεσίας, φαρμακείου (φάρμακα, 

αντιδραστήρια, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό), μη αναλωσίμου (πάγια κα), γραφικής 

ύλης, υλικών καθαριότητας και ιματισμού. Οι αποθήκες υλικών οστεοσύνθεσης και 

αναλώσιμου υγειονομικού υφίστανται ως κεντρικές αποθήκες, όχι όμως ως αποθηκευτικοί 

χώροι διότι τα υλικά οστεοσύνθεσης δεν αποθηκεύονται επειδή χρησιμοποιούνται απ’ 
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ευθείας σε χειρουργεία ομοίως και τα υλικά της αποθήκης αναλώσιμου υγειονομικού διότι 

λόγω έλλειψης χώρου φυσικής αποθήκης τα υλικά που παραλαμβάνονται χρεώνονται απ’ 

ευθείας στα τμήματα τα οποία αποθηκεύονται σε βοηθητικούς χώρους αυτών, δηλαδή θα 

μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο τελευταίες κεντρικές αποθήκες λειτουργούν μόνο λογιστικά 

και όχι ως χώροι αποθήκευσης.  

Ως προς τον έλεγχο της λειτουργίας των αποθηκών διαπιστώσαμε ότι μόνο στην 

αποθήκη τροφίμων και στο φαρμακείο διενεργείται φυσική απογραφή ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα, ενώ στις αποθήκες υλικών οστεοσύνθεσης και  αναλώσιμου υγειονομικού δεν 

διενεργείται ποτέ περιοδική απογραφή αφού δεν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος. Στις 

υπόλοιπες αποθήκες δε διαπιστώσαμε ότι διενεργούνται περιοδικά φυσικές απογραφές, 

ομοίως και στα τμήματα.   

Αποθέματα εκτός του χώρου του Νοσοκομείου βρίσκονται  και σε ενοικιασμένη 

αποθήκη στο Μελισοχώρι Δρυμού. Σε περίπτωση ελαττωματικών/ακατάλληλων αποθεμάτων 

ζητείται από τους προμηθευτές η έγκαιρη αντικατάστασή τους.  Ακίνητα αποθέματα αφορούν 

αναλώσιμα κυρίως παγίων που δεν χρησιμοποιούνται λόγω μη επισκευής τους.  

Στο πρόγραμμα των αποθηκών από την κίνηση των καρτελών των αποθεμάτων αλλά και 

από τα βιβλία των αποθηκών διαπιστώσαμε ότι λειτουργεί το σύστημα της διαρκούς 

απογραφής και ανά πάσα στιγμή είναι γνωστό το υπόλοιπο των αποθεμάτων στην αποθήκη.  

Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στις κεντρικές αποθήκες συμπεραίνουμε ότι οι 

λογαριασμοί των αποθεμάτων λειτουργούν σύμφωνα με το ΠΔ 146/03 και τα αποθέματα 

εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις όπως προκύπτουν από τα στοιχεία της λογιστικής 

αποθήκης, όμως απαιτείται να τακτοποιηθούν μικροδιαφορές, ώστε να υπάρχει πλήρης 

ταύτιση της φυσικής και της λογιστικής απογραφής με την σύμφωνη γνώμη της διοίκησης.   

Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την απόκτηση και καταχώρηση των αποθεμάτων 

διαπιστώσαμε με τυχαία δειγματοληψία παραστατικών αγορών και σε συνάρτηση με τις 

καρτέλες των ειδών όπως παρουσιάζονται στο λογιστικό πρόγραμμα των αποθηκών ότι η 

απόκτηση και η καταχώρηση των παραστατικών γίνεται  στην τιμή που αναγράφεται στο 

τιμολόγιο αγοράς (ιστορικό κόστος) και για τα οποία όπως μας διαβεβαίωσε και η Διοίκηση 

και η Προϊσταμένη Οικονομικών Υπηρεσιών δεν υπάρχουν εμπράγματα βάρη, επίσης για τα 

παραστατικά αγοράς αποθεμάτων που ελέγξαμε διαπιστώσαμε ότι τηρείται η ορθή σειρά της 

διαδικασίας για την διακίνηση τους δηλαδή αίτημα τμήματος, έγκριση για εξωσυμβατικά ή 

ύπαρξη σύμβασης, δελτίο παραγγελίας, τιμολόγιο, δελτίο παραλαβής, δελτίο εισαγωγής, 

δελτίο εξαγωγής και παράδοση των τιμολογίων στο λογιστήριο.  
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Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την ασφάλιση των αποθεμάτων διαπιστώσαμε ότι τα 

αποθέματα όπως αναφέρουν και οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές σε παλαιότερες εκθέσεις 

τους δεν είναι ασφαλισμένα, ως προς τις συνθήκες διατήρησης των αποθεμάτων 

διαπιστώσαμε ότι τα αποθέματα φυλάσσονται στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπουν οι 

κτιριακές εγκαταστάσεις είτε στις κεντρικές αποθήκες των τροφίμων, της τεχνικής 

υπηρεσίας, του φαρμακείου, της γραφικής ύλης, των υλικών καθαριότητας και του ιματισμού 

είτε στα τμήματα όταν δεν υπάρχουν αποθήκες όπως συμβαίνει με τα υλικά οστεοσύνθεσης 

και τα αποθέματα της διαχείρισης αναλώσιμου υγειονομικού.  

Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την απογραφή διαπιστώσαμε ότι στο χειρουργείο 

υπάρχουν παρακαταθήκες οι οποίες πρέπει να επισημάνουμε ότι δεν παρακολουθούνται 

λογιστικά, αφού δεν υπάρχει σχετική αποθήκη. Η ύπαρξη παρακαταθήκης χειρουργικών 

υλικών κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορούν να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα περιστατικά, 

όμως για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της παρακαταθήκης κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει 

σχετική έγκριση από το Δ.Σ. καθώς και να λειτουργεί η σχετική αποθήκη. Δεν κατέστη 

δυνατό να διαπιστώσουμε το περιεχόμενο της παρακαταθήκης, καθώς τα υλικά βρίσκονται σε 

αποστειρωμένο χώρο του χειρουργείου όπου η πρόσβαση δεν επιτρέπεται. 

Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την αποτίμηση των αποθεμάτων επαληθεύσαμε από το 

λογιστικό πρόγραμμα με τυχαία δειγματοληψία αποθεμάτων ότι η αποτίμηση τους γίνεται 

στην μέση τιμή κτήσης όπως αναφέρεται και στο προσάρτημα σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία καθώς αυτή η μέθοδος αποτίμησης δεν έχει αλλάξει τουλάχιστον από την χρήση 

2010 και επαληθεύσαμε ότι το κόστος πωληθέντων προσδιορίζεται σύμφωνα με το ΠΔ 

146/03. Δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πως γίνεται η τακτοποίηση της λογιστικής με την 

φυσική απογραφή σε όλες τις αποθήκες. Από τον έλεγχο των αποθηκών και ειδικά των 

παγίων, της τεχνικής υπηρεσίας, των υλικών οστεοσύνθεσης, της αποθήκης αναλώσιμου 

υγειονομικού και της αποθήκης της γραφικής ύλης διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν αποθέματα τα 

οποία πρέπει να διαγραφούν με την προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και να διορθωθούν 

μικροδιαφορές υλικών που οφείλονται στην εκ παραδρομής μη αποχρέωση τους από τις 

αποθήκες ώστε να ταυτίζεται η πραγματική με την λογιστική αποθήκη. 

Ως προς τον έλεγχο σχετικά με την εφαρμογή των αποφάσεων της διοίκησης 

διαπιστώσαμε ότι δεν έχει τεθεί από την Διοίκηση κάποιο όριο ασφαλείας σχετικά με το 

ελάχιστο ύψος των αποθεμάτων που πρέπει να τηρείται από τις αποθήκες και ζητείται η 

έγκριση της όταν καταστρέφονται απαξιωμένα ή μη επισκευάσιμα αποθέματα.  

 

B. Προτάσεις ελέγχου  
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Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε να πραγματοποιηθεί φυσική απογραφή να 

εντοπιστούν οι μικροδιαφορές και οι λόγοι ύπαρξής τους και αφού λάβει γνώση το Δ.Σ. να 

τακτοποιηθούν πλήρως τα υπόλοιπα των αποθηκών όπου αυτό απαιτείται. Για να μην 

παρουσιάζεται το φαινόμενο αυτό θα πρέπει οι αποθηκάριοι να διενεργούν μηνιαίες 

απογραφές ώστε τυχόν λάθη να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα, προβαίνοντας στις 

ανάλογες χρεώσεις. Έτσι τυχόν διαφορές δεν συσσωρεύονται στο τέλος της χρήσης που είναι 

και πιο δύσκολο να διορθωθούν καθώς είναι δύσκολο να εντοπιστεί που οφείλονται. 

 

 

6.8.8  Έλεγχος Απαιτήσεων 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις απαιτήσεις του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς 

και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 
Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 
Ελέγξαμε από την λογιστική εφαρμογή που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο τις καρτέλες 

των αναλυτικών λογαριασμών των απαιτήσεων με τα αντίστοιχα αναλυτικά ισοζύγια και δεν 

προέκυψαν διαφορές, παράλληλα προσπαθήσαμε να προβούμε σε επιβεβαίωση του 

υπολοίπου των απαιτήσεων αλλά αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω του ότι στον χρόνο που 

διαθέταμε δεν καταφέραμε να εντοπίσουμε τις υπηρεσίες που έπρεπε να στείλουμε τις 

επιστολές, αλλά και δεν διαθέταμε  τον απαραίτητο χρόνο να διενεργήσουμε εναλλακτικές 

ελεγκτικές διαδικασίες για την επιβεβαίωση του υπολοίπου των απαιτήσεων, επίσης 

παρατηρήσαμε ότι δεν υπολογίζονται δεδουλευμένοι τόκοι για τις απαιτήσεις μέχρι την 

ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού. 

Οι απαιτήσεις εμφανίζονται ανά κατηγορία στον Ισολογισμό και γίνεται διαχωρισμός σε 

επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις για τις οποίες έχουν υπολογιστεί και οι σχετικές 

προβλέψεις οι οποίες εμφανίζονται όπως προβλέπει το ΠΔ. 146/03.  
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Ύστερα από προσωπική συνέντευξη που διενεργήσαμε και τις σχετικές πληροφορίες που 

λάβαμε από σχετικό ερωτηματολόγιο διαπιστώσαμε οι απαιτήσεις κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ 

δεν καταβάλλονται στο Νοσοκομείο αλλά αυτό λαμβάνει επιχορήγηση από το Κράτος έναντι 

των απαιτήσεων που έχει από τον ΕΟΠΠΥ και περιοδικά εκδίδονται διαταγές για διαγραφή 

των σχετικών οφειλών από τον λογαριασμό των απαιτήσεων πράγμα που έχει ως συνέπεια ο 

λογαριασμών των πελατών να μην δείχνει τις πραγματικές απαιτήσεις, γιατί μπορεί να έχουν 

εισπραχθεί οι σχετικές επιχορηγήσεις αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι διαταγές που προβλέπουν 

διαγραφή οφειλών είτε γιατί οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται είναι μεγαλύτερες των 

απαιτήσεων, με αποτέλεσμα  να «ωραιοποιείται» το αποτέλεσμα με την ορθή κατά το ΠΔ. 

146/03 καταχώρηση των επιχορηγήσεων. 

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε το Νοσοκομείο να συνεργαστεί με το αρμόδιο 

Υπουργείο, το Σ.Ο.Ε.Λ και την ΕΛΤΕ ώστε να αντιμετωπιστεί λογιστικά η ορθή 

τακτοποίηση του λογαριασμού των απαιτήσεων κυρίως για τον ΕΟΠΥΥ ώστε ο λογαριασμός 

να δείχνει ανά πάσα στιγμή τις πραγματικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου. 

 

 

6.8.9  Έλεγχος Καθαρής Θέσης 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην καθαρή θέση του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς 

και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

  
Α. ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2014 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2013 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2012 

ΠΟΣΑ ΧΡΗΣΗΣ 

2011 

Ι. Κεφάλαιο     

1.Κεφάλαιο 14.829.400,68 14.829.400,68 14.829.400,68 14.250.123,01 

ΙΙ.Διαφορές Αναπροσαρμογής-Επιχορηγήσεις 

Επενδύσεων 
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3.Δωρεές παγίων 4.251,13 3.940,71 3.653,87 3.653,83 

4.Επιχορηγήσεις επενδύσεων 2.368.744,83 1.619.837,06 1.086.494,05 1.175.892,27 

 2.372.995,96 1.623.777,77 1.090.147,92 1.179.546,10 

ΙΙΙ. Αποθεματικά κεφάλαια     

3.Ειδικά Αποθεματικά 99.421,52 99.421,52 99.421,52 99.421,52 

α. Διαφορά από ρύθμιση του άρθρου 27           

     ν. 3867/2010 

4.780.268,07 4.780.268,07 4.780.268,07 4.780.268,07 

 4.879.689,59 4.879.689,59 4.879.689,59 4.879.689,59 

V. Aποτελέσματα εις νέο      

Υπόλοιπο Πλεονάσματος χρήσεως εις νέο 7.733.104,74 6.409.179,95 6.321.427,14 -1.488.990,81 

Πλεόνασμα/Έλλειμα προηγούμενων χρήσεων 5.273.635,66 -1.135.544,29 -7.456.971,43 -5.967.980,62 

 13.006.740,40 5.273.635,66 -1.135.544,29 -7.456.971,43 

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων (ΑΙ+ΑΙΙ+ΑΙΙΙ+ΑV) 35.088.826,63 26.606.503,70 19.663.693,90 12.852.387,27 

 

Ζητήσαμε και λάβαμε τους ισολογισμούς των τριών τελευταίων ετών 2012, 2013 και 

2014 οι οποίοι έχουν αναρτηθεί και στο πρόγραμμα διαύγεια (ΑΔΑ: ΒΛΩΝ46906Ι-ΓΝΔ, 

6ΙΞΧ46906Ι-ΗΡΦ, 7ΙΦΛ46906Ι-Φ1Λ). 

Από την μελέτη των κονδυλίων που αφορούν τα ίδια κεφάλαια διαπιστώσαμε ότι στο 

Λογαριασμό 40.10 «Καταβλημένο Κεφάλαιο» ορθά έχει καταχωρηθεί  το μέρος της καθαρής 

περιουσίας που σχηματίσθηκε από τις ισχύουσες διατάξεις ποσού 14.829.400,68 €, δεν 

κατέστει όμως δυνατό να εντοπίσουμε τις σχετικές διατάξεις που οδηγούν στο  σχηματισμό 

του, o Λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού 2.372.995,96 € αφορά 

2.368.744,83 € επιχορηγήσεις παγίων και 4.251,13 € Δωρεές Παγίων, στον λογαριασμό 41.04 

«Ειδικά Αποθεματικά» περιέχονται σωρευμένα ποσά ειδικών αποθεματικών ύψους 

4.879.689,59 € από τα οποία ποσό 4.780.268,07 € αφορά χορηγήσεις  βάσει του άρθρο 27 ν. 

3867/2010 για την πληρωμή προμηθευτών για τα έτη 2007, 2008 και 2009 και διαγραφή 

απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, Οίκος Ναύτου και ΟΠΑΔ και τα 

υπόλοιπα 99.421,52 € άλλα ειδικά αποθεματικά.   

Στον λογαριασμό 42.00 «πλεόνασμα εις νέο» μεταφέρεται από τον λογαριασμό 88.99 

«πλεονάσματα προς διάθεση» το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά την διάθεση του 

πλεονάσματος το οποίο ταυτίζεται με το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως του Λογαριασμού 

Αποτελεσμάτων Χρήσεως το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από το κονδύλι «Άλλα έσοδα 

εκμετάλλευσης» το οποίο περιλαμβάνει τις επιχορηγήσεις  που δίνονται στο Νοσοκομείο για 

την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας (ποσού 22.104.571,07 € βλ. προσάρτημα) και έναντι 

των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία, με αποτέλεσμα να παρατηρείται η εξής στρέβλωση 

να τηρείται ορθά το Π.Δ. 146/03 αλλά στην ουσία αλλοιώνεται το πραγματικό αποτέλεσμα 

χρήσεως το οποίο με την μεταφορά του στον λογαριασμό 42.00 «πλεόνασμα εις νέο» των 

ιδίων κεφαλαίων επηρεάζει και τα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου. Αξίζει να 
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παρατηρήσουμε ότι το κονδύλι του Ισολογισμού «αποτελέσματα εις νέο» ποσού 

13.006.740,40 €  αποτελεί το 37%  των ιδίων κεφαλαίων και μέσα σε 3 δύσκολα οικονομικά 

χρόνια για την χώρα το Νοσοκομείο όχι μόνο κάλυψε ελλείμματα 7.456.971,43 € αλλά 

δημιούργησε και πλεόνασμα 13.006.740,40 € όπως φαίνεται και παραπάνω από την 

συγκεντρωτική κατάσταση με τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης. 

Στο προσάρτημα του ισολογισμού γίνεται αναφορά μόνο για το καταβλημένο κεφάλαιο 

και όχι για τα υπόλοιπα κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων (επιχορηγήσεις επενδύσεων, 

αποθεματικά, αποτελέσματα εις νέο). 

Αυτό που συμπεραίνουμε είναι ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων στα Νοσοκομεία 

διαμορφώνονται από διατάξεις νόμων και αποφάσεων της διοίκησης καθώς και από τα 

πλεονάσματα ή ελλείμματα των χρήσεων. Το σημαντικό κατά την γνώμη μας σχετικά με τα 

ίδια κεφάλαια σύμφωνα με τα παραπάνω είναι ότι το πλεόνασμα/έλλειμμα που μεταφέρεται 

ορθά κατά το ΠΔ 146/03 στον λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέο» είναι λογιστικό και όχι 

πραγματικό με αποτέλεσμα να «ωραιοποιούνται» οι οικονομικές καταστάσεις και ως προς το 

αποτέλεσμα και ως προς τα ίδια κεφάλαια.  

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε το Νοσοκομείο να συνεργαστεί με το αρμόδιο 

Υπουργείο, το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών και με την ΕΛΤΕ ώστε να 

αντιμετωπιστεί λογιστικά η «ωραιοποίηση» που δημιουργούν οι επιχορηγήσεις στα 

αποτελέσματα χρήσης και κατ’ επέκταση στα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου. 

 

 

6.8.10   Έλεγχος Υποχρεώσεων και Προβλέψεων  
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις υποχρεώσεις και τις προβλέψεις του Νοσοκομείου 

συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του 

ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 
Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  
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Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε, διαπιστώσαμε ότι γίνεται έγκαιρα και ορθά η 

λογιστική απεικόνιση των υποχρεώσεων προς τα ασφαλιστικά ταμεία και το δημόσιο πλην 

της τακτικής μισθοδοσίας και όλες οι οφειλόμενες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία και 

οι φόροι αποδίδονται εμπρόθεσμα (τριπλότυπα TAXIS). 

Το Νοσοκομείο σύμφωνα με σημείωση στο προσάρτημα δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά 

για την τελευταία δεκαετία και δεν υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι αντιμετωπίζει ουσιώδη 

φορολογικά θέματα, ομοίως το Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί από το ΙΚΑ τα τελευταία δέκα 

χρόνια χωρίς όμως να μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές σε 

ενδεχόμενο έλεγχο του ΙΚΑ κυρίως για διαδικαστικά θέματα, ανάλογης περίπτωσης με αυτή 

που εκκρεμεί στα Διοικητικά Δικαστήρια σχετικά με τον χρόνο απόδοσης κρατήσεων 

υπερωριών και εφημεριών την οποία αναλύουμε στο Φ.Ε. Προσωπικού-Μισθοδοσίας. 

Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει νομική υπηρεσία και δεν έχει μόνο έναν νομικό σύμβουλο, 

για τις νομικές του υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων του πρώην 

παραρτήματος ΙΚΑ σύμφωνα με το έγγραφο του γραφείου προσωπικού (αρ. πρωτ. 2850/2-3-

15) οπότε δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε τόσο τους νομικούς συμβούλους του 

Νοσοκομείου για να μας διαβεβαιώσουν εγγράφως για το ύψος των επίδικων υποθέσεων  

καθώς και το πιθανό ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το Νοσοκομείο με αποτέλεσμα να μην 

είναι εφικτό να υπολογιστούν οι σχετικές προβλέψεις που αφορούν τυχόν δικαστικές 

αποζημιώσεις. Ομοίως καμία πληροφόρηση δεν έχουν λάβει ούτε οι Ορκωτοί Ελεγκτές, 

σύμφωνα με τις εκθέσεις τους ούτε και οι εξωτερικοί λογιστές του Νοσοκομείου.  

Επαληθεύσαμε ότι οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 και φορολογικού 

έτους 2014 συμπληρώθηκαν σωστά και υποβλήθηκαν στην Δ.Ο.Υ Καλαμαριάς μέσω TAXIS.      

Στο προσάρτημα αποτυπώνεται η σχετική πληροφόρηση  για τις υποχρεώσεις σύμφωνα 

με την ισχύουσα νομοθεσία, επίσης οι υποχρεώσεις που εμφανίζονται στον ισολογισμό 

χρήσεως 2014 συμφωνούν με το ισοζύγιο της 31-12-2014.  

Ο λογαριασμός των προβλέψεων λειτουργεί με τα ΕΛΠ και πέραν των προβλέψεων για 

αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία και προβλέψεις για επισφαλείς 

απαιτήσεις δεν έχουν γίνει προβλέψεις για ενδεχόμενες ζημίες που πιθανόν να επιβαρυνθεί το 

Νοσοκομείο από τις δικαστικές αποφάσεις που εκκρεμούν οι οποίες όμως για να 

υπολογιστούν σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που θα πρέπει να 

προσκομίσουν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Νοσοκομείου για κάθε υπόθεση. 

Επιλέξαμε τυχαία επτά προμηθευτές και ζητήσαμε επιβεβαίωση υπολοίπου με αντίγραφα 

λογαριασμών στις 19-8-2015.  Δεν προέκυψαν διαφορές σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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Α/Α ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ 

ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΒΑΣΗ 

ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

1 ABBOTT LABORATORIES A.B.E.E 319.201,32 319.201,32 0,00 

2 ROCHE DIAGNOSTICS HELLAS ΑΕ 161.826,80 161.826,80 0,00 
3 ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ Β.  Α.Ε 49.250,00 49.250,00 0,00 
4 ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ(ΕΛΛΑΣ)ΑΕΒΕ 2.474,94 2.474,94 0,00 
5 Α.ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΙΔΗ Α.Ε. 185.711,80 185.711,80 0,00 
6 ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ  118.101,53 118.101,53 0,00 
7 ΒΙΟΣΕΡ Α.Ε. 88.490,03 88.490,03 0,00 

  

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση το έλεγχό μας, προτείνουμε το Νοσοκομείο να συγκεντρώσει τις νομικές 

υποθέσεις που το απασχολούν το πολύ σε δύο με τρείς σταθερούς νομικούς συμβούλους με 

τους οποίους θα υπογραφεί σχετική σύμβαση που θα περιλαμβάνει και τον όρο παροχής 

πληροφοριών που απαιτούνται από τους λογιστές και τους ελεγκτές. Έτσι οι νομικοί 

σύμβουλοι θα είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται για να 

βασιστούν, οι μεν λογιστές για να υπολογίσουν τις ανάλογες προβλέψεις οι οποίες θα 

επηρεάσουν και τα αποτελέσματα των χρήσεων και οι δε ελεγκτές για να μπορούν να 

ελέγξουν την ορθότητα των προβλέψεων που υπολογίστηκαν. 

 

 

6.8.11   Έλεγχος Εσόδων 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα έσοδα του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω 

φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου.  

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι χρεώσεις στους ασθενείς 

γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) που 

αναφέρονται στην Υ4α/ 18051/ΦΕΚ 946 Β/27-3-2012 και Υ4α/Οικ. 50142/ΦΕΚ 1474 Β/6-6-

2014, επίσης διαπιστώσαμε ότι κατά την εισαγωγή ζητούνται από τους ασθενείς τα πλήρη 

στοιχεία τους συμπεριλαμβανομένου και του ΑΦΜ.  Ελέγξαμε τυχαία παραστατικά εσόδων 
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(ΑΠΥ) που δικαιολογούν τις συναλλαγές και τα οποία τηρούνται στο ταμείο του 

Νοσοκομείου, αφού ο ταμίας του Νοσοκομείου είναι αυτός που καταχωρεί τα έσοδα και 

εκδίδει τα σχετικά γραμμάτια είσπραξης χωρίς όμως να τα λογιστικοποιεί. 

Ελέγξαμε τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της 31-12-2014 του γενικού καθολικού τα οποία 

συμφωνούν με τα ποσά που αναγράφονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της 31-

12-2014, παράλληλα επισκοπήσαμε τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και 

παθητικού από το λογιστικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου και θεωρούμε ότι τηρείται η αρχή 

της αυτοτέλειας των χρήσεων, ανάλυση των λογαριασμών αυτών υπάρχει στο προσάρτημα 

του ισολογισμού, επίσης στο προσάρτημα του Ισολογισμού γίνεται ταξινόμηση των εσόδων 

σε τακτικά, έκτακτα κλπ. 

Το Νοσοκομείο εκδίδει ορθά ΑΠΥ για όλα τα έσοδά σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 

4308/14 παρ. 8 (ΕΛΠ). 

 

 

6.8.12   Έλεγχος Εξόδων 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στα έξοδα του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω 

φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από τους παραπάνω τυχαίους δειγματοληπτικούς ελέγχους που διενεργήσαμε κατά τον 

έλεγχο παραστατικών και διαδικασιών η οποία έγινε με την βοήθεια των προγραμμάτων της 

Γενικής Λογιστικής και των Αποθηκών δεν διαπιστώσαμε ουσιώδη θέματα πλην του ότι δεν 

έχουν γίνει προβλέψεις σχετικά με τις αγωγές που υφίστανται έναντι του Νοσοκομείου αφού 

δεν υπάρχει η κατάλληλη πληροφόρηση διότι το Νοσοκομείο δεν συνεργάζονταν μόνο με 

έναν Νομικό Σύμβουλο στο παρελθόν με αποτέλεσμα να παρατηρείται αυτό το πρόβλημα, 

επίσης από προφορική κυρίως συνέντευξη διαπιστώσαμε ότι ορισμένες φορές κάποια μέλη 

της επιτροπής παραλαβής δεν παρευρίσκονται κατά την παραλαβή των υλικών αλλά και για 

τον ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο, κυρίως όταν τα μέλη αυτά εργάζονται σε χώρους που δεν 

είναι εύκολο να αφήνουν το πόστο τους (εργαζόμενοι στο χειρουργείο ή στις κλινικές).  
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Παρατηρήσαμε ότι δεν χορηγούνται επιπλέον εκπτώσεις από τους προμηθευτές χωρίς να 

υπάρχει έγγραφη συμφωνία. 

Σχετικά με την υποβολή καταστάσεων Πελατών-Προμηθευτών μέχρι και σήμερα 24-8-

2015 δεν είχαν υποβληθεί οι σχετικές καταστάσεις για τα έτη 2014 και για τα τρία πρώτα 

τρίμηνα του 2015 για τα οποία έχει δοθεί παράταση, έτσι για το 2014 οι σχετικές καταστάσεις 

μπορεί να υποβληθούν έως 30-9-2015 σύμφωνα με την Πολ. 1053/27-2-2015 και για το 2015 

έως 30-11-2015 σύμφωνα με την Πολ. 1092/17-4-15. 

 

 

6.8.13   Έλεγχος Τμήματος Προσωπικού και Μισθοδοσίας  
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο τμήμα προσωπικού και της μισθοδοσίας του 

Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις 

διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Οι εργασίες του Γραφείου Προσωπικού είναι υπηρεσιακά ανεξάρτητες από αυτές του 

Γραφείου Προσωπικού, ασκούνται από διαφορετικούς υπαλλήλους και διενεργούνται 

σύμφωνα με όσα αναφέραμε στην αρχή αυτής της ενότητας.  

Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν σε σχετικό ερωτηματολόγια προκύπτει ότι το 

Νοσοκομείο υποστηρίζει με υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας η εταιρεία Γενική Εξυππ 

Προστασία Α.Ε. σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 28/5/2015 

(ΑΔΑ: 7ΝΨ246906Ι-3ΟΕ), επίσης με απόφαση της 8ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 

12/07/2012 καθήκοντα γιατρού εργασίας ασκεί ο κ. Πλωμαρίτης Ε., Διευθυντής της 

Παθολογικής Κλινικής ο οποίος όμως πρέπει να αντικατασταθεί επειδή πλέον δεν εργάζεται 

στο Νοσοκομείο διότι έχει τοποθετηθεί στην θέση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ.   

Ο έλεγχος της προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων γίνεται με υπογραφή σε 

χειρόγραφες καταστάσεις, δεν εφαρμόζονται δείκτες απόδοσης των εργαζομένων, γίνεται 

έλεγχος των αδειών μηχανογραφικά, δεν τηρείται όμως σύστημα αξιολόγησης από το 2013 

έως και σήμερα. 



193 
 

Σύμφωνα με την μέθοδο της συστηματικής δειγματοληψίας επιλέξαμε ένα δείγμα 100 

υπαλλήλων από τους 793 εν ενεργεία υπαλλήλους ( = 7,9 ≅ 8, έναρξη από το 2 και λήψη 

δείγματος ανά 8, δηλαδή 2, 10, 18 κοκ) και αντίστοιχα άλλους 100 υπαλλήλους από τους 894 

μη ενεργούς ( = 8,9 ≅ 9, έναρξη από το 1 και λήψη δείγματος ανά 9, δηλαδή 1, 10, 19 

κοκ) που δεν μισθοδοτούνται από το Νοσοκομείο και παρατηρήσαμε ότι οι 100 μη ενεργοί 

υπάλληλοι δεν περιλαμβάνονται στην μισθοδοτική κατάσταση του μηνός Ιούλιου 2015 σε 

αντίθεση με τους 100 ενεργούς οι οποίοι συμπεριλαμβάνονται όλοι στην σχετική μισθοδοτική 

κατάσταση. Για το σύνολο και των δύο δειγμάτων (200 υπάλληλοι) διαπιστώσαμε με 

επιθεώρηση που κάναμε ότι τηρούνται οι φάκελοί τους, ενημερώνονται ορθά για τις 

μεταβολές και ότι η μισθοδοσία τους υπολογίστηκε σύμφωνα με το περιεχόμενο του 

φακέλου. 

Ύστερα από επιθεώρηση διαπιστώσαμε ότι για όλες τις μισθοδοσίες (Τακτική, 

Υπερωρίες, Εφημερίες) υπάρχουν οι σχετικές εγκρίσεις από τα αρμόδια όργανα του 

Νοσοκομείου καθώς και ότι για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του κάθε επόμενου μήνα 

λαμβάνονται υπόψη όλες οι υπηρεσιακές μεταβολές του προηγούμενου μήνα οι οποίες μαζί 

με τις μισθοδοτικές καταστάσεις στέλνονται στην Διεύθυνση αρχείου του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου (σχετ. έγγραφο 6879/10-6-2015 που αφορά μισθοδοσία 6ου/2015). Από την 

επιθεώρηση των μισθοδοτικών καταστάσεων διαπιστώσαμε ότι οι κρατήσεις προς τα 

ασφαλιστικά ταμεία αποδίδονται έγκαιρα αφού μετά την υποβολή του αρχείου της 

μισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών αυτή καταβάλει τις ασφαλιστικές εισφορές στα 

ανάλογα ταμεία και καταθέτει στους λογαριασμούς των δικαιούχων υπαλλήλων τον μισθό 

τους. Το εκκαθαριστικό μισθοδοσίας αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Επιθεωρήσαμε την τακτική μισθοδοσία του Ιουνίου 2015 από την οποία κρατήσαμε και 

τα κατάλληλα τεκμήρια, τις μισθοδοσίες εφημεριών και υπερωριών που αφορούν το 2015 και 

από τους επανυπολογισμούς που κάναμε διαπιστώσαμε ότι εφαρμόζεται η ισχύουσα εργατική 

και φορολογική νομοθεσία καθώς και ότι οι πρόσθετες αμοιβές υπολογίζονται σύμφωνα με 

το πρόγραμμα που καταχωρούν τα τμήματα στις κλινικές. 

Από το ισοζύγιο μηνός Ιουλίου 2015 προκύπτει ότι το χρεωστικό υπόλοιπο του 

λογαριασμού 60 «Αμοιβές Προσωπικού» ανέρχεται στο ποσό των 405.300,38 € που αφορά 

μόνο τις μισθοδοσίες επικουρικών ιατρών, σπουδαστών ΟΑΕΔ και ΤΕΙ, Υπερωρίες και 

εφημερίες που πληρώνονται από το Νοσοκομείο βάσει επιχορηγήσεων που λαμβάνει και δεν 

περιλαμβάνει τις μισθοδοσίες του μόνιμου προσωπικού οι οποίες μέχρι και τον μήνα Ιούλιο 

2015 οι οποίες ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία του παρακάτω πίνακα που πήραμε από το 
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γραφείο μισθοδοσίας στο ποσό των 9.714.458,32 € με αποτέλεσμα να μην συμφωνεί το 

υπόλοιπο του λογαριασμού 60 με το ποσό όλων των τύπων μισθοδοσίας με τις οποίες 

επιβαρύνθηκε το Νοσοκομείο. 
ΜΗΝΑΣ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1.469.829,30 € 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1.367.225,68 € 

ΜΑΡΤΙΟΣ 1.391.203,50 € 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1.377.202,67 €  

ΜΑΙΟΣ 1.366.111,68 € 

ΙΟΥΝΙΟΣ 1.379397,01 € 

ΙΟΥΛΙΟΣ 1.363.488,48 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.714.458,32 € 

 

Στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης 2014 γίνεται ανάλυση του 

συνολικού μισθολογικού κόστους με το οποίο επιβαρύνθηκαν τα αποτελέσματα της χρήσης 

το οποίο έχει ως εξής: 

ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 16.028.511,34 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ            2.784.391,01 
ΑΜΟΙΒΕΣ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ/ΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 83.411,67 
ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 2.414.142,72 
ΕΡΓΟΔ. ΕΙΣΦ. ΕΜΜΙΣΘΟΥ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 707.168,73 
ΕΡΓΟΔ.ΕΙΣΦ. ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΛ/ΩΝ & ΕΡΓΑΤΩΝ 81.663,08 
ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ 5.282,52 
ΣΥΝΟΛΟ 22.104.571,07 

   

Για το Νοσοκομείο εκκρεμεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

κατά της απόφασης του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου να επιβληθεί 

πρόστιμο στο Νοσοκομείο 4.770,13 € λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής ασφαλιστικών 

εισφορών που αφορούσαν εφημερίες και υπερωρίες κατά τους ισχυρισμούς του ΙΚΑ. Η 

πληρωμή των κρατήσεων της κάθε μισθοδοσίας θα πρέπει να καταβάλλεται μέσα στον 

επόμενο μήνα του μήνα που αφορά, ειδικά όταν πρόκειται για μισθοδοσίες δημοσίων 

υπαλλήλων η πληρωμή των  χρημάτων και η απόδοση των κρατήσεων γίνεται όσον αφορά 

εφημερίες-υπερωρίες όχι τον μήνα που αφορούν αλλά τον μήνα που εγκρίνεται το ένταλμα, 

απλά το Νοσοκομείο πρέπει να προσκομίσει τα θεωρημένα αντίγραφα των συγκεκριμένων 

ενταλμάτων για να διαγραφεί το πρόστιμο. Για τον ανωτέρω λόγο το γραφείο μισθοδοσίας θα 

πρέπει να κρατά αντίγραφο του θεωρημένου εντάλματος από τον Επίτροπο (μέχρι να ελεγχθεί 

κυρίως από το ΙΚΑ) που αφορά υπερωρίες και εφημερίες υπαλλήλων που δεν έχουν ως 

ασφαλιστικό φορέα το δημόσιο αλλά το ΙΚΑ ή άλλα ταμεία ώστε να μπορεί να αιτιολογήσει 
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τον λόγο για τον οποίο δεν ταυτίζεται ο μήνας που αφορούν οι υπερωρίες-εφημερίες με τον 

μήνα που αποδίδονται οι κρατήσεις (το δημόσιο έχει υποχρέωση να πληρώσει τις κρατήσεις 

μέχρι το τέλος του μήνα από την έγκριση του εντάλματος).   

Από το δείγμα των 100 ενεργών υπαλλήλων εντοπίσαμε από επαναϋπολογισμούς που 

διενεργήσαμε ότι δεν υπολογίζονταν σωστά η μισθοδοσία του υπαλλήλου ΤΕ Λογιστικής 

Ε.Γ. με αριθμό μητρώου υπαλλήλου 1221, πράγμα για το οποίο έφταιγε η παραμετροποίηση 

του προγράμματος που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η υπεύθυνη εταιρία ώστε 

να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις και επαναϋπολογίστηκε ξανά η μισθοδοσία του εν λόγω 

υπαλλήλου καθώς και της υπαλλήλου Υ.Ε. Εργατών με αριθμό μητρώου υπαλλήλου 1346 

που ήταν ίδια ακριβώς περίπτωση με του πρώτου υπαλλήλου (αφαιρούνταν εκ παραδρομής 

από το φορολογητέο εισόδημα η κράτηση για διατροφή). 

Επιθεωρήσαμε την καρτέλα του Νοσοκομείου στο ΙΚΑ την οποία και αποτυπώνουμε 

παρακάτω από την οποία και διαπιστώσαμε κάθε μήνα όλες οι Α.Π.Δ. υποβάλλονται 

εμπρόθεσμα στο ΙΚΑ όπως έχει υποχρέωση να υποβάλλει το Νοσοκομείο.  

 

 
Στο προσάρτημα του Ισολογισμού του Νοσοκομείου υπάρχει η παρατήρηση ότι 

Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί κατά την τελευταία δεκαετία, από τις ασφαλιστικές αρχές 

(ΙΚΑ), με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κρατήσεων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα γίνει ο έλεγχος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

προσθέσουμε ότι το μηχανογραφικό πρόγραμμα της μισθοδοσίας δεν παρέχει την σχετική 

πληροφόρηση στους υπαλλήλους του τμήματος ως προς την ισχύουσα και περίπλοκη 

εργατική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ελέγχου από τους υπαλλήλους ως 

προς την ορθότητα του υπολογισμού της εκάστοτε μισθοδοσίας αλλά και δυσκολία στο να 

εκπαιδευτεί ένας νέος υπάλληλος στο τμήμα. 

Ηλεκτρονική Υποβολή ΑΠΔ
Στοιχεία Εργοδότη ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Α.Μ.Ε.: 4 Η ΥΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ 
Α.Φ.Μ.:
Οδός: ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ Αριθμός: 161 Τ.Κ.: 55134 Πόλη: ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ
Υποκ/μα: 531 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ

Αριθμός Τύπος Δήλωσης Περ. Υποβολής Κατάσταση
8602635 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 5/2015 - 5/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8600908 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 5/2015 - 5/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8600822 01 KANONIKH 5/2015 - 5/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8332497 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 4/2015 - 4/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8332459 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 4/2015 - 4/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8332402 01 KANONIKH 4/2015 - 4/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8084946 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 3/2015 - 3/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8068068 01 KANONIKH 3/2015 - 3/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού
8068180 04 ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ 3/2015 - 3/2015 ΥΠΟΒΟΛΗ Τρέχουσα Κατάσταση Επανέκδοση Αποδεικτικού

Ενέργειες
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B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε την αντικατάσταση του Ιατρού εργασίας κυρίου 

Ε. Πλωμαρίτη από άλλον ιατρό του Νοσοκομείου, την αλλαγή του τρόπου ελέγχου 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων κατά την εργασία τους με έναν πιο αξιόπιστο 

τρόπο, την σύνδεση του προγράμματος της μισθοδοσίας με αυτό της γενικής λογιστικής ώστε 

ή λογιστικοποίηση της μηνιαίας τακτικής μισθοδοσίας να γίνεται αυτόματα με την χρήση 

γεφυρών. Επίσης προτείνουμε στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας να υπάρχει πληροφόρηση για 

την ισχύουσα εργατική νομοθεσία ενημερωμένη με τις εκάστοτε αλλαγές της, ώστε κάθε 

υπάλληλος του τμήματος μισθοδοσίας να γνωρίζει τι ισχύει για κάθε τύπο υπαλλήλου ώστε 

να είναι σε θέση να υπολογίσει οποιαδήποτε μισθοδοσία και παράλληλα να μπορεί να ελέγξει 

το πρόγραμμα της μισθοδοσίας ως προς την ορθότητα των υπολογισμών. 

 

 

6.8.14    Έλεγχος Φορολογικών Υποχρεώσεων 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στις φορολογικές υποχρεώσεις του Νοσοκομείου 

συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις.  

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Το Νοσοκομείο σύμφωνα με τον Κώδικα περί φορολογίας εισοδήματος  ν. 2238/94 που 

ίσχυε έως 31-12-2013 και το ν. 4172/13 που ισχύει σήμερα είχε και έχει υποχρέωση 

υποβολής φορολογικών δηλώσεων τις οποίες και υπέβαλε εμπρόθεσμα όπως παρατηρήσαμε 

από επισκόπηση που διενεργήσαμε στο TAXIS  (βλέπε και φύλλο ελέγχου υποχρεώσεων-

προβλέψεων), ομοίως παρατηρήσαμε ότι το Νοσοκομείο έχει υποβάλλει καταστάσεις 

πελατών προμηθευτών μέχρι και το έτος 2013, ενώ για το έτος 2014 και για τα πρώτα τρία 

τρίμηνα του 2015 δεν έχουν υποβληθεί ακόμα καθώς έχει δοθεί παράταση για την υποβολή 

τους αντίστοιχα με τις Πολ. 1053/15 και 1092/15 (βλέπε και φύλλο ελέγχου εξόδων).  
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ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΟ TO ΤΑXIS 

ΕΤΟΣ ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2011 4232/303 1-4-2011 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2012 21296825 30-4-2012 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2013 31705267 29-4-2013 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 2014 
41224817 (Αρχική) 

4232/35 (Τροποποιητική) 

12-4-2014 

4-2-2015 

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ 2014 59317607 27-7-2015 

 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ KATΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΠΟ TO ΤΑXIS 

ΧΡΗΣΗ ΑΡ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

1/1/2010 – 31-12-2010 16128279 18-10-2011 

1/1/2011 – 31-12-2011 25609767 27-9-2012 

1/1/2012 – 31-12-2012 36964357 11-11-2013 

1/1/2013 – 31-12-2013 51511940 31-12-2014 

 

Επίσης παρόλο που το Νοσοκομείο έχει υποβάλει δηλώσεις Ε9 (αρχικές και διορθωτικές) 

και μέχρι και το έτος 2014 έχει διορθωθεί η εικόνα του Ε9 σε συνεννόηση με τη Δ.Ο.Υ, για 

τα έτη 2015 και 2016 στην εφαρμογή του TAXIS φαίνεται λανθασμένη εικόνα του Ε9 γι’ 

αυτό ενημερώσαμε σχετικά το οικονομικό τμήμα ώστε σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ 

να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και οποίες έγιναν άμεσα. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε 

ότι οι ουσιώδεις διορθώσεις που έγιναν αφορούν διαγραφή ακινήτων από το Ε9 που δεν 

ανήκουν ιδιοκτησιακά στο Νοσοκομείο αφού το Νοσοκομείο βρίσκεται σε διαδικασία 

διευθέτησης προκειμένου να περιέλθει σε αυτό η ιδιοκτησία του οικοπέδου επί της Εθνικής 

Αντιστάσεως αφού με το ΠΔ 155/1985 έγινε συγχώνευση & μετατροπή του Α' Νοσοκομείου 

ΙΚΑ και του Νοσοκομείου Άγιος Παύλος σε ενιαίο ΝΠΔΔ και υπάχθηκε στις διατάξεις των 

ΝΔ 2592 & 1397/83. 

 
 

6.9 Έλεγχος Ιατρικής Υπηρεσίας 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στην ιατρική υπηρεσία του Νοσοκομείου συντάξαμε το 

παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς 

και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 
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Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στα τμήματα, τις συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήσαμε με το Ιατρικό Προσωπικό και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε 

συμπεράναμε ότι το Ιατρικό Προσωπικό υλοποιεί τις ανωτέρω πράξεις στο μέγιστο βαθμό, 

παράλληλα όμως μας αναφέρθηκαν και κάποια προβλήματα που υπάρχουν από τα οποία τα 

σημαντικότερα που εντοπίσαμε είναι τα παρακάτω: 

1. Το μικροβιολογικό εργαστήριο, δεν έχει εξωτερικά παράθυρα, κατάλληλο φωτισμό, 

αποδυτήρια για το προσωπικό και αποτελείται από μικρούς χώρους με αποτέλεσμα να 

παρατηρείται ένας «συνωστισμός» μηχανημάτων και προσωπικού, επίσης κάποιες φορές 

ζώα εγκλωβίζονται στο ταβάνι του εργαστηρίου και «πέφτουν» μέσα στον χώρο του 

εργαστηρίου προκαλώντας σχετική αναστάτωση. 

2. Στην Μ.Ε.Θ παρατηρείται έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού και επίσης ορισμένες 

φορές λόγο καθυστέρησης στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε μηχανήματα του 

τμήματος δεν είναι δυνατό να λειτουργήσουν κάποια κρεβάτια η μη λειτουργία των 

οποίων μπορεί να κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές. 

3. Το Οδοντιατρείο έχει προβεί σε σχετικό αίτημα να τοποθετηθεί και δεύτερη «καρέκλα» 

ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν περισσότερα περιστατικά πράγμα που θα ενισχύσει 

την απόδοση του τμήματος αλλά και τα έσοδα του Νοσοκομείου.  

4. Τα τηλεφωνικά ραντεβού τα οποία δεν διαχειρίζονται υπάλληλοι του Νοσοκομείου έχουν 

μεγάλη αναμονή πιθανόν λόγω μικρού αριθμού των  ατόμων που απασχολούνται σ’ αυτά 

με αποτέλεσμα πολλά εξωτερικά ιατρεία λόγω και της έλλειψης ειδικών ιατρών να 

κλείνουν τα ραντεβού του μήνα ακόμα και στην μισή ώρα της πρώτης ημέρας που 

ξεκινούν να κλείνονται τα ραντεβού του μήνα, πράγμα που σημαίνει ότι το Νοσοκομείο 

δεν έχει την δυνατότητα να εξυπηρετήσει την υφιστάμενη προσφορά «χάνοντας» με αυτό 

τον τρόπο ασθενείς το οποίο επηρεάζει και την γενική απόδοση του Νοσοκομείου. 

 

 

6.10   Έλεγχος Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 
 

Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στη νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου συντάξαμε 

το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας 

καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 
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Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Από την επισκόπηση που διενεργήσαμε στα τμήματα, τις συνεντεύξεις που 

πραγματοποιήσαμε με το Νοσηλευτικό προσωπικό, τις Τομεάρχησες και την Διευθύνουσα 

(Διευθύντρια) της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε 

συμπεράναμε ότι το νοσηλευτικό προσωπικό υλοποιεί τις ανωτέρω πράξεις που ορίζονται 

στην Υπουργική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας στο μέγιστο βαθμό χωρίς όμως να 

μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε και λόγω έλλειψης σχετικών γνώσεων αλλά και γιατί το 

Νοσοκομείο δεν διαθέτει ανάλογα πιστοποιητικά ποιότητας (ISO), παράλληλα όμως μας 

αναφέρθηκαν και προβλήματα που υπάρχουν από τα οποία τα σημαντικότερα που εντοπίσαμε 

είναι τα παρακάτω: 

1. Η συνύπαρξη στο ίδιο χώρο των Τ.Ε.Ι και των Τ.Ε.Π. 

2. Οι τουαλέτες σε όλα τα τμήματα και ειδικά στην ουρολογική κλινική δεν βρίσκονται 

μέσα στα δωμάτια αλλά στον κοινόχρηστο χώρο των κλινικών. 

3. Τα Τ.Ε.Π, η Μ.Ε.Θ και τα χειρουργεία δεν έχουν άμεση επικοινωνία μεταξύ τους με 

αποτέλεσμα να συμβαίνουν κάποιες φορές δυσάρεστα περιστατικά (θάνατοι) σε 

κοινόχρηστους χώρους του Νοσοκομείου (ασανσέρ, διάδρομους). 

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε το Νοσοκομείο να προχωρήσει σε όλες τις 

ενέργειες ώστε να αποκτήσει το γρηγορότερο δυνατό την ιδιοκτησία του οικοπέδου και των 

κτηρίων από το ΙΚΑ και στην συνέχεια να εκπονήσει ολοκληρωμένη μελέτη για την 

προσθήκη νέων κτιρίων ώστε να διορθωθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό υφιστάμενα 

προβλήματα και να την προωθήσει στο Υπουργείο Υγείας ώστε να βρεθεί και να εγκριθεί ο 

τρόπος χρηματοδότησής της.  

 

 

6.11   Έλεγχος Τμήματος Πληροφορικής και Πληροφοριακών Συστημάτων 
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Από τον έλεγχο που διενεργήσαμε στο τμήμα πληροφορικής και στα πληροφοριακά 

συστήματα του Νοσοκομείου συντάξαμε το παρακάτω φύλλο ελέγχου στο οποίο 

περιγράφουμε, τις διαπιστώσεις του ελέγχου μας καθώς και τις προτάσεις μας για βελτιώσεις. 

 

Φύλλο Ελέγχου 

 

A. Διαπιστώσεις ελέγχου  

 

Δεν υφίσταται κανονισμός λειτουργίας για το τμήμα πληροφορικής που να ορίζει τον 

τρόπο με τον οποίο πρέπει να λειτουργεί το τμήμα και τα πληροφοριακά συστήματα, πράγμα 

που σημαίνει ότι δεν ορίζεται με σαφήνεια και αυστηρότητα ο τρόπος και ο χώρος φύλαξης 

των πρωτογενών στοιχείων καθώς και το πώς θα λαμβάνονται αντίγραφα που να 

διασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία του Νοσοκομείου.   

Ο προϊστάμενος του τμήματος πληροφορικής μας ενημέρωσε ότι το υπάρχον 

πληροφοριακό σύστημα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του Νοσοκομείου στην παρούσα φάση, 

το οποίο όμως δεν καλύπτεται από κάποιο επίσημο σχέδιο έκτακτης ανάγκης που να καλύπτει 

την επαναφορά και την ανάκτηση στοιχείων από διάφορες απώλειες που να διασφαλίζει την 

συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου, φυσικά το τμήμα διατηρεί back up στους server 

του Νοσοκομείου οι οποίοι όμως δεν είναι ικανοί να διασφαλίσουν ότι σε ένα έκτακτο 

γεγονός θα μπορέσει να σωθεί το ψηφιακό αρχείο του Νοσοκομείου. Επίσης μας 

διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει σύστημα ασφαλείας firewall το οποίο να προστατεύει την 

παράνομη είσοδο από το εξωτερικό δίκτυο, για το οποίο έχει λάβει γνώση ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου με το υπ’ αριθμ. 6163/27-5-2015 έγγραφο του τμήματος.  

Παρατηρήσαμε ότι κάθε υπάλληλος του Νοσοκομείου για να εισέλθει στο πληροφοριακό 

σύστημα χρησιμοποιεί ατομικούς κωδικούς τους οποίους όμως κάποιες φορές για λόγους 

ευκολίας ή ταχύτητας χρησιμοποιούν έστω και για λίγο και άλλοι υπάλληλοι ή υπάλληλοι 

που απασχολούνται για ορισμένο χρόνο (πχ πρακτική άσκηση). 

Παρατηρήσαμε ότι το Νοσοκομείο χρησιμοποιεί αυθεντικά προγράμματα λογισμικού και 

διαθέτει πέντε server και όλοι βρίσκονται στο data room. Επίσης στον χώρο της κεντρικής 

μονάδας (data room) τηρούνται οι κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας, τον χώρο ελέγχουν 

τακτικά συγκεκριμένοι υπάλληλοι του τμήματος καθώς η είσοδος απαιτεί χρήση κωδικών για 

να διαβεβαιώσουν ότι όλα λειτουργούν κανονικά, υπάρχουν όμως και αυτόματοι έλεγχοι που 

ειδοποιούν αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα.   
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Ο προϊστάμενος πληροφορικής μας διαβεβαίωσε ότι όλα τα παρακάτω υποσυστήματα  

λειτουργούν πλην του υποσυστήματος ΡΑΧ και για όσα απαιτείται συνδέονται με την γενική 

λογιστική, η αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής γίνεται από τον εξωτερικό λογιστή που 

έχει την λογιστική επίβλεψη του Νοσοκομείου το οποίο και διαπιστώσαμε καθώς 

πραγματοποιήθηκε παρουσία μας.  
Υποσύστημα διαχείρισης φαρμακείου 

Υποσύστημα διαχείρισης υλικών ιατροβιοτεχνολογίας 
Υποσύστημα διαχείρισης αναλωσίμων υλικών 

Υποσύστημα διαχείρισης ανταλλακτικών και υπηρεσιών 
Υποσύστημα μητρώου παγίων 

Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών 
Υποσύστημα απογευματινών ιατρείων 

Υποσύστημα Τ.Ε.Π – Τ.Ε.Ι. 
Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX 

 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών 
 Υποσύστημα προμηθευτών 

Υποσύστημα μισθοδοσίας 
 

 

B. Προτάσεις ελέγχου  

 

Με βάση τον έλεγχό μας, προτείνουμε να εγκριθεί από το Δ.Σ. η εγκατάσταση 

συστήματος ασφαλείας firewall το οποίο θα αποτρέψει πιθανές εξωτερικές απειλές που 

ενδεχομένως να έχουν ως στόχο την καταστροφή του πληροφοριακού συστήματος ή την 

κλοπής προσωπικών δεδομένων ασθενών, επίσης για να μπορέσει να διασφαλιστεί η ομαλή 

λειτουργία του Νοσοκομείο σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων που μπορεί να 

προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο data room προτείνουμε να λαμβάνεται back up στον 

server και ενός άλλου Nοσοκομείου. Σχετικά με την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα 

προτείνουμε να γίνεται αυστηρά με προσωπικούς κωδικούς για κάθε υπάλληλο, για μην 

ανοίγονται νέοι κωδικοί για το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό (πρακτική άσκηση) 

προτείνουμε να υπάρχουν ανάλογοι κωδικοί ανά τμήμα οι οποίοι θα είναι σταθεροί και θα 

τους χρησιμοποιούν μόνο οι προσωρινά απασχολούμενοι. Επίσης κρίνεται απαραίτητη για το 

ακτινολογικό τμήμα η τοποθέτηση του υποσυστήματος ΡΑΧ.  

 

 

6.12  Διενέργεια Επανέλεγχων  για την Παρακολούθηση των Συστάσεων      

 (Follow Up) 
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Υπόψη επόμενου ελέγχου 

 

Μετά το πέρας του ελέγχου και εντός ενός εύλογου χρονικού διαστήματος (το επόμενο 

ημερολογιακό έτος) θα επανελέγξουμε προκειμένου να εξακριβώσουμε τον βαθμό 

συμμόρφωσης του Νοσοκομείου στις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις τόσο του ελέγχου που 

διενεργήσαμε αλλά και όλων των προγενέστερων ελέγχων. Για την προετοιμασία του 

ελέγχου θα πρέπει να λάβουμε υπόψη το σχέδιο δράσης που θα υποβάλλει το Νοσοκομείο για 

την υλοποίηση των σχετικών συστάσεων και αφού επισκοπηθούν τα αρχικά ευρήματα και 

μιλήσουμε με τα αρμόδια στελέχη που είναι  υπεύθυνα για την υλοποίηση των συστάσεων εν 

συνεχεία θα διαπιστώσουμε την πρόοδο της υλοποίησης και θα πρέπει να αναζητήσουμε τα 

αίτια όταν οι προτάσεις δεν υλοποιηθούν ή υλοποιηθούν εν μέρει. 

 

 

6.13   Αναλυτική Έκθεση Εσωτερικού Ελέγχου 
 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 
 
Προς  

Το Διοικητικό Συμβούλιο 

Του Νοσοκομείου «ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ»             

Θεσσαλονίκη 20-09-2015 

 

 

Γενικά  

 

Σύμφωνα με το πρόγραμμα εσωτερικού ελέγχου που αφορά το διάστημα από 1-1-2015 έως 

31-8-2015 προβήκαμε σε πλήρη έλεγχο των τμημάτων και των λειτουργιών του Νοσοκομείου 

«ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ» με σκοπό να υπάρξει διασφάλιση ως προς: 

1. Την ορθή διαχείριση των αποθεμάτων.  

2. Την ύπαρξη και την διαφύλαξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων.  

3. Την ασφαλή λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος.  

4. Την αξιοπιστία του λογιστικού συστήματος και την ορθότητα των οικονομικών 

καταστάσεων, την νομιμότητα των προμηθειών. 
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5. Την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας, των κανονισμών και των αποφάσεις της 

διοίκησης, την συμμόρφωση όλων των τμημάτων του Νοσοκομείου με τις διαδικασίες 

και την αποτελεσματική λειτουργία. 

6. Την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το ανθρώπινο δυναμικό, η ενίσχυση του 

οποίου βοηθάει στην ανάπτυξη του Νοσοκομείου. 

7. Το να παρέχουμε τις κατάλληλες συμβουλευτικές υπηρεσίες προκειμένου να 

βελτιωθούν οι πρακτικές που αφορούν το πλαίσιο των εσωτερικών δικλίδων. 

 

Κατά την διενέργεια του ελέγχου διαπιστώσαμε, κατά τομέα δραστηριότητας, του 

Νοσοκομείου τα εξής: 

 

1. Διοίκηση και Δ.Σ.  

 

Οι μηνιαίες εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή διαβιβάζονται στο Δ.Σ. για έγκριση και 

λήψη αποφάσεων από την Επιτροπή Ελέγχου με σχετική καθυστέρηση αφού στην 13η 

Συνάντηση του Δ.Σ. στις 26-6-2015 εγκρίθηκαν μαζικά επτά εκθέσεις  (9η, 10η, 11η, 12η, 

13η, 14η, 15η).  Παρόλο που ο Διοικητής του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρος του Δ.Σ. και της 

Επιτροπής Ελέγχου, είναι γνώστης του περιεχομένου των εκθέσεων ελέγχου κατά την 

υποβολή τους από τον εσωτερικό ελεγκτή, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. θα πρέπει να 

ενημερώνονται σε εύλογο χρόνο, ώστε να λαμβάνονται, όπου απαιτείται, έγκαιρα οι 

απαιτούμενες αποφάσεις. 

Προτείνουμε οι μηνιαίες εκθέσεις του εσωτερικού ελέγχου να παραδίδονται στην 

Επιτροπή Ελέγχου σε εύλογο χρονικό διάστημα μετά το πέρας του ελέγχου (εντός του 

επόμενου μήνα), ώστε άμεσα να αξιολογούνται από την Επιτροπή Ελέγχου, η οποία θα 

πρέπει σύμφωνα με την διεθνή πρακτική αλλά και το άρθρο 39 του Κανονισμού Λειτουργίας 

της Επιτροπής του Νοσοκομείου να συνεδριάζει κάθε τρίμηνο και να προωθεί άμεσα στο 

Δ.Σ. τις αποφάσεις της και τις εκθέσεις του εσωτερικού ελεγκτή, το οποίο αφού ενημερωθεί 

σχετικά να είναι σε θέση να λάβει, όπου απαιτείται, τις σχετικές αποφάσεις. 

Στο σημείο αυτό θεωρούμε σκόπιμο να ενημερώσουμε τη διοίκηση του Νοσοκομείου ότι 

παρόλο που η συμμετοχή του εσωτερικού ελεγκτή επιβάλλεται από την ελληνική νομοθεσία 

(ν. 4025/11, άρθρο 25) και ορθά εφαρμόζεται από το Νοσοκομείο, έρχεται όμως σε αντίθεση 

με την διεθνή πρακτική και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και αν ληφθεί υπόψη 

ότι από τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου και του Δ.Σ. του Νοσοκομείου ο μόνος που γνωρίζει 

Λογιστική και Ελεγκτική είναι ο εσωτερικός ελεγκτής ο οποίος σύμφωνα με τον νόμο ελέγχει 
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«τον εαυτό του» θα πρέπει να γίνει κατανοητό από την Διοίκηση, το Δ.Σ και την Επιτροπή 

Ελέγχου το μέγεθος του κινδύνου στον οποίο εκτίθενται αν για κάποιο λόγο ο εσωτερικός 

ελεγκτής είτε αποκρύψει είτε αποτύχει να εντοπίσει ουσιώδεις παραλείψεις, καθώς και τις 

συνέπειες που απειλούν τα μέλη του Δ.Σ. αφού σύμφωνα με την νομοθεσία είναι ο τελικός 

υπεύθυνος για ότι συμβαίνει στο Νοσοκομείο. 

Προτείνουμε όπως η Διοίκηση του Νοσοκομείου να ενημερώσει εγγράφως το 

Υπουργείο Υγείας, για τους κινδύνους του παρόντος πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να προβεί 

στην τροποποίηση του υφιστάμενου πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο στα Νοσοκομεία και 

την ευθυγράμμιση του με την διεθνή βέλτιστη πρακτική και τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

 

2. Κανονισμός Λειτουργίας του Νοσοκομείου  

 

Το Νοσοκομείο έχει Κανονισμό Λειτουργίας ο οποίος αναφέρεται μόνο στην λειτουργία 

του Εσωτερικού Ελέγχου και της Επιτροπής Ελέγχου και όχι στις υπόλοιπες δραστηριότητες 

του Νοσοκομείου με αποτέλεσμα να μην υφίστανται επίσημα εγχειρίδια διαδικασιών για όλες 

τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου, να μην προσδιορίζονται τα καθήκοντα, οι ευθύνες και 

οι εξουσίες, οι  τεχνικές και οι μέθοδοι αξιολόγησης σε επίπεδο τμημάτων και στελεχών, 

ώστε η διοίκηση να μπορεί να θέτει μέσω αυτού δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν την 

λειτουργία του Νοσοκομείου, αλλά και ο εσωτερικός ελεγκτής να μπορεί να διαπιστώσει αν 

το Νοσοκομείου λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες της Διοίκησης, καθώς και αν υπάρχουν 

αδυναμίες στις υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι στο 

Νοσοκομείο δεν υπάρχει Κανονισμός Λειτουργίας, ότι κανένα τμήμα του Νοσοκομείου δεν 

διαθέτει και δεν λειτουργεί με πιστοποίηση ISO καθώς και ότι δεν προβλέπεται για το 

Νοσοκομείο Επιτροπή Ποιότητας συμπεραίνεται ότι δεν υφίσταται εντός του φορέα ένα 

επίσημο πλαίσιο λειτουργίας και ελέγχου όπως ορίζει η διεθνής βέλτιστη πρακτική με 

αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται τόσο η διοίκηση όσο και οι ελεγκτές να ελέγξουν τις 

λειτουργίες του Νοσοκομείου και πως αυτές μπορούν να βελτιωθούν.  

Προτείνουμε το Νοσοκομείο να θεσπίσει Κανονισμό Λειτουργίας στον οποίο θα γίνεται 

αναλυτική περιγραφή των διαδικασιών λειτουργίας όλων των τμημάτων και να μην 

χρησιμοποιεί τον οργανισμό ως κανονισμό λειτουργίας ο οποίος περιορίζεται στο να 

αναφέρει μόνο ποιές είναι οι αρμοδιότητες κάθε τμήματος, άλλωστε ο εν λόγω οργανισμός 

χρήζει τροποποίησης αφού πλέον το Παράρτημα Παναγία του Νοσοκομείου έχει διακόψει τις 

εργασίες του και έχει ενσωματωθεί στον Άγιο Παύλο, τα κέντρα υγείας δεν ανήκουν πλέον 
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στο Νοσοκομείο αλλά στην 4η Δ.Υ.ΠΕ αλλά και γιατί τόσο στον οργανισμό όσο και στο 

οργανόγραμμα του Νοσοκομείου δεν αποτυπώνεται η θέση που έχει η Υπηρεσία Εσωτερικού 

Ελέγχου.   

 

3. Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου  

 

Η Τεχνική Υπηρεσία θα πρέπει να συνδράμει στο έργο της ομάδας πυρασφάλειας με την 

οργάνωση ασκήσεων ετοιμότητας και με την συμμετοχή της πυροσβεστικής τουλάχιστον 

κάθε δύο χρόνια, ώστε αν χρειαστεί να γνωρίζουν τα μέλη της πυρασφάλειας τι πρέπει να 

κάνουν. Επίσης το Νοσοκομείο θα πρέπει να φροντίζει οι υπάλληλοι στους οποίους 

ανατίθεται η αρμοδιότητα και η ευθύνη του ΠΣΕΑ  να λαμβάνουν την ανάλογη εκπαίδευση. 

 

4. Διαχείριση χρηματικού (Ταμείο)  

 

Επειδή ο χώρος του ταμείου βρίσκεται εκτός του κεντρικού κτιρίου του Νοσοκομείου 

και σε λυόμενο κτίριο κρίνουμε απαραίτητο η εταιρεία που αναλαμβάνει την φύλαξη του 

Νοσοκομείου να ελέγχει εσωτερικά και εξωτερικά τον χώρο του ταμείου και να υπογράφει 

για τον έλεγχο σε σχετικό τετράδιο με μικρότερη συχνότητα για τις ώρες που βρίσκονται 

υπάλληλοι και με μεγαλύτερη συχνότητα όταν το ταμείο είναι κλειστό ιδιαίτερα τις βραδινές 

ώρες.   

 
5. Γραφείο Προμηθειών  

 

Στο Γραφείο Προμηθειών που ασχολείται με την ολοκλήρωση των διαγωνισμών, 

υφίσταται καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των διαγωνισμών, οι οποίες δεν οφείλονται στο 

Νοσοκομείο, αλλά στις περίπλοκες διαδικασίες που ορίζει η νομοθεσία περί προμηθειών 

(ορισμός επιτροπών, εγκρίσεις από το Δ.Σ. και την ΕΠΥ, ενστάσεις προμηθευτών κλπ) με 

αποτέλεσμα το Νοσοκομείο να προμηθεύεται εξωσυμβατικά τα περισσότερα υλικά. Επίσης 

σε διαγωνισμούς που ολοκληρώνονται και αφορούν προμήθειες ειδών παρατηρείται συχνά το 

φαινόμενο οι ποσότητες των ειδών των συμβάσεων σχεδόν σε όλους τους διαγωνισμούς να 

εξαντλείται πριν την ολοκλήρωση του χρόνου ισχύς τους κυρίως λόγω των χαμηλών 

προϋπολογισμών το ύψος των οποίων καθορίζεται από την ΕΠΥ. 

Προτείνουμε το Νοσοκομείο (επιτροπές, Δ.Σ.) να ολοκληρώνει στον χρόνο που 

προβλέπεται όλες τις απαραίτητες διαδικασίες οι οποίες πρέπει να διενεργηθούν από αυτό, 
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ώστε όποιες καθυστερήσεις εμφανίζονται να μην οφείλονται στο Νοσοκομείο αλλά μόνο σε 

εξωτερικούς παράγοντες (Υπουργείο, ΕΠΥ, Προμηθευτές κλπ). Επίσης η Διοίκηση του 

Νοσοκομείου μπορεί να προτείνει εγγράφως προς το Υπουργείο την πρόταση η διενέργεια 

των διαγωνισμών να γίνεται κεντρικά από το Υπουργείο και στα Νοσοκομεία να 

γνωστοποιούνται μόνο οι προμηθευτές από τους οποίους θα μπορεί το Νοσοκομείο να 

προμηθεύεται υλικά οπότε έτσι και καλύτερες τιμές θα επιτυγχάνονται και τα Νοσοκομεία 

δεν θα απαιτείται να απασχολούν προσωπικό για διαγωνισμούς.   

Όσον αφορά το γραφείο διαχείρισης υλικού που ασχολείται με τις εξωσυμβατικές 

προμήθειες και με μέρος των συμβατικών παραγγελιών διαπιστώσαμε ότι δεν διαθέτει 

αποθηκευτικό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η κεντρική αποθήκη να μην υφίσταται παρά 

μόνο λογιστικά και όλα τα υλικά (συμβατικά, εξωσυμβατικά) που παραλαμβάνονται 

παραδίδονται άμεσα στα τμήματα. Επίσης για την προμήθεια εξωσυμβατικών υλικών κάθε 

υπάλληλος του γραφείου ολοκληρώνει μόνος του την διαδικασία προμήθειας (έρευνα αγοράς, 

παραγγελία, παραλαβή, καταχώρηση τιμολογίου, παράδοση υλικού στο τμήμα, παράδοση 

τιμολογίων στο λογιστήριο), για τα υλικά του χειρουργείου δεν τυπώνονται τα δελτία 

εξαγωγής με αποτέλεσμα να μην αποδεικνύεται η παράδοση και η παραλαβή τους στο 

χειρουργείο, δεν παρακολουθούνται λογιστικά οι παρακαταθήκες και τέλος κάποιες φορές 

κατά την παραλαβή των υλικών από τους προμηθευτές δεν παρευρίσκονται λόγω εργασίας 

στα τμήματά τους όλα τα μέλη της επιτροπής παραλαβής. Γι’ αυτούς τους λόγους η Διοίκηση 

πρέπει να προχωρήσει στην λήψη μέτρων ώστε να τηρούνται οι απαραίτητες δικλείδες 

ασφαλείας που να εξασφαλίζουν ότι οι εξωσυμβατικές προμήθειες γίνονται σύμφωνα με τις 

διαδικασίες που προβλέπονται και ότι διασφαλίζεται η προστασία και η σωστή χρήση των 

υλικών στους χώρους των τμημάτων που αποθηκεύονται.  

Μέχρι την κατασκευή μίας αποθήκης η οποία θα έλυνε σε μεγάλο βαθμό το πρόβλημα 

προτείνουμε ως προς την διαδικασία την δημιουργία κανονισμού λειτουργίας που θα ορίζει 

τα στάδια της εξωσυμβατικής προμήθειας και ως προς την λειτουργία της αποθήκης ως 

προσωρινή λύση την τοποθέτηση ενός αποθηκάριου για όλα τα υλικά της διαχείρισης υλικού, 

ο οποίος θα ασχολείται μόνο με την παραλαβή των υλικών (συμβατικών-εξωσυμβατικών) 

από την επιτροπή, την καταχώρηση των τιμολογίων στο πρόγραμμα των αποθηκών, την 

παράδοση των υλικών στα τμήματα, την παράδοση των παραστατικών στο λογιστήριο καθώς 

και τη διενέργεια τακτικών απογραφών στα τμήματα στα οποία ουσιαστικά τηρείται η 

αποθήκη με την βοήθεια του προγράμματος των αποθηκών όπου σε μία εκτύπωση θα 

φαίνονται τα υλικά που παραδόθηκαν στα τμήματα, οι αναλώσεις και τα υπόλοιπα που πρέπει 

να έχει κάθε τμήμα στην αποθήκη του, εκτύπωση που θα βοηθούσε τα τμήματα, το 
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λογιστήριο τους αποθηκάριους και τους ελεγκτές άμεσα και γρήγορα να γνωρίζουν τα 

υπόλοιπα των υλικών στα τμήματα και συνολικά για την αποθήκη, να ελέγχουν αποκλίσεις 

από την φυσική απογραφή, τους λόγους που οφείλονται αυτές οι αποκλίσεις χωρίς 

χειρόγραφες διορθώσεις, επιτυγχάνοντας με αυτό τον τρόπο η διαδικασία της εξωσυμβατικής 

προμήθειας να μην ολοκληρώνεται από το ίδιο άτομο αλλά και να υφίστανται οι δικλείδες 

ασφαλείας που διασφαλίζουν την προστασία και την σωστή χρήση των υλικών. Επίσης θα 

πρέπει υποχρεωτικά να εκδίδονται και να υπογράφονται εκατέρωθεν τα δελτία εξαγωγής των 

υλικών για το χειρουργείο καθώς αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό έγγραφο παράδοσης 

παραλαβής υλικών, άλλωστε γιατί να εκτυπώνεται το δελτίο εξαγωγής για όλα τα υλικά σε 

όλες τις αποθήκες και να μην εκτυπώνεται για τα υλικά χειρουργείου. 

 

6. Ενημέρωση ESYNET  

 

Απαιτείται σημαντικός χρόνος καθώς και βοηθητικά EXCEL για την σωστή ενημέρωση 

του ESYNET, ενώ θα έπρεπε οποιαδήποτε λογιστικά δεδομένα εξάγονται είτε για υποβολή 

στοιχείων είτε για την συμπλήρωση δηλώσεων είτε για πληροφοριακούς λόγους, να 

στηρίζονται μόνο στα λογιστικά βιβλία του Νοσοκομείου, πράγμα το οποίο για να επιτευχθεί 

θα πρέπει όλες οι αποθήκες να εφαρμόζουν πιστά τις οδηγίες του λογιστηρίου ως προς την 

έγκαιρη καταχώρηση των παραστατικών στο λογιστικό πρόγραμμα, το οποίο με την σειρά 

του πρέπει να είναι σωστά παραμετροποιημένο ώστε να συνδυάζει όλα τα προγράμματα που 

λειτουργούν στο Νοσοκομείο (μισθοδοσία, αποθήκες, κλινικές, μητρώο δεσμεύσεων, γενική, 

αναλυτική λογιστική και λογαριασμούς τάξεως), ώστε το πρόγραμμα να «κλειδώνει» στο 

τέλος κάθε μήνα με την σύνταξη μηνιαίων οριστικών ισοζυγίων, για να μην μεταβάλλονται 

τα στοιχεία λόγω νέων καταχωρήσεων για περιόδους που έχουν «κλειδώσει», καθώς έτσι το 

πρόγραμμα θα μπορεί να δίνει στους χρήστες τα ίδια στοιχεία οποιαδήποτε χρονική στιγμή 

και όσες φορές αυτό απαιτηθεί. 

Προτείνουμε σε συνεργασία με την εταιρεία που υποστηρίζει το λογιστικό πρόγραμμα 

του Νοσοκομείου να γίνεται το μηνιαίο «κλείδωμα» των αποθηκών καθώς και να 

συντάσσονται μηνιαία οριστικά ισοζύγια ώστε τα μηνιαία στοιχεία να προκύπτουν από τα 

διπλογραφικά βιβλία του Νοσοκομείου και όχι από συνδυασμό βιβλίων και EXCEL, πράγμα 

που θα περιόριζε το χρόνο που απαιτείται για την εξαγωγή των στοιχείων αλλά και 

οποιονδήποτε έλεγχο για την διασταύρωση των στοιχείων, καθώς όλα τα μηνιαία ή ετήσια 

στοιχεία που δημοσιεύει το Νοσοκομείο πρέπει να προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, τα 

οποία δεν πρέπει να μεταβάλλονται για προηγούμενες περιόδους.  
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7. Λειτουργία παγίων και σχετικού μητρώου  

 

α. Είναι σχετικά δύσκολη η αντιστοίχιση των παγίων στοιχείων που υπάρχουν με το 

μητρώο λόγω της μη ύπαρξης κάποιου χαρακτηριστικού που να καθορίζει την 

ταυτότητά τους (ειδικό αυτοκόλλητο) όσο και της μη τήρησης (προαιρετικού) αρχείου 

των σχετικών παραστατικών αγοράς με αποτέλεσμα να είναι δύσκολος ο εντοπισμός 

τους κατά την διενέργεια της φυσικής απογραφής. 

β. Δεν ενημερώνονταν το Λογιστήριο στα έτη πριν το 2009 όταν μετακινούνταν ή όταν 

αποθηκεύονταν ή όταν καταστρέφονταν πάγια, με αποτέλεσμα την στιγμή αυτή να 

εμφανίζεται στο Μητρώο Παγίων αριθμός παγίων που είναι δύσκολο να 

αντιστοιχιστούν με την θέση που βρίσκονται, αφού από την επισκόπηση που 

διενεργήσαμε στο μητρώο παρατηρήσαμε ότι ως θέση εγκατάστασης δεν αναφέρεται ο 

χώρος που βρίσκονται αλλά γενικά το Νοσοκομείο Άγιος Παύλος. 

γ.  Εκ παραδρομής υπάρχουν πάγια όπως το οικόπεδο (α/α 2991 κωδ. 10.00.02.0001), το 

κεντρικό κτίριο (α/α 2976 κωδ. 11.00.01.0001) καθώς και άλλα κτίρια εντός του 

οικοπέδου, τα οποία ενώ δεν είναι περιουσιακά στοιχεία του Νοσοκομείου 

περιλαμβάνονται κανονικά στις οικονομικές καταστάσεις, διενεργούνται οι ετήσιες 

αποσβέσεις, οι οποίες μειώνουν το αποτέλεσμα της χρήσης, τα οποία όμως δεν 

αποτελούν ιδιοκτησία του Νοσοκομείου αλλά του ΙΚΑ, το οποίο και έχει τους τίτλους 

ιδιοκτησίας.  

δ.  Στο Μητρώο  παγίων η αύξουσα  αρίθμηση  δεν  είναι συνεχόμενη καθώς εντοπίστηκαν 

20 αύξοντες αριθμοί παγίων που δεν αντιστοιχούν σε κάποια πάγια περιουσιακά 

στοιχεία (54, 152, 397, 446, 887, 985, 1034, 1131, 1181, 1230, 1278, 1572 κλπ). 

ε. Στο τηρούμενο μητρώο υπάρχουν πάγια που έχουν αποσβεστεί πλήρως και έχουν 

υπολειμματική αξία μεγαλύτερη του 0,01 €. 

ζ. Στη χρήση 2011 ο λογαριασμός 16 «Ασώματες ακινητοποιήσεις και έξοδα πολυετούς 

απόσβεσης» προσαυξήθηκε  κατά 6.061,44 € (βλ. Ισολογισμό 2011,  75.342,24 - 

69.280,80) ποσό το οποίο βάσει του ΠΔ 146/03 έπρεπε να αποσβεστεί είτε εφάπαξ στον 

χρόνο δημιουργίας είτε τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μία πενταετία δηλαδή από 

1.212,29 € το χρόνο για τα έτη 2011έως 2015. Εκ παραδρομής διενεργήθηκαν ετήσιες 

αποσβέσεις σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα: 
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ΧΡΗΣΗ 2011 ΧΡΗΣΗ 2012 ΧΡΗΣΗ 2013 ΧΡΗΣΗ 2014 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ 3.897,42 € 603,68 € 503,07 € 503,07 € 

 

η. Το Νοσοκομείο υποβάλει δηλώσεις ΕΝΦΙΑ από τις οποίες κατόπιν ελέγχου από την 

Δ.Ο.Υ. Καλαμαριάς (ορθά) αφαιρέθηκαν τα ακίνητα που δεν είναι περιουσιακά 

στοιχεία του Νοσοκομείου. 

θ. Σχετικά με τον έλεγχο της αξίας των παγίων (εύλογη, απομείωση και αναστροφή) 

σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ δεν κατέστη δυνατό να διαπιστώσουμε την ορθότητα μιας και οι 

οικονομικές καταστάσεις με τα ΔΠΧΑ δεν προκύπτουν από τήρηση λογιστικών 

βιβλίων στα ΔΠΧΑ αλλά από προσαρμογή των οικονομικών καταστάσεων που 

συντάσσονται με τα ΕΛΠ στα ΔΠΧΑ. 

ι.  Στο προσάρτημα των οικονομικών καταστάσεων δεν έχουν καταχωρηθεί αναλυτικά τα 

πληροφοριακά στοιχεία που απαιτεί ο νόμος (ν. 2190/20) ως προς τα πάγια. 

Προτείνουμε την διενέργεια φυσικής απογραφής στην οποία θα ταυτοποιηθούν 

(τοποθέτηση ετικέτας) όλα τα πάγια, θα εντοπιστεί ο χώρος που βρίσκονται και παράλληλα 

θα αντιστοιχιστούν  με το μητρώο παγίων, θα διενεργηθεί η διαδικασία καταστροφής για όσα 

πάγια έχουν απαξιωθεί, δεν λειτουργούν και δεν μπορούν να επισκευαστούν και απλά 

υφίστανται σε αποθήκες.  Επίσης πάγια που η κυριότητά τους δεν ανήκει στο Νοσοκομείο 

δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται στις οικονομικές καταστάσεις, για τα καινούργια πάγια 

προτείνουμε να δημιουργηθεί αρχείο παγίων, στο οποίο να υφίσταται τουλάχιστον ένα 

αντίγραφο του τιμολογίου αγοράς στο οποίο να καταχωρούνται στοιχεία από το μητρώο 

παγίων ως μία δεύτερη ταυτοποίηση, να γίνει νέα αρίθμηση στο μητρώο παγίων και να 

παρουσιάζονται όλες οι πληροφορίες στο προσάρτημα που απαιτεί ο νόμος, έτσι θα καταστεί 

δυνατό να τακτοποιηθεί πλήρως το μητρώο παγίων καθώς και οι οικονομικές καταστάσεις.  

 

8. Λειτουργία Διαχειρίσεων (αποθηκών) και αποθεμάτων  

 

Αρχικά και πριν προχωρήσουμε στις διαπιστώσεις μας θα πρέπει να γνωστοποιήσουμε  

στην Διοίκηση ότι στο Νοσοκομείο λειτουργούν πραγματικά ως χώροι αποθήκευσης οι 

παρακάτω κεντρικές αποθήκες: Τροφίμων, τεχνικής υπηρεσίας, φαρμακείου (φάρμακα, 

αντιδραστήρια, αποστειρωμένο υγειονομικό υλικό), μη αναλωσίμου (πάγια κ.α), γραφικής 

ύλης, υλικών καθαριότητας και ιματισμού. Οι αποθήκες υλικών οστεοσύνθεσης και 

αναλώσιμου υγειονομικού υφίστανται ως κεντρικές αποθήκες, όχι όμως ως αποθηκευτικοί 

χώροι, διότι τα υλικά οστεοσύνθεσης δεν αποθηκεύονται, επειδή χρησιμοποιούνται απ’ 
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ευθείας σε χειρουργεία ομοίως και τα υλικά της αποθήκης αναλώσιμου υγειονομικού, διότι 

λόγω έλλειψης χώρου φυσικής αποθήκης τα υλικά που παραλαμβάνονται χρεώνονται απ’ 

ευθείας στα τμήματα, τα οποία αποθηκεύονται σε βοηθητικούς χώρους των τμημάτων, 

δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι δύο τελευταίες κεντρικές αποθήκες λειτουργούν μόνο 

λογιστικά και όχι ως χώροι αποθήκευσης.  

Από τους ελέγχους που διενεργήσαμε σε όλες τις αποθήκες τους Νοσοκομείου 

διαπιστώσαμε τα εξής: 

α. Μόνο στην αποθήκη τροφίμων και στο φαρμακείο διενεργείται φυσική απογραφή ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα, ενώ στις αποθήκες υλικών οστεοσύνθεσης και  αναλώσιμου 

υγειονομικού δεν διενεργείται ποτέ περιοδική απογραφή αφού δεν υπάρχει 

αποθηκευτικός χώρος. Στις υπόλοιπες αποθήκες δεν διαπιστώσαμε ότι διενεργούνται 

περιοδικά φυσικές απογραφές ομοίως και στα τμήματα.  

β.  Στο χειρουργείο υπάρχουν παρακαταθήκες υλικών, οι οποίες πρέπει να επισημάνουμε ότι 

δεν παρακολουθούνται λογιστικά αφού δεν υπάρχει σχετική αποθήκη. Η ύπαρξη 

παρακαταθήκης χειρουργικών υλικών κρίνεται αναγκαία ώστε να μπορούν να 

αντιμετωπιστούν τα επείγοντα περιστατικά, όμως για την ύπαρξη και το περιεχόμενο της 

παρακαταθήκης κρίνεται αναγκαίο να υπάρχει σχετική έγκριση από το Δ.Σ. καθώς και να 

λειτουργεί η σχετική αποθήκη.  

γ. Δεν μπορέσαμε να διαπιστώσουμε πως γίνεται η τακτοποίηση προς συμφωνία της 

λογιστικής με την φυσική απογραφή των αποθηκών. Από τον έλεγχο των αποθηκών και 

ειδικά των παγίων, της τεχνικής υπηρεσίας, των υλικών οστεοσύνθεσης, της αποθήκης 

αναλώσιμου υγειονομικού και της αποθήκης της γραφικής ύλης διαπιστώσαμε από τα 

βιβλία της κάθε αποθήκης ότι υπάρχουν αποθέματα τα οποία πρέπει να διαγραφούν με 

την προβλεπόμενη διαδικασία καθώς και να διορθωθούν μικροδιαφορές υλικών που 

οφείλονται στην εκ παραδρομής μη αποχρέωση τους από τις αποθήκες, ώστε να 

ταυτίζεται η πραγματική με την λογιστική αποθήκη. 

Προτείνουμε να πραγματοποιηθεί φυσική απογραφή, να εντοπιστούν οι μικροδιαφορές 

και οι λόγοι ύπαρξής τους και αφού λάβει γνώση το Δ.Σ. να τακτοποιηθούν πλήρως τα 

υπόλοιπα των αποθηκών, όπου αυτό απαιτείται και για να μην παρουσιάζεται το φαινόμενο 

αυτό στο μέλλον θα πρέπει οι αποθηκάριοι να διενεργούν μηνιαίες απογραφές ώστε τυχόν 

λάθη να εντοπίζονται και να διορθώνονται άμεσα και γρήγορα προβαίνοντας στις ανάλογες 

χρεώσεις, χωρίς να συσσωρεύονται τυχόν διαφορές στο τέλος της χρήσης, οι οποίες είναι και 

πιο δύσκολο να διορθωθούν, καθώς δεν είναι εύκολο να εντοπιστεί που οφείλονται. 
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9. Απαιτήσεις Νοσοκομείου  

 

α. Δεν  υπολογίζονται  δεδουλευμένοι  τόκοι για τις απαιτήσεις  μέχρι  την  ημερομηνία 

κλεισίματος του ισολογισμού.  

β. Οι απαιτήσεις κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ δεν καταβάλλονται στο Νοσοκομείο αλλά αυτό 

λαμβάνει επιχορήγηση από το Κράτος έναντι των απαιτήσεων που έχει από τον 

ΕΟΠΠΥ και περιοδικά εκδίδονται διαταγές για διαγραφή των σχετικών οφειλών από 

τον λογαριασμό των απαιτήσεων, πράγμα που έχει ως συνέπεια ο λογαριασμός των 

πελατών να μην δείχνει τις πραγματικές απαιτήσεις, γιατί μπορεί να έχουν εισπραχθεί 

οι σχετικές επιχορηγήσεις αλλά δεν έχουν εκδοθεί οι διαταγές που προβλέπουν 

διαγραφή οφειλών, είτε γιατί οι επιχορηγήσεις που λαμβάνονται είναι μεγαλύτερες των 

απαιτήσεων με αποτέλεσμα  να «ωραιοποιείται» το αποτέλεσμα με την ορθή κατά το 

ΠΔ. 146/03 καταχώρηση των επιχορηγήσεων. 

Προτείνουμε το Νοσοκομείο να συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο, το Σ.Ο.Ε.Λ και 

με την ΕΛΤΕ ώστε να αντιμετωπιστεί λογιστικά η ορθή τακτοποίηση του λογαριασμού των 

απαιτήσεων κυρίως από τον ΕΟΠΥΥ, ώστε ο συγκεκριμένος λογαριασμός να δείχνει ανά 

πάσα στιγμή τις πραγματικές απαιτήσεις του Νοσοκομείου. 

 

10. Καθαρή Θέση του Νοσοκομείου  

 

α. Στο Λογαριασμό 40.10 «Καταβλημένο Κεφάλαιο» ορθά έχει καταχωρηθεί  το μέρος της 

καθαρής περιουσίας που σχηματίσθηκε από τις ισχύουσες διατάξεις ποσού 

14.829.400,68 €,  o Λογαριασμός 43 «Επιχορηγήσεις επενδύσεων» ποσού 2.372.995,96 

€ αφορά 2.368.744,83 € επιχορηγήσεις παγίων και 4.251,13 € Δωρεές Παγίων, στον 

λογαριασμό 41.04 «Ειδικά Αποθεματικά» περιέχονται σωρευμένα ποσά ειδικών 

αποθεματικών ύψους 4.879.689,59 € από τα οποία ποσό 4.780.268,07 € αφορά 

χορηγήσεις  βάσει του αρθρ. 27 ν. 3867/2010 για την πληρωμή προμηθευτών για τα έτη 

2007, 2008 και 2009 και διαγραφή απαιτήσεων από τα ασφαλιστικά ταμεία ΙΚΑ, ΟΓΑ, 

ΟΑΕΕ, Οίκος Ναύτου και ΟΠΑΔ και τα υπόλοιπα 99.421,52 € άλλα ειδικά 

αποθεματικά.  

β. Στον λογαριασμό 42.00 «πλεόνασμα εις νέο» μεταφέρεται από τον λογαριασμό 88.99 

«πλεονάσματα προς διάθεση» το τελικό υπόλοιπο που απομένει μετά την διάθεση του 

πλεονάσματος το οποίο ταυτίζεται με το καθαρό αποτέλεσμα χρήσεως του 

Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως το οποίο επηρεάζεται σημαντικά από το 
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κονδύλι «Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης» το οποίο περιλαμβάνει τις επιχορηγήσεις  που 

δίνονται στο Νοσοκομείο για την πληρωμή της τακτικής μισθοδοσίας (ποσού 

22.104.571,07 € βλ. προσάρτημα) και έναντι των απαιτήσεων από ασφαλιστικά ταμεία, 

με αποτέλεσμα να παρατηρείται η εξής στρέβλωση να τηρείται ορθά το Π.Δ. 146/03 

αλλά στην ουσία αλλοιώνεται το πραγματικό αποτέλεσμα χρήσεως το οποίο με την 

μεταφορά του στον λογαριασμό 42.00 «πλεόνασμα εις νέο» των ιδίων κεφαλαίων 

επηρεάζει και τα ίδια κεφάλαια του Νοσοκομείου. Αξίζει να παρατηρήσουμε ότι το 

κονδύλι του Ισολογισμού «αποτελέσματα εις νέο» ποσού 13.006.740,40 €  αποτελεί το 

37%  των ιδίων κεφαλαίων και μέσα σε 3 δύσκολα οικονομικά χρόνια για την χώρα το 

Νοσοκομείο όχι μόνο κάλυψε ελλείμματα 7.456.971,43 € αλλά δημιούργησε και 

πλεόνασμα 13.006.740,40 € όπως φαίνεται και παραπάνω από την συγκεντρωτική 

κατάσταση με τους λογαριασμούς της καθαρής θέσης. 

γ.  Στο προσάρτημα του ισολογισμού γίνεται αναφορά μόνο για το καταβλημένο κεφάλαιο 

και όχι για τα υπόλοιπα κονδύλια των ιδίων κεφαλαίων (επιχορηγήσεις επενδύσεων, 

αποθεματικά, αποτελέσματα εις νέο). 

δ.  Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων στα Νοσοκομεία διαμορφώνονται από διατάξεις νόμων 

και αποφάσεων της διοίκησης καθώς και από τα πλεονάσματα ή ελλείμματα των 

χρήσεων. Το σημαντικό κατά την γνώμη μας σχετικά με τα ίδια κεφάλαια σύμφωνα με 

τα παραπάνω είναι ότι το πλεόνασμα/έλλειμμα που μεταφέρεται ορθά κατά το ΠΔ 

146/03 στον λογαριασμό «αποτελέσματα εις νέο» είναι λογιστικό και όχι πραγματικό 

με αποτέλεσμα να «ωραιοποιούνται» οι οικονομικές καταστάσεις και ως προς το 

αποτέλεσμα και ως προς τα ίδια κεφάλαια.  

Προτείνουμε το Νοσοκομείο να συνεργαστεί με το αρμόδιο Υπουργείο, το Σ.Ο.Ε.Λ και 

με την ΕΛΤΕ, ώστε να αντιμετωπιστεί λογιστικά η «ωραιοποίηση» που δημιουργούν οι 

επιχορηγήσεις στα αποτελέσματα χρήσης και κατ’ επέκταση στα ίδια κεφάλαια του 

Νοσοκομείου. 

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα του Δημόσιου Τομέα τα 

οποία δεν ισχύουν ακόμα στην Ελλάδα, οι επιχορηγήσεις που λαμβάνουν οι οντότητες του 

Δημοσίου Τομέα από το Κράτος καταχωρούνται, απ’ ευθείας σε λογαριασμό της Καθαρής 

Θέσης και όχι στα αποτελέσματα χρήσης. Αυτό γίνεται γιατί κάθε συναλλαγή του νομικού 

προσώπου (Νοσοκομείο) με τον ιδιοκτήτη (Κράτος) είναι συναλλαγή Καθαρής Θέσης και 

συνεπώς καταχωρείται απ’ ευθείας σε λογαριασμό των Ιδίων Κεφαλαίων.  

 

11. Υποχρεώσεις-Προβλέψεις Νοσοκομείου 
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α. Το Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί φορολογικά για την τελευταία δεκαετία και δεν 

υπέπεσε στην αντίληψή μας ότι αντιμετωπίζει ουσιώδη φορολογικά θέματα, ομοίως το 

Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί από το ΙΚΑ τα τελευταία δέκα χρόνια χωρίς όμως να 

μπορούμε να διαβεβαιώσουμε ότι δεν θα υπάρξουν διαφορές σε ενδεχόμενο έλεγχο του 

ΙΚΑ κυρίως για διαδικαστικά θέματα, ανάλογης περίπτωσης με αυτή που εκκρεμεί στο 

Διοικητικό Δικαστήριο σχετικά με τον χρόνο απόδοσης στο ΙΚΑ των κρατήσεων που 

αφορούν υπερωρίες και εφημερίες στην οποία αναφερόμαστε στο φύλλου ελέγχου 

Προσωπικού Μισθοδοσίας. 

β. Το Νοσοκομείο δεν διαθέτει νομική υπηρεσία και δεν έχει μόνο έναν νομικό σύμβουλο, 

για τις νομικές του υποθέσεις συμπεριλαμβανομένων και των υποθέσεων του πρώην 

παραρτήματος ΙΚΑ όπως προκύπτει από το έγγραφο του γραφείου προσωπικού (αρ. 

πρωτ. 2850/2-3-15) οπότε δεν κατέστη δυνατό να εντοπίσουμε τόσο τους νομικούς 

συμβούλους του Νοσοκομείου για να μας διαβεβαιώσουν εγγράφως για το ύψος των 

απαιτήσεων των αντίδικων καθώς και το πιθανό ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το 

Νοσοκομείο με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να υπολογιστούν οι σχετικές 

προβλέψεις που αφορούν τυχόν δικαστικές αποζημιώσεις οι οποίες για να 

υπολογιστούν σύμφωνα με τον νόμο θα πρέπει να βασίζονται σε στοιχεία που θα πρέπει 

να προσκομίσουν οι Νομικοί Σύμβουλοι του Νοσοκομείου για κάθε υπόθεση. 

     Ομοίως καμία πληροφόρηση δεν έχουν λάβει τόσο οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές 

όπως αναφέρουν και στις εκθέσεις τους όσο και οι εξωτερικοί λογιστές του 

Νοσοκομείου.  

Προτείνουμε το Νοσοκομείο να συγκεντρώσει τις νομικές υποθέσεις που το 

απασχολούν, το πολύ σε δύο με τρείς σταθερούς νομικούς συμβούλους, με τους οποίους θα 

υπογραφεί σχετική σύμβαση, που θα περιλαμβάνει και τον όρο παροχής πληροφοριών που 

απαιτούνται από τους λογιστές και τους ελεγκτές, οι οποίοι θα είναι υποχρεωμένοι να 

παρέχουν τα σχετικά στοιχεία που απαιτούνται να βασιστούν, οι μεν λογιστές για να 

υπολογίσουν τις ανάλογες προβλέψεις, οι οποίες θα επηρεάσουν και τα αποτελέσματα των 

χρήσεων και οι δε ελεγκτές για να μπορούν να ελέγξουν την ορθότητα των προβλέψεων που 

υπολογίστηκαν. 

 

12. Λειτουργία Εσόδων  
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Ο εσωτερικός έλεγχος των εσόδων έχει ως σκοπό, να διασφαλίσει ότι όλες οι συναλλαγές 

της παροχής υπηρεσιών, που έχουν πραγματοποιηθεί την τρέχουσα περίοδο έχουν 

καταχωρηθεί στους σχετικούς λογαριασμούς των εσόδων, εξετάζει τη γνησιότητα και την 

ορθότητα των στοιχείων που εκδίδονται, παρακολουθεί αν παρουσιάζονται ορθά οι 

λογαριασμοί στα βιβλία και τέλος διαβεβαιώνει εάν εφαρμόζονται πιστά οι οδηγίες της 

Διοίκησης σχετικά με τα έσοδα. Τα Νοσοκομεία έχουν δύο κύριες πηγές εσόδων, τα 

ασφαλιστικά ταμεία και τους ιδιώτες πελάτες που δεν είναι ασφαλισμένοι. Τα έσοδα του 

Νοσοκομείου προέρχονται από τα νοσήλια των ασθενών (παραμονή στην νοσηλευτική 

μονάδα), τις χρεώσεις των υγειονομικών υλικών και των ιατρικών εξετάσεων που 

απαιτούνται για την περίθαλψή τους. 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήσαμε διαπιστώσαμε ότι οι χρεώσεις στους ασθενείς 

γίνονται σύμφωνα με την νομοθεσία του Κλειστού Ενοποιημένου Νοσηλίου (ΚΕΝ) που 

αναφέρονται στην Υ4α/ 18051/ΦΕΚ 946 Β/27-3-2012 και Υ4α/Οικ. 50142/ΦΕΚ 1474 Β/6-6-

2014, επίσης διαπιστώσαμε ότι κατά την εισαγωγή ζητούνται από τους ασθενείς τα πλήρη 

στοιχεία τους συμπεριλαμβανομένου και του ΑΦΜ.   

Ελέγξαμε τα υπόλοιπα του ισοζυγίου της 31-12-2014 του γενικού καθολικού τα οποία 

συμφωνούν με τα ποσά που αναγράφονται στην κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης της 31-

12-2014, παράλληλα επισκοπήσαμε τους μεταβατικούς λογαριασμούς ενεργητικού και 

παθητικού από το λογιστικό πρόγραμμα του Νοσοκομείου και θεωρούμε ότι τηρείται η αρχή 

της αυτοτέλειας των χρήσεων, ανάλυση των λογαριασμών αυτών υπάρχει στο προσάρτημα 

του ισολογισμού, επίσης στο προσάρτημα του Ισολογισμού γίνεται ταξινόμηση των εσόδων 

σε τακτικά, έκτακτα κλπ. 

 

13. Τμήμα Προσωπικού και Τμήμα Μισθοδοσίας  

 

α. Υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας παρέχει η εταιρεία Γενική Εξυππ Προστασία Α.Ε. 

σύμφωνα με την απόφαση της 11ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 28/5/2015 (ΑΔΑ: 

7ΝΨ246906Ι-3ΟΕ) και επίσης με την απόφαση  της 8 ης Συνεδρίασης του Δ.Σ. στις 

12/07/2012 καθήκοντα γιατρού εργασίας ασκεί ο κ. Ευστράτιος Πλωμαρίτης, 

Διευθυντής της Παθολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου ο οποίος όμως πρέπει να 

αντικατασταθεί επειδή πλέον δεν εργάζεται στο Νοσοκομείο καθώς έχει τοποθετηθεί 

στην θέση του Διοικητή της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας.   

β. Ο  τρόπος απόδειξης  προσέλευσης και αποχώρησης  των  εργαζομένων  γίνεται  με 

υπογραφή σε καταστάσεις, δεν εφαρμόζονται δείκτες απόδοσης των εργαζομένων, 
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γίνεται έλεγχος των αδειών μηχανογραφικά, δεν τηρείται σύστημα αξιολόγησης από το 

2013 έως και σήμερα. 

γ. Από  το  ισοζύγιο  μηνός  Ιουλίου  2015  προκύπτει  ότι  το  χρεωστικό  υπόλοιπο  του 

λογαριασμού 60 «Αμοιβές Προσωπικού» ανέρχεται στο ποσό των 405.300,38 € που 

αφορά μόνο τις μισθοδοσίες επικουρικών ιατρών, σπουδαστών ΟΑΕΔ και ΤΕΙ, 

Υπερωρίες και εφημερίες που πληρώνονται από το Νοσοκομείο βάσει επιχορηγήσεων 

που λαμβάνει και δεν περιλαμβάνει τις μισθοδοσίες του μόνιμου προσωπικού οι οποίες 

μέχρι και τον μήνα Ιούλιο 2015 ανέρχονται σύμφωνα με τα στοιχεία που πήραμε από το 

γραφείο μισθοδοσίας στο ποσό των 9.714.458,32 € με αποτέλεσμα να μην συμφωνεί το 

υπόλοιπο του λογαριασμού 60 με το ποσό όλων των τύπων μισθοδοσίας με τις οποίες 

επιβαρύνθηκε το Νοσοκομείο. 

δ. Για το Νοσοκομείο εκκρεμεί απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 

κατά της απόφασης του τοπικού υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 25ης Μαρτίου να 

επιβληθεί πρόστιμο στο Νοσοκομείο 4.770,13 € λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής 

ασφαλιστικών εισφορών που αφορούσαν εφημερίες και υπερωρίες κατά τους 

ισχυρισμούς του ΙΚΑ.  Η πληρωμή των κρατήσεων της κάθε μισθοδοσίας θα πρέπει να 

καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα του μήνα που αφορά, ειδικά όταν πρόκειται για 

μισθοδοσίες δημοσίων υπαλλήλων η πληρωμή των  χρημάτων και η απόδοση των 

κρατήσεων γίνεται όσον αφορά εφημερίες-υπερωρίες όχι τον μήνα που αφορούν αλλά 

τον μήνα που εγκρίνεται το ένταλμα, απλά το Νοσοκομείο πρέπει να προσκομίσει τα 

θεωρημένα αντίγραφα των συγκεκριμένων ενταλμάτων για να διαγραφεί το πρόστιμο.  

Για τον ανωτέρω λόγω το γραφείο μισθοδοσίας θα πρέπει να κρατά αντίγραφο του 

θεωρημένου εντάλματος από τον Επίτροπο (μέχρι να ελεγχθεί κυρίως από το ΙΚΑ) που 

αφορά υπερωρίες και εφημερίες υπαλλήλων που δεν έχουν ως ασφαλιστικό φορέα το 

δημόσιο αλλά το ΙΚΑ ή άλλα ταμεία ώστε να μπορεί να αιτιολογήσει τον λόγο για τον 

οποίο δεν ταυτίζεται ο μήνας που αφορούν οι υπερωρίες-εφημερίες με τον μήνα που 

αποδίδονται οι κρατήσεις (το δημόσιο έχει υποχρέωση να πληρώσει τις κρατήσεις μέχρι 

το τέλος του μήνα από την έγκριση του εντάλματος).   

ε. Από το δείγμα των 100 ενεργών υπαλλήλων εντοπίσαμε από επαναϋπολογισμούς που 

κάναμε ότι δεν υπολογίζονταν σωστά η μισθοδοσία του υπαλλήλου ΤΕ Λογιστικής Ε.Γ. 

με αριθμό μητρώου υπαλλήλου 1221, πράγμα για το οποίο έφταιγε η παραμετροποίηση 

του προγράμματος που χρησιμοποιεί το Νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η υπεύθυνη εταιρία 

ώστε να προβεί στις κατάλληλες ρυθμίσεις και επαναϋπολογίστηκε ξανά η μισθοδοσία 

του εν λόγω υπαλλήλου καθώς και της υπαλλήλου Υ.Ε. Εργατών με αριθμό μητρώου 
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υπαλλήλου 1346 που ήταν ίδια ακριβώς περίπτωση με του πρώτου υπαλλήλου 

(αφαιρούνταν εκ παραδρομής από το φορολογητέο εισόδημα η κράτηση για διατροφή). 

ζ. Στο προσάρτημα του Ισολογισμού του Νοσοκομείου υπάρχει η παρατήρηση ότι το 

Νοσοκομείο δεν έχει ελεγχθεί κατά την τελευταία δεκαετία, από τις ασφαλιστικές αρχές 

(ΙΚΑ), με συνέπεια να υπάρχει το ενδεχόμενο επιβολής πρόσθετων κρατήσεων και 

προσαυξήσεων κατά το χρόνο που θα γίνει ο έλεγχος. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να 

προσθέσουμε ότι το μηχανογραφικό πρόγραμμα της μισθοδοσίας δεν παρέχει την 

σχετική πληροφόρηση στους υπαλλήλους του τμήματος ως προς την ισχύουσα και 

περίπλοκη εργατική νομοθεσία, με αποτέλεσμα να υπάρχει αδυναμία ελέγχου από τους 

υπαλλήλους ως προς την ορθότητα του υπολογισμού της εκάστοτε μισθοδοσίας αλλά 

και δυσκολία στο να εκπαιδευτεί ένας νέος υπάλληλος στο τμήμα. 

Προτείνουμε την αντικατάσταση του Ιατρού εργασίας κυρίου Πλωμαρίτη Ε. από άλλον 

ιατρό του Νοσοκομείου, την αλλαγή του τρόπου ελέγχου προσέλευσης και αποχώρησης των 

υπαλλήλων κατά την εργασία τους με έναν πιο αξιόπιστο τρόπο, τη σύνδεση του 

προγράμματος της μισθοδοσίας με αυτό της γενικής λογιστικής ώστε ή λογιστικοποίηση της 

μηνιαίας τακτικής μισθοδοσίας να γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα με την 

χρήση γεφυρών. Επίσης προτείνουμε στο πρόγραμμα της μισθοδοσίας να υπάρχει κατάλληλο 

πεδίο από το οποίο θα μπορεί να ενημερωθεί ο εκάστοτε υπάλληλος για την περίπλοκη 

εργατική νομοθεσία που ισχύει για κάθε τύπο υπαλλήλου, τις εκάστοτε αλλαγές ώστε να είναι 

σε θέση να υπολογίσει οποιαδήποτε μισθοδοσία και παράλληλα να μπορεί να ελέγξει αν το 

πρόγραμμα της μισθοδοσίας κάνει λάθη. 

 

14. Φορολογικές Υποχρεώσεις του Νοσοκομείου  

 

Παρόλο που το Νοσοκομείο έχει υποβάλει δηλώσεις Ε9 (αρχικές και διορθωτικές) και 

μέχρι και το έτος 2014 έχει διορθωθεί η εικόνα του Ε9 σε συνεννόηση με τη Δ.Ο.Υ, για τα 

έτη 2015 και 2016 στην εφαρμογή του TAXIS φαίνεται λανθασμένη εικόνα του Ε9 γι’ αυτό 

ενημερώσαμε σχετικά το οικονομικό τμήμα ώστε σε συνεννόηση με την αρμόδια Δ.Ο.Υ να 

γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις οι οποίες και έγιναν. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι οι 

ουσιώδεις διορθώσεις που έγιναν αφορούν διαγραφή ακινήτων από το Ε9, που δεν ανήκουν 

ιδιοκτησιακά στο Νοσοκομείο αφού το Νοσοκομείο βρίσκεται σε διαδικασία διευθέτησης 

προκειμένου να περιέλθει σε αυτό η ιδιοκτησία του οικοπέδου επί της Εθνικής Αντιστάσεως 

αφού με το ΠΔ 155/1985 έγινε συγχώνευση & μετατροπή του Α' Νοσοκομείου ΙΚΑ και του 
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Νοσοκομείου Άγιος Παύλος σε ενιαίο ΝΠΔΔ και υπάχθηκε στις διατάξεις των ΝΔ 2592 & 

1397/8. 

 

15. Τμήμα Πληροφορικής και Πληροφορικά Συστήματα του Νοσοκομείου   

 

α. Λόγω μη ύπαρξης Κανονισμού Λειτουργίας του Νοσοκομείου δεν ορίζεται πως πρέπει 

να λειτουργεί το τμήμα πληροφορικής και τα πληροφοριακά συστήματα, πράγμα που 

σημαίνει ότι δεν ορίζεται με σαφήνεια και αυστηρότητα ο τρόπος και ο χώρος φύλαξης 

των πρωτογενών στοιχείων καθώς και το πώς θα λαμβάνονται αντίγραφα που να 

διασφαλίζουν την συνεχή λειτουργία του Νοσοκομείου.   

β. Παρότι που το υπάρχον πληροφοριακό σύστημα καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του 

Νοσοκομείου στην παρούσα φάση, δεν καλύπτεται από κάποιο επίσημο σχέδιο 

έκτακτης ανάγκης που να υποστηρίζει την επαναφορά και την ανάκτηση στοιχείων από 

διάφορες απώλειες και να διασφαλίζει την συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου. 

Φυσικά το τμήμα διατηρεί back up στους server του Νοσοκομείου, οι οποίοι όμως δεν 

είναι ικανοί να διασφαλίσουν ότι σε ένα έκτακτο γεγονός θα μπορέσει να σωθεί το 

ψηφιακό αρχείο του Νοσοκομείου. Επίσης διαπιστώσαμε ότι το Νοσοκομείο δεν 

διαθέτει σύστημα ασφαλείας firewall, το οποίο προστατεύει από την παράνομη είσοδο 

από το εξωτερικό δίκτυο για το οποίο έχει λάβει γνώση ο Διοικητής του Νοσοκομείου, 

με το υπ’ αριθμ. 6163/27-5-2015 έγγραφο του τμήματος.  

γ. Κάθε υπάλληλος του Νοσοκομείου για να εισέλθει στο πληροφοριακό σύστημα 

χρησιμοποιεί ατομικούς κωδικούς τους οποίους όμως κάποιες φορές για λόγους 

ευκολίας ή ταχύτητας χρησιμοποιούν έστω και για λίγο και άλλοι υπάλληλοι ή 

υπάλληλοι που απασχολούνται για ορισμένο χρόνο (πχ πρακτική άσκηση). 

Ο προϊστάμενος πληροφορικής μας διαβεβαίωσε ότι όλα τα παρακάτω υποσυστήματα  

λειτουργούν πλην του υποσυστήματος ΡΑΧ και για όσα απαιτείται συνδέονται με την γενική 

λογιστική, η αυτόματη ενημέρωση της λογιστικής γίνεται από τον εξωτερικό λογιστή που 

έχει την λογιστική επίβλεψη του Νοσοκομείου το οποίο και διαπιστώσαμε καθώς 

πραγματοποιήθηκε παρουσία μας:  

 

Υποσύστημα διαχείρισης φαρμακείου 
Υποσύστημα διαχείρισης υλικών ιατροβιοτεχνολογίας 

Υποσύστημα διαχείρισης αναλωσίμων υλικών 
Υποσύστημα διαχείρισης ανταλλακτικών και υπηρεσιών 

Υποσύστημα μητρώου παγίων 
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Υποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών 
Υποσύστημα απογευματινών ιατρείων 

Υποσύστημα Τ.Ε.Π – Τ.Ε.Ι. 
 Υποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX 
 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών 
 Υποσύστημα προμηθευτών 

Υποσύστημα μισθοδοσίας 
  

Σχετικά με την ασφάλεια του πληροφοριακού συστήματος προτείνουμε να εγκριθεί από 

το Δ.Σ. η εγκατάσταση συστήματος ασφαλείας firewall, το οποίο θα αποτρέψει πιθανές 

εξωτερικές απειλές που ενδεχομένως να έχουν ως στόχο την καταστροφή του πληροφοριακού 

συστήματος ή την κλοπής προσωπικών δεδομένων ασθενών, επίσης για να μπορέσει να 

διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του  Νοσοκομείου σε περίπτωση ακραίων καταστάσεων, 

που μπορεί να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στο data room, προτείνουμε να λαμβάνεται 

back up στον server και ενός άλλου Nοσοκομείου. Σχετικά με την πρόσβαση στο 

πληροφοριακό σύστημα, προτείνουμε να γίνεται αυστηρά με τους προσωπικούς κωδικούς 

κάθε υπαλλήλου, για μην ανοίγονται νέοι κωδικοί για το προσωρινά απασχολούμενο 

προσωπικό (πρακτική άσκηση) προτείνουμε να υπάρχουν ανάλογοι κωδικοί ανά τμήμα οι 

οποίοι θα είναι σταθεροί και θα τους χρησιμοποιούν μόνο οι προσωρινά απασχολούμενοι.  

Για το ακτινολογικό τμήμα κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση του υποσυστήματος ΡΑΧ.  

Τελειώνοντας, εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας προς τους αρμόδιους υπαλλήλους του 

Νοσοκομείου για την βοήθεια που μας παρείχαν κατά την εκτέλεση της εργασίας μας. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση επί της παρούσας εκθέσεώς μας.  

 

                                                                           Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

                                                                         ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

Στο επόμενο και τελευταίο κεφάλαιο αναπτύσσονται, συμπεράσματα σχετικά με, την 

εφαρμογή της διακυβέρνησης, την λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, της Επιτροπής 

Ελέγχου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την αναγκαία λειτουργία των 

συστημάτων πιστοποίησης ποιότητας υπηρεσιών στα δημόσια Νοσοκομεία, τις  αδυναμίες 

του νομικού και κανονιστικού  πλαισίου που ισχύει για τον εσωτερικό έλεγχο των δημόσιων 

Νοσοκομείων στην Ελλάδα καθώς και τα συμπεράσματα από τον έλεγχο που διενεργήσαμε 

στο Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος». Τέλος παραθέτουμε και τις προτάσεις μας για την μελλοντική 

έρευνα.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 
 

 

7.1 Συμπεράσματα της Διπλωματικής Εργασίας 
 

Για να είναι βιώσιμα τα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης στην σημερινή εποχή, ώστε να 

εξασφαλίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη για όλο το πληθυσμό με βάση την 

κλινική ανάγκη και όχι με την ικανότητα του ασθενούς να πληρώσει, θα πρέπει η διοίκηση 

των Νοσοκομείων να γίνεται σύμφωνα με τις αρχές της διακυβέρνησης η οποία έχει ως 

βασικό σκοπό να διαφυλαχθούν τα συμφέροντα του Νοσοκομείου αλλά και όσον συνδέονται 

με αυτό, έτσι ώστε σε ένα περιβάλλον περιορισμένων πόρων να επιτυγχάνεται μείωση του 

κόστους αλλά και βελτίωση της οικονομικότητας, της αποδοτικότητας, της 

αποτελεσματικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας.  Αν λάβουμε υπόψη μας ότι η 

Διοίκηση (Δ.Σ. και Διοικητής) των Νοσοκομείων στην Ελλάδα είναι εξαρτημένη από την 

εκάστοτε κυβέρνηση και ότι δεν υπάρχει πλαίσιο διακυβέρνησης προσαρμοσμένο στις 

ανάγκες των Νοσοκομείων, μπορούμε εύκολα να διαπιστώνουμε ότι η εφαρμογή των αρχών 

της διακυβέρνησης επαφίεται στην θέληση και την δυνατότητα που έχει κάθε Διοίκηση να τις 

υιοθετήσει. 

Η Επιτροπή Ελέγχου ως ένας από τους βασικούς πυλώνες της διακυβέρνησης 

λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Δ.Σ. σχετικά με τον έλεγχο και την λογοδοσία όλων των 

δραστηριοτήτων και του προσωπικού των Νοσοκομείων. Ασχολείται, με την οργάνωση και 

την λειτουργία του Νοσοκομείου, με τους ελέγχους που διενεργούνται σε αυτό, με την 

χρηματοοικονομική πληροφόρηση, με την συμμόρφωση του προσωπικού στους νόμους και 

τις αποφάσεις της Διοίκησης καθώς και με την διαχείριση των κινδύνων.  Η Επιτροπή πρέπει 

να απαρτίζεται από τρία έως έξι άτομα, τα περισσότερα από τα οποία δεν πρέπει να 

συνδέονται με το Νοσοκομείο με οποιαδήποτε σχέση (ανεξάρτητα), δεν πρέπει να λαμβάνουν 

αποφάσεις γι’ αυτό (εκτελεστά μέλη) και το 1/3 αυτών πρέπει να γνωρίζει λογιστική και 

ελεγκτική ώστε να μειώνονται οι πιθανότητες απάτης και παραποίησης των 

χρηματοοικονομικών αναφορών. Η Επιτροπή πρέπει να δηλώνει στην ετήσια έκθεσή της 

προς το Δ.Σ. ότι έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις με την Διοίκηση και τους Εσωτερικούς 
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Ελεγκτές. Επίσης ο Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. ή ο Αναπληρωτής Διοικητής και 

Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος της Επιτροπής, διότι αν 

συμβαίνει αυτό τότε ο ρόλος της Επιτροπής είναι συμβολικός.  Αν λάβουμε υπόψη μας, ότι η 

Επιτροπή Ελέγχου στα Νοσοκομεία της χώρας σύμφωνα με το υφιστάμενο νομοθετικό 

πλαίσιο απαρτίζεται από δύο μέλη του Δ.Σ. εκ των οποίων το ένα συνήθως είναι ο Διοικητής 

ή ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου ο οποίος είναι και Πρόεδρος της Επιτροπής 

και από τον Εσωτερικό Ελεγκτή ο οποίος είναι ο μόνος που γνωρίζει λογιστική και ελεγκτική 

από τα μέλη της Επιτροπής και τα μέλη του Δ.Σ. και ο οποίος στην ουσία ως μέλος της 

Επιτροπής ελέγχει τον εαυτό του καθώς και ότι η Επιτροπή Ελέγχου δεν δηλώνει σε καμία 

έκθεση της ότι έλεγξε τις οικονομικές καταστάσεις με την Διοίκηση και τους Εσωτερικούς 

Ελεγκτές όπως ορίζουν οι βέλτιστες πρακτικές διεθνώς,  εύκολα συμπεραίνουμε ότι η ύπαρξη 

της είναι συμβολική. 

Η πολυπλοκότητα της λειτουργίας που χαρακτηρίζει ένα Νοσοκομείο υποχρεώνει την 

ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου καθώς με το έργο του υποστηρίζει την Διοίκηση στην λήψη 

αποφάσεων διότι μέσω της παρακολούθησης, της επισκόπησης και της αξιολόγησης των 

δραστηριοτήτων της αναδεικνύει, τις αδυναμίες αλλά και τα ισχυρά του σημεία, τους 

κινδύνους που το απειλούν, την λειτουργία των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (δικλείδων 

ασφαλείας), τον βαθμό τήρησης των νόμων και των κανονισμών που ισχύουν καθώς και αν 

όλα τα τμήματα του Νοσοκομείου τηρούν τις διαδικασίες που προβλέπονται στον 

εγκεκριμένο από το Δ.Σ. Κανονισμό Λειτουργίας του Νοσοκομείου. Ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι αποτελεσματικός όταν λειτουργεί ανεξάρτητα και παράλληλα εποπτεύεται από την 

Επιτροπή Ελέγχου και όχι από τον Διοικητή του Νοσοκομείου. Παρόλο που ο εσωτερικός 

έλεγχος έχει καθιερωθεί στα Νοσοκομεία της χώρας διαπιστώνεται ότι περιορίζεται η 

ανεξαρτησία του για δύο λόγους, πρώτον διότι στην Επιτροπή Ελέγχου συμμετέχει ο ίδιος ο 

ελεγκτής κάτι που αντίκειται στα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και δεύτερον διότι 

απευθύνεται άμεσα στην Διοίκηση του Νοσοκομείου αφού Πρόεδρος της Επιτροπής είναι 

συνήθως ο Διοικητής ή ο Αναπληρωτής Διοικητής τους Νοσοκομείου. 

Για να είναι αποτελεσματικό και αποδοτικό ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου θα πρέπει 

να αναπτύσσει αποτελεσματικούς ελέγχους σε όλες τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου 

ώστε να διαφυλάσσεται η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία και να επιτυγχάνεται 

έτσι, η διαφύλαξη των παγίων περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν στο Νοσοκομείο, ότι οι 

οικονομικές καταστάσεις και οι λοιπές αναφορές είναι αξιόπιστες και απαλλαγμένες από 

ουσιώδη σφάλματα, η τήρηση των νόμων και των αποφάσεων της διοίκησης. Για να μπορεί 

ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου (δικλείδες ασφαλείας), πρώτον να λειτουργεί, δεύτερον να 
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μπορεί να βελτιώνεται και τρίτον να επιτυγχάνει τους στόχους του πρέπει να ενσωματώνεται 

μέσα στις διαδικασίες βάση των οποίων λειτουργούν τα τμήματα του Νοσοκομείου και οι 

οποίες πρέπει να διατυπώνονται γραπτώς, ώστε να είναι γνωστές σε όλο το προσωπικό βάσει 

των οποίων λειτουργούν τα τμήματα αλλά και στους ελεγκτές (εσωτερικούς και εξωτερικούς) 

δουλεία των οποίων είναι να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις τις διοίκησης εφαρμόζονται από 

το προσωπικό καθώς και ότι οι υφιστάμενες δικλείδες ασφαλείας είναι αποτελεσματικές ή 

χρήζουν βελτιώσεων.  Όταν δεν υπάρχει γραπτός Κανονισμός Λειτουργίας, εγκεκριμένος από 

την Διοίκηση που να ορίζει με λεπτομέρεια τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί το 

προσωπικό για την ολοκλήρωση μιας εργασίας και τις αρμοδιότητες που πρέπει να έχει κάθε 

υπάλληλος, υπάρχει ο κίνδυνος και να μην είναι εφικτό να εντοπιστούν λάθη, παραλήψεις και 

ευθύνες όταν κάτι πάει στραβά καθώς και ότι, οι ελεγκτές δεν μπορούν να διαπιστώσουν αν 

τηρούνται οι αποφάσεις της Διοίκησης αφού δεν είναι σε θέση να επαληθεύσουν αν οι 

διαδικασίες που ακολουθεί το προσωπικό είναι αποφάσεις της διοίκησης ή αποφάσεις του 

προσωπικού και επίσης δεν μπορούν να αξιολογήσουν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου 

που πιθανόν να υφίστανται με αποτέλεσμα οι έλεγχοι να πραγματοποιούνται όχι με τα 

«πρέπει» της Διοίκησης αλλά με τα «πρέπει» των ελεγκτών. Οι διοικήσεις των Νοσοκομείων 

που δεν έχουν γραπτό αναλυτικό Κανονισμό Λειτουργίας  για όλες τις δραστηριότητες του 

πρέπει να προβούν άμεσα στην σύνταξή του αφού η ύπαρξή του επιβάλλεται και από την 

ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 25, ν. 4025/11) αλλά και από τους κανόνες που ισχύουν διεθνώς 

για την διακυβέρνηση. 

Τα συστήματα διαχείρισης ολικής ποιότητας βοηθούν στην βελτίωση της οργάνωσης και 

της διοίκησης των Νοσοκομείων μέσα από την απαίτηση παρακολούθησης μετρήσιμων 

στόχων σχετικά με την λειτουργία τους. Το σύστημα ποιότητας στα Νοσοκομεία δεν 

υπεισέρχεται στις ιατρικές αποφάσεις σχετικά με την φροντίδα των ασθενών αλλά μόνο ως 

προς τις διαδικασίες οργάνωσης στις οποίες ενδέχεται να προωθούνται αλλαγές που 

βελτιώνουν τις διαδικασίες και υποκινούν το προσωπικό. Ακόμα και αν κάποια Νοσοκομεία 

είτε λόγω έλλειψης σχετικών κονδυλίων είτε λόγω ακαταλληλότητας των κτιριακών τους 

υποδομών δεν μπορούν να λαμβάνουν επίσημα, διεθνές πιστοποιητικό διαχείρισης ολικής 

ποιότητας για την ποιότητα της λειτουργίας των τμημάτων και γενικά των υπηρεσιών υγείας 

που προσφέρουν θα ήταν σκόπιμο να ενσωματώνουν στον Κανονισμό Λειτουργίας τους τις 

διαδικασίες που ορίζουν τα σχετικά πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας πράγμα που μπορεί να 

γνωστοποιούν στο κοινό πετυχαίνοντας ταυτόχρονα δύο πράγματα, πρώτον ότι εφαρμόζουν, 

έστω και άτυπα τα συστήματα ποιότητας που ισχύουν διεθνώς και δεύτερον καθιερώνουν 
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διαδικασίες (πρότυπα) οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται από το προσωπικό το οποίο και 

ελέγχεται με βάση αυτές. 

Σχετικά με το αν υπάρχουν αδυναμίες στο νομικό και κανονιστικό πλαίσιο βάση του 

οποίου πραγματοποιείται ο εσωτερικός έλεγχος στα Δημόσια Νοσοκομεία συμπεραίνεται ότι 

η εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες υγείας με το άρθρο 25 του ν. 4025/11 

οργανώθηκε όπως τα περισσότερα πράγματα στην Ελλάδα, πολύ πρόχειρα και βεβιασμένα, 

όχι μόνο γιατί ορίστηκαν συγκεκριμένα πρόσωπα που θα μπορούν να ασκούν τα καθήκοντα 

του εσωτερικού ελεγκτή και εξαιρέθηκαν από τα εν λόγο καθήκοντα υπάλληλοι των 

Νοσοκομείων που και τα κατάλληλα προσόντα έχουν για την θέση του εσωτερικού ελεγκτή 

αλλά και γιατί γνωρίζουν πραγματικά πως λειτουργούν τα Νοσοκομεία, τις αδυναμίες τους 

και τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για την βελτίωση της λειτουργίας τους, αλλά και γιατί 

επέβαλε στους εσωτερικούς ελεγκτές του κάθε Νοσοκομείο να είναι και μέλη της Επιτροπής 

Ελέγχου αγνοώντας το γεγονός, ότι έτσι θα ελέγχουν τον εαυτό τους και ότι ως μοναδικοί 

γνώστες της λογιστικής και ελεγκτικής επιστήμης στο επίπεδο της διοίκησης δεν θα 

ελέγχονται από κανέναν, με αποτέλεσμα έτσι να εκμηδενίζεται η ανεξαρτησία του ελεγκτή 

αφού ο ίδιος, πρώτος «καταπατά» τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου αλλά και γιατί 

αυξάνεται ο κίνδυνος να χειραγωγηθούν τα αποτελέσματα των ελέγχων. Άλλη αδυναμία του 

νομικού πλαισίου αποτελεί η απουσία σύνταξης από το Υπουργείο Υγείας ενός 

τυποποιημένου και αναλυτικού Κανονισμού Λειτουργίας τον οποίο θα εφάρμοζαν εν όλο ή 

εν μέρει ανάλογα με το μέγεθος τους όλα τα Νοσοκομεία πράγμα που θα βοηθούσε και στην 

τυποποίηση των ελέγχων, έτσι σήμερα δεν θα παρατηρούνταν το φαινόμενο, άλλα 

Νοσοκομεία είτε να συντάσσουν σύμφωνα με τα δικά τους πρότυπα ελλείπεις Κανονισμούς 

είτε να μην έχουν συντάξει ακόμα δυσκολεύοντας έτσι τόσο την τυποποίηση των ελέγχων, 

όσο και την βελτίωση των Κανονισμών και ως προς το περιεχόμενο των διαδικασιών αλλά 

και ως προς την αξιολόγηση και βελτίωση του υφιστάμενου συστήματος εσωτερικού ελέγχου 

(δικλείδων ασφαλείας). Άλλη αδυναμία εντοπίζεται στο γεγονός ότι η επιλογή του 

εσωτερικού ελεγκτή γίνεται με μειοδοτικό διαγωνισμό που έχει ως μοναδικό κριτήριο την 

χαμηλότερή τιμή με αποτέλεσμα αυτό τις περισσότερες φορές να έχει συνέπειες στην 

ποιότητα των ελέγχων το οποίο αντανακλάτε είτε με την μειωμένη συχνότητα της παρουσίας 

του ελεγκτή στο Νοσοκομείο είτε στο ρηχό περιεχόμενο των εκθέσεων του ελεγκτή. 

Τέλος θα πρέπει να επισημάνουμε τον κίνδυνο «χαλάρωσης» των εσωτερικών ελέγχων 

λόγω της ανυπαρξίας ποιοτικού ελέγχου των σχετικών εκθέσεων, καθώς δεν εφαρμόζεται το 

Διεθνές Πρότυπο Εσωτερικού Ελέγχου 1312 «Εξωτερικές επιβεβαιώσεις» μιας και η 

Επιτροπή που συστάθηκε στο Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη και την διασφάλιση της 
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ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου με σκοπό τον ποιοτικό έλεγχο των εκθέσεων των 

εσωτερικών ελεγκτών δεν έχει λειτουργήσει ακόμη. 

Στον εσωτερικό έλεγχο που διενεργήσαμε στο Γ.Ν.Θ Άγιος Παύλος αφού λάβαμε υπόψη 

μας το διεθνές πλαίσιο που προτείνετε για την διενέργεια εσωτερικού ελέγχου, τα Διεθνή 

Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και το εγχώριο πλαίσιο οργανώσαμε και σχεδιάσαμε ένα 

αναλυτικό και διευρυμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί 

άμεσα σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο καθώς είναι απαλλαγμένο από τις αδυναμίες του 

εγχώριου πλαισίου, διευρύνει και καθορίζει συγκεκριμένες διαδικασίες που πρέπει να 

διενεργούνται στα πλαίσια του εσωτερικού ελέγχου. Το πρότυπο αυτό πλαίσιο εσωτερικού 

ελέγχου που προτείνεται και το οποίο αναλύεται σε σχετικό κεφάλαιο εφαρμόστηκε  

πρακτικά στο Γ.Ν.Θ Άγιος Παύλος ύστερα από σχετική έγκριση που λάβαμε από το Δ.Σ. του 

Νοσοκομείου και καταλήξαμε σε σημαντικές διαπιστώσεις σύμφωνα με τις οποίες 

διατυπώσαμε τις προτάσεις μας στην Διοίκηση για βελτίωση.  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου 

πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα για τη διευθέτηση των σημαντικών θεμάτων που έχουν να 

κάνουν με τα πάγια, τις αποθήκες, το μηνιαίο κλείσιμο των βιβλίων, την δημιουργία 

Κανονισμού Λειτουργίας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.  Παράλληλα θα πρέπει να δοθεί 

ιδιαίτερη προσοχή στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων οι οποίες κατά την γνώμη 

μας παρουσιάζουν ουσιώδεις ανακρίβειες όχι λόγω σφάλματος ή λανθασμένης εφαρμογής 

του ΠΔ 146/03 αλλά λόγω της μη ορθής λογιστικής απεικόνισης ιδιαίτερων λογιστικών 

γεγονότων (επιχορηγήσεων, απαιτήσεων, προβλέψεων, ιδίων κεφαλαίων) για τα οποία 

απαιτείται κατά την γνώμη μας ιδιαίτερη λογιστική αντιμετώπιση ώστε οι οικονομικές 

καταστάσεις να απεικονίζουν την πραγματική οικονομική κατάσταση του Νοσοκομείου. Για 

να καθοριστεί ένας διαφορετικός τρόπος καταχώρησης των ιδιαίτερων λογιστικών γεγονότων 

που να μην προκαλούν ουσιώδεις ανακρίβειες στις οικονομικές καταστάσεις θα πρέπει το 

Νοσοκομείο να συνεργαστεί με το Υπουργείο Υγείας, το Σώμα Ορκωτών Λογιστών 

Ελεγκτών και την ΕΛΤΕ για την έκδοση σχετικών γνωμοδοτήσεων. Επίσης το προσάρτημα 

θα πρέπει να είναι πιο λεπτομερές και αναλυτικό ώστε να παρέχεται περισσότερη 

πληροφόρηση σχετικά με τα κονδύλια του Ισολογισμού. Τέλος θα ήθελα για ακόμα μία φορά 

να επισημάνω στα μέλη του Δ.Σ. τα οποία έχουν την κύρια ευθύνη της λειτουργίας του 

Νοσοκομείου, στους Ορκωτούς Λογιστές Ελεγκτές στους Εσωτερικούς Ελεγκτές και σε 

όσους υπογράφουν τις Οικονομικές Καταστάσεις του Νοσοκομείου και δεν γνωρίζουν 

λογιστική και ελεγκτική ότι πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους κινδύνους στους οποίους 

εκτίθενται οι ίδιοι και το Νοσοκομείο καθώς και τις συνέπειες που ενδεχομένως να έχουν 
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μελλοντικά αν δεν λάβουν σοβαρά υπόψη τους όλα όσα αναδείχθηκαν και επισημάνθηκαν 

στην παρούσα διπλωματική εργασία. 

 

 

7.2 Θεματικές Περιοχές Μελλοντικής Έρευνας 
 

Αντικείμενο για μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να αποτελέσει η μελέτη της περίπτωσης να 

υιοθετηθεί ένα πλήρες και ενιαίο μηχανογραφικό πρόγραμμα τύπου TAXIS στο Υπουργείο 

Υγείας και κάθε Νοσοκομείο να είναι συνδεδεμένο με αυτό ως υποκατάστημα με 

αποτέλεσμα οποιαδήποτε λογιστική πράξη ή λογιστικό γεγονός που καταχωρείται στο 

Νοσοκομείο να φαίνεται σε πραγματικό χρόνο στο Υπουργείο. Με αυτό τον τρόπο και 

λιγότερο προσωπικό θα απαιτείται για την διεκπεραίωση όλων των εργασιών και το 

μηχανογραφικό πρόγραμμα που θα χρησιμοποιείται θα είναι τυποποιημένο για όλα τα 

Νοσοκομεία επομένως όλοι οι χρήστες, προσωπικό, λογιστές και ελεγκτές θα γνωρίζουν να 

το χρησιμοποιούν, θα είναι διασφαλισμένη η συνέχιση της λειτουργίας του Νοσοκομείου σε 

περίπτωση ακραίων καταστάσεων αφού Backup θα υπάρχει πέραν του Νοσοκομείου και στο 

Υπουργείο, δεν θα απαιτείται πλέον η χρήση του ΕSYnet αφού όλα τα στοιχεία θα είναι 

διαθέσιμα άμεσα προς χρήση. Με όμοιο τρόπο θα έπρεπε και όλες οι μισθοδοσίες να 

υπολογίζονται επίσης σε κεντρικό επίπεδο ώστε να απαιτείται απασχόληση εξίσου λιγότερου 

προσωπικού. Σκοπός όλων των ανωτέρω είναι να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο το 

Υπουργείο τι πραγματικά συμβαίνει σε όλα τα Νοσοκομεία αλλά και για να μπορεί να 

συντάξει ενοποιημένο Ισολογισμό αφού το Υπουργείο και όλα τα Νοσοκομεία αποτελούν 

μορφή οριζόντιου ομίλου (Λουμιώτης, 2012) γιατί  όλα βρίσκονται υπό ενιαία διεύθυνση (το 

Υπουργείο) αλλά και γιατί τα Διοικητικά Συμβούλια και οι Διοικητές των Νοσοκομείων 

διορίζονται από το Υπουργείο Υγείας. Όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξεταστούν στην βάση 

ότι το Υπουργείο θα προχωρήσει και στην κατάργηση του Δημοσίου Λογιστικού αφού αυτή 

την στιγμή τα Νοσοκομεία χρησιμοποιούν ταυτόχρονα δύο λογιστικά συστήματα το Δημόσιο 

Λογιστικό (απλογραφικό) και το ΠΔ 146/03 (διπλογραφικό).  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

 
Πίνακας 1: Τα 10 Χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης,  

(Πηγή: GOOD GOVERNANCE HANDBOOK 2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Καλή 
Διακυβέρνηση

Σαφήνεια του 
σκοπού, των 

ρόλων και της 
συμπεριφοράς

Εφαρμογή των 
αρχών

Ηγεσία και 
στρατηγική 
κατεύθυνση 

Αποτελεσματικές 
εξωτερικές σχέσεις      

με τους 
ενδιαφερόμενους, 

τους ασθενείς και την 
κοινωνία 

Αποτελεσματικές 
εσωτερικές σχέσεις 

Διαφάνεια και 
δημοσιοποίηση 

εκθέσεων

Συστήματα και δομές 
ως προς την ποιότητα 

και την ασφάλεια 
σημαντικών θεμάτων

Πρόκληση ως προς 
την υλοποίηση 

συμφωνηθέντων 
αποτελεσμάτων 

Κίνδυνος και 
συμμόρφωση

Αποτελεσματική 
οργάνωση που 
προσθέτει αξία
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Πίνακας 2:  Σχηματική απεικόνιση του οριζόντιου ελέγχου  

(Πηγή: Βαρβατσουλάκης, 2002) 

 
 
 

 Πίνακας 3:  Σχηματική απεικόνιση του κάθετου ελέγχου 

 (Πηγή: Βαρβατσουλάκης, 2002) 
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Πίνακας 4: Κώδικας Δεοντολογία Εσωτερικών Ελεγκτών.  

(Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013) 

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ 

ΑΡΧΕΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 

1. Η ακεραιότητα των εσωτερικών 
ελεγκτών θεμελιώνει την 
εμπιστοσύνη και αποτελεί τη βάση 
για την στήριξη της κρίσης τους 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

1.1 Θα ασκούν την εργασία τους με εντιμότητα, επιμέλεια και υπευθυνότητα. 
1.2  Θα τηρούν τους νόμους και θα προβαίνουν στις κοινοποιήσεις που απαιτούνται από 

την νομοθεσία και το επάγγελμα. 
1.3 Δεν θα εμπλέκονται συνειδητά ως μέλη, σε οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα, 

ούτε θα εμπλέκονται σε πράξεις ατιμωτικές για το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή 
ή για τον οργανισμό. 

1.4 Θα σέβονται και θα συμβάλουν στους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς 
του οργανισμού. 

2. Οι εσωτερικοί ελεγκτές κατά τη 
συγκέντρωση αξιολόγηση και 
κοινοποίηση των πληροφοριών για 
την δραστηριότητα ή τη διαδικασία 
που εξετάζουν επιδεικνύουν το 
υψηλότερο επίπεδο 
αντικειμενικότητας  

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

2.1 Δεν θα συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δραστηριότητα ή δεν θα συνάπτουν σχέσεις που 
ενδέχεται να βλάψουν ή να θεωρείται ότι βλάπτουν την αμερόληπτη εκτίμησή τους. 
Συμπεριλαμβάνονται οι δραστηριότητες ή οι σχέσεις εκείνες οι οποίες ενδέχεται να 
συγκρούονται με τα συμφέροντα του οργανισμού. 

2.2 Δεν θα αποδέχονται οτιδήποτε μπορεί να βλάψει ή να θεωρείται ότι βλάπτει την 
επαγγελματική τους εκτίμηση. 

2.3 Θα κοινοποιούν όλες τις σημαντικές πληροφορίες που τους γνωστοποιούνται και 
ενδέχεται να παραποιήσουν, εάν δεν κοινοποιηθούν, την έκθεση των υπό έλεγχο 
δραστηριοτήτων. 

 

3. Εμπιστευτικότητα. Οι εσωτερικοί 
ελεγκτές σέβονται την αξία και την 
κυριότητα της πληροφόρησης που 
λαμβάνουν  και δεν κοινοποιούν 
πληροφορίες χωρίς να έχουν 
κατάλληλη εξουσιοδότηση, εκτός εάν 
υπάρχει νομική ή επαγγελματική 
υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

3.1 Θα είναι συνετοί στην χρήση και προστασία  των πληροφοριών που αποκτούν κατά τη 
διάρκεια άσκησης των καθηκόντων τους. 

3.2 Δεν θα χρησιμοποιούν πληροφορίες για προσωπικό κέρδος ή κατά τρόπο αντίθετο με 
τη νομοθεσία ή επιβλαβή για τους νόμιμους και ηθικούς αντικειμενικούς σκοπούς του 
οργανισμού. 

 

4. Επάρκεια. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
χρησιμοποιούν τις γνώσεις, τις 
δεξιότητες και την εμπειρία που 
απαιτούνται για την παροχή 
υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου 

 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές: 

4.1 Θα ασχολούνται μόνο με εκείνες τις υπηρεσίες για τις οποίες διαθέτουν τις αναγκαίες 
γνώσεις, δεξιότητες και εμπειρία. 

4.2 Θα παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 

4.3 Θα βελτιώνουν συνεχώς την επάρκεια, την αποτελεσματικότητα και την ποιότητα των 
υπηρεσιών τους. 
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Πίνακας 5: Τα “πρέπει” του Εσωτερικού Ελέγχου.  

(Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Υποχρεωτική 
Καθοδήγηση  

(τα "πρέπει" του 
εσωτερικού ελέγχου)

Ορισμός Εσωτερικού 
Ελέγχου

Ορίζει τον θεμελιώδη 
σκοπό, την φύση και το 
εύρος εφαρμογής του 
εσωτερικού ελέγχου

Κώδικας 
Δεοντολογίας

Ορίζει  τις αρχές 
(ελάχιστες απαιτήσεις) 
και τις προσδοκίες που 
πρέπει να κυριαρχούν 

κατά την διεξαγωγή 
του εσωτερικού 

ελέγχου

Διεθνή Πρότυπα για 
την Επαγγελματική 

Εφαρμογή του 
Εσωτερικού Ελέγχου

Επικεντρώνονται σε 
αρχές και στο πλαίσιο 
για την εκτέλεση και 
την προώθηση του 

εσωτερικού ελέγχου. 
Περιγράφουν τις 

βασικές απαιτήσεις για 
την πρακτική 

εφαρμογή και την 
αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας 
του και αναπτύσουν 
επεξηγήσεις για την 

αποσαφήνιση όρων ή 
εννοιών που 

αναφέρονται στις 
απαιτήσεις για την για 

την επαγγελεματική 
πρακτική
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Πίνακας 6: Τα “συνίσταται” του Εσωτερικού Ελέγχου.  

(Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Συνιστώμενη  Καθοδήγηση  

(τα "συνίσταται" του εσωτερικού ελέγχου)

Διευκρινιστικά 
Έγγραφα

Βοηθούν στην 
κατανοήση θεμάτων, 

διακυβέρνησης, 
κινδύνου ή 

συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου 

καθώς και στην 
οριοθέτηση ρόλων 

και καθηκόντων 
σχετικά με τον 

εσωτερικό έλεγχο

Συμβουλευτικές 
Οδηγίες

Βοηθούν τους εσωτερικούς 
ελεγκτές στην εφαρμογή 

του Ορισμού του 
Εσωτερικού Ελέγχου, του 
Κώδικα Δεοντολογίας και 

των Προτύπων προάγοντας 
βέλτιστες πρακτικές, 

οριοθετούν την 
προσέγγιση , τις 

μεθοδολογίες και τα πεδία 
ενδιαφέροντος του 

ελέγχου χωρίς να κάνουν 
αναλυτική αναφορά σε 

διεργασίες και 
διαδικασίες,, 

συμπεριλαμβάνουν 
οδηγίες, αναφορές, νομικά 

και κανονιστικά θέματα

Οδηγοί Πρακτικής 
Εφαρμογής

Επικεντρώνονται σε 
αρχές και στο πλαίσιο 

για την εκτέλεση και την 
προώθηση του 

εσωτερικού ελέγχου. 
Περιγράφουν τις 

βασικές απαιτήσεις για 
την πρακτική εφαρμογή 
και την αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητας 
του και αναπτύσουν 
επεξηγήσεις για την 

αποσαφήνιση όρων ή 
εννοιών που 

αναφέρονται στις 
απαιτήσεις για την για 

την επαγγελεματική 
πρακτική
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Πίνακας 7: Οι κατηγορίες των Διεθνών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου 

 (Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.  Τα Πρότυπα Διεξαγωγής 
τα οποία περιγράφουν τη 

μεθοδολογία και την φύση 
των υπηρεσιών του 

Εσωτερικού Ελέγχου και 
παρέχουν ταυτόχρονα και 

τα ποιοτικά κριτήρια για την 
αξιολόγηση των υπηρεσιών 

του

1. Τα Πρότυπα 
Χαρακτηριστικών, τα 
οποία αναφέρονται 
στα χαρακτηριστικά 
των οργανισμών και 

των ελεγκτών που 
διεξάγουν τον 

Εσωτερικό Έλεγχο 
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Πίνακας 8: Πρότυπα Χαρακτηριστικών 
(Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013; NCA Self-Study Committee, 

2014). 

1000 
1000.Α1 
1000.C1 

Σκοπός, Δικαιοδοσία και Ευθύνη 

O σκοπός, η δικαιοδοσία, η φύση των υπηρεσιών διαβεβαίωσης και των συμβουλευτικών υπηρεσιών 
και η ευθύνη λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καθορίζονται επίσημα σε έναν 
κανονισμό εσωτερικού ελέγχου που να έχει συνταχθεί σύμφωνα με τον ορισμό του εσωτερικού 
ελέγχου, τον κώδικα δεοντολογίας και τα πρότυπα και να είναι εγκεκριμένος από το συμβούλιο 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1000-1 ~ Κανονισμός Εσωτερικού Ελέγχου 
 

1010 
Αναφορά της φύσης του Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας 
και των Προτύπων στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου 

Στον κανονισμό εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζεται με σαφήνεια η υποχρεωτική φύση του 
Ορισμού Εσωτερικού Ελέγχου, του Κώδικα Δεοντολογίας και των Προτύπων για τα οποία ο 
επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά με τη διοίκηση και το συμβούλιο. 

 

1100 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου και οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διακατέχονται από 
ανεξαρτησία και αντικειμενικότητα κατά την εκτέλεση του έργου τους  

 

1110 
1110.Α1 Οργανωσιακή Ανεξαρτησία 

Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε εκείνο το επίπεδο της 
ιεραρχίας του οργανισμού το οποίο να επιτρέπει στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου να μπορεί να 
ανταποκριθεί στις ευθύνες της και πρέπει να επιβεβαιώνει στο συμβούλιο τουλάχιστον μία φορά το 
χρόνο για την οργανωσιακή ανεξαρτησία της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου η οποία πρέπει να 
είναι ελεύθερη από κάθε παρέμβαση κατά την εκτέλεση των εργασιών και την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1110-1 ~ Οργανωσιακή Ανεξαρτησία 
 

1111 Άμεση σχέση με το Συμβούλιο 

Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να έχει άμεση επικοινωνία και συνεργασία με το 
συμβούλιο. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1111-1 ~ Άμεση σχέση με το Συμβούλιο 

 

1120 Ατομική Αντικειμενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν στάση αμερόληπτη και απροκατάληπτη και να αποφεύγουν 
συγκρούσεις συμφερόντων που μπορεί να προκληθούν από προσωπικά ή επαγγελματικά συμφέροντα.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1120-1 ~ Ατομική Αντικειμενικότητα 



237 
 

 

1130 
1130.Α1 
1130.Α2 
1130.C1 
1130.C2 

Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειμενικότητας 

Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειμενικότητα παρεμποδίζονται πραγματικά ή φαινομενικά, οι λόγοι 
της παρεμπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα αρμόδια όργανα. Η φύση (η μορφή) της 
κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της παρεμπόδισης.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές ενώ πρέπει να 
αποφεύγουν την αξιολόγηση λειτουργιών για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν μπορούν να 
παρέχουν συμβουλευτικές οδηγίες λειτουργιών για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1130-1       ~ Παρεμπόδιση Ανεξαρτησίας ή                 
                                                                           Αντικειμενικότητας 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1130.Α1-1 ~ Αξιολόγηση λειτουργιών για τις οποίες οι     
                                                                           εσωτερικοί ελεγκτές ήταν υπεύθυνοι στο   
                                                                           παρελθόν 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1130.Α2-1 ~ Η ευθύνη του εσωτερικού ελεγκτή για άλλες       
                                                                           (μη ελεγκτικές) λειτουργίες 

 

1200 Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Τα έργα που ανατίθενται στον εσωτερικό έλεγχο πρέπει να εκτελούνται με επαγγελματική επάρκεια 
και δέουσα επαγγελματική επιμέλεια. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1200-1 ~ Επαγγελματική Επάρκεια και Δέουσα  
                                                                     Επαγγελματική Επιμέλεια 

 

1210 
1210.Α1 
1210.Α2 
1210.Α3 
1210.C1 

Επαγγελματική Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές ατομικά και η λειτουργία (μονάδα) εσωτερικού ελέγχου συλλογικά πρέπει να 
διαθέτουν ή να αποκτούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για 
την εκπλήρωση των ατομικών τους καθηκόντων και των συλλογικών της υποχρεώσεων και όταν 
στερούνται των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των λοιπών ικανοτήτων που απαιτούνται για την 
εκτέλεση του συνόλου ή μέρους του έργου πρέπει να λαμβάνουν επαρκείς συμβουλές και βοήθεια και 
να μην αναλαμβάνουν συμβουλευτικά έργα.   Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να έχουν επαρκείς 
γνώσεις για να μπορούν να αξιολογούν τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο διαχείρισής του, καθώς και 
τις βασικές γνώσεις για τους κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου των πληροφοριακών 
συστημάτων όπως και των διαθέσιμων ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στην τεχνολογία για να 
μπορούν να εκτελούν τις εργασίες που τους ανατίθενται. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1210-1       ~ Επαγγελματική Επάρκεια 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1210.Α1-1 ~ Συνεργασία με παρόχους Εξωτερικών      
                                                                           Υπηρεσιών για την Υποστήριξη ή Ενίσχυση 
                                                                           της λειτουργίας του εσωτερικού Ελέγχου 
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1220 
1220.Α1 
1220.Α2 
1220.Α3 
1220.C1 

Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρμόζουν την επιμέλεια και τις δεξιότητες ενός εύλογα συνετού 
και ικανού εσωτερικού ελεγκτή λαμβάνοντας υπόψη, την έκταση των εργασιών που πρέπει να 
εκτελέσουν, τη πολυπλοκότητα, ουσιαστικότητα ή σημαντικότητα των θεμάτων στα οποία θα 
εφαρμοστούν οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
διακυβέρνησης της διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, την πιθανότητα 
να συμβούν λάθη, απάτες ή μη συμμόρφωση καθώς και το κόστος του ελέγχου σε σχέση με το πιθανό 
όφελος. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να επαγρυπνούν ώστε να είναι σε θέση να εντοπίσουν τους 
κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν τους αντικειμενικούς σκοπούς, τις λειτουργίες ή τους 
πόρους. Η δέουσα επαγγελματική επιμέλεια δεν υπονοεί το αλάθητο ούτε εγγυάται τον εντοπισμό 
όλων των σημαντικών κινδύνων. Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να δείχνουν την δέουσα 
επαγγελματική επιμέλεια όταν διενεργούν συμβουλευτικό έργο και να εξετάζουν τη δυνατότητα 
χρήσης ελεγκτικών τεχνικών που στηρίζονται στην τεχνολογία και στην ανάλυση δεδομένων.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1220-1 ~ Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια 
 

1230 Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες 
τους μέσω της συνεχούς επαγγελματικής επιμόρφωσης 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1230-1 ~ Συνεχής Επαγγελματική Επιμόρφωση 

 

1300 Προγραμματισμός Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα πρόγραμμα 
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας το οποίο πρέπει να είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο που να 
δίνεται η δυνατότητα να εκτιμηθούν, ο βαθμός συμμόρφωσης της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου με τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου και τα πρότυπα, ο βαθμός τήρησης από τους 
εσωτερικούς ελεγκτές του Κώδικα Δεοντολογίας, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα της 
λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και να εντοπιστούν τομείς που χρήζουν βελτίωσης.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1300-1 ~ Προγραμματισμός Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης  
                                                                     Ποιότητας 

 

1310 Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Στο πρόγραμμα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαμβάνονται αξιολογήσεις 
τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό του οργανισμού. 

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1310-1 ~ Απαιτήσεις του Προγράμματος Διαβεβαίωσης και  
                                                                     Βελτίωσης Ποιότητας 

 

 

 



239 
 

1311 Εσωτερικές Αξιολογήσεις 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν την διαρκή παρακολούθηση της απόδοσης 
της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου και περιοδικές αυτό-αξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτομα 
εντός του οργανισμού που έχουν επαρκή γνώση της πρακτικής του εσωτερικού ελέγχου.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1311-1 ~ Εσωτερικές Αξιολογήσεις 

 

1312 Εξωτερικές Αξιολογήσεις 

Οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διενεργούνται τουλάχιστον μία φορά κάθε πέντε χρόνια από 
ένα πιστοποιημένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή ομάδα αξιολόγησης εκτός του οργανισμού.  Ο 
επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να συζητά με το συμβούλιο σχετικά με την μορφή και τη 
συχνότητα διεξαγωγής εξωτερικών αξιολογήσεων καθώς και για τα προσόντα του εξωτερικού 
αξιολογητή ή της ομάδας αξιολόγησης συμπεριλαμβανομένων των πιθανών συγκρούσεων 
συμφερόντων 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1312-1 ~ Εξωτερικές Αξιολογήσεις 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1312-2 ~ Εξωτερικές Αξιολογήσεις: Αυτό-αξιολόγηση με  
                                                                     Ανεξάρτητη Επικύρωση 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1312-3 ~ Εξωτερικές Αξιολογήσεις : Ανεξαρτησία των                
                                                                     Εξωτερικών Αξιολογητών στον Ιδιωτικό Τομέα  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1312-4 ~ Εξωτερικές Αξιολογήσεις: Ανεξαρτησία των  
                                                                     Εξωτερικών Αξιολογητών στον Δημόσιο Τομέα 

 

1320 Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραμμα Διαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσματα του προγράμματος 
διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συμβούλιο 

 

1321 Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε Σύμφωνα με τα Πρότυπα» 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου μπορεί να αναφέρει ότι οι εργασίες της λειτουργίας εσωτερικού 
ελέγχου «διενεργήθηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του 
Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο όταν τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος διαβεβαίωσης 
και βελτίωσης της ποιότητας αποδεικνύουν κάτι τέτοιο.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 1321-1 ~ Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε Σύμφωνα με τα  
                                                                     Πρότυπα» 

 

1322 Αποκάλυψη της μη Συμμόρφωσης 

Όταν υφίσταται μη συμμόρφωση με τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας 
ή τα Πρότυπα και αυτό επηρεάζει το συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες λειτουργίας του 
εσωτερικού ελέγχου τότε ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τη μη 
συμμόρφωση και τις επιπτώσεις της στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο  
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Πίνακας 9:  Πρότυπα Διεξαγωγής 
(Πηγή: Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2013; NCA Self-Study Committee, 

2014). 

 

2000 Διαχείριση της Λειτουργίας Εσωτερικού Ελέγχου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τη λειτουργία του 
εσωτερικού ελέγχου πράγμα που επιτυγχάνεται, όταν τα αποτελέσματα της λειτουργίας συμβαδίζουν 
με τον σκοπό και την ευθύνη που αναφέρονται στον κανονισμό λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου, 
όταν η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου συμμορφώνεται με τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου 
και τα Πρότυπα και όταν τα άτομα που συμμετέχουν στη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου 
συμμορφώνονται με τον Κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι η 
λειτουργία προσθέτει αξία στον οργανισμό πράγμα που επιτυγχάνεται όταν η λειτουργία παρέχει 
συναφή και αντικειμενική διαβεβαίωση και συμβάλλει στην αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα 
των διαδικασιών διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και εσωτερικού ελέγχου. 
 

2010 
2010.Α1 
2010.Α2 
2010.C1 

Προγραμματισμός 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει το πρόγραμμα ελέγχων με βάση την 
εκτίμηση  κινδύνων η οποία πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο και αφού ληφθεί 
υπόψη και η άποψη της ανώτερης διοίκησης και του συμβουλίου, καθώς και η διενέργεια 
συμβουλευτικών έργων με σκοπό να προσδιορίσει τις προτεραιότητες της λειτουργίας του εσωτερικού 
ελέγχου, σύμφωνα με τους σκοπούς του οργανισμού 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2010-1 ~ Σύνδεση του Προγράμματος Ελέγχων με τους    
                                                                     κινδύνους και την Έκθεση σε Αυτούς    
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2010-2 ~ Χρήση της διαδικασίας Διαχείρισης Κινδύνων        
                                                                     στον Προγραμματισμό του Εσωτερικού Ελέγχου 

 

2020 Κοινοποίηση και Έγκριση 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τον σχεδιασμό και τις απαιτήσεις πόρων της 
λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου, στην ανώτερη διοίκηση και στο συμβούλιο συμπεριλαμβανομένων 
και των σημαντικών ενδιάμεσων μεταβολών για επισκόπηση και έγκριση. Επίσης πρέπει να 
κοινοποιεί και τις επιδράσεις που μπορεί να έχει ο περιορισμός των πόρων.   
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2020-1 ~ Κοινοποίηση και Έγκριση 

 

2030 Διαχείριση Πόρων 

Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι πόροι του εσωτερικού ελέγχου, 
είναι κατάλληλοι ώστε να μπορούν να αποκτηθούν οι απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και λοιπές 
ικανότητες, είναι επαρκείς ποσοτικά και αξιοποιούνται αποτελεσματικά με τον βέλτιστο τρόπο ώστε 
να επιτυγχάνεται το εγκεκριμένο πρόγραμμα. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2030-1 ~ Διαχείριση Πόρων 
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2040 Πολιτικές και διαδικασίες 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να καταρτίζει τις πολιτικές και τις διαδικασίες ανάλογα με 
το μέγεθος και τη δομή της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου καθώς επίσης και από την 
πολυπλοκότητα των εργασιών του. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2040-1 ~ Πολιτικές και διαδικασίες 

 

2050 Συντονισμός 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να μοιράζεται πληροφορίες και να συντονίζει τις 
δραστηριότητες με άλλους εσωτερικούς και εξωτερικού παρόχους διαβεβαίωσης και συμβουλευτικών 
υπηρεσιών (π.χ Ορκωτούς Ελεγκτές, Πραγματογνώμονες) έτσι ώστε να εξασφαλίζει την κατάλληλη 
κάλυψη και να ελαχιστοποιεί την επανάληψη των εργασιών. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2050-1 ~ Συντονισμός 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2050-2 ~ Χάρτες Διαβεβαίωσης 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2050-3 ~ Εμπιστοσύνη στην Εργασία άλλων παρόχων  
                                                                     διαβεβαίωσης 

 

2060 Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την Ανώτερη Διοίκηση 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει περιοδικά στα πλαίσια του σκοπού, της 
δικαιοδοσίας και της ευθύνης της λειτουργίας και της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου αναφορά 
στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο παραθέτοντας τους σημαντικούς κινδύνους, τους κινδύνους 
απάτης, θέματα που αφορούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου, την εταιρική διακυβέρνηση και 
άλλα θέματα που είναι απαραίτητα ή έχουν ζητηθεί από την ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2060-1 ~ Υποβολή Αναφοράς στο Συμβούλιο και την  
                                                                     Ανώτερη Διοίκηση 

 

2070 
Πάροχος Εξωτερικών Υπηρεσιών και Οργανωσιακή Ευθύνη για τον Εσωτερικό 
Έλεγχο 

Όταν ένας εξωτερικός φορέας παρέχει υπηρεσίες για τη λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, είναι 
υποχρεωμένος να επισημαίνει στον οργανισμό ότι ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση 
μίας αποτελεσματικής δραστηριότητας εσωτερικού ελέγχου. Η υποχρέωση αυτή μπορεί να 
εκπληρωθεί  μέσω του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας, το οποίο αξιολογεί τη 
συμμόρφωση με τον Ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, τον κώδικα Δεοντολογίας και τα Πρότυπα 

 

2100 Φύση των εργασιών 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να συμβάλλει στη βελτίωση των 
διαδικασιών διακυβέρνησης, των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου, 
υιοθετώντας μία συστηματική και συνετή προσέγγιση 
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2110 
2110.Α1 
2110.Α2 

Διακυβέρνηση 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αξιολογεί και να υποβάλλει εισηγήσεις κατάλληλες για 
τη βελτίωση της διαδικασίας διακυβέρνησης ώστε να επιτύχει, την προώθηση των κατάλληλων 
ηθικών αρχών και αξιών μέσα στον οργανισμό, την διασφάλιση της αποτελεσματικής διαχείρισης της 
οργανωσιακής απόδοσης και της λογοδοσίας, την κοινοποίηση πληροφοριών στους αρμοδίους εντός 
του οργανισμού σχετικά με τους κινδύνους και τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου καθώς και τον 
συντονισμό των δραστηριοτήτων και την κοινοποίηση των πληροφοριών μεταξύ των μελών του 
συμβουλίου, των εσωτερικών και εξωτερικών ελεγκτών και της διοίκησης. Η λειτουργία εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει επίσης να αξιολογεί,  τον σχεδιασμό την υλοποίηση και την αποτελεσματικότητα των 
σκοπών, των προγραμμάτων και των δραστηριοτήτων του οργανισμού που σχετίζονται με το σύστημα 
ηθικών αξιών καθώς και εάν η διακυβέρνηση των πληροφοριακών συστημάτων υποστηρίζει και 
συμβάλλει στην επίτευξη των στρατηγικών και αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2110-1 ~ Διακυβέρνηση: Ορισμός 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2110-2 ~ Διακυβέρνηση: Σχέση με τους Κινδύνους και τα  
                                                                     Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2110-3 ~ Διακυβέρνηση: Αξιολογήσεις 

 

2120 
2120.Α1 
2120.Α2 
2120.C1 
2120.C2 
2120.C3 

Διαχείριση Κινδύνων 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να εκτιμά, την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
διαχείρισης κινδύνων και να συμβάλλει στην βελτίωσή τους, την έκθεση σε κινδύνους σχετικά με τα 
συστήματα διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού, την 
πιθανότητα ύπαρξης απάτης και τον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός διαχειρίζεται τον κίνδυνο 
απάτης. Όταν οι εσωτερικοί ελεγκτές παρέχουν συμβουλευτικό έργο πρέπει να εντοπίζουν τους 
κινδύνους που συνδέονται με τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου και να επαγρυπνούν για την 
ύπαρξη άλλων σημαντικών κινδύνων, τις γνώσεις που αποκτούν κατά την παροχή του 
συμβουλευτικού τους έργου πρέπει να τις ενσωματώνουν στην εκτίμηση των διαδικασιών διαχείρισης 
κινδύνου του οργανισμού. Οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν πρέπει να αναλαμβάνουν διοικητική ευθύνη 
όταν υποστηρίζουν την διοίκηση να καθιερώσει ή να βελτιώσει τις διαδικασίες διαχείρισης κινδύνων. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2120-1 ~ Αξιολόγηση της Επάρκειας των διαδικασιών  
                                                                     Διαχείρισης Κινδύνων                                                                   
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2120-2 ~ Διαχείριση των  Κινδύνων της λειτουργίας   
                                                                     Εσωτερικού Ελέγχου 
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2130 
2310.Α1 
2130.C1 

Συστήματα Εσωτερικού Ελέγχου 

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να βοηθά τον οργανισμό να διατηρεί αποτελεσματικά 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και την 
επάρκειά τους και προωθώντας τη διαρκή βελτίωσή τους, πρέπει να αξιολογεί την επάρκεια και την 
αποτελεσματικότητά τους ως προς την αντιμετώπιση κινδύνων σχετικά με τα συστήματα   
διακυβέρνησης, τις λειτουργίες και τα πληροφοριακά συστήματα του οργανισμού ώστε να 
επιτυγχάνεται η επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του οργανισμού, η αξιοπιστία και η 
ακεραιότητα της χρηματοοικονομικής και λειτουργικής πληροφόρησης, η αποδοτικότητα και η 
αποτελεσματικότητα των λειτουργιών και των προγραμμάτων, η διασφάλιση των περιουσιακών 
στοιχείων και η συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς, τις διαδικασίες και τις συμβάσεις. 
Τις γνώσεις που αποκτούν οι εσωτερικοί ελεγκτές όταν παρέχουν συμβουλευτικά έργα πρέπει να τις 
ενσωματώνουν στην εκτίμηση των διαδικασιών ελέγχου του οργανισμού. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2130-1       ~ Αξιολόγηση της Επάρκειας των διαδικασιών  
                                                                           του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου                                                                           
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2130.Α1-1 ~ Αξιοπιστία και Ακεραιότητα της       
                                                                           Πληροφόρησης 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2130.Α1-2 ~ Εκτίμηση του Πλαισίου Απορρήτου του   
                                                                           Οργανισμού 

 

2200 Σχεδιασμός Έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να αποτυπώνουν τον σχεδιασμό κάθε έργου, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τους αντικειμενικούς σκοπούς, το εύρος, το χρονοδιάγραμμα και την 
κατανομή των πόρων 

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2200-1 ~ Σχεδιασμός Έργου  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2200-2 ~ Εντοπισμός των Συστημάτων Εσωτερικού   
                                                                     Ελέγχου προς Αξιολόγηση, με βάση την Εκτίμηση 
                                                                     Κινδύνων και τη σημαντικότητά τους, σε ένα   
                                                                     Έργο Εσωτερικού Ελέγχου                                                                                                      

 

2201 
2201.Α1 
2201.C1 

Παράγοντες  Σχεδιασμού  

Κατά τη διαδικασία σχεδιασμού του έργου, οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους, 
τους αντικειμενικούς σκοπούς και τα μέσα με τα οποία η δραστηριότητα ελέγχει την απόδοσή της, 
τους σημαντικούς κινδύνους που απειλούν τη δραστηριότητα, τους αντικειμενικούς σκοπούς, τους 
πόρους, τις λειτουργίες και τα μέσα με τα οποία η ενδεχόμενη επίδραση των κινδύνων διατηρείται σε 
ένα αποδεκτό επίπεδο, την επάρκεια και την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών διακυβέρνησης, 
διαχείρισης κινδύνων και των διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας σε σύγκριση με ένα σχετικό 
πλαίσιο ή μοντέλο, τις ευκαιρίες για να γίνουν σημαντικές βελτιώσεις σε θέματα διακυβέρνησης, 
διαχείρισης κινδύνων, και διαδικασιών ελέγχου της δραστηριότητας.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές όταν 
εκτελούν συμβουλευτικό έργο πρέπει να αποσαφηνίζουν τους αντικειμενικούς σκοπούς, το πλαίσιο, 
τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και τις προσδοκίες, όταν πρόκειται για σημαντικά έργα η αποσαφήνιση 
πρέπει να τεκμηριώνεται.   
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2210 
2210.Α1 
2210.Α2 
2210.Α3 
2210.C1 
2210.C2 

Αντικειμενικοί σκοποί έργου  

Για κάθε έργο πρέπει να καθορίζονται αντικειμενικοί σκοποί που έχουν να κάνουν με την εκτίμηση 
των κινδύνων, την πιθανότητα να συμβούν λάθη, απάτες, μη-συμμόρφωση και άλλα είδη που 
εκθέτουν σε κίνδυνο τον οργανισμό και την διαβεβαίωση για την ύπαρξη επαρκών κριτηρίων για την 
αξιολόγηση των συστημάτων διακυβέρνησης, της διαχείρισης κινδύνων και των συστημάτων 
εσωτερικού ελέγχου.  Όταν εκτελούνται συμβουλευτικά έργα οι αντικειμενικοί σκοποί, πρέπει να 
λαμβάνουν υπόψη θέματα διακυβέρνησης, κινδύνων και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου στον 
βαθμό που έχει συμφωνηθεί και επίσης πρέπει να συνάδουν με τις αξίες, τις στρατηγικές και τους 
αντικειμενικούς σκοπούς του οργανισμού. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2210-1       ~ Αντικειμενικοί σκοποί έργου 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2210.Α1-1 ~ Εκτίμηση Κινδύνων κατά τον σχεδιασμό του  
                                                                           Έργου  

 

2220 
2220.Α1 
2220.Α2 
2220.C1 
2220.C2 

Εύρος έργου  

Το καθορισμένο εύρος του έργου πρέπει να είναι επαρκές για την επίτευξη των αντικειμενικών 
σκοπών του έργου, για τον καθορισμό του πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα σχετικά συστήματα, τα 
αρχεία, το ανθρώπινο δυναμικό και τα φυσικά περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων 
που είναι υπό τον έλεγχο τρίτων. Όταν κατά την διάρκεια των υπηρεσιών διαβεβαίωσης προκύψουν 
σημαντικές ευκαιρίες για συμβουλευτικά έργα πρέπει να συμφωνηθούν εγγράφως διότι πρέπει οι 
αντικειμενικοί σκοποί, το εύρος, οι αντίστοιχες αρμοδιότητες και άλλες προσδοκίες να κοινοποιηθούν 
σύμφωνα με τα πρότυπα που αφορούν τα συμβουλευτικά έργα. Κατά την εκτέλεση των 
συμβουλευτικών έργων οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το εύρος του έργου είναι 
επαρκές για την επίτευξη των συμφωνηθέντων αντικειμενικών σκοπών, πρέπει να διαχειρίζονται τα 
συστήματα εσωτερικού ελέγχου σύμφωνα με τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου καθώς και να 
επαγρυπνούν για σημαντικά ζητήματα που αφορούν τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου. 

 

2230 Κατανομή πόρων του έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καθορίσουν τους κατάλληλους και επαρκείς πόρους που 
απαιτούνται για την επίτευξη των αντικειμενικών σκοπών του έργου, με βάση μία εκτίμηση της φύσης 
και της πολυπλοκότητας κάθε έργου, των χρονικών περιορισμών και των διαθέσιμων πόρων.  

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2230-1 ~ Κατανομή πόρων του έργου 
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2240 
2240.Α1 
2240.C1 

Πρόγραμμα Έργου  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αναπτύσσουν και να καταγράφουν προγράμματα έργου έτσι ώστε 
να επιτυγχάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί του έργου. Τα προγράμματα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 
τις διαδικασίες για αναγνώριση, ανάλυση, αξιολόγηση και καταγραφή των πληροφοριών καθ’ όλη την 
διάρκεια του έργου και πρέπει να εγκρίνονται έγκαιρα πριν την έναρξη των εργασιών καθώς και για 
όλες τις μελλοντικές αναπροσαρμογές. Τα προγράμματα των συμβουλευτικών έργων μπορεί να 
ποικίλουν ως προς την μορφή και το περιεχόμενο, ανάλογα με τη φύση του έργου.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2240-1 ~ Πρόγραμμα Έργου 

 

2300 Διεξαγωγή του Έργου 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς, αξιόπιστες σχετικές και χρήσιμες 
πληροφορίες έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς σκοπούς του έργου. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2300-1 ~ Η χρήση προσωπικών δεδομένων κατά τη   
                                                                     διενέργεια ελέγχων. 

 

2310 Εντοπισμός Πληροφοριών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εντοπίζουν επαρκείς (αληθινές και πειστικές), αξιόπιστες, σχετικές 
και χρήσιμες (στην επίτευξη των στόχων) πληροφορίες, έτσι ώστε να επιτύχουν τους αντικειμενικούς 
σκοπούς του έργου. 

 

2320 Ανάλυση και Αξιολόγηση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βασίζουν τα συμπεράσματα και τα αποτελέσματα των έργων τους 
σε κατάλληλες αναλύσεις και αξιολογήσεις 

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2320-1 ~ Αναλυτικές διαδικασίες 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2320-2 ~ Ανάλυση θεμελιώδους αιτίας  

 

2330 
2330.Α1 
2330.Α2 
2330.C1 

Καταγραφή πληροφοριών 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να καταγράφουν τις κατάλληλες πληροφορίες για την υποστήριξη των 
συμπερασμάτων και των αποτελεσμάτων των έργων.  Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει 
να ελέγχει την πρόσβαση στα αρχεία του έργου, πρέπει να αναπτύξει τις προϋποθέσεις διατήρησης 
των αρχείων των έργων, ανεξάρτητα από το μέσο αποθήκευσης κάθε αρχείου και πρέπει να καθορίζει 
τις πολιτικές για τη φύλαξη και τη διατήρηση των αρχείων των συμβουλευτικών έργων καθώς και την 
διάθεσή τους εντός και εκτός οργανισμού σύμφωνα με τις οδηγίες του οργανισμού και με σχετικές 
εποπτικές ή άλλες απαιτήσεις. 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2330-1       ~ Καταγραφή πληροφοριών  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2330.Α1-1 ~ Έλεγχος πρόσβασης στα αρχεία του έργου  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2330.Α1-2 ~ Χορήγηση πρόσβασης στα αρχεία του έργου 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2330.Α2-1 ~ Διατήρηση αρχείων 
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2340 Εποπτεία Έργων 

Τα έργα πρέπει να εποπτεύονται κατάλληλα, ώστε να εξασφαλίζεται η επίτευξη των αντικειμενικών 
σκοπών τους, η διασφάλιση της ποιότητας και η βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού 

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2340-1 ~ Εποπτεία Έργων 
 

2400 Κοινοποίηση Αποτελεσμάτων 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να κοινοποιούν τα αποτελέσματα των έργων  

Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2400-1 ~ Νομικές παράμετροι της κοινοποίησης των  
                                                                     αποτελεσμάτων 

 

2410 
2410.Α1 
2410.Α2 
2410.Α3 
2410.C1 

Κριτήρια Κοινοποιήσεων  

Στις κοινοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνονται οι αντικειμενικοί σκοποί και το εύρος (χρονικής 
περιόδου, εργασιών), καθώς επίσης και τα σχετικά συμπεράσματα, οι εισηγήσεις και τα σχέδια 
δράσης. Η τελική κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου πρέπει όπου χρειάζεται να 
περιλαμβάνει τη συνολική γνώμη ή/και τα συμπεράσματα του εσωτερικού ελεγκτή και πρέπει να 
υποστηρίζεται από επαρκείς, αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. Οι εσωτερικοί ελεγκτές 
συνίσταται να αναγνωρίζουν την ικανοποιητική απόδοση στις κοινοποιήσεις του έργου.  Όταν τα 
αποτελέσματα των έργων δίνονται σε τρίτους εκτός οργανισμού πρέπει να γίνονται περιορισμοί στην 
διάθεση και χρήση των αποτελεσμάτων.  Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών 
έργων, ποικίλλει σε μορφή και περιεχόμενο ανάλογα με την φύση του έργου.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2410-1 ~ Κριτήρια Κοινοποιήσεων 

 

2420 Ποιότητα Κοινοποιήσεων 

Οι κοινοποιήσεις πρέπει να είναι ακριβείς (χωρίς σφάλματα και αλλοιώσεις), αντικειμενικές (δίκαιες, 
αμερόληπτες), σαφείς (λογικές και εύκολα αντιληπτές), περιεκτικές (ακριβείς), εποικοδομητικές 
(κατατοπιστικές και σχετίζονται με το έργο), ολοκληρωμένες (περιέχουν κάθε σημαντικό στοιχείο, 
πληροφορίες και παρατηρήσεις) και έγκαιρες (πραγματοποιούνται σε κατάλληλο χρόνο και με 
αποτελεσματικό τρόπο). 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2420-1 ~ Ποιότητα των Κοινοποιήσεων 

 

2421 Λάθη και παραλήψεις 

Εάν σε μια τελική κοινοποίηση περιέχεται ένα σημαντικό λάθος, ή παράλειψη, ο επικεφαλής 
εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τις διορθωμένες πληροφορίες σε όλους αυτούς που έλαβαν 
την αρχική κοινοποίηση 
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2430 
Χρήση της φράσης «Διενεργήθηκε σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την 
Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές μπορούν να αναφέρουν ότι τα έργα στα οποία συμμετείχαν «διενεργήθηκαν 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου» μόνο 
εφόσον τα αποτελέσματα από την αξιολόγηση του προγράμματος διαβεβαίωσης και βελτίωσης 
ποιότητας το αποδεικνύουν . 

 

2431 Αποκάλυψη μη Συμμόρφωσης Έργου 

Όταν η μη συμμόρφωση με τον ορισμό του Εσωτερικού Ελέγχου, τον Κώδικα Δεοντολογίας ή τα 
Πρότυπα επηρεάζει ένα συγκεκριμένο έργο, στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων πρέπει να 
αποκαλύπτεται η αρχή ή ο κανόνας συμπεριφοράς του Κώδικα Δεοντολογία ή του/των Προτύπων με 
τα οποία δεν προέκυψε πλήρης συμμόρφωση, τους λόγους της μη συμμόρφωσης και την επίδραση της 
μη συμμόρφωσης στο έργο και τα κοινοποιηθέντα αποτελέσματα του έργου. 

 

2440 
2440.Α1 
2440.Α2 
2440.C1 
2440.C2 

Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τα αποτελέσματα του έργου στα κατάλληλα 
μέρη, είναι υπεύθυνος για την κοινοποίηση των τελικών αποτελεσμάτων σε εκείνα τα μέρη που 
εξασφαλίζουν ότι αποδίδεται η δέουσα σημασία στα αποτελέσματα. Εάν οι νομικές, θεσμικές, ή 
εποπτικές ρυθμίσεις δεν ορίζουν κάτι διαφορετικό ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πριν δώσει 
τα αποτελέσματα σε τρίτους εκτός οργανισμού πρέπει, να αξιολογεί τον ενδεχόμενο κίνδυνο για τον 
οργανισμό, να διαβουλεύεται αρμοδίως με την ανώτερη διοίκηση και/ή τον νομικό σύμβουλο, να 
ελέγχει τη διάδοση των αποτελεσμάτων, περιορίζοντας τη χρήση τους. Ο επικεφαλή του εσωτερικού 
ελέγχου είναι υπεύθυνος να κοινοποιεί τα αποτελέσματα των συμβουλευτικών έργων κατά την 
διάρκεια των οποίων αν εντοπιστούν σοβαρά θέματα διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και 
συστημάτων εσωτερικού έλεγχου πρέπει να κοινοποιούνται στην ανώτερη διοίκηση και το συμβούλιο   
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2440-1 ~ Διάδοση Αποτελεσμάτων του Έργου 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2440-2 ~ Κοινοποίηση ευαίσθητων πληροφοριών εντός και  
                                                                     εκτός της Ιεραρχικής Αλυσίδας                                                                          
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2440.Α2-1 ~ Κοινοποιήσεις εκτός οργανισμού 

 

2450 Συνολική Γνώμη 

Όταν εκδοθεί μια συνολική γνώμη πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις προσδοκίες της ανώτερης διοίκησης, 
του συμβουλίου και των λοιπών ενδιαφερομένων μερών και πρέπει να υποστηρίζεται από επαρκείς, 
αξιόπιστες, σχετικές και χρήσιμες πληροφορίες. 

 

2500 
2500.Α1 
2500.C1 

Παρακολούθηση Προόδου 

Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου πρέπει, να καθιερώσει και να διατηρεί ένα σύστημα που να 
παρακολουθεί και να τακτοποιεί τα αποτελέσματα που κοινοποιεί στη διοίκηση αλλά και μία 
διαδικασία επανελέγχου για να παρακολουθεί και να εξασφαλίζει ότι οι ενέργειες της διοίκησης έχουν 
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εφαρμοστεί αποτελεσματικά ή ότι η ανώτερη διοίκηση έχει αποδεχτεί τον κίνδυνο της μη ανάληψης 
δράσης.  Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου πρέπει να παρακολουθεί την τακτοποίηση των 
αποτελεσμάτων των συμβουλευτικών έργων στον βαθμό που έχει συμφωνηθεί.  
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2500-1       ~ Παρακολούθηση Προόδου 
Σχετική Συμβουλευτική Οδηγία: 2500.Α1-1 ~ Διαδικασία επανελέγχου 

 

2600 Κοινοποίηση της αποδοχής των κινδύνων 

Όταν ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συμπεράνει ότι η διοίκηση έχει αποδεχτεί έναν βαθμό 
κινδύνου στον οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί οργανισμός, τότε πρέπει να το συζητήσει και με την 
διοίκηση.  Εάν το ζήτημα σχετικά με τον κίνδυνο δεν επιλυθεί, τότε ο επικεφαλής του εσωτερικού 
ελέγχου πρέπει να αναφέρει το θέμα στο συμβούλιο προς διευθέτηση. 
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Πίνακας 11:  Σχηματική απεικόνιση των επιχειρηματικών κινδύνων  

(Πηγή: Λουμιώτης, 2013) 

 
 
 
 

Επιχειρηματικοί 
Κίνδυνοι

Εξωτερικοί Κίνδυνοι

Μεταβολές στις προτιμήσεις 
των καταναλωτών, τις απόψεις 

της κοινής γνώμης

Αλλαγές στο νομοθετικό 
πλαίσιο ή στην κυβερνητική 

πολιτική 

Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι

Κίνδυνοι φυσικών 
καταστροφών

Δημογραφικές τάσεις

Χρηματοοικονομικοί Κίνδυνοι  
(Αγοράς-Πιστωτικοί-

Ρευστότητας-Λειτουργικοί)

Κίνδυνοι λόγω οικονομικών 
και ευρύτερων γεοπολιτικών 

συνθηκών και εξελίξεων

Κίνδυνοι εξαιτίας του 
ανταγωνισμού

Κίνδυνοι που οφείλονται στην 
εξέλιξη της τεχνολογίας

Κίνδυνοι που οφείλονται στην  
αποτελεσματικότητα των 

συντελεστών της παραγωγής

Εσωτερικοί Κίνδυνοι 

Αποφάσεις Διοίκησης και 
Στελεχών

Ελεγκτικός Κίνδυνος

Αποτυχία συμμόρφωσης με 
νόμους και κανονισμούς

Μη τήρηση διαδικασιών και 
συστημάτων ασφάλειας

Τα παραγόμενα προϊόντα ή 
προσφερόμενες υπηρεσίες

Λειτουργικοί Κίνδυνοι -
Κίνδυνοι στην παραγωγική 

διαδικασία (διακοπή 
εργασιών)

Το εργατικό και υπαλληλικό 
προσωπικό                                             

(κακή εκπαίδευση, απάτες)

Τις σχέσεις με πελάτες, 
προμηθευτές (πιστωτικός 

κίνδυνος)

Κίνδυνοι Απάτης

Κίνδυνοι Πληροφοριακών 
Συστημάτων - Τεχνολογικοί 

Κίνδυνοι

Ελλειματική διοίκηση σε 
ανώτατο επίπεδο  
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Πίνακας 12:  Σχηματική απεικόνιση των συστατικών του ελεγκτικού κινδύνου  

(Πηγή: Λουμιώτης, 2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Συστατικά Ελεγκτικού Κινδύνου

Κίνδυνος οι οικονομικές καταστάσεις να περιέχουν 
σφάλματα ή παραλέιψεις

Εγγενής Κίνδυνος

Θεωρείται ο κίνδυνος 
οι  οικονομικές 
καταστάσεις να 

περιέχουν ουσιώδη 
σφάλματα ή 

παραλείψεις  τις  
οποίες ο ελεγτής να μην 
μπορέσει να εντοπίσει  

δεδομένου ότι δεν 
λειτουργεί κανένα 

σύστημα εσωτερικού 
ελέγχου (δικλείδες 

ασφαλεία). Αυτός ο 
κίνδυνος αξιολογείται-

εκτιμάτε από τον 
ελεγκτή

Κίνδυνος Συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου ή 
δικλείδων ασφαλείας

Θεωρείται ο κίνδυνος 
εμφάνισης ενός ή 

περισσοτέρων 
σφαλμάτων  τα οποία 

δεν μπορεί να 
προβλέψει  ή να 
εντοπίσει  και  να 

διορθώσει  περιοδικά 
το σύστημα εσωτερικού 

ελέγχου. Αυτός ο 
κίνδυνος αξιολογείται-

εκτιμάτε από τον 
ελεγκτή

Κίνδυνος μη εντοπισμού από τον ελεκτή των 
σφαλμάτων ή παραλείψεων των οικονομικών 

καταστάσεων

Θεωρείται ως η πιθανότητα το σφάλμα να υπάρχει 
στο δείγμα  αλλά λόγω εσφαλμένων ελεγκτικών 

διαδιασιών ο ελεγκτής να αποτύχει να το 
αποκαλύψει με συνέπεια  αυτό να συνεχίσει να 

εμφανίζεται .  Αυτός ο κίνδυνος ρυθμίζεται -
υπολογίζεται από τον ελεγκτή.

Δειγματοληπτικός 
Κίνδυνος

Μη δειγματοληπτικός 
κίνδυνος. 
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Πίνακας 15:  Σχηματική απεικόνιση Οργανισμού Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» 

 
 
 

Πίνακας 16:  Όργανα Διοίκησης Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» 

 

Όργανα Διοίκησης 
Νοσοκομείου

Διοικητής και 
Πρόεδρος           

του Δ.Σ

Υπηρεσίες 
(Διευθύνσεις)

Διεύθυνση 
Ιατρικής 

Υπηρεσίας

Διεύθυνση 
Νοσηλευτικής 

Υπηρεσίας

Διεύθυνση 
Διοικητικής-
Οικονομικής 
Υπηρεσίας

Αυτοτελή 
Τμήματα

Οργάνωσης και 
Πληροφορικής

Τμήμα Κλινικής 
Διατροφής       
(Ν 4052/12 

αρ.134)

Συμβουλευτικό 
Γραφείο 

Διατροφής, το 
οποίο λειτουργεί 

ως Τακτικό 
Εξωτερικό Ιατρείο 

Ειδικό Γραφείο

Υποστήριξης του 
Πολίτη

Επιστημονικό 
Συμβούλιο

Αναπληρωτής 
Διοικητής και 

Αντιπρόεδρος του 
Δ.Σ

Ο Διευθυντής Ιατρικής 
Υπηρεσίας     

αναπληρώνει τον  
Διοικητή όταν δεν  

υπάρχει Αναπληρωτής 
Διοικητής 

Επιτροπή Ελέγχου

Υπηρεσία  
Εσωτερικού 

Ελέγχου

Δ.Σ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Διοίκηση 4ης ΥΠΕ

Γενικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης 
Άγιος Παύλος

Όργανα Διοίκησης 
Νοσοκομείου

Διοικητικό 
Συμβούλιο (Δ.Σ.)

Διοικητής Αναπληρωτής 
Διοικητής
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Πίνακας 17:  Οργανόγραμμα Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΙΑΤΡΙΚΗΣ  

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ  
(150 κλίνες)

Παθολογικό Τμήμα

Καρδιολογικό Τμήμα

Νευρολογικό Τμήμα

Ρευματολογικό  
Τμήμα

Τμήμα Φυσικής 
Αποκατάστασης

Μονάδα  
Υπερβαρικής

Μονάδα  
Μεσογειακής 

Αναιμίας

Μονάδα 
Αιμοδυναμικής

Μονάδα 
Ενδοσκοπίσεων

Τ.Ε.Ι  Παθολογικού 
Τομέα

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ
(100 κλίνες)

Τμήμα Γενικής
Χειρουργικής

Ορθοπεδικό Τμήμα-
Αθλητικών 
Κακώσεων

Αναισθησιολογικό 
Τμήμα

Οδοντιατρικό Τμήμα

Μονάδα 
Μεταναισθητικής 

Φροντίδας

Τ.Ε.Ι. Χειρουργικού 
Τομέα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

Βιοπαθολογικό  
Τμήμα

Ακτινοδιαγνωστικό 
Τμήμα

Φαρμακείο

Τμήμα Αιμοδοσίας

Τμήμα Παθολογικής 
Ανατομίας

Τ.Ε.Ι Εργαστηριακού 
Τομέα

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ

Αυτοτελές Τμήμα  
Επειγόντων 

Περιστατικών
(Τ.Ε.Π.) και      

Βραχείας Νοσηλείας

Μ.Ε.Θ - Μ.Α.Φ

ΛΟΙΠΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Παραϊατρικού 
Προσωπικού

Κοινωνικής    
Εργασίας

Μόνο οι Διαιτολόγοι 
του Τμήματος 

Διατροφής 
υπάγονται στην 

Διεύθυνση  Ιατρικής 
Υπηρεσίας (Ν. 

4052/12, αρ. 1034)
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    Πίνακας 18:  Οργανόγραμμα Νοσηλευτικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος Παύλος» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ   

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΤΟΜΕΙΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ          

ΤΟΜΕΑ

Διάρθρωση ανάλογη 
με τα τμήματα , τις 
ειδικότητες και τις 

μονάδες  που 
καλύπτουν τον 

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΥ  ΤΟΜΕΑ   

& ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ

Διάρθρωση ανάλογη 
με τα τμήματα  και τις 

μονάδες  που 
καλύπτουν τον  

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ ΤΟΜΕΑ 
και τα  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ        

ΤΟΜΕΑ

Διάρθρωση ανάλογα 
με τα τμήματα  που 

καλύπτουν τον 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ 

τα Τ.Ε.Ι  και τα 
ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ
ΤΜΗΜΑΤΑ

Διάρθρωση ανάλογα 
με τα τμήματα  που 
καλύπτουν τα Τ.Ε.Ι   

και τα ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑ
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Πίνακας 19:  Οργανόγραμμα Διοικητικής και Οικονομικής Υπηρεσίας Γ.Ν.Θ «Άγιος  

Παύλος» 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

Τμήμα Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού

Τμήμα Γραμματείας

Νοσοκομείου

Διοικητή και Δ.Σ.
Τμήμα Γραμματείας 

Τ.Ε.Ι, Τ.Ε.Π και 
Απογευματινών 

Ιατρείων

Τμήμα Κίνησης
Ασθενών

Οικονομικό 
Τμήμα

Λογιστήριο

Γραφείο Μισθοδοσίας

Διαχείριση Χρηματικού -
Ταμείο

Γραφείο Προμηθειών

Γραφείο Διαχείρισης 
Υλικού  (πλην Φαρμακείου & 

Τροφίμων)

Τμήμα Επιστασίας-
Ιματισμού

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ

Τεχνικό Τμήμα

Τμήμα Βιοϊατρικής 
Τεχνολογίας
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Δημόσιος 
Τομέας

Γενική Κυβέρνηση

Κεντρική 
Κυβέρνηση

Κεντρική Διοίκηση

Προεδρία 
Δημοκρατίας

Υπουργεία

Αποκεντρωμένες
Διοικήσεις

Ανεξάρτητες 
Αρχές

Νομικά  
Πρόσωπα

ΝΠΔΔ

ΝΠΙΔ

ΟΤΑ Α' & Β' 
Βαθμού

Δήμοι

Περιφέρειες

Οργανισμοί 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Ταμεία 
Κοινωνικής 
Ασφάλισης

Νοσοκομεία

ΔΕΚΟ


