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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η ελεγκτική αποτελεί έναν από τους σηµαντικότερους κλάδους της λογιστικής, Τα τελευταία 

χρόνια εξελίσσεται δυναµικά και αυτό οφείλεται στις µεγάλες πιέσεις που δέχονται οι 

οργανισµοί, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δηµόσιο τοµέα, αφού οι κίνδυνοι και η 

αβεβαιότητα είναι τα κύρια στοιχεία που χαρακτηρίζουν το περιβάλλον στο οποίο 

λειτουργούν. Οι διοικήσεις, µε τη σειρά τους, καλούνται να διαχειριστούν κάθε µορφής 

κινδύνου έχοντας ως στόχο την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία τους. 

 Ο Εσωτερικός Έλεγχος παρέχοντας υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους ∆ηµόσιους 

Οργανισµούς συµβάλλει ουσιαστικά στην ορθή διακυβέρνηση τους. Οι ∆ιοικήσεις όµως, των 

περισσότερων ∆ηµόσιων Μονάδων Υγείας, κυρίως λόγω έλλειψης Εσωτερικού Κανονισµού 

Λειτουργίας, αντιµετωπίζουν πέραν των µειωµένων οικονοµικών πόρων, σοβαρά 

προβλήµατα όπως :ανεπαρκής παρακολούθηση των αναλώσιµων, ελλείψεις µηχανογραφικών 

προγραµµάτων, µείωση των εισπράξεων από ασφαλιστικά ταµεία, αύξηση των δαπανών κ.α. 

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές µπορούν και πρέπει να οδηγήσουν τις ∆ιοικήσεις να λάβουν τα 

κατάλληλα µέτρα, ώστε να αντιµετωπιστούν τα ανωτέρω προβλήµατα και να δώσουν αξία 

τους οργανισµούς τους. Ασκούν σηµαντική λειτουργία, βοηθώντας τους οργανισµούς να 

επιτύχουν τους στόχους τους, βελτιώνοντας την ποιότητα υπηρεσιών υγείας, συµβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην προαγωγή της αξιοπιστίας, της χρηστής συµπεριφοράς των δηµόσιων 

λειτουργών µειώνοντας έτσι τον κίνδυνο της διαφθοράς. 

 Στη παρούσα εργασία, παρουσιάζεται ένα πρότυπο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, το 

οποίο µπορεί να εφαρµοστεί σε οποιαδήποτε δηµόσια Μονάδα Υγείας. Επιπλέον 

παρουσιάζονται στοιχεία του εσωτερικού ελέγχου µιας Μονάδα Υγείας «Α», τα οποία µας 

χορηγήθηκαν από τη ∆ιοίκησή της µετά από σχετική αίτηση. ∆ιαπιστώνεται γρήγορα η 

έλλειψη ουσιαστικού συστήµατος εσωτερικού ελέγχου αφού εµφανίζει αρκετά λειτουργικά 

προβλήµατα, αναγνωρίζοντας έτσι την µεγάλη αξία του Εσωτερικού Κανονισµού και 

γενικότερα του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

1.1  Αντικείµενο και Σκοπός της Εργασίας 

 

Η παρούσα εργασία ασχολείται µε τον εσωτερικό έλεγχο των δηµόσιων Μονάδων 

Υγείας και τον ρόλο που καλούνται να διαδραµατίσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές, ώστε 

σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις ∆ιεθνείς Βέλτιστες 

Πρακτικές, να εντοπίζονται έγκαιρα και να αντιµετωπίζονται οι κάθε µορφής κίνδυνοι. 

Σκοπός της είναι η παρουσίαση ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, κατάλληλα 

σχεδιασµένου όπου να µπορεί να καλύψει τις ανάγκες µιας Μονάδας Υγείας και 

ταυτόχρονα να βελτιώσει την λειτουργία της στον χώρο της δηµόσιας υγείας. 

 

1.2  Μεθοδολογία και Πηγές Εργασίας 

 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την συγγραφή της εργασίας βασίστηκε στην 

ακόλουθη σειρά : πρόβληµα – θεωρία – πράξη - συµπέρασµα . Για την ολοκλήρωση του 

πρώτου σταδίου αντλήθηκαν πληροφορίες και στοιχεία κυρίως από άρθρα, διεθνή και 

εγχώρια, περιοδικά και άλλες δηµοσιεύσεις σε επίσηµους διαδικτυακούς τόπους.  

 Το θεωρητικό στάδιο της εργασίας στηρίχθηκε σε βιβλία αξιόλογων συγγραφέων 

µε θέµα την ελεγκτική και τον εσωτερικό λόγο. Τα κείµενα επιλέχθηκαν µε µεγάλη 

προσοχή µε στόχο να προσφέρουν στον αναγνώστη µια σωστή και αντικειµενική 

παρουσίαση του θέµατος.  

 Το τελευταίο στάδιο της εργασίας βασίστηκε σε στοιχεία που παραχωρήθηκαν 

από την ∆ιοίκηση ∆ηµόσιας Μονάδας Υγείας, µετά από σχετική αίτηση, και αφορούν 

φύλλα εργασίας και αντίστοιχες προτάσεις - υποδείξεις που συντάχθηκαν στα πλαίσια 

διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου. 

 Μετά την ολοκλήρωση και του εσωτερικού ελέγχου έγινε προσπάθεια να 

παρουσιαστούν τα συµπεράσµατα της εργασίας και οι διάφοροι προβληµατισµοί που 

προέκυψαν. 
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1.3 ∆ιάρθρωση της Εργασίας 

 

Η εργασία αποτελείται από έξι κεφάλαια, στα οποία γίνεται προσπάθεια ανάλυσης του 

εσωτερικού ελέγχου, αρχικά σε θεωρητικό επίπεδο και στην συνέχεια στην πρακτική 

εφαρµογή του σε δηµόσια Μονάδα Υγείας, παραθέτοντας στο τέλος τους ανάλογους 

προβληµατισµούς και συµπεράσµατα. 

 Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί την εισαγωγή της εργασίας και αναφέρεται στο 

αντικείµενο και στον σκοπό καθώς και στην διάρθρωσή της. 

 Το δεύτερο κεφάλαιο ασχολείται µε την διακυβέρνηση των ∆ηµόσιων Μονάδων 

Υγείας και τον ρόλο του εσωτερικού ελέγχου στην άσκηση ορθής διακυβέρνησης. 

Γίνεται αναφορά στην αναγκαιότητα σύστασης επιτροπής ελέγχου για την διασφάλιση 

υγιή εσωτερικού ελέγχου, καθώς και στην σηµασία της ποιότητας παροχής υπηρεσιών 

υγείας. Μέσω της διεθνής και εγχώριας αρθρογραφίας παρουσιάζονται συνοπτικά οι 

επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση στον χώρο της υγείας. 

 Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο ορισµός και το αντικείµενο της ελεγκτικής, 

η ιστορική εξέλιξη, οι ελεγκτικές αρχές-τεχνικές και τα ελεγκτικά κριτήρια. Αναλύονται 

οι κατηγορίες ελέγχους και ο Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών. Επιπλέον, 

γίνεται αναφορά στην ∆ιοίκηση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου και στην θέση που 

πρέπει να κατέχει ο εσωτερικός ελεγκτής σε κάθε οργανισµό, ώστε να επιφέρει τα 

επιθυµητά αποτελέσµατα. Τέλος ασχολείται µε το περιεχόµενο των φύλλων εργασίας, 

των φακέλων ελέγχου αλλά και µε τον ελεγκτικό κίνδυνο και τους παράγοντες που τον 

επηρεάζουν. 

 Σο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται µία προσπάθεια ανάλυσης των ελεγκτικών 

διαδικασιών που πρέπει να ακολουθούνται από κάθε δηµόσια Μονάδα Υγείας στα 

πλαίσια εφαρµογής ενός συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

Το πέµπτο κεφάλαιο είναι αφιερωµένο στην διενέργεια του εσωτερικού ελέγχου 

µιας δηµόσιας Μονάδας Υγείας. Παρουσιάζει τα φύλλα εργασίας που έχουν συνταχθεί 

από τον εσωτερικό ελεγκτή του οργανισµού και σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή πρότυπα 

Εσωτερικού Ελέγχου, παραθέτει τις προτάσεις –υποδείξεις, οι οποίες απευθύνονται προς 

την ∆ιοίκηση για την βελτίωση της λειτουργίας του.  

Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συµπεράσµατα στα οποία έχουµε 

καταλήξει  σχετικά µε την σηµασία εσωτερικού ελέγχου και τις προτάσεις µας για 

µελλοντική έρευνα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΙΣΗ 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά στην διακυβέρνηση των Μονάδων Υγείας, στην 

νοµοθεσία, στις αρχές και στις επιπτώσεις που έχει επιφέρει η οικονοµική κρίση στη 

Νοσοκοµειακή ∆ιακυβέρνηση γενικότερα στην Ευρώπη. Επίσης αναφέρεται στον ρόλο 

που πραγµατοποιεί ο εσωτερικός έλεγχος στην διακυβέρνηση τους, στην επιτροπή 

ελέγχου και εποπτείας στον δηµόσιο τοµέα καθώς και στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών 

στον χώρο της Υγείας. 

 

2.2 Η ∆ιακυβέρνηση των Μονάδων Υγείας 

 

Ταυτόχρονα µε την έναρξη και κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα από το 

1821-πριν την αναγνώριση της Ελλάδος ως ανεξάρτητου κράτους – καταγράφεται η 

δηµιουργία πρόχειρων θεραπευτηρίων ή αναρρωτηρίων στα εδάφη που τελούσαν υπό 

την «Προσωρινή ∆ιοίκηση της Ελλάδος». Τα ιδρύµατα αυτά συνδέονταν κυρίως, αλλά 

όχι αποκλειστικά, µε την ανάγκη περίθαλψης των ασθενών ή τραυµατιών αγωνιστών και 

δηµιουργήθηκαν µε δωρεές Ελλήνων και φιλελλήνων ιδιωτών. Τα πρώτα υποτυπώδη 

θεραπευτήρια λειτούργησαν στην Πάτρα (1822) και σε διάφορες άλλες περιοχές, κατά 

βάση κοντά σε στρατόπεδα. Ωστόσο, ως πρώτα νοσοκοµεία της νεότερης Ελλάδας θα 

πρέπει να θεωρηθούν αυτά της Σύρου και του Ναυπλίου. Το 1836 ιδρύθηκε το Πρώτο 

Στρατιωτικό Νοσοκοµείο Αθηνών και το ίδιο έτος ξεκίνησαν οι προσπάθειες 

συγκέντρωσης πόρων για την δηµιουργία «Πολιτικού Νοσοκοµείου» στην Αθήνα, το 

οποίο τέθηκε σε λειτουργία το 1842, µε την επωνυµία ∆ηµοτικό Νοσοκοµείο Αθηνών «Η 

Ελπίς». Το 1870 υπήρχαν στην Ελλάδα 43 νοσοκοµεία, διαφόρων νοµικών καθεστώτων, 

αλλά αντιµετώπιζαν σοβαρά νοµικά προβλήµατα και όχι µόνον, έως και τις αρχές του 

20
ου

 αιώνα το νοσοκοµειακό περιβάλλον, «υποβαθµισµένο…νοσογόνο», µάλλον 

έβλαπτε τον ασθενή, γι αυτό και οι εύποροι επέλεγαν την νοσηλεία κατ’ οίκον 

(Οικονοµοπούλου, 2015). 
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 Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα ασκήθηκε έντονη πίεση στην 

Προσωρινή ∆ιοίκηση της Ελλάδος, µε σειρά αναφορών, αιτηµάτων και διαµαρτυριών 

από διάφορες απελευθερωµένες περιοχές, για τη δηµιουργία νοσοκοµείων. Το 

Βουλευτικό Σώµα, ανταποκρινόµενο στις πιέσεις ψήφισε νόµο που προέβλεπε τη 

σύσταση νοσοκοµείων για τους «ασθενείς και πληγωµένους» καθώς και την 

παρακράτηση 0,5% από τους κρατικούς µισθούς για την κάλυψη των λειτουργικών 

εξόδων τους. Εξουσιοδοτήθηκαν επίσης τα υπουργεία Εσωτερικών και Οικονοµίας για 

την υλοποίηση του νόµου και για την έκδοση «γενικής διάταξης περί του τρόπου 

συστάσεως και της επιστασίας των νοσοκοµείων 

 Η επίσηµη δηµιουργία του ελληνικού κράτους, ως «παράθυρο ευκαιρίας» ή ως 

«κρίσιµη συγκυρία», συνοδεύτηκε µε τη σταδιακή θέσπιση µιας ευρύτερης υγειονοµικής 

νοµοθεσίας. Ενδεικτικά , αναφέρονται εδώ τα Βασιλικά ∆ιατάγµατα «Περί συστάσεως 

ιατρών κατά Νοµούς και περί των καθηκόντων αυτών», «Περί συστάσεως 

Ιατροσυνεδρίου», «Περί των Υγειονοµικών Μέτρων των κατά τα Σύνορα του Κράτους». 

Το 1845 δηµοσιεύθηκαν ταυτόχρονα τρεις ακόµη νόµοι. Στις επόµενες δεκαετίες δεν 

υπήρξε αξιόλογη νοµοθετική παρέµβαση πολιτικής υγείας. Μάλιστα, έχει γραφεί ότι από 

το 1864 «αρχίζει η περίοδος νεκροφάνειας των υγειονοµικών ηµών υπηρεσιών, οπότε 

και ατονεί και παραλύει ουσιαστικώς η υγειονοµική νοµοθεσία. 

 Έως το 1917 την κρατική πολιτική υγείας υλοποιούσε αρχικά το «Υγειονοµικό 

Τµήµα» και στη συνέχεια η «∆ιεύθυνσις ∆ηµόσιας Υγιεινής και Αντιλήψεως» του 

Υπουργείου Εσωτερικών, ενώ επιµέρους σχετικές αρµοδιότητες ανήκαν σε άλλα 

υπουργεία. Η εποπτεία και ο έλεγχος των νοσηλευτικών ιδρυµάτων οποιασδήποτε 

µορφής είχε ανατεθεί στο Ιατροσυνέδριο και στους Νοµιάρχους. 

 Με καθυστέρηση 100 σχεδόν χρόνων το ελληνικό κράτος απέκτησε αρχικά ένα, 

ειδικής σκοπιµότητας «Υπουργείο Περιθάλψεως» ενώ µόλις το 1922 αναπτύχθηκε και 

µετονοµάστηκε σε «Υπουργείο Υγιεινής και Κοινωνικής Πρόνοιας», συγκεντρώνοντας 

όλες τις υγειονοµικές αρµοδιότητες, µε ένα ιδιαίτερα σηµαντικό νοµοθέτηµα. Όµως, 

λίγους µήνες αργότερα το υπουργείο µετονοµάστηκε πάλι σε «Υγιεινής , Πρόνοιας και 

Αντιλήψεως». Το 1926 το υπουργείο καταργήθηκε και επανιδρύθηκε µέσα σε οχτώ 

µήνες. Το 1928 συστάθηκε Υφυπουργείο Υγιεινής, το οποίο αναβαθµίστηκε σε 

αυτοτελές Υπουργείο το επόµενο χρόνο. Κρίνεται ως µη σκόπιµη η, από το 1935 µέχρι 

το 1982, καταγραφή όλων των πολύ συχνών επανασυστάσεων, µετονοµασιών, 

διχοτοµήσεων, διασπάσεων και συγχωνεύσεων αρµοδιοτήτων του συγκεκριµένου 

υπουργείου, οι οποίες εξάλλου συνεχίστηκαν και κατά την τελευταία τριακονταετία, µε 
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πλέον πρόσφατη τη µετονοµασία του και πάλι σε «Υπουργείο Υγείας» µόλις το2015. 

Αξίζει, ωστόσο να σηµειωθεί ότι στην διάρκεια 65 ετών (1917-1981) στο υπουργείο αυτό 

θήτευσαν 102 υπουργοί και 38 υφυπουργοί. Οι 10 από τους 102 υπουργούς υπηρέτησαν 

µόλις για 3-9 ηµέρες. Από το 1981 έως το 2015 στο Υπουργείο Υγείας έχουν διοριστεί 

25 υπουργοί και 45 αναπληρωτές υπουργοί και υφυπουργοί. Καθίσταται σαφές πλέον 

ότι, η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασµού και αντίστοιχου συντονισµού, ανεξάρτητα από 

τις εναλλαγές των κυβερνήσεων, είναι ανασχετικός παράγοντας στις αναγκαίες 

µεταρρυθµίσεις ενδυνάµωσης του συστήµατος υγείας, προκειµένου να ανταποκρίνεται 

στις σύγχρονες κοινωνικές και επιστηµονικές προκλήσεις. Αυτή η έλλειψη είναι 

ιδιαίτερα αισθητή στη λειτουργία των «πολυσύνθετων και πολύπλοκων» νοσηλευτικών 

οργανισµών. 

 

2.3 Το Νοµικό Καθεστώς των Μονάδων Υγείας 

 

Η θεσµοθέτηση του ΕΣΥ µε το Ν.1397/1983 επέδρασε καταλυτικά στην οριστικοποίηση 

και γενίκευση της νοµικής µορφής των Μονάδων Υγείας ως ΝΠ∆∆, απαγορεύοντας 

ρητά την ίδρυσή τους υπό άλλο νοµικό καθεστώς. Όλα τα λειτουργούντα, δηµοτικά και 

αγαθοεργά, νοσηλευτικά ιδρύµατα υποχρεώθηκαν να µετατραπούν σε τυπικές δηµόσιες 

υπηρεσίες (ΝΠ∆∆), διαφορετικά θα διεκόπτετο η επιχορήγησή τους. Με σειρά Π.∆., που 

εκδόθηκαν τα αµέσως επόµενα χρόνια, απέκτησαν της συγκεκριµένη νοµική µορφή τα 

µεγάλα νοσοκοµεία της Αττικής και της Θεσσαλονίκης. Με τον ιδρυτικό νόµο του ΕΣΥ 

επίσης, τέθηκαν ασφυκτικοί περιορισµοί στην ίδρυση και λειτουργία των ιδιωτικών 

νοσοκοµείων. Την υπόσταση του ΝΠ∆∆ απέκτησαν και άλλοι νεοϊδρυθέντες οργανισµοί, 

αρµοδιότητας του Υπουργείου Υγείας (Οικονοµοπούλου, 2015). 

 Η δυνατότητα ίδρυσης νοσηλευτικών ιδρυµάτων µε «οποιαδήποτε νοµική 

µορφή» επανήλθε µε το Ν.2071/1992, αλλά οι σχετικές διατάξεις του δεν εφαρµόστηκαν 

στην πράξη. Μοναδικές περιπτώσεις ίδρυσης Μονάδων Υγείας µε καθεστώς ΝΠΙ∆, και 

µάλιστα µε ειδικούς νόµους, αποτέλεσαν αυτά που χρηµατοδοτήθηκαν αρχικά από 

δωρεές, δηλαδή το Ωνάσειο Καρδιολογικό Κέντρο και το νοσοκοµείο Παπαγεωργίου της 

Θεσσαλονίκης. 

 Μεταγενέστεροι νόµοι επέφεραν επουσιώδεις αλλαγές στην νοµική υπόσταση 

των νοσηλευτικών ιδρυµάτων, χωρίς να αµφισβητηθεί το καθεστώς των ΝΠ∆∆. 

Συγκεκριµένα ο Ν.2889/2001 κατέστησε τα νοσοκοµεία κάθε υγειονοµικής περιφέρειας 
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ανεξάρτητες υγειονοµικές µονάδες των ΠεΣΥ,  ενώ µε το Ν.3329/2005 µετατράπηκαν εκ 

νέου σε αυτόνοµα ΝΠ∆∆. Με µεταγενέστερες διατάξεις επίσης, προβλέφθηκε η κοινή 

διοίκηση, η διασύνδεση και η συγχώνευση των νοσοκοµείων, τα οποία εξακολουθούν να 

λειτουργούν ως ΝΠ∆∆ έως σήµερα. Όλο το νοσοκοµειακό προσωπικό –ιατρικό, 

νοσηλευτικό , διοικητικό, τεχνικό, βοηθητικό- απέκτησε τη δηµοσιοϋπαλληλική ιδιότητα 

και ο κρατικός προϋπολογισµός ανέλαβε τη µισθοδοσία του και την κάλυψη των 

λειτουργικών ελλειµµάτων των Μονάδων Υγείας. 

 

2.4 Οικονοµική Κρίση: Επιπτώσεις στην ∆ιακυβέρνηση των Μονάδων 

Υγείας στην Ευρώπη 

 

Για την αντιµετώπιση της σύγχρονης οικονοµικής κρίσης, σύµφωνα µε πρόσφατη 

έρευνα, οι ευρωπαϊκές χώρες εισήγαγαν δηµοσιονοµικά µέτρα, τα οποία συµπεριέλαβαν 

και τις Μονάδες Υγείας. Συγκεκριµένα (Οικονοµοπούλου, 2015) : 

� Η µείωση των δαπανών στη νοσηλευτική περίθαλψη υπήρξε το δηµοφιλέστερο 

µέτρο, ακολουθούµενη από αντίστοιχες µειώσεις στο κόστος διαχείρισης. 

� Εγκατέλειψαν προγραµµατισµένες επενδύσεις : Ρουµανία, Σλοβενία, Ελβετία. 

� Αναζήτησαν πηγές χρηµατοδότησης µέσω : ∆ανία, Ολλανδία, Ισπανία, Βρετανία. 

� Επιχειρούν στη σύνδεση αποζηµίωσης µε την επίδοση : Γαλλία, Ουγγαρία, 

Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία. 

� Προχώρησαν σε συγχωνεύσεις ή κλείσιµο νοσοκοµείων : Βέλγιο, Βουλγαρία, 

Κύπρος, Τσεχία, ∆ανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, 

Ολλανδία, Πορτογαλία, Ρουµανία, Σλοβακία, Ισπανία. 

� Υιοθέτησαν σειρά µέτρων για µείωση του χρόνου αναµονής πολλές χώρες και 

εισήγαγαν κατευθυντήριες γραµµές και πρωτόκολλα η Κύπρος, η Λετονία και η 

Πορτογαλία. 

� Μείωσαν προσωπικό και µισθούς : Ελλάδα , Ιρλανδία, Ιταλία, Πορτογαλία, 

Ρουµανία, Σλοβενία, Ισπανία , Βρετανία. 

Σύµφωνα µε την έρευνα, οι χώρες που βρίσκονται σε οικονοµική επιτήρηση 

(Κύπρος, Ελλάδα, Πορτογαλία) αδυνατούν να αντιµετωπίσουν τη δηµοσιονοµική πίεση 

µε εναλλακτικούς τρόπους, πλην της µείωσης των δαπανών υγείας. 

Μια ακόµη πολιτική βελτίωση της νοσοκοµειακής διακυβέρνησης είναι η παροχή 

αυξηµένης αυτονοµίας διαχείρισης και η µετατροπή των δηµόσιων Μονάδων Υγείας σε 
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επιχειρήσεις, που στοχεύει στην αποτελεσµατική λειτουργία των οργανισµών, 

εξαλείφοντας γραφειοκρατικά προβλήµατα. Στις εταιρίες αυτές ο µόνος µέτοχος είναι το 

κράτος, παραµένοντας δηλαδή κρατικές, λειτουργούν µε την ευελιξία του ιδιωτικού 

τοµέα.  

Αναµφίβολα, εκτός της αλλαγής του νοµικού καθεστώτος, υπάρχουν και άλλοι 

τρόποι για τη βελτίωση οργανωσιακής λειτουργίας, π.χ. η ενδυνάµωση των 

νοσοκοµειακών στελεχών (κλινικών και διοικητικών), η υιοθέτηση καλών πρακτικών 

διαχείρισης , οι κατάλληλες µέθοδοι αποζηµίωσης. Καθοριστικοί παράγοντες στην 

αλλαγή της συµπεριφοράς των νοσοκοµείων είναι (Harding, Preker, 2003) : 

• Η διακυβέρνηση, ως σχέση µεταξύ του ιδιοκτήτη-κράτους του οργανισµού-

Μονάδα Υγείας 

• Το περιβάλλον της αγοράς 

• Ο τρόπος χρηµατοδότησης (κανονικότητα στις ροές, συγκεκριµενοποίηση 

ευθύνης και παροχών) 

• Η οικειοποίηση των υπολοίπων των πιστώσεων 

• Το σύστηµα ευθύνης-λογοδοσίας 

• Η λειτουργία της κοινωνία. 

Η διαφάνεια συνδέεται µε την δηµόσια λογοδοσία και θεωρείται εργαλείο ορθής 

διοίκησης. Σε ότι αφορά τις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις των Μονάδων Υγείας, ο 

δείκτης διαφάνειας προς το κοινό ήταν χαµηλός στις χώρες: Ισπανία, Βέλγιο, Γερµανία, 

Ελλάδα, Γαλλία και Πορτογαλία. Υψηλά ποσοστά πρόσβασης καταγράφηκαν στις 

χώρες: ∆ανία, Πολωνία, Ολλανδία, Βρετανία, Ιρλανδία, Ιταλία, Αυστρία, Ελβετία. Εδώ 

επαναλαµβάνεται η ανάγκη χρήσης τεχνικών εργαλείων για τον έλεγχο και τη διατήρηση 

των ισορροπιών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. 

 

2.5 Αρχές ∆ιακυβέρνησης 

 

Η καλή διακυβέρνηση διέπεται από θεµελιώδεις αρχές , ανεξαρτήτως του τοµέα στον 

οποίο ανήκει ο οργανισµός που καλείται να τις εφαρµόσει. Οι αρχές αυτές, 

εξειδικευµένες στον δηµόσιο τοµέα, αναλύονται ως εξής (Goodson, 2012): 

� Ορισµός της κατεύθυνσης. Η καλή διακυβέρνηση θεσπίζει πολιτικές που 

καθοδηγούν τις δράσεις ενός οργανισµού. Στον δηµόσιο τοµέα, η πολιτική µπορεί 

να κατευθύνεται µέσω εθνικών στόχων, στρατηγικών σχεδίων, στόχων απόδοσης, 
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νοµοθετικής καθοδήγησης, οργανισµών επιφορτισµένων µε την εποπτεία των 

δηµόσιων φορέων ή νοµοθετηµένων εποπτικών επιτροπών. 

� ∆ιαµόρφωση ηθικής. Η καλή διακυβέρνηση περιλαµβάνει σαφώς διατυπωµένες 

ηθικές αξίες, στόχους και στρατηγικές, τον κατάλληλο «τόνο στην κορυφή» και 

µηχανισµούς ελέγχου. Θα πρέπει να ευθυγραµµίζει τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες έτσι ώστε να ενθαρρύνει συµπεριφορές που είναι συνεπείς προς την 

ηθική και τις αξίες του δηµόσιου τοµέα. Μία σηµαντική προϋπόθεση για αυτό 

είναι να καθοριστούν σαφείς γραµµές λογοδοσίας που θέτουν τους ανθρώπους 

έναντι των ευθυνών τους για τις πράξεις τους. 

� Εποπτεία αποτελεσµάτων. Η καλή διακυβέρνηση προϋποθέτει διαρκή εποπτεία, 

για να διασφαλίζεται ότι η πολιτική εφαρµόζεται όπως είχε σχεδιαστεί, η 

στρατηγική επιτυγχάνεται και η συνολική απόδοση του δηµόσιου φορέα 

ικανοποιεί τις προσδοκίες και συµµορφώνεται µε τις πολιτικές, τους νόµους και 

τους κανονισµούς. 

� Αναφορά λογοδοσίας. Επειδή οι δηµόσιοι φορείς λειτουργούν ως 

«εντεταλµένοι», χρησιµοποιώντας πόρους και εξουσία για να πετύχουν 

καθορισµένους στόχους, οφείλουν να λογοδοτούν για τον τρόπο µε τον οποίο 

χρησιµοποιούν τους πόρους που τους έχουν διατεθεί και για τα αποτελέσµατα που 

έχουν επιτύχει. Στο πνεύµα αυτό, η καλή διακυβέρνηση απαιτεί τακτικές 

αναφορές οικονοµικών και επιχειρησιακών αποτελεσµάτων , οι οποίες 

επικυρώνονται για την ακρίβειά τους από έναν ανεξάρτητο Ελεγκτή. Η λογοδοσία 

συνεπάγεται, επίσης, την επιβολή ποινών ή κυρώσεων εναντίον εκείνων που 

έκαναν κακή χρήση των πόρων και της εξουσίας που τους ανατέθηκαν. 

� ∆ιόρθωση της πορείας. Όταν ένας οργανισµός δεν έχει πετύχει τους στόχους για 

την οικονοµική ή επιχειρησιακή του απόδοση, ή όταν έχουν ανιχνευθεί 

προβλήµατα στις λειτουργίες του ή στη χρήση των πόρων του, ένα καλό σύστηµα 

διακυβέρνησης θα ταυτοποιήσει τη θεµελιώδη αιτία των προβληµάτων, θα 

καθορίσει τις διορθωτικές δράσεις που χρειάζονται και θα παρακολουθήσει τις 

διορθωτικές δράσεις για να διαπιστώσει κατά πόσο εφαρµόστηκαν 

αποτελεσµατικά. Τα ευρήµατα και οι συστάσεις των Ελεγκτών αποτελούν 

κρίσιµη «εισροή» για την καλή διακυβέρνηση, που µπορεί να οδηγήσει τους 

οργανισµούς να θεραπεύσουν τις διαπιστωµένες αδυναµίες και ελλείψεις άµεσα 

και µε τον κατάλληλο τρόπο. 
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Πλέον των παραπάνω γενικών αρχών, υπάρχουν αρχές διακυβέρνησης που 

πηγάζουν από την ιδιαίτερη φύση του δηµόσιου τοµέα. Στοιχεία αυτής της  ιδιαίτερης 

φύσης αποτελούν η σηµασία των πολιτικών δυνάµεων, ο µη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 

και η παροχή δηµόσιων υπηρεσιών, που είναι ο τελικός σκοπός πολλών φορέων του 

δηµοσίου. Συγχρόνως, οι φορείς του δηµοσίου έχουν εξουσίες καταναγκασµού επί των 

πολιτών και των επιχειρήσεων- γεγονός που τους δηµιουργεί την υποχρέωση να 

εφαρµόζουν µέτρα που διασφαλίζουν ότι η χρήση αυτών των εξουσιών και η παροχή των 

προσδοκώµενων υπηρεσιών γίνονται µε δικαιοσύνη και υπευθυνότητα. Στο πλαίσιο 

αυτό, αναφέρουµε τις  αρχές που έχουν βαρύνουσα σηµασία στον δηµόσιο τοµέα 

(Goodson, 2012): 

� Λογοδοσία. Σύµφωνα µε τον ορισµό που έχει δοθεί από τη ∆ιεθνή Οµοσπονδία 

Λογιστών (IFAC), «λογοδοσία είναι η λειτουργία µέσω της οποίας οι φορείς του 

δηµοσίου τοµέα, καθώς και τα άτοµα που υπηρετούν σε αυτούς, αναλαµβάνουν 

την ευθύνη για τις αποφάσεις και τις πράξεις τους, περιλαµβανοµένης της 

διαχείρισης των κρατικών οικονοµικών πόρων και όλων των διαστάσεων της 

απόδοσης, και υποβάλλουν εαυτούς δε έξωθεν εξέταση. Επιτυγχάνεται όταν όλα 

τα µέρη κατανοούν σαφώς τις υποχρεώσεις αυτές και έχουν σαφώς 

καθορισµένους ρόλους µέσω µίας ισχυρής δοµής. Τελικά , η λογοδοσία είναι η 

υποχρέωση να παρέχεις απαντήσεις για τις αρµοδιότητες που σου ανατέθηκαν. 

� ∆ιαφάνεια. Η αρχή της διαφάνειας αφορά στο πόσο ανοιχτός είναι ένας φορέας 

του δηµοσίου απέναντι στους συναλλασσόµενους µε αυτόν. Η καλή 

διακυβέρνηση περιλαµβάνει τη γνωστοποίηση σηµαντικών πληροφοριών στους 

ενδιαφερόµενους, έτσι ώστε να έχουν στη διάθεσή τους τα στοιχεία αναφορικά µε 

τη λειτουργία και την απόδοση του φορέα που είναι αναγκαία για να 

κατανοήσουν τα κίνητρά του και να οδηγηθούν σε σωστά συµπεράσµατα σχετικά 

µε τις επιπτώσεις των δράσεών του. Επιπλέον , οι αποφάσεις, οι πράξεις και οι 

συναλλαγές πρέπει να διεξάγονται στο φως. Αν και σε ορισµένες περιπτώσεις το 

δηµόσιο συµφέρον επιβάλλει µυστικότητα, η διαφάνεια στις δράσεις του 

δηµόσιου τοµέα παίζει σηµαντικό ρόλο στη δηµόσια εποπτεία. Οι ελεγκτές 

µπορούν να καταδείξουν την άµεση σχέση µεταξύ της διαφάνειας και της 

αξιοπιστίας ενός φορέα του δηµοσίου. Η νοµοθετική εξουσία και οι πολίτες 

προσδοκούν από τους ελέγχους να διαβεβαιώνουν ότι οι πράξεις του δηµόσιου 

τοµέα είναι νόµιµες και ηθικές, καθώς και ότι οι αναφορές της οικονοµικής 
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διαχείρισης και της απόδοσης αντανακλούν µε ακρίβεια το αληθές µέτρο των 

λειτουργιών του. 

� Ακεραιότητα. Η αρχή της ακεραιότητας επιβάλλει στους δηµόσιους λειτουργούς 

να ενεργούν σύµφωνα µε τις αρχές, τις αξίες, τις προσδοκίες και την πολιτική 

δεοντολογία του δηµόσιου τοµέα. Η φθορά της εµπιστοσύνης των πολιτών στην 

αξιοπιστία των πληροφοριών και των πράξεων του δηµοσίου υπονοµεύει τη 

νοµιµοποίηση του κράτους και την ικανότητά του να κυβερνά. Το πολιτικό, 

κοινωνικό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό κόστος µιας τέτοιας υπονόµευσης 

µπορεί να είναι τεράστιο. Οι συνέπειες της διάψευσης της προσδοκίας για 

ακεραιότητα στον ύψιστο βαθµό µπορεί να είναι  άµεσες και συγκλονιστικές, 

όταν η εµπιστοσύνη των πολιτών στον δηµόσιο τοµέα, στους θεσµούς του και 

στην ηγεσία του υπονοµεύεται. 

� ∆ικαιοσύνη. Η αρχή της δικαιοσύνης αναφέρεται στο βαθµό στον οποίο οι 

δηµόσιοι λειτουργοί ασκούν µε ισονοµία και αµεροληψία την εξουσία που τους 

έχει εµπιστευθεί η Πολιτεία. Οι πολίτες εφοδιάζουν τους δηµόσιους λειτουργούς 

µε χρήµα και εξουσία για να ασκούν τις αρµοδιότητές τους. Όµως, ανησυχούν για 

την κακή χρήση της εξουσίας του δηµόσιου τοµέα, τη σπατάλη πόρων και κάθε 

άλλο ζήτηµα που αφορά σε διαφθορά ή κακοδιαχείριση και που θα µπορούσε να 

επηρεάσει αρνητικά τις υποχρεώσεις του φορέα και την παροχή υπηρεσιών προς 

τους πολίτες. Η δικαιοσύνη του δηµόσιου τοµέα µπορεί να µετρηθεί και να 

αξιολογηθεί σε τέσσερις διαστάσεις (Goodson, 2012): 

• Το κόστος των υπηρεσιών- το οποίο καλύπτεται από φόρους και τέλη, 

αλλά και από δανεισµό (δηλαδή από µελλοντικούς φόρους) και το οποίο 

περιλαµβάνει, επίσης, έµµεσα ή µελλοντικά κόστη που προκύπτουν από 

τη δράση ή την αδράνεια του δηµοσίου τοµέα. 

• Την ποιότητα των υπηρεσιών, που περιλαµβάνει τόσο την άµεση παροχή, 

όπως στις περιπτώσεις της παιδείας, της υγείας κ.α., αλλά και τις έµµεσες 

υπηρεσίες, όπως η διαχείριση των οικονοµικών και του ανθρώπινου 

κεφαλαίου. 

• Τον τρόπο άσκησης της ρυθµιστικής εξουσίας και της εξουσίας του 

καταναγκασµού. 
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• Την ανταλλαγή πληροφοριών, δηλαδή τον τρόπου µε τον οποίο ο 

δηµόσιος τοµές παρέχει πληροφορίες, αλλά και εισακούει τους πολίτες 

και διαβουλεύεται µε αυτούς. 

 

2.6 Ο Ρόλος του Εσωτερικού Ελέγχου στην ∆ιακυβέρνηση των 

Μονάδων Υγείας 

 

Με τον Ν.4025/2011 περί των Μονάδων Υγείας καθιερώθηκε ο Εσωτερικός Έλεγχος και 

ο διορισµός Εσωτερικών Ελεγκτών σε κάθε µία από αυτές µε απόφαση των ∆.Σ. των 

Μονάδων Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης µέσω του 

Ν.4025/2011 απαιτεί την σύνταξη Εσωτερικού κανονισµού στις µονάδες υγείας σε 

θέµατα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του οποίου παρακολουθείται 

από σύστηµα εσωτερικού ελέγχου (Κουτούπης, 2012)  

Ένας από τους βασικούς πυλώνες για την άσκηση ορθής διακυβέρνησης είναι ο 

Εσωτερικός Έλεγχος. Ο Έλεγχος έχει σαν πρωταρχικό σκοπό την επίτευξη των 

αντικειµενικών σκοπών και στόχων στις Μονάδες Υγείας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί  

κατά το στάδιο της λειτουργίας της σχεδίασης/προγραµµατισµού. Με ευθύνη του ∆.Σ. 

και της οµάδας που διοικεί τις Μονάδες Υγείας (∆ιοικητή, Υποδιοικητή) οργανώνεται σε 

κάθε µία από τις Μονάδες Υγείας το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο µέσα από 

σχετικές πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισµούς αποσκοπεί στην εξάλειψη των 

κινδύνων που σχετίζονται µε τη δραστηριότητά τους. 

 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου επισκοπεί, αξιολογεί και συµβουλεύει την 

∆ιοίκηση της Μονάδας Υγείας σε θέµατα που αφορούν το υφιστάµενο Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου της. Επίσης, είναι εκείνη η οποία θα επισηµάνει τυχόν κινδύνους 

που απειλούν την καλή λειτουργία της και εκείνη η οποία θα συµβουλέψει στο πως οι 

κίνδυνοι που έχουν επισηµανθεί, µπορούν να αντιµετωπιστούν. ∆εν παίρνει η ίδια µέτρα 

αντιµετώπισης των κινδύνων, ούτε κανένα από τα στελέχη της εµπλέκονται µε τις 

ελεγχόµενες δραστηριότητες και λειτουργίες της επιχείρησης, ώστε να εξασφαλίζεται η 

αµεροληψία της. Αποτελεί βέλτιστη πρακτική η ιεραρχικά άµεση ενηµέρωση από τους 

Εσωτερικούς Ελεγκτές σχετικά µε οποιαδήποτε σχέση µε ελεγχόµενους ή άλλα µέρη µε 

τα οποία συνεργάζεται η Μονάδα Υγείας και είναι πιθανό να επηρεάσει την ανεξαρτησία 

τους. 
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Η ανεξαρτησία δίνει τη δυνατότητα στο ∆ιευθυντή και στο προσωπικό της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου να προσφέρουν ανεπηρέαστες και αµερόληπτες κρίσεις 

που είναι αναγκαίες για τη σωστή διεξαγωγή των ελέγχων. Η αξιολόγηση και οι 

απολαβές του προϊσταµένου της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί καλή 

πρακτική να ανήκουν στην ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής Ελέγχου κάτι που επίσης δεν προβλέπεται στον Ν. 4025/2011, καθώς ο 

διορισµός των ελεγκτών δεν κρίνεται µόνο βάσει της επάρκειας και καταλληλότητας 

τους, αλλά βάσει του οικονοµικού κόστους τους. Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι δεν 

προβλέπεται κανενός είδους αξιολόγηση του έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών γεγονός 

που έρχεται σε πλήρη αντίθεση µε τα ∆ιεθνή Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου. 

Σύµφωνα µε τον Κουτούπη ο Εσωτερικός Ελεγκτής για να πετύχει στο έργο του, 

πρέπει να έχει την αµέριστη υποστήριξη της ∆ιοίκησης της Μονάδας Υγείας και 

ειδικότερα του ∆ιοικητή και της Επιτροπής Ελέγχου, όργανα τα οποία θα του 

εξασφαλίζουν ελεύθερη πρόσβαση στα πάσης φύσεως αρχεία της και κάθε είδους 

βοηθητικού υλικού το οποίο µπορεί να φανεί χρήσιµο στην αξιολόγηση του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Οι προτάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα πρέπει να 

κατευθύνονται προς τη ∆ιοίκηση της Μονάδας Υγείας, κυρίως σε µορφή γραπτών 

αναφορών (αναλυτικών και περιληπτικών) σε περιοδική βάση (µηνιαία, τριµηνιαία, 

ετήσια), και αφού προηγουµένως έχουν συζητηθεί και συµφωνηθεί ως προς την 

ορθότητα τους µε τους ελεγχόµενους. 

Η ∆ιοίκηση µε την σειρά της αναλαµβάνει την υλοποίηση των προτάσεων της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου και θέτει χρονικά όρια για την εφαρµογή τους. Τα 

στελέχη µιας σύγχρονης Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου µπορεί να έχουν διαφορετικό 

ακαδηµαϊκό και επαγγελµατικό υπόβαθρο, λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων και 

διαδικασιών που ελέγχει η Υπηρεσία στα πλαίσια της Επιχείρησης. Έτσι, µπορεί να 

απαρτίζεται από Οικονοµολόγους, Λογιστές, ∆ιοικητικούς, Ειδικούς στα 

Μηχανογραφικά Συστήµατα κλπ.  

 

2.7 Ο έλεγχος στον ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

Ο έλεγχος αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της καλής διακυβέρνησης του δηµόσιου τοµέα. 

Παρέχοντας απροκατάληπτες, αντικειµενικές αξιολογήσεις του βαθµού στον οποίο η 
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διαχείριση των δηµόσιων πόρων γίνεται µε υπευθυνότητα και αποτελεσµατικότητα, έτσι 

ώστε να επιτευχθούν τα επιθυµητά αποτελέσµατα, οι Ελεγκτές βοηθούν τους 

οργανισµούς του δηµόσιου τοµέα να πετύχουν λογοδοσία και ακεραιότητα, να 

βελτιώσουν τις λειτουργίες τους και να κερδίσουν την εµπιστοσύνη των πολιτών και των 

ενδιαφερόµενων µερών (Goodson, 2012). 

 Επειδή η επιτυχία του δηµόσιου τοµέα µετράται πρωτίστως από την ικανότητά 

του να παρέχει υπηρεσίες αποτελεσµατικά και να υλοποιεί προγράµµατα µε δικαιοσύνη 

και ακεραιότητα, ο έλεγχος στον δηµόσιο τοµέα θα πρέπει να έχει την εξουσία και την 

επάρκεια ώστε να αξιολογεί την νοµιµότητα, την αποτελεσµατικότητα, την 

αποδοτικότητα και την οικονοµικότητα των δράσεων και της χρήσης των πόρων. 

Επιπλέον, οι Ελεγκτές πρέπει να διαφυλάσσουν τις θεµελιώδεις αξίες του δηµόσιου 

τοµέα, καθώς αυτός υπηρετεί όλους τους πολίτες. 

Ο ρόλος του Ελεγκτή στον δηµόσιο τοµέα υποστηρίζει την διακυβέρνηση στις 

λειτουργίες της εποπτείας, της κατανόησης και της πρόβλεψης. 

• Εποπτεία: Οι Ελεγκτές βοηθούν αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις στην 

άσκηση εποπτείας, αξιολογώντας κατά πόσο οι φορείς του δηµοσίου επιτελούν 

τις καθορισµένες για αυτούς λειτουργίες, δαπανώντας τους πόρους για τους 

σκοπούς που τους έχουν τεθεί και συµµορφούµενοι προς τη νοµοθεσία και τις 

οδηγίες που τους έχουν δοθεί. Οι έλεγχοι εποπτείας συµβάλλουν στην 

λογοδοσία των φορέων του δηµοσίου, παρέχοντας πρόσβαση σε στοιχεία 

σχετικά µε την απόδοσή τους προς ενδιαφερόµενα µέρη εντός και εκτός του 

ελεγχόµενου οργανισµού. 

Η εποπτεία περιγράφει, επίσης, το ρόλο που έχουν πολλοί Ελεγκτές του 

δηµόσιου τοµέα στην ανακάλυψη και στην αποτροπή της διαφθοράς, 

περιλαµβανοµένης της απάτης, της σπατάλης, της κακοδιοίκησης και άλλων 

µορφών κακής χρήσης της εξουσίας και των πόρων που έχει εµπιστευτεί η 

Πολιτεία στους δηµόσιους λειτουργούς. Οι Ελεγκτές παρακολουθούν και 

αξιολογούν την αποτελεσµατικότητα των µηχανισµών ελέγχου που έχουν 

αναπτύξει οι διοικήσεις µε σκοπό  την αναγνώριση και τον περιορισµό των 

συνθηκών που γεννούν τη διαφθορά. 

• Κατανόηση: Οι Ελεγκτές βοηθούν αυτούς που λαµβάνουν τις αποφάσεις να 

αποκτήσουν βαθειά αντίληψη και γνώση των καταστάσεων. Αυτό το 

κατορθώνουν αξιολογώντας ποια προγράµµατα και ποιες πολιτικές 

επιτυγχάνουν, αναδεικνύοντας καλές πρακτικές και πληροφορίες συγκριτικών 
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αξιολογήσεων και εξετάζοντας, αφενός οριζόντια µεταξύ φορέων του δηµοσίου 

και, αφετέρου, κάθετα µεταξύ των επιπέδων του δηµόσιου τοµέα, για να 

ανακαλύψουν ευκαιρίες για την υιοθέτηση, προσαρµογή ή ανασχεδιασµό 

διοικητικών πρακτικών. Η ελεγκτική λειτουργία συµβάλλει στην ανάπτυξη της 

πρακτικής της οργανωσιακής µάθησης, παρέχοντας διαρκή επαναπληροφόρηση 

µε στόχο την αναπροσαρµογή των πολιτικών. 

Οι ελεγκτές επιτελούν το έργο τους συστηµατικά και αντικειµενικά, έτσι ώστε 

να αναπτύξουν µια εµπεριστατωµένη κατανόηση των λειτουργιών και να 

εξαγάγουν συµπεράσµατα µε βάση τα στοιχεία. Εποµένως , οι έλεγχοι µπορούν 

να δώσουν µία εις βάθος περιγραφή των προβληµάτων, των πόρων, των ρόλων 

και των ευθυνών που, σε συνδυασµό µε την κατανόηση της θεµελιώδους αιτίας 

του προβλήµατος και τις χρήσιµες προτάσεις, µπορεί να ενθαρρύνει τα 

ενδιαφερόµενα µέρη να επανεξετάσουν τις λύσεις των προβληµάτων. Μέσω της 

πορείας αυτής, ενισχύεται η ικανότητα του δηµόσιου τοµέα να χειρίζεται 

προβλήµατα και να θέτει ερωτήµατα σχετικά µε την αποτελεσµατικότητα των 

δράσεών του. Σε συνδυασµό µε τη λογοδοσία, οι έλεγχοι συµβάλλουν στη 

βελτίωση των λειτουργιών του δηµόσιου τοµέα. 

• Οι ελεγκτές βοηθούν, επίσης τους οργανισµούς τους να κοιτάζουν µπροστά, 

διαβλέποντας τάσεις και εφιστώντας την προσοχή σε αναδυόµενες προκλήσεις 

πριν αυτές εξελιχθούν σε κρίσεις. Η ελεγκτική λειτουργία µπορεί να επισηµάνει 

τις προκλήσεις που έρχονται και να αναγνωρίσει κινδύνους και ευκαιρίες που 

γεννώνται από τις ταχύτατες εξελίξεις της επιστήµης και της τεχνολογίας , από 

την πολυπλοκότητα της σύγχρονης κοινωνίας, από διεθνή γεγονότα και από τις 

αλλαγές στη φύση της  οικονοµίας. Τα ζητήµατα αυτά, συχνά, 

αντιπροσωπεύουν µακροπρόθεσµους κινδύνους, που µπορεί να υπερβαίνουν 

κατά πολύ τον χρονικό ορίζοντα των εκλεγµένων ή διορισµένων αξιωµατούχων 

και ενδέχεται να τίθεται χαµηλά στις προτεραιότητες όταν οι λιγοστοί πόροι 

στρέφουν την προσοχή σε πιο επείγουσες ανάγκες. 
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2.8 Επιτροπή Ελέγχου και Εποπτείας στον ∆ηµόσιο Τοµέα 

 

Μια κοινή πρακτική διακυβέρνησης στον ιδιωτικό τοµέα είναι η χρήση επιτροπών 

ελέγχου, οι οποίες παρέχουν ενισχυµένη εποπτεία για την οικονοµική και ηθική 

ακεραιότητα των µετοχικών εταιριών. Επειδή αυτή η εποπτεία έχει ουσιαστική σηµασία 

για την αποτελεσµατική διακυβέρνηση, οι φορείς του δηµόσιου τοµέα θα µπορούσαν 

επίσης να θεσπίσουν επιτροπές ελέγχου και να προσβλέπουν σε αυτές για να 

διαδραµατίσουν ένα παρόµοιο ρόλο. Επιπλέον, ανάλογα µε τις ειδικές συνθήκες των 

φορέων του δηµοσίου, οι επιτροπές ελέγχου θα µπορούσαν να λειτουργούν εντός ενός 

ευρέος φάσµατος ρυθµίσεων διακυβέρνησης (Goodson, (2012). 

 Η επιτροπή ελέγχου µπορεί να ενισχύσει σηµαντικά την ανεξαρτησία, την 

ακεραιότητα και την αποτελεσµατικότητα του ελέγχου στον δηµόσιο τοµέα, µε 

διάφορους τρόπους, όπως είναι η έγκριση των προγραµµάτων και των πορισµάτων του 

ελέγχου, η εκτίµηση των αναγκών του ελέγχου σε πόρους και η διαµεσολάβηση της 

σχέσης των Ελεγκτών µε τον οργανισµό. Οι επιτροπές ελέγχου διασφαλίζουν, επίσης, ότι 

τα αποτελέσµατα του ελέγχου γνωστοποιούνται ευρέως και ότι οι προτεινόµενες από τον 

έλεγχο βελτιωτικές ή διορθωτικές ενέργειες υλοποιούνται. 

 Κάθε οργανισµός του δηµόσιου τοµέα θα πρέπει να αξιολογήσει τη δοµή 

διακυβέρνησή του για να αποφασίσει αν µία επιτροπή ελέγχου θα ήταν κατάλληλη για 

τις ιδιαίτερες συνθήκες του. Σε µερικούς φορείς του δηµοσίου, οι επιτροπές ελέγχου 

συγκροτούνται ως υποεπιτροπές της νοµικής υπηρεσίας ή του διοικητικού συµβουλίου. 

Άλλοι φορείς µπορεί να συστήσουν επιτροπές ελέγχου αποτελούµενες από µέλη του 

κοινού που επιλέγονται από τη νοµοθετική ή την εκτελεστική εξουσία. Κάποιοι 

οργανισµοί του δηµοσίου έχουν συγκροτήσει επιτροπές ελέγχου αποτελούµενες από 

υπουργούς ή από διευθυντές εξωτερικών εποπτικών φορέων, από µέλη ανεξάρτητων 

αρχών ή ένα συνδυασµό αυτών. 

 Όπου αποφασιστεί η σύσταση επιτροπής ελέγχου, ανάλογα µε τα χαρακτηριστικά 

του τοµέα ευθύνης του δηµόσιου οργανισµού, αυτή θα πρέπει (Goodson,2012): 

1) Να λειτουργεί µε επίσηµη εντολή, κατά προτίµηση µε νοµοθετική ρύθµιση, µε 

επαρκή εξουσία για να εκπληρώνει την αποστολή της. 

2) Να περιλαµβάνει ανεξάρτητα µέλη τα οποία, συλλογικά, διαθέτουν επαρκείς 

γνώσεις ελεγκτικής, οικονοµικών, διαχείρισης κινδύνων και µηχανισµών 

ελέγχου. 
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3) Να έχει ως πρόεδρο µέλος το οποίο δεν είναι το  άτοµο στο οποίο αναφέρεται 

ο επικεφαλής του Εσωτερικού Ελέγχου διοικητικά. 

4) Να αξιολογεί την αποτελεσµατικότητα της διακυβέρνησης του οργανισµού, 

της διαχείρισης κινδύνων και των µηχανισµών ελέγχου, καθώς και τη 

συµµόρφωση προς το νοµοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. 

5) Να εποπτεύει τις λειτουργίες εξωτερικού και εσωτερικού ελέγχου του 

οργανισµού, διασφαλίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι οι λειτουργίες  αυτές 

καλύπτουν το σύνολο του οργανισµού. Επιπλέον, να εγκρίνει τον κανονισµό 

Εσωτερικού Ελέγχου και το πρόγραµµα των ελέγχων, να αξιολογεί την 

απόδοση της λειτουργίας του Εσωτερικού Ελέγχου και να εγκρίνει την 

πρόσληψη ή την απόλυση εσωτερικών και εξωτερικών Ελεγκτών. 

6) Να επιβλέπει την τήρηση των προτύπων του οργανισµού για τις 

χρηµατοοικονοµικές αναφορές και τη λογιστική. 

7) Να έχει άµεση σύνδεση µε το διοικητικό συµβούλιο ή το ανώτατο όργανο 

διοίκησης του οργανισµού, προς το οποίο και να υποβάλλει τακτικές 

αναφορές. 

 

2.9 Η Ποιότητα στην Οργάνωση Υπηρεσιών Υγείας 

 

Η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στο χώρο της υγείας ανέκαθεν αποτελούσε επιταγή στο 

σεβασµό όχι µόνο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά κυρίως της ανθρώπινης ζωής. Τα 

τελευταία χρόνια, παρατηρείται µια διαφοροποίηση των γενικότερων συνθηκών που 

πλαισιώνουν τον ευαίσθητο και καίριο αυτόν τοµέα. Η πρόοδος της ιατρικής και της 

τεχνολογίας γενικότερα, η άνοδος του εισοδήµατος και των προσδοκιών των 

καταναλωτών Υγείας, η γήρανση του πληθυσµού και οι πεπερασµένοι πόροι που 

µπορούν να διατεθούν για την Υγεία έχουν φέρει στο προσκήνιο νέα θέµατα τα οποία 

απασχολούν την επιστήµη της Οργάνωσης των Υπηρεσιών Υγείας και κατέχουν καίρια 

θέση στη διαµόρφωση της πολιτικής Υγείας (Τσιότρας, 2016). 

 Το σύστηµα Υγείας, ιδίως στο εξωτερικό, βρέθηκε κάτω από ασφυκτική πίεση 

για αλλαγή κατά τη δεκαετία του 1980. Η πίεση για αλλαγή προερχόταν από τα συνεχώς 

αυξανόµενα κόστη και τις αυξηµένες απαιτήσεις τόσο των δυσαρεστηµένων ασθενών 

όσο και από τρίτους πληρωτές. Οι καταναλωτές της δηµόσιας Υγείας-ασθενείς και οι 

κυβερνήσεις-θεωρούσαν ότι οι ανάγκες τους δεν ικανοποιούνταν στη βάση του  κόστους, 
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πρόσβασης και ποιότητας. Η κατάσταση αυτή ήταν ακόµα πιο βεβαρηµένη για τις 

Μονάδες Υγείας λόγω της µειωµένης επιδότησης που λάµβαναν και του αυξηµένου 

ανταγωνισµού. Αλλαγές σε κυβερνητικές πολιτικές, στρατηγικές Marketing οι οποίες 

έδιναν ιδιαίτερη έµφαση στην παροχή ποιοτικής φροντίδας καθώς και το αυξηµένο 

ενδιαφέρον των ασθενών για τα κόστη προκάλεσαν την επικέντρωση της προσοχής στην 

ανάγκη για δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου ιατρικού-διοικητικού-πελατειακού 

περιβάλλοντος βελτίωσης ολικής ποιότητας. 

 Η στροφή αυτή προς την ποιότητα παρατηρείται τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην 

Ευρώπη, στην οποία πολλές χώρες ενίσχυσαν τους υπάρχοντες θεσµούς και διαδικασίες 

δίνοντας έµφαση στην αξιολόγηση και διασφάλιση των παραγόντων που σχετίζονται µε 

την ποιότητα. Η Elizabeth Olmsted Teisberg (Executive Director Value Institute for 

Health and Care Dell Medical School University of Texas at Austin USA) αναφέρει ότι 

σ’ όλο τον κόσµο η ποιότητα της υγείας κερδίζει συνεχώς υποστηρικτές. Η βελτίωσή της 

είναι πλέον ευρέως γνωστή ως κρίσιµος στόχος της µεταρρύθµισης της υγειονοµικής 

περίθαλψης. Από τη δηµοσίευση του «Redefining health care» η έννοια της αξίας  έχει 

περάσει από ένα ουτοπικό όραµα σε στρατηγική προτεραιότητα. Πώς όµως ο οργανισµός 

επαναπροσδιορίζει την αξία της φροντίδας των ασθενών; Σε µία σχεδόν δεκαετία 

εφαρµογής της υγειονοµικής περίθαλψης που βασίζεται στην ποιότητα, διαπιστώθηκε 

παγκοσµίως ότι οι ηγέτες είναι αυτοί που δηµιουργούν µια ισχυρή πολιτισµική 

µετατόπιση προς αυτήν την κατεύθυνση (Teisberg, 2017). 

Η έννοια της ποιότητας είχε πάντοτε πολλές και αµφιλεγόµενες ερµηνείες οι 

οποίες προσπαθούσαν να εξηγήσουν µια ποικιλία φαινοµένων. Η ιδέα της ποιότητας 

είναι δύσκολο να διευκρινιστεί µε σαφήνεια στον τοµέα παροχής υπηρεσιών και ακόµη 

πιο δύσκολο στον τοµέα παροχής υπηρεσιών Υγείας, αφού οι συµµετέχοντες σε αυτόν  

είναι πολλοί και ο καθένας έχει τη δική άποψη. Για το λόγο αυτό έχουν προκύψει 

διάφοροι ορισµοί της ποιότητας. 

 Στον τοµέα της Υγείας, οι ορισµοί της ποιότητας εστιάζονται στην 

αποτελεσµατικότητα των προσφερόµενων υπηρεσιών και δίνουν έµφαση στη συνεχή 

βελτίωση αυτών. Τα θετικά αποτελέσµατα και τα οφέλη από τη συνεχή βελτίωση της 

ποιότητας είναι πολυδιάστατα. Η βελτίωση της ποιότητας επιδρά θετικά στην υγεία των 

ασθενών µε την έγκαιρη διάγνωση, την αποτελεσµατική αντιµετώπιση και την αποφυγή 

λαθών κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, ενώ η καλή ψυχολογική κατάσταση των 

ασθενών επιδρά θετικά στη βελτίωση της συνολικής υγείας τους. Με τη βελτίωση της 

ποιότητας των υπηρεσιών υγείας, ο ασθενής επανέρχεται σε συντοµότερο χρονικό 
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διάστηµα στις δραστηριότητες του, µε σηµαντικό οικονοµικό όφελος για τον ίδιο και το 

ευρύτερο κοινωνικό σύνολο  

Τα κύρια χαρακτηριστικά που προσδιορίζουν την ποιότητα της προσφερόµενης 

υπηρεσίας είναι συχνά δύσκολο να εντοπιστούν και να µετρηθούν καθώς 

προσδιορίζονται από τον εκάστοτε πελάτη και κατά συνέπεια ποικίλουν. Τα κύρια 

χαρακτηριστικά ποιότητας στον χώρο των υπηρεσιών είναι (Τσιότρας, 2016): 

• Χρόνος: αναφέρεται στη διάρκεια ολοκλήρωσης της υπηρεσίας 

• Ακρίβεια χρόνου: είναι η ολοκλήρωση παροχής υπηρεσίας την καθορισµένη 

στιγµή. 

• Ευγένεια προσωπικού 

• Βαθµός ολοκλήρωσης παρεχόµενης υπηρεσίας : αν η υπηρεσία παρήχθη στο 

σύνολο της ή µέρος µόνον αυτής. 

• Συνέπεια: παροχή της υπηρεσίας κατά τον ίδιο κάθε φορά τρόπο. 

• Προσβασιµότητα και ευκολία: βαθµός ευκολίας απόκτησης της 

παραγγελίας. 

• Ακρίβεια: σωστή εκτέλεση της υπηρεσίας από την πρώτη φορά. 

• Ανταποκρισιµότητα: αναφέρεται στην ευκολία παροχής υπηρεσίας σε 

αναπάντεχες και µη προγραµµατισµένες καταστάσεις. 

Μεταξύ των διαφορετικών προσεγγίσεων ποιότητας που υπάρχουν, έχει 

παρατηρηθεί, σε παγκόσµιο επίπεδο, µια σαφής προτίµηση στη χρήση αρχών 

διασφάλισης ποιότητας στο χώρο Υγείας. Η προτίµηση αυτή θα πρέπει να αποδοθεί στην 

προκαταρκτική φύση της διασφάλισης ποιότητας στο δρόµο για την ολική ποιότητα και 

από αυτή την άποψη θα πρέπει να θεωρηθεί ιδιαιτέρως ενθαρρυντική καθώς δείχνει την 

ολοένα  και µεγαλύτερη στροφή των οργανισµών Υγείας στη χρήση αρχών ποιότητας. 

Ο όρος «∆ιασφάλιση Ποιότητας» σηµαίνει την αξιολόγηση του πραγµατικού 

επιπέδου ποιότητας των προσφερόµενων υπηρεσιών καθώς και τις προσπάθειες 

τροποποίησης, όπου είναι απαραίτητο, της παροχής αυτών των υπηρεσιών (Black, 1990). 

Με άλλα λόγια περιλαµβάνει καταρχήν την εκτίµηση του επιπέδου ποιότητας και στη 

συνέχεια την υιοθέτηση µηχανισµών για τη βελτίωσή της. 

Στην Ελλάδα, η πρώτη πρωτοβουλία για την εισαγωγή ενός συστήµατος 

διασφάλισης και τυποποίησης της ποιότητας συναντάται µε το Ν.2519/1997, ο οποίος 

προέβλεπε ανάµεσα σε άλλα τη χορήγηση πιστοποιητικών ποιότητας και τον έλεγχο της 

διασφάλισης της ποιότητας υπηρεσιών υγείας.  
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Μέχρι τη δεκαετία του 1980 ο όρος «διαπίστευση» χρησιµοποιούνταν για να 

περιγράψει µια εθελοντική δραστηριότητα η οποία βασίζονταν στις υπηρεσίες υγείας και 

επέτρεπε σε όλους τους οργανισµούς και κυρίως τα νοσοκοµεία να συγκρίνουν τις 

οργανωτικές διαδικασίες και µεθόδους σε σχέση µε την αποδεκτή, καλή πρακτική, µε 

έµφαση στην ασφάλεια των µεθόδων και τη µεγιστοποίηση της κλινικής 

αποτελεσµατικότητας. Τα τελευταία χρόνια η έννοια της διαπίστευσης έχει 

διαφοροποιηθεί και περιλαµβάνει τις διαδικασίες ελέγχου και τυποποίησης της ποιότητας 

των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας από τρίτα µέλη µε τη χρήση γραπτών προτύπων Για 

να αποσαφηνιστεί η παραπάνω έννοια γίνεται απαραίτητο να δοθούν οι ακριβείς ορισµοί 

τόσο της έννοιας της «τυποποίησης» όσο και της έννοιας του «προτύπου», ενώ θα πρέπει 

να διαφοροποιηθεί και η έννοια της «πιστοποίησης», η οποία ωστόσο είναι απαραίτητη 

για την τελική επίτευξη της διαπίστευσης. 

Ως τυποποίηση ορίζεται η δραστηριότητα, µε την οποία καθιερώνεται για 

πραγµατικά ή και πιθανά προβλήµατα, διατάξεις για κοινή χρήση που αποσκοπούν στην 

επίτευξη του βέλτιστου βαθµού τάξης σε ένα συγκεκριµένο πλαίσιο εφαρµογής (ΕΛΟΤ 

ΕΝ 45020:1996). 

Πρότυπο είναι το έγγραφο το οποίο έχει καθιερωθεί µε συναίνεση και έχει 

εγκριθεί από έναν αναγνωρισµένο (αρµόδιο) φορέα (ΕΛΟΤ ΕΝ 45020:1996). 

Ο όρος πιστοποίηση περιλαµβάνει τη διαδικασία επιβεβαίωσης, µέσω 

επιθεώρησης από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα, ότι το σύνολο των απαιτήσεων του 

εκάστοτε προτύπου καλύπτεται από ένα σύστηµα ποιότητας. Η πιστοποίηση παρέχει 

γραπτή διαβεβαίωση ότι µία διεργασία ή µία υπηρεσία συµµορφώνεται µε τις 

προδιαγραµµένες απαιτήσεις (Κωσταγιόλας 2008). Η σηµαντικότερη διαφορά ανάµεσα 

στις έννοιες πιστοποίηση και διαπίστευση έγκειται στο ότι η πιστοποίηση µπορεί να 

απευθύνεται και σε µεµονωµένους επαγγελµατίες καθώς και σε οργανισµούς ή τµήµα 

ενός οργανισµού, ενώ η διαπίστευση απευθύνεται αποκλειστικά και µόνο στο σύνολο 

ενός οργανισµού (Παπανικολάου 2007). 

Η ∆ιοίκηση Ολικής Ποιότητας (∆ΟΠ) θεωρήθηκε από πολλούς ως η πλέον 

ελπιδοφόρα κίνηση για βελτίωση της ποιότητας της ιατρικής φροντίδας και της 

παραγωγικότητας. Ωθούµενη  από τα θεαµατικά αποτελέσµατα σε άλλες βιοµηχανίες, η 

φιλοσοφία της ∆ΟΠ άρχισε σταδιακά να διεισδύει και στον χώρο της Υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΟΥ 
 

3.1 Εισαγωγή  

 

Το κεφάλαιο αυτό αναφέρεται στον εσωτερικό έλεγχο. Αρχίζει µε τον ορισµό και το 

αντικείµενο της Ελεγκτικής, την ιστορική εξέλιξη και συνεχίζει µε τις κατηγορίες 

ελέγχου, τις αρχές και τεχνικές που διέπουν τον εσωτερικό έλεγχο, τις ελεγκτικές 

διαδικασίες και τη διάκριση των εννοιών του εσωτερικού ελέγχου και του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Επίσης αναφέρεται στους σκοπούς, στις αρµοδιότητες και στα 

χαρακτηριστικά του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, στον Κώδικα ∆εοντολογίας 

εσωτερικών ελεγκτών και στην θέση τους στην επιχείρηση, στη διοίκηση του τµήµατος 

εσωτερικού ελέγχου, στα ∆ιεθνή Πρότυπα εσωτερικού ελέγχου , στα φύλλα εργασίας, 

στους φακέλους ελέγχου και τέλος στην διαχείριση κινδύνων και στον ελεγκτικό 

κίνδυνο. 

 

3.2 Ορισµός και Αντικείµενο της Ελεγκτικής  

 

Σύµφωνα µε τον Τσιµάρα η ελεγκτική ορίζεται ως «το σύνολο των αρχών, κανόνων και 

ενεργειών δια των οποίων, απορρεουσών από βαθείαν γνώσιν της οικονοµικής  των 

Εκµεταλλεύσεων (Επιχειρήσεων), της Λογιστικής και του ∆ικαίου (Εµπορικού, Αστικού, 

Φορολογικού) διενεργείται η εξέλιγξις εµπορικών βιβλίων, οικονοµικών καταστάσεων, 

λογιστικών και συναφών στοιχείων, προς διαπίστωσιν πράξεων ή παραλείψεων και 

συναγωγήν αιτιολογηµένων συµπερασµάτων σχετικών προς οικονοµικήν τινά 

διαχείρισιν».Ο Mattingly (1963) ένας επαγγελµατίας ελεγκτής λογιστής και ένας εκ των 

πρώτων συµβούλων του Σώµατος Ορκωτών Λογιστών της χώρας µας καθορίζει ως 

αντικείµενο της Ελεγκτικής τον έλεγχο, δηλαδή την «εξέταση των βιβλίων µιας 

οικονοµικής µονάδος, των δικαιολογητικών εγγράφων, των αποδεικνυόντων την 

αλήθεια, ακρίβεια και νοµιµότητα των εν αυτοίς εγγραφών, η ζήτησις των απαιτουµένων 

πληροφοριών, ως και η διενέργεια δοκιµαστικών επαληθεύσεων (TESTS), πασών των 

εργασιών τούτων διξαγόµενων εις τοιαύτην έκτασιν, ώστε να πεισθεί ο ελεγκτής περί της 

ακρίβειας και αληθείας των ως άνω βιβλίων και των βάσει τούτων συνταχθεισών 

οικονοµικών καταστάσεων» (Καζαντζής, 2006). 
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Και οι δύο πιο πάνω ορισµοί είναι έντονα επηρεασµένοι από τις περί Ελεγκτικής 

αντιλήψεις της εποχής τους. Η πιο πάνω εννοιολογική οριοθέτηση περιορίζεται στα όρια 

του ελέγχου των οικονοµικών καταστάσεων ένα πολύ σηµαντικό, όχι όµως το µοναδικό 

κλάδο της σύγχρονης Ελεγκτικής. Έτσι , οι δύο πιο πάνω ορισµοί δίδουν ιδιαίτερη 

έµφαση στις αρχές και τη διαδικασία που χρησιµοποιείται για να διακριβωθεί κατά πόσο 

οι οικονοµικές  καταστάσεις απεικονίζουν ακριβοδίκαια την πραγµατική εικόνα της 

επιχείρησης. 

Η Ελεγκτική όµως αποτελεί ένα δυναµικά εξελισσόµενο κλάδο και η οριοθέτηση 

της είναι προτιµότερο να γίνει µε βάση τις βασικές έννοιες της Ελεγκτικής Θεωρίας παρά 

µε βάση τις αντιλήψεις µιας συγκεκριµένης εποχής που διαµορφώθηκαν από την 

µακροχρόνια πρακτική των Ελέγχων. 

Στο σηµείο αυτό αξίζει να σηµειωθεί ότι πολλοί θεωρούν την ελεγκτική ως ένα 

εντελώς πρακτικό σε αντίθεση µε θεωρητικό τοµέα γνώσης. Γι’ αυτούς  η ελεγκτική 

είναι µία σειρά από εµπειρικές διαδικασίες , µεθόδους και τεχνικές κάτι που έχει να κάνει 

µε πολύ λίγο µε εξηγήσεις, περιγραφές και επιχειρήµατα δηλαδή µε θεωρία. Ο 

R.MAUTZ και ο H.SHARAF (1961) µε την πρωτοποριακή εργασία τους «Η φιλοσοφία 

της Ελεγκτικής» συνέβαλαν αποφασιστικά στην αµφισβήτηση των πιο πάνω θέσεων και 

έθεσαν τις βάσεις στης θεωρίας της ελεγκτικής. 

Σήµερα γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτή η ύπαρξη θεωρίας της ελεγκτικής, 

ενός αριθµού δηλαδή βασικών παραδοχών και εννοιών, ενός συνόλου ιδεών, η 

κατανόηση των οποίων θα είναι µεγάλης σηµασίας για την παραπέρα ανάπτυξη και 

πρακτική εφαρµογή της ελεγκτικής  

 Η ελεγκτική είναι ένας από τους πιο σηµαντικούς κλάδους της λογιστικής. 

Ασχολείται µε τη διατύπωση αρχών και κανόνων που αφορούν τη διεξαγωγή 

οικονοµικών ελέγχων. Οι έλεγχοι αυτοί αποσκοπούν στην επαλήθευση της ειλικρίνειας 

των ισχυρισµών και των διαβεβαιώσεων τρίτων. Οι ισχυρισµοί αυτοί αφορούν κατά 

κανόνα οικονοµικά ζητήµατα. (Παππάς, 1999). 

Η ελεγκτική, ως επιστηµονικός κλάδος παράγει καινούρια γνώση µέσα από τη 

διεξαγωγή ορθολογικής και µεθοδικής έρευνας και εξασφαλίζει την έγκυρη παρουσίαση 

των νέων γνώσεων. Η σύγχρονη ελεγκτική είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε τις πιο βασικές 

επιστήµες της διοίκησης οικονοµικών µονάδων, όπως η Οικονοµική, Στατιστική, Νοµική 

και Πληροφορική. Από τις επιστήµες αυτές, η Ελεγκτική αντλεί τη σύγχρονη 

µεθοδολογία για την ικανοποιητική επίλυση θεµάτων που αναφέρονται στο υποκείµενο 

κα το αντικείµενο των ελέγχων και στην ελεγκτική εργασία. Η ελεγκτική είναι, επίσης 
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τεχνική. Αξιοποιεί την καινούρια γνώση που παράγει ο επιστηµονικός κλάδος της, για να 

ικανοποιήσει πρακτικές ανάγκες ελέγχου και συγκεκριµένα, για να καθορίσει πρότυπα 

και ελεγκτικές διαδικασίες που εξασφαλίζουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα. Η 

τεχνική αναζητά τη σχέση που υπάρχει ανάµεσα στο συγκεκριµένο σκοπό (π.χ. 

εξακρίβωση της αξιοπιστίας των λογιστικών καταστάσεων) και στο µέσο (π.χ. ελεγκτική 

διαδικασία) που οδηγεί στην επίτευξη του σκοπού. 

Η ελεγκτική διακρίνεται σε ∆ηµόσια και Ιδιωτική. Η πρώτη αποτελεί κλάδο της 

∆ηµόσιας Λογιστικής και ασχολείται µε τον έλεγχο των οργανισµών του ∆ηµοσίου, των 

Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου και των µη κερδοσκοπικών οργανισµών γενικά. 

Στην χώρα µας ο έλεγχος αυτός διενεργείται από τα µέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 

Ιδιωτική Ελεγκτική αποτελεί κλάδο της Ιδιωτικής Λογιστικής και έχει ως αντικείµενο 

τον έλεγχο, κυρίως, των κερδοσκοπικών οικονοµικών µονάδων. Η διεξαγωγή του είναι 

έργο των εξωτερικών ελεγκτών. 

 

3.3 Ιστορική Εξέλιξη της Ελεγκτικής 

 

Η αρχική θεσµοθέτηση του ελέγχου, των βασικών κανόνων και των πρακτικών της 

ελεγκτικής φαίνεται να χρονολογείται από των παλαιοτάτων χρόνων της ιστορίας του 

οικονοµικού βίου και του πολιτισµού του ανθρώπου και ιδιαίτερα από το χρόνο της 

εµφάνισης των πρώτων ανταλλαγών αγαθών µεταξύ ατόµων και κοινωνικών οµάδων. Η 

εισαγωγή του χρήµατος ως µονάδας µέτρησης των αξιών και ως εξέλιξης των 

οικονοµικών συναλλαγών και ελέγχου της χρηστής διαχείρισης των δηµόσιων 

οικονοµικών, προκειµένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια πράξεων και ενεργειών 

(Παπαστάθης, 2003). 

Οι πρώτες γραπτές µαρτυρίες για την ύπαρξη λογιστικών εκθέσεων µε στοιχεία 

ελεγκτικών µαρτυριών εµφανίζονται στην αρχαία Βαβυλώνα το 3000 π.Χ. Στην αρχαία 

Ελλάδα, στην περίοδο 500-300π.Χ., απαντάται ο θεσµός του ελεγκτή για την εξέταση 

της διαχείρισης των Οικονοµικών του Κράτους. Στο Βυζάντιο, λόγω της σηµαντικής 

παρέµβασης του κρατικού µηχανισµού στην οικονοµική ζωή, ο θεσµός των λογιστών 

ελεγκτών ισχυροποιείται, µε κύρια υπευθυνότητα την εξέλιξη και διακρίβωση της 

ακρίβειας των λογαριασµών του ∆ηµοσίου και τη σωστή διαχείριση των δηµόσιων 

οικονοµικών. Στις αρχές του 16ου αιώνα η πόλη της Πίζας είχε τον επίσηµο ελεγκτή των 
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οικονοµικών της στοιχείων, ενώ το 1951 εµφανίζεται στην Βενετία η «Ένωση 

Επαγγελµατιών Ελεγκτών». 

Ο όρος ελεγκτές (Auditors) πρωτοεµφανίζεται στη Μεγάλη Βρετανία το 1285 σε 

σχετικό διάταγµα του Εδουάρδου του Α΄, το οποίο όριζε ότι όλοι οι διαχειριστές του 

δηµόσιου χρήµατος θα ελέγχονται από τους Auditors. Στην ίδια χώρα µε τον εταιρικό 

νόµο του 1862 αναγνωρίζεται η ανάγκη για ακριβοδίκαιη χρηµατοοικονοµική 

πληροφόρηση µαζί µε την ανάγκη για ανεξάρτητο έλεγχο των λογιστικών καταστάσεων 

µικρών και µεγάλων επιχειρήσεων. Από τις αρχές του 20
ου

 αιώνα την πρωτοπορία των 

εξελίξεων της Ελεγκτικής ανέλαβαν και φαίνεται να διατηρούν οι Η.Π.Α. µε αρκετές 

χώρες της ∆υτικής Ευρώπης, αργότερα να ακολουθούν τις εξελίξεις. 

Στην χώρα µας η πρώτη προσπάθεια θεσµοθέτησης του Ελεγκτικού 

επαγγέλµατος γίνεται µε το νόµο 5076/1931 χωρίς όµως να λειτουργήσει ο θεσµός των 

Ορκωτών Ελεγκτών. Μέχρι τη σύσταση και λειτουργία του Σώµατος Ορκωτών 

Λογιστών το έτος 1956 ο έλεγχος που προέβλεπε  και προβλέπει ο Ν.2190/1920 ήταν 

«σκιώδης» σύµφωνα µε τη βιβλιογραφία του Εµπορικού ∆ικαίου, περιοριζόµενος στην 

κάλυψη των τυπικών προϋποθέσεων του νόµου. Η Πολιτεία , σε µια προσπάθεια ριζικής 

αναβάθµισης του Ελεγκτικού Έργου, ίδρυσε µε το Ν.∆.3329/1955 το Σώµα Ορκωτών 

Λογιστών (Σ.Ο.Λ.) Σύµφωνα µε τον πιο πάνω νόµο: « Ο σκοπός του Σ.Ο.Λ. δεν 

περιοριζόταν µόνο στη συστηµατική ελεγκτική διαδικασία των οικονοµικών 

καταστάσεων (Ισολογισµού και Αποτελεσµάτων Χρήσεως) των ανώνυµων εταιριών, 

αλλά περιελάµβανε τόσο την άσκηση διαχειριστικού ελέγχου των πάσης φύσεως 

οικονοµικών οργανισµών της χώρας (άρθρο 1 Ν.∆ 3329/1955) όσο και τη µελέτη της 

λογιστικής οργανώσεως των επιχειρήσεων, εκµεταλλεύσεων ή οργανισµών, ύστερα από 

αίτησή τους (άρθρο 2 του Ν.∆.4107/1960). Το Σώµα Ορκωτών Λογιστών, µε την αρχική 

θεσµική του µορφή, έπαψε να λειτουργεί από το 1992. Παρά ταύτα η µεγάλη συµβολή 

του στην ανάπτυξη της ελεγκτικής στη χώρα µας είναι αδιαµφισβήτητη. Με το 

Π.∆.226/30-7-1992 ιδρύεται το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών (Σ.Ο.Ε.) και το επάγγελµα του 

Ορκωτού Λογιστή στη χώρα µας προσαρµόζεται µε τα διεθνώς ισχύοντα. Ένας 

ανεξάρτητος , αυτοδιοικούµενος φορέας υψηλών προδιαγραφών δηµιουργείται, στον 

οποίο έχουν δικαίωµα εγγραφής εκτός από τα µέλη του Σ.Ο.Λ. και όσοι ελεγκτές ή 

ελεγκτικές εταιρίες είχαν τα υπό του νέου πλαισίου προβλεπόµενα προσόντα. 

Στη συνέχεια µε τον Ν.3148/5-6-2003(ΦΕΚ 136 Α΄) ιδρύθηκε στη χώρα µας και 

λειτουργεί νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου µε την Επωνυµία Λογιστικής 

Τυποποίησης και Ελέγχων. Η κατάρρευση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς τη διετία 
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1999-2001, κατέστησε επιτακτική την ανάγκη για την Ελληνική Πολιτεία, λήψης µέτρων 

για την ενίσχυση της εµπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στην οικονοµική 

πληροφόρηση και στους θεσµοθετηµένους φορείς και κανόνες της αγοράς. Η ίδρυση της 

Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, ήταν µια κυβερνητική πρωτοβουλία 

που αποσκοπεί στην ενίσχυση της κοινωνικής υπευθυνότητας των ορκωτών λογιστών 

ελεγκτών και στη διαρκή βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων από αυτούς 

υπηρεσιών. Η Ε.Λ.Τ.Ε. µε την Απόφαση της 483 (ΦΕΚ Β1589/22-10-2004) 

θεσµοθέτησε τα Ελληνικά Ελεγκτικά Πρότυπα, η υποχρεωτική εφαρµογή των οποίων 

άρχισε για όλους τους ελέγχους που διενεργούνται από ορκωτούς ελεγκτές λογιστές και 

η έναρξη της ελεγκτικής εργασίας έγινε την 26/10/2004 και µετά.  

 

3.4 Θέµατα που Εξετάζει η Ελεγκτική 

 

Η ελεγκτική εξετάζει τρία βασικά θέµατα τα οποία ενδιαφέρουν τόσο τον εσωτερικό όσο 

και τον εξωτερικό έλεγχο, δηλαδή (Παπαστάθης, 2003): 

1. Το αντικείµενο του ελέγχου: Τι ελέγχεται, γιατί είναι αναγκαίος ο έλεγχος και 

ποιοι σκοποί επιδιώκονται µέσα από τον έλεγχο. Ενδιαφερόµενοι για τη 

διενέργεια του ελέγχου είναι οι διοικούντες την επιχείρηση, καθώς οι µέτοχοι, οι 

πιστωτές και οι συναλλασσόµενοι µε αυτή. 

2. Το υποκείµενο του ελέγχου: Αφορά την ελεγκτή, δηλαδή ποια πρόσωπα έχουν 

αναλάβει να διενεργούν τον έλεγχο, ποιες οι προδιαγραφές και τα προσόντα των 

ατόµων αυτών, ώστε να µπορούν να ανταποκριθούν στα ελεγκτικά τους 

καθήκοντα. 

3. Τις ελεγκτικές διαδικασίες: Σε αυτές περιλαµβάνεται ο τρόπος και οι 

επιστηµονικές τεχνικές και µέθοδοι που θα πρέπει να χρησιµοποιούνται κάθε 

φορά για τη διενέργεια του ελέγχου προκειµένου να παραχθεί ελεγκτικό έργο 

επιστηµονικού επιπέδου. 

 

3.5 Κατηγορίες Ελέγχου 

 

Αντικείµενο του ελέγχου, είναι το τι ελέγχεται και ποιοι είναι οι επιδιωκόµενοι σκοποί 

αυτού του ελέγχου. Η συντριπτική πλειοψηφία της ελεγκτικής βιβλιογραφίας θεωρεί ως 

αντικείµενο του ελέγχου την οικονοµική διαχείριση ξένης περιουσίας, όπως µπορεί να 
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θεωρηθεί η περιουσία οποιουδήποτε φυσικού ή νοµικού προσώπου από τους τρίτους που 

τη διαχειρίζονται. Το αντικείµενο όµως των ελέγχων και οι αντικειµενικοί τους σκοποί 

ποικίλουν, µε συνέπεια να είναι δυνατή και αναγκαία µια ταξινόµηση σε κατηγορίες των 

διαφόρων ελέγχων µε κριτήριο το διαφορετικό αντικείµενο ελέγχου. Το Υποκείµενο του 

ελέγχου είναι ο ελεγκτής, το πρόσωπο δηλαδή που διενεργεί τον έλεγχο. 

 Οι έλεγχοι µε βάση διάκρισης το αντικείµενο του ελέγχου µπορούν να 

ταξινοµηθούν στις ακόλουθες κατηγορίες (Καζαντής, (2006): 

� Έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων: Ο έλεγχος οικονοµικών καταστάσεων 

πραγµατοποιείται  µε απώτερο σκοπό τη διαµόρφωση και έκφραση µιας γνώµης 

για το κατά πόσο οι καταστάσεις αυτές έχουν συνταχθεί σύµφωνα µε τις γενικά 

παραδεκτές αρχές της λογιστικής και αν αυτές απεικονίζουν ακριβοδίκαια την 

οικονοµική θέση και τα αποτελέσµατα της διαχείρισης της ελεγχόµενης 

οικονοµικής µονάδας. Πρωταρχικός σκοπός του ελέγχου αυτού δεν είναι η 

ανακάλυψη µικρής σηµασίας καταχρήσεων ή λαθών εκτός εάν αυτά είναι τόσο 

σοβαρά ώστε να επηρεάζουν την αξιοπιστία των οικονοµικών καταστάσεων. 

Αυτό βέβαια δεν σηµαίνει, ότι ο ελεγκτής µπορεί να µην ενδιαφέρεται για 

περιπτώσεις απάτης ή καταχρήσεων. Αντίθετα εξετάζει µε ενδιαφέρον κάθε 

στοιχείο που δηµιουργεί  υποψία απάτης ή κατάχρησης και έχει καθήκον να 

προχωρήσει την έρευνα µέχρις ότου απαλλαγεί από τις τυχόν αµφιβολίες του. 

� Έλεγχοι συµµόρφωσης:. Ο σκοπός ενός ελέγχου συµµόρφωσης είναι ο 

καθορισµός του κατά πόσο ο ελεγχόµενος συµµορφώνεται µε συγκεκριµένους 

κανόνες ή ακολουθεί διαδικασίες που έχουν τεθεί από κάποιο ιεραρχικά ή 

διοικητικά ανώτερο φορέα. Οι έλεγχοι συµµόρφωσης που βασίζονται σε 

προκαθορισµένα από τη διοίκηση κριτήρια µπορεί να πραγµατοποιούνται συχνά 

κατά τη διάρκεια του έτους, ανά τακτά διαστήµατα εβδοµάδας ή µήνα, αλλά και 

αιφνιδιαστικά. Οι έλεγχοι αυτοί συνήθως πραγµατοποιούνται από στελέχη της 

επιχείρησης κυρίως της λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου. Ο έλεγχος των 

φορολογικών δηλώσεων, που υποβάλλουν τα φυσικά και νοµικά πρόσωπα, 

αποτελεί ένα παράδειγµα έλεγχου συµµόρφωσης. 

� Λειτουργικοί έλεγχοι: Ένας λειτουργικός έλεγχος περιλαµβάνει µια 

συστηµατική επισκόπηση και αξιολόγηση των λειτουργικών δραστηριοτήτων 

µιας επιχείρησης σε σχέση µε συγκεκριµένους αντικειµενικούς στόχους. Κατά 

τον έλεγχο αυτό γίνεται µία, επισκόπηση κάθε τµήµατος της επιχείρησης 

προκειµένου να αξιολογηθεί η αποτελεσµατικότητα και η αποδοτικότητά τους. Οι 
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λειτουργικοί έλεγχοι καταλαµβάνουν όλο και µεγαλύτερο µέρος του Εσωτερικού 

Ελέγχου. Σε ένα λειτουργικό έλεγχο, ο ελεγκτής αναµένεται να πραγµατοποιήσει 

µια αντικειµενική παρατήρηση και µια περιεκτική ανάλυση συγκεκριµένων 

λειτουργικών διαδικασιών. 

� Έλεγχοι διοίκησης:. Είναι οι έλεγχοι που έχουν ως αντικειµενικό τους σκοπό 

την αξιολόγηση των στόχων της διοικήσεως µιας επιχείρησης και το βαθµό 

επίτευξης των στόχων αυτών. Με άλλα λόγια αξιολογείται η αποδοτικότητα και η 

αποτελεσµατικότητα ενός µέλους ή συλλογικού οργάνου διοικήσεως µιας 

επιχείρησης ή ενός τµήµατος. 

� Κοινωνικοί έλεγχοι: Κοινωνικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που έχει αντικειµενικό 

στόχο την επαλήθευση, επικύρωση, και επιβεβαίωση των πληροφοριών που 

συγκεντρώνει και παρουσιάζει η Κοινωνική Λογιστική. Τα τελευταία χρόνια 

γίνεται όλο και περισσότερο αποδεκτό ότι οι επιχειρήσεις εκτός από την 

παραδοσιακή υπευθυνότητα τους για µεγιστοποίηση του κέρδους και της αξίας 

τους, έχουν ευθύνη έναντι του εργασιακού τους δυναµικού, των πελατών και των 

προµηθευτών τους καθώς και έναντι του κοινωνικού τους περιβάλλοντος µέσα 

στο οποίο δηµιουργούνται και αναπτύσσονται. 

� Έλεγχοι οικονοµικού εγκλήµατος και απάτης: Ο έλεγχος της απάτης είναι ένα 

σχετικά νέο και υπό ανάπτυξη γνωστικό και επαγγελµατικό πεδίο της ελεγκτικής. 

Η µεγάλη αύξηση του οικονοµικού εγκλήµατος, της απάτης, των καταχρήσεων 

και των δολίων πράξεων στον ιδιωτικό και το δηµόσιο τοµέα δηµιουργούν την 

ανάγκη για ανάπτυξη των νέου αυτού κλάδου της ελεγκτικής. Ο έλεγχος απάτης 

δεν µπορεί να περιοριστεί σε µια απλή απαρίθµηση ελεγκτικών ενεργειών και 

διαδικασιών. Ο έλεγχος αυτός περιλαµβάνει τη γνώση και δηµιουργία ενός 

συνόλου δοµικών στοιχείων ελέγχου που ενθαρρύνουν την αποκάλυψη και την 

πρόληψη απατηλών ενεργειών και συµπεριφορών. 

Ανάλογα µε το άτοµο που διενεργεί τον έλεγχο και τη σχέση εργασίας αυτού µε τον 

ελεγχόµενο φορέα, οι έλεγχοι διακρίνονται (Παπαστάθης, 2003): 

� Εσωτερικοί, είναι αυτοί που οργανώνονται από τον ίδιο φορέα κα διενεργούνται 

από ειδικά εκπαιδευµένα στελέχη του, τους εσωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι είναι 

υπάλληλοι της επιχείρησης. 

� Εξωτερικοί, είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται από εξωτερικούς ελεγκτές, οι 

οποίοι δεν έχουν καµία σχέση εξαρτηµένης εργασίας, υπαλληλική ιδιότητα µε την 
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οικονοµική µονάδα, την οποία καλούνται να ελέγξουν µετά από πρόσκληση των 

µετόχων αυτής. 

� Μικτοί έλεγχοι , οργανώνονται και συντονίζονται από το τµήµα Εσωτερικού 

Ελέγχου και διενεργούνται µε τη συνεργασία των εξωτερικών ελεγκτών. 

Ανάλογα µε την έκτασή τους, οι έλεγχοι διακρίνονται σε (Παπαστάθης, 2003): 

� Ειδικοί έλεγχοι, είναι αυτοί που έχουν ως διερεύνηση ένα συγκεκριµένο τοµέα ή 

αντικείµενο, όπως προµήθειες, εισπράξεις, πληρωµές , εκχώρηση δανείων, 

πωλήσεις, παραγωγή, διαχείριση αποθεµάτων, επισφάλεια πελατών, διαδικασίες 

διασφάλισης ποιότητας, παραλαβή έργων και µια σειρά δραστηριοτήτων του 

οργανισµού. 

� Γενικοί έλεγχοι, είναι εκείνοι που εκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ένα τέτοιο είδος ελέγχου είναι ο έλεγχος του 

ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

� Γενικοί έλεγχοι, είναι εκείνοι που εκτείνονται σε ολόκληρη τη διαχείριση 

συγκεκριµένης χρονικής περιόδου. Ένα τέτοιο είδος ελέγχου είναι ο έλεγχος του 

ισολογισµού τέλους χρήσης που διενεργείται από τους εξωτερικούς ελεγκτές. 

Ανάλογα µε το σκοπό τους, οι έλεγχοι διακρίνονται (Παπαστάθης, 2003): 

� Προληπτικοί: Είναι οι έλεγχοι που έχουν ως στόχο την πρόληψη του κινδύνου 

και διενεργούνται από τις ίδιες τις υπηρεσίες των τµηµάτων. Πρόκειται για το 

γνωστό «control» που την τελική έγκριση έχει ο προϊστάµενος του τµήµατος, 

πριν λάβει χώρα ένα γεγονός-συναλλαγή. 

� Κατασταλτικοί: Είναι οι έλεγχοι που διενεργούνται αποκλειστικά από τους 

εσωτερικούς ελεγκτές, εκ των υστέρων. Αποσκοπούν στη διαπίστωση εφαρµογής 

των διαδικασιών, στην επιβεβαίωση ότι οι στόχοι επιτεύχθηκαν από ακέραιο µε 

αποτελεσµατικό και αποδοτικό τρόπο. Επίσης αποβλέπουν στην αποκάλυψη και 

καταστολή λαθών και παραλείψεων, ατασθαλιών, κλοπών και κακής διαχείρισης 

των µέσων και πόρων. 

Ανάλογα µε τη διάρκειά τους, διακρίνονται σε (Παπαστάθης, 2003); 

� Μόνιµοι ή διαρκείς έλεγχοι: ∆ιενεργούνται σε συνεχή βάση και λαµβάνουν 

χώρα κατά την εκτέλεση της οικονοµικής πράξης, συναλλαγής, παραγωγικής 

λειτουργίας. Πρόκειται για τους προληπτικούς ελέγχους που διενεργούνται από 

τα ίδια τµήµατα και τους προϊστάµενους αυτών. 

� Τακτικοί ή περιοδικοί: Οι έλεγχοι αυτοί σχετίζονται µε το χρονικό 

προσδιορισµό που διενεργούνται . ∆εν είναι συνεχείς, αλλά διενεργούνται κατά 
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τακτικές χρονικές περιόδους, πχ µια φορά το µήνα, µέσα στο εξάµηνο ή µέσα στο 

έτος. Οι έλεγχοι αυτοί διενεργούνται αποκλειστικά από τους εσωτερικούς 

ελεγκτές. 

� Έκτακτους ή περιστασιακούς: ∆ιενεργούνται σε έκτακτες περιπτώσεις είτε µε 

πρωτοβουλία του τµήµατος Εσωτερικού ελέγχου είτε µε εντολή της διοίκησης ή 

κατόπιν συγκεκριµένων καταγγελιών. Πρόκειται για ελέγχους που διενεργούνται 

µετά από την εκτίµηση ότι υπάρχουν υπόνοιες για σπατάλη, καταχρήσεις, κλοπές, 

ατασθαλίες και, γενικά, όπου εντοπίζονται αδυναµίες στις λειτουργίες και 

απαιτείται άµεση διαπίστωση του µεγέθους αυτού για λήψη διοικητικών µέτρων. 

 

3.6 Μεθοδολογία της Ελεγκτικής 

 

Σε τέσσερις βασικές κατηγορίες θα µπορούσαν να καταταγούν τα γνωσιολογικά στοιχεία 

του γνωστικού αντικειµένου της Ελεγκτικής, πέραν αυτών, βεβαίως, της Λογιστικής, την 

οποία εξίσου καλώς µε τους ελεγχόµενους λογιστές θα πρέπει να γνωρίζουν οι ορκωτοί 

λογιστές/ελεγκτές. Η ιδέα ότι τούτοι (οι ορκωτοί λογιστές) είναι, ή θα πρέπει να είναι, 

καλύτεροι γνώστες του αντικειµένου της Λογιστικής δεν είναι απόλυτη, αλλά ούτε και 

στην πράξη αποδεικνύεται, αν και οι ορκωτοί λογιστές παρουσιάζουν συνήθως µια 

περισσότερο επιµεληµένη άποψη του αντικειµένου, στην πρακτική του, πάντα, έκφραση 

και εφαρµογή. Οι βασικές αυτές κατηγορίες, αρχές, πρότυπα , τεχνικές και διαδικασίες, 

παρουσιάζονται παρακάτω (Κάντζος, Χονδράκη, 2006): 

 

3.7  Ελεγκτικές Αρχές 

 

Είναι εκείνες οι βασικές και σχετικές µε τον όρο Ελεγκτική έννοιες, οι οποίες 

προσδιορίζουν και φανερώνουν τον προβληµατισµό και την αναγκαιότητα για έλεγχο και 

το σκοπό και τους στόχους της Ελεγκτική.  

Τα πρότυπα που αναφέρονται παρακάτω θέτουν τα κριτήρια τα οποία θα πρέπει 

να ικανοποιηθούν για την επίτευξη αυτών των στόχων, ενώ οι τεχνικές και οι διαδικασίες 

αποτελούν την εφαρµογή της ελεγκτικής φιλοσοφίας κα µεθοδολογίας. 
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3.8  Ελεγκτικά Πρότυπα 

 

Τα πρότυπα περιγράφουν το θεσµικό πλαίσιο του ελέγχου και προσδιορίζουν τα κριτήρια 

τα οποία θα πρέπει να ικανοποιηθούν για την ολοκλήρωση του ελέγχου και τη 

δηµοσίευση του αποτελέσµατος τούτου. Τούτα, σύµφωνα µε τη διεθνή βιβλιογραφία , 

µπορούν να οµαδοποιηθούν στις κατηγορίες (1) γενικά πρότυπα, (2) πρότυπα εργασίας 

και (3) πρότυπα εκθέσεων. 

1. Γενικά πρότυπα. Σύµφωνα µε τα γενικά πρότυπα (Κάντζος, Χονδράκη, 2006): 

α. Αντικειµενικός σκοπός του ελέγχου είναι κυρίως η πιστοποίηση της ορθότητας 

της παρουσίασης της οικονοµικής θέσεως και των αποτελεσµάτων χρήσεως 

της ελεγχόµενης µονάδας στις λογιστικές καταστάσεις τούτης βάσει των 

γενικώς παραδεκτών λογιστικών αρχών. 

β. Η πιστοποίηση αυτή διατυπώνεται σαφώς στην έκθεση του ελεγκτή, η οποία 

κα αποτελεί το προϊόν επαγγελµατικής και προσεκτικής εφαρµογής των 

ελεγκτικών προτύπων, καθώς και κάθε άλλων ευλόγων µέσων και µεθόδων 

που κρίθηκαν αναγκαία υπό τις κρατούσες συνθήκες. 

γ. Κανένας έλεγχος δεν αναλαµβάνεται χωρίς τη σχετική έγγραφη εντολή , αλλά 

και χωρίς ικανή εξουσιοδότηση , στην οποία να αναφέρεται σαφώς το είδος ή 

ο σκοπός του ζητούµενου ελέγχου. 

δ. Ο έλεγχος και κάθε ανατιθέµενη σχετική µε αυτόν εργασία, θα πρέπει να 

διενεργηθεί από άτοµο ή άτοµα τα οποία να έχουν κατάλληλη και αρκετή (για 

τον συγκεκριµένο έλεγχο) τεχνική εκπαίδευση και ικανότητα ως ελεγκτές, 

όπως τούτη ορίζεται από το νόµο της πολιτείας και τους κανονισµούς του 

εξουσιοδοτηµένου επιβλέποντος συλλογικού οργάνου. Ο υπογράφων ελεγκτής 

φέρει την τελική ευθύνη για τον έλεγχο, πλην της περιπτώσεως δόλου εκ 

µέρους των υπ αυτόν εργαζοµένων ελεγκτών.  

Ανεξάρτητα από τη διοικητική διάρθρωση κάθε ελεγκτικής εταιρίας, δικαίωµα 

υπογραφής έχουν µόνο όσοι κατέχουν την άδεια ορκωτού λογιστή, η οποία 

αποκτάται ύστερα από γραπτές εξετάσεις και εµπειρία καθορισµένης χρονικής 

διάρκειας στη διεξαγωγή ελέγχου υπό την εποπτεία αδειούχου ελεγκτή. 

ε. Καθ’ όλη τη διάρκεια του ελέγχου, το ελεγκτικό προσωπικό θα πρέπει να 

διατηρεί αµεροληψία ,αντικειµενικότητα, ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και 

επαγγελµατική ευθύνη έναντι του ελεγχόµενου. 
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στ. Ένας ορκωτός ελεγκτής/λογιστής θα πρέπει να εξασκεί σωστά και µε 

ικανότητα το επάγγελµά του και να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώσει την 

επαγγελµατική και επιστηµονική του κατάρτιση και την ποιότητα των 

υπηρεσιών του. 

ζ. Ως προς τους ελεγχόµενους πελάτες τους, ορκωτός  ελεγκτής /λογιστής θα 

πρέπει να είναι αντικειµενικός, δίκαιος και καλός και να τους εξυπηρετεί στα 

πλαίσια των δυνατοτήτων του σύµφωνα µε τις ευθύνες του προς την κοινωνία 

και το θεσµό του ανεξάρτητου ελεγκτή. Οι βασικές διαστάσεις συµπεριφοράς 

που αναφέρονται ειδικά στις σχέσεις τουρ ορκωτού µε τον πελάτη είναι: 

ανεξαρτησία, αντικειµενικότητα, εχεµύθεια, αποφυγή σύγκρουσης 

συµφερόντων, αµεροληψία, έµπνευση εµπιστοσύνης και επαγγελµατικής 

ικανότητας. 

η. Ως προς τους συναδέλφους του, ο  ορκωτός λογιστής/ελεγκτής θα πρέπει να 

φέρεται και να εργάζεται κατά τρόπο που να προάγει καλές σχέσεις και 

συνεργασία µεταξύ των µελών του επαγγέλµατος. 

2. Πρότυπα εργασίας  

Τα πρότυπα εργασίας παρέχουν το γενικό πλαίσιο µέσα στο οποίο ο ελεγκτής 

µπορεί, αλλά και θα  πρέπει, να κινηθεί για να φέρει σε πέρας τον ανατεθέντα 

έλεγχο. Βεβαίως η άσκηση προσωπικής κρίσεως εκ’ µέρους του ελεγκτή είναι 

απαραίτητη, καθόσον είναι αδύνατον να προδιαγραφεί ο ακριβής τρόπος δράσεως 

και αντιµετώπισης  κάθε πιθανού συνδυασµού περιστατικών ή και µεµονωµένων 

περιπτώσεων στην πράξη (Κάντζος, Χονδράκη, 2006). 

α. Σχεδιασµός του ελέγχου. Σε συνεννόηση  µε τον ελεγχόµενο ο υπεύθυνος 

ελεγκτής θα πρέπει να προγραµµατίσει τόσο το χρόνο έναρξης του ελέγχου 

όσο και την κατάλληλη κατανοµή εκείνων των φάσεων τούτου, ώστε ο 

έλεγχος τελικά να µην αποβεί εις βάρος (οικονοµικά και ψυχολογικά) ούτε των 

ελεγκτών αλλά ούτε και των ελεγχόµενων, κατά κύριο λόγο. 

Υπάρχουν στάδια αλλά και µεγέθη των λογιστικών καταστάσεων, των οποίων 

ο έλεγχος µπορεί να αρχίσει (ακόµα και να περατωθεί) πριν το «κλείσιµο των 

βιβλίων» της ελεγχόµενης µονάδας, έτσι ώστε να µειωθεί ο φόρτος εργασίας 

κατά την τελική φάση (η οποία , βεβαίως, ακολουθεί το κλείσιµο των 

λογιστικών βιβλίων και τη σύνταξη λογιστικών καταστάσεων από την 

ελεγχόµενη µονάδα), αλλά και να τελειώσει µέσα στα αναγκαστικά από το 

νόµο χρονικά περιθώρια (δηµοσίευσης, υποβολής φορολογικής δήλωσης). 
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Ο προϋπολογισµός και ο επιµερισµός του συνολικού ελέγχου και η ανάθεση 

τµηµάτων τούτου στο κατάλληλο ελεγκτικό προσωπικό (κάθε βαθµίδας) 

γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών, για κάθε κλάδο επιχειρήσεων, ελεγκτικών 

οδηγών και προγραµµάτων. Προς τούτο ο έµπειρος ελεγκτής χρησιµοποιεί τα 

φύλλα εργασίας προηγούµενων ελέγχων, αν έχουν γίνει από την ελεγκτική 

εταιρία, ή/και προκαταρκτικές επαφές και συνεντεύξεις µε το κατάλληλο 

προσωπικό της ελεγχόµενης µονάδας για ενηµέρωση τουλάχιστον του 

φακέλου µε τα γενικά στοιχεία της µονάδας. 

Επίβλεψη και ανασκόπηση του ελέγχου. Για κάθε φάση και κάθε τοµέα του 

ελέγχου ο υπεύθυνος του ελέγχου θα πρέπει να προϋπολογίσει ικανό χρόνο για 

επίβλεψη και έλεγχο της εργασίας υφισταµένων σε κάθε επίπεδο. Επιπλέον της 

επίβλεψης του ελέγχου στο πεδίο που εκτελείται από την ελεγκτική οµάδα και 

του συνεχούς ελέγχου και αξιολόγησης των παραγόµενων φύλλων εργασίας 

στην εξέλιξη τούτου, επίβλεψη και αξιολόγηση του ελεγκτικού έργου γίνεται 

και σε άλλα , ανώτερα επίπεδα του ελεγκτικού φορέα (ελεγκτικής εταιρίας) , 

µέσω επισκόπησης των φύλλων εργασίας και των φακέλων που περιέχουν 

στοιχεία και τεκµήρια του ελέγχου. Αυτό φαίνεται στα φύλλα εργασίας από τις 

διπλές και τριπλές µονογραφές των ατόµων που τα έλεγξαν κατά επίπεδο. 

β. Αξιολόγηση εσωτερικής οργάνωσης  και ελέγχου. Η µελέτη και αξιολόγηση 

της εσωτερικής οργάνωσης, γενικώς, της ελεγχόµενης µονάδας, αλλά και 

εκείνων των τµηµάτων της, ειδικότερα, που άπτονται περισσότερο του 

διενεργούµενου ελέγχου (λογιστήριο, µηχανογράφηση , αποθήκες,) είναι το 

δεύτερο στάδιο –µετά το βασικό σχεδιασµό και της εκ των αρχείων ή 

συνεντεύξεως ενηµέρωσης – στον έλεγχο και το πρώτο στην ουσιαστική 

έναρξη τούτου. Η εσωτερική οργάνωση περιλαµβάνει το οργανόγραµµα της 

µονάδας, τις περιγραφές θέσεων εργασίας των διαφόρων τµηµάτων, τα 

εγχειρίδια διαδικασιών και οδηγιών δράσεως, καθώς και κάθε τεχνική ή 

µεθοδολογία και πολιτική προς την επίτευξη των στόχων της µονάδας γενικώς 

ή και επιµέρους τµηµάτων τούτης. Περισσότερο ενδιαφέρει τον ελεγκτή , 

βεβαίως, ή (εσωτερική) οργάνωση του λογιστηρίου και ο τρόπος λειτουργίας 

αυτού µε έµφαση στο είδος των βιβλίων και στοιχείων και ειδικότερα στη 

λειτουργία του συγκεκριµένου λογιστικού συστήµατος που η µονάδα 

εφαρµόζει και παρακολουθεί µέσω αυτού την περιουσία και τη δράση της. Η 

σηµασία της µελέτης και αξιολόγησης του εσωτερικού ελέγχου έγκειται στο 
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γεγονός ότι η ικανοποιητική ποιότητα τούτου θα περιορίσει το εύρος των 

ελέγχων. Στην περίπτωση που διαπιστώνεται σοβαρή αδυναµία στην 

εσωτερική οργάνωση της µονάδας και ειδικότερα στου λογιστηρίου, ο 

ελεγκτής θα πρέπει να επεκτείνει το πρόγραµµα ελέγχου, έτσι ώστε να 

αντισταθµίσει τις υπάρχουσες αδυναµίες, αν και δε τέτοια περίπτωση τούτο 

είναι πρακτικά και οικονοµικά δυνατόν µόνο σε µικρές µονάδες µε µικρό όγκο 

πράξεων. 

Η µελέτη του εσωτερικού ελέγχου γίνεται µε τη βοήθεια ειδικών οδηγιών 

(περιγραφικά) ή µε flowcharts και ανάλογα µε τις ενδείξεις, στη συνέχεια 

τροποποιείται το βασικό πρόγραµµα ελέγχου. Πηγές πληροφοριών για την 

περιγραφή και µελέτη του εσωτερικού ελέγχου αποτελούν τα οργανογράµµατα 

της µονάδας, τα διάφορα εγχειρίδια διαδικασιών και περιγραφών θέσεων 

εργασίας, το καταστατικό της εταιρίας , αναφορές και αλληλογραφία της 

µονάδας, καθώς και συνεντεύξεις µε στελέχη-κλειδιά κα προσωπική 

περιήγηση στις εγκαταστάσεις της µονάδας από τον ελεγκτή. Οπωσδήποτε θα 

µελετηθούν, όπου υπάρχουν, και τα φύλλα εργασίας προηγούµενων ελέγχων. 

γ. Ικανά τεκµήρια. Τα τεκµήρια που θα συλλεγούν από επιθεώρηση, 

παρατήρηση, ερωτήσεις, επιβεβαιώσεις (εξωτερικές πηγές) και υπολογισµούς 

θα πρέπει να είναι ικανά για να στηρίξουν τη γνώµη του ελεγκτή. Η διαδικασία 

αυτή συντελείται σε δύο στάδια : το πρώτο έγκειται στη συλλογή των 

τεκµηρίων και το δεύτερο στην αξιολόγηση τούτων. 

δ. Φύλλα εργασία. Το γεγονός του ελέγχου, καθώς κα ο τρόπος διεξαγωγής 

αυτού αλλά και των λεπτοµερειών επί των οποίων ο ελεγκτής στήριξε την 

εκφρασθείσα από αυτόν γνώµη, πρέπει να προκύπτει µέσα από «φύλλα 

εργασίας». Τα φύλλα εργασίας αποτελούν, επίσης, και ισχυρά αποδεικτικά 

στοιχεία σε περίπτωση που θα αµφισβητηθεί το πόρισµα του ελεγκτή ή µέρη 

τούτου. 

 

3.9  Ελεγκτικές Τεχνικές 

 

Είναι οι µηχανισµοί και οι µέθοδοι που έχει στην διάθεσή του ο ελεγκτής για τη 

συγκέντρωση ικανών τεκµηρίων και τη διαµόρφωση γνώµης επί του αντικειµένου του 

ελέγχου. Θα µπορούσε να τις αποκαλέσεις κανείς τα εργαλεία του ελεγκτή. Στην διεθνή 
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βιβλιογραφία και πρακτική αναφέρονται, µεταξύ άλλων, και οι παρακάτω τεχνικές 

ελέγχου (Κάντζος, Χονδράκη, 2006): 

1. Επιτόπου έλεγχος και αυτοψία στοιχείων κάθε µορφής 

2. Επανυπολογισµός και επαλήθευση λογαριασµών, ισοζυγίων και ποσών 

λογιστικών εγγραφών 

3. Επιβεβαίωση υπολοίπων απαιτήσεων και υποχρεώσεων κατευθείαν µε τους 

αντίστοιχους τρίτους που εµπλέκονται 

4. Εξέταση πρακτικών και εξουσιοδοτήσεων σχετικά µε διαδικασίες και πράξεις 

5. Αντίστροφη ανίχνευση της πορείας των λογιστικών µεγεθών από τις λογιστικές 

καταστάσεις στα αρχικά παραστατικά 

6. ∆ειγµατοληπτικός έλεγχος 

7. Παρακολούθηση λειτουργιών και διαδικασιών 

8. Συνεντεύξεις µε πρόσωπα 

9. Συσχετισµός διαφόρων πληροφοριών, από το ευρύτερο οικονοµικό περιβάλλον, 

µε τους στόχους του συγκεκριµένου ελέγχου. 

10. Χρήση γραπτών οδηγών ελέγχου, λεπτοµερών και ειδικά προσαρµοσµένων κατά 

κλάδο επιχειρήσεων, µέσω των οποίων καθοδηγείται ο ελεγκτής βήµα-βήµα στον 

έλεγχο κάθε επιµέρους τοµέα και οικονοµικού µεγέθους. 

 

3.10 Ελεγκτικές ∆ιαδικασίες 

 

Είναι οι ενέργειες στο πρόγραµµα σύµφωνα µε το οποίο ο ελεγκτής εφαρµόζει τις 

τεχνικές και τις µεθόδους σε συγκεκριµένες φάσεις ενός ελέγχου και οι οποίες είναι 

αποτέλεσµα της κριτικής επιλογής του ελεγκτή εκ των διαθεσίµων στο γνωστικό 

αντικείµενο (Κάντζος, Χονδράκη, 2006). 

 Βεβαίως, οι ελεγκτικές αρχές δεν έχουν ακόµα διαµορφωθεί κα αναγνωριστεί 

επισήµως, όπως αντίθετα έχει γίνει µε τα πρότυπα. Όµως η παραπάνω µεθοδολογία 

µπορεί να συµβάλει σε ένα σχέδιο δράσεως, στο οποίο τα µέρη που την απαρτίζουν να 

ανταποκρίνονται σε συγκεκριµένες λογικές και εξελικτικές φάσεις ενός τέτοιου σχεδίου. 

Αναδροµικός έλεγχος . Η γενική µέθοδος που ακολουθείται στη διενέργεια ενός ελέγχου 

είναι αυτή που ονοµάζεται στην ελληνική βιβλιογραφία κάθετος ή αναδροµικός έλεγχος. 

 Ο ελεγκτής ξεκινά µε το προσαρµοσµένο ισοζύγιο των λογαριασµών ή και τον 

ισολογισµό του λογιστηρίου της ελεγχόµενης µονάδας και προσπαθεί να επαληθεύσει τα 
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σχετικά µεγέθη/κονδύλια που εµφανίζονται σ’ αυτόν, ακολουθώντας την αντίστροφη 

πορεία από αυτήν που ακολουθήθηκε για την εµφάνιση των εν λόγω µεγεθών στις 

λογιστικές καταστάσεις, φθάνοντας µέχρι και τα αρχικά παραστατικά αλλά και 

ελέγχοντας µεταγενέστερες πράξεις, που ασφαλέστερα µπορούν να επιβεβαιώσουν την 

πραγµατοποίηση ή διαµόρφωση των µεγεθών αυτών, καθώς και επικοινωνώντας µε 

τρίτους εκτός της ελεγχόµενης µονάδας για την αντικειµενικότερη τεκµηρίωση πράξεων 

και σχέσεων, ειδικά όταν τα παραστατικά τούτων έχουν εκδοθεί από τον ελεγχόµενο και 

δεν αποτελούν, έτσι, ισχυρά τεκµήρια. 

 Σε κάποιο σηµείο της αναδροµικής πορείας (και συγκεκριµένα στο σηµείο που ο 

ελεγκτής έχει φθάσει στο ηµερολόγιο που περιέχει µία-µία και αυτοτελείς όλες τις 

πράξεις που, έχοντας  οικονοµική σηµασία, έχουν λογιστικοποιηθεί και έχουν περάσει 

στο σύστηµα), θα πρέπει να αποφασίσει αν θα επιµείνει στην αναζήτηση, στην πηγή 

τους, όλων εκείνων των επιµέρους πράξεων/εγγραφών ή θα επιλέξει το δειγµατοληπτικό 

έλεγχο τούτων που είναι και ο πλέον ενδεδειγµένος τρόπος λόγω του απαγορευτικού 

κόστους του ελέγχου όλων των πράξεων.  

Οριζόντιος έλεγχος. Ακολουθώντας αντίθετη από τη πορεία που περιγράφεται στην 

προηγούµενη παράγραφο, και έχοντας, υπό κανονικές συνθήκες, αποφασίσει σε ένα 

αντιπροσωπευτικό του συνόλου των εγγραφών/πράξεων δείγµα για τεκµηριωµένο 

έλεγχο, ο ελεγκτής θα πρέπει να ξεκινήσει από το φάκελο των πρωτότυπων 

παραστατικών, τα οποία αποτελούν και τα πλέον αντικειµενικά-µέχρι αυτό το σηµείο-

τεκµήρια, αλλά και την πηγή των καταχωρηµένων στοιχείων στο λογιστικό σύστηµα, του 

οποίου προϊόν είναι οι ελεγχόµενες λογιστικές καταστάσεις. Στο σηµείο αυτό ο ελεγκτής 

θα πρέπει να κάνει το τελευταίο βήµα προς την αναζήτηση των πλέον αξιόπιστων 

τεκµηρίων επαλήθευσης των µεγεθών που εµφανίζονται στις λογιστικές καταστάσεις 

(καθόσον ακόµα και τα πρωτότυπα παραστατικά των καταχωρήσεων δεν αποτελούν-

ειδικά εκείνα που έχουν δηµιουργηθεί µέσα στην ελεγχόµενη µονάδα, π.χ. τιµολόγια και 

αποδείξεις εισπράξεων-τα αδιάσειστα εκείνα τεκµήρια που έχει την υποχρέωση ο 

ελεγκτής να αναζητήσει) πριν, δηλαδή, αυτός αρχίσει την κανονική πορεία, που η κάθε 

µεµονωµένη πράξη ακολούθησε αρχικά µέσα στο λογιστικό σύστηµα της µονάδας, ως 

αρχική εγγραφή στο ηµερολόγιο και από εκεί διασπώµενη κατά λογαριασµό, 

καταχωρήθηκε στους αντίστοιχους εµπλεκόµενους λογαριασµούς των γενικών και 

αναλυτικών καθολικών, στη συνέχεια στα ισοζύγια και τέλος στις λογιστικές 

καταστάσεις κάνοντας έτσι αυτό που αποκαλείται στην ελεγκτική βιβλιογραφία 

οριζόντιος έλεγχος. Στα πλαίσια ενός τέτοιου (οριζόντιου) ελέγχου, ο ελεγκτής θα πρέπει 
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να τεκµηριώσει όχι µόνο την τέλεση, πράγµατι, αυτών των πράξεων, αλλά και την µη 

ακύρωσή τους αργότερα, κάνοντας συγκεκριµένες ενέργειες που συνιστά η διεθνής 

ελεγκτική πρακτική, όπως επιβεβαίωση υπολοίπων πελατών (επιβεβαιώνοντας 

ταυτόχρονα µε τον τρόπο αυτό και τις υποκείµενες πωλήσεις κατευθείαν µε τους 

αντίστοιχους πελάτες). 

Συστηµατικός και µη συστηµατικός έλεγχος. Η ορολογία συστηµατικός και µη 

συστηµατικός έλεγχος στην ελεγκτική βιβλιογραφία, αναφέρεται, αντίστοιχα, στην 

εφαρµογή πλήρους προγράµµατος και γενικώς παραδεκτών µεθόδων και διαδικασιών 

ελέγχου ή στη χρήση έµµεσων µεθόδων διαπίστωσης (κατά προσέγγιση και µειωµένης 

αξιοπιστίας και µεγάλου ρίσκου, συνεπώς) προς επίτευξη των ιδίων , πάντως, στόχων µε 

το συστηµατικό έλεγχο. 

 Ο συστηµατικός έλεγχος περιλαµβάνει, βεβαίως, ως κανονικές διαδικασίες τον 

προκαταρκτικό σχεδιασµό του ελέγχου αλλά και άλλων ελεγκτικών εργασιών που 

µπορούν να εκτελεστούν ενδιαµέσως, τη συνεχή επαφή µε τη διοίκηση και το ενεργό 

ενδιαφέρον για την ελεγχόµενη επιχείρηση. 

 Έτσι, ένας συστηµατικός έλεγχος θα πρέπει να ακολουθήσει, στο κυρίως έργο 

του, τα παρακάτω στάδια (Κάντζος, Χονδράκη, 2006): 

1. Προκαταρκτική επαφή και ενηµέρωση 

2. Σχεδιασµός, προγραµµατισµός (χρονικός) και επάνδρωση του ελέγχου σύµφωνα 

µε τα γενικώς παραδεκτά ελεγκτικά πρότυπα και πρακτική. 

3. Έναρξη µε τη µελέτη και αξιολόγηση του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. 

4. Ενδιάµεσες εργασίες 

5. Εργασίες µετά το κλείσιµο των βιβλίων 

6. Σύνταξη του πιστοποιητικού ελέγχου και της ειδικής έκθεσης προς τη διοίκηση. 

Ο µη συστηµατικός έλεγχος καταφεύγει περισσότερο σε ποιοτικές µεθόδους 

αναγνώρισης και ανάλυσης της ελεγχόµενης µονάδας, σε αυτοσχεδιασµούς ελέγχου 

και σύντοµες και συνοπτικές ελεγκτικές διαδικασίες µε χρήση µεθόδων όπως οι 

αριθµοδείκτες, σε συσχέτιση και σύγκριση µε άλλες παρεµφερούς αντικειµένου 

µονάδες ή µε τον κλάδο στον οποίο η ελεγχόµενη µονάδα ανήκει. Κάνει , µε άλλα 

λόγια, ο ελεγκτής το αντίστοιχο αυτού που αποκαλείται στη διοικητική management 

by exceptions, auditing by exceptions, προσεγγίζοντας τη µεθοδολογία του 

συστηµατικού ελέγχου και διευρύνοντάς τον ανάλογα µε τις ανησυχητικές ενδείξεις 

της κριτικής ανάλυσης και των ποιοτικών µεθόδων που επέλεξε να εφαρµόσεις 

αρχικά. 
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3.11  ∆ιάκριση των Εννοιών «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου» και 

«Εσωτερικός Έλεγχος» 

 

Με σκοπό την πληρέστερη εννοιολογική προσέγγιση του εσωτερικού ελέγχου, 

παρατίθεται η διάκριση των όρων «Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου» και «Εσωτερικός 

Έλεγχος» (∆ρογαλάς, 2006).  

Σύµφωνα  µε ένα ευρύτερο ορισµό, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ορίζεται ως 

το πλάνο της επιχείρησης και το σύνολο των µεθόδων και διαδικασιών που ακολουθεί η 

∆ιοίκηση για να διασφαλίσει την αποδοτική συνεργασία µε τη διεύθυνση  της 

επιχείρησης, την πρόληψη και τον εντοπισµό της απάτης και του λάθους, την ακρίβεια 

και ολοκλήρωση των λογιστικών αρχείων και την έγκαιρη προετοιµασία όλων των 

χρήσιµων οικονοµικών πληροφοριών ( Παπαδάτου 2005). 

Ταυτόχρονα ο Φίλος (2004) τονίζοντας τη συνεισφορά του Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου στην επίτευξη των στόχων της οικονοµικής µονάδας, όρισε το 

Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ως το οργανωµένο σύνολο ελέγχων λειτουργιών και 

διαδικασιών που καθιερώνεται από τη ∆ιοίκηση µε σκοπό την εξάλειψη των αρνητικών 

επιπτώσεων του οργανισµού, την αποτελεσµατική του λειτουργία και την ικανοποίηση  

των στόχων του. 

Την ίδια περίοδο, ο Γρηγοράκος (2005) δίνοντας έµφαση στο καθαρά λογιστικό 

εσωτερικό έλεγχο όρισε το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου ως «το όλο σύστηµα 

οργάνωσης και διαδικασιών εκτέλεσης των διαχειριστικών πράξεων και της λογιστική 

τους απεικόνισης». Ειδικότερα, το Σύστηµα Εσωτερικού Ελέγχου περιλαµβάνει τις 

αρµοδιότητες του προσωπικού, τα εισερχόµενα και εκδιδόµενα δικαιολογητικά, τη 

διαδροµή και τον έλεγχό τους, και τέλος τους τηρούµενους λογαριασµούς, τον τρόπο και 

τη µέθοδο ενηµέρωσής τους. 

Συγκεντρωτικά από όλες τις παραπάνω απόψεις συµπεραίνεται ότι το Σύστηµα 

Εσωτερικού Ελέγχου αποτελεί το πλέγµα όλων των διαδικασιών και πολιτικών που : 

προάγουν την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών και επιχειρησιακών δεδοµένων, 

προστατεύουν τους πόρους της οικονοµικής µονάδας από τη σπατάλη και την απάτη, 

εκτιµούν την πιστή εφαρµογή της πολιτικής της ∆ιοίκησης από τα διάφορα τµήµατα και 

γενικότερα αξιολογούν τη συνολική αποτελεσµατικότητα και απόδοση των λειτουργιών 

της οικονοµικής µονάδας.  
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 Αντίθετα, ο Εσωτερικός Έλεγχος είναι µία ανεξάρτητη, αντικειµενική, ασφαλής 

και συµβουλευτική δραστηριότητα σχεδιασµένη να προσθέτει αξία και να βελτιώνει τις 

λειτουργίες του εκάστοτε οργανισµού που εφαρµόζεται. Βοηθά ένα οργανισµό να 

επιτύχει τους αντικειµενικούς σκοπούς του προσφέροντας µία συστηµατική 

επιστηµονική προσέγγιση για την αποτίµηση  και βελτίωση της αποτελεσµατικότητας 

της διαχείρισης κινδύνων, των εσωτερικών ελέγχων και των διαδικασιών διοίκησης 

(Κάντζος, Χονδράκη, 2006).
 
 

  

3.12  Σκοποί και Στόχοι Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου είναι η παροχή 

εξειδικευµένων και επιστηµονικά τεκµηριωµένων υπηρεσιών προς τη διοίκηση της 

επιχείρησης για την ορθή και αποτελεσµατική εκπλήρωση των καθηκόντων της, 

παρέχοντάς της αναλύσεις, εκτιµήσεις, συστάσεις και παρατηρήσεις επί των λειτουργιών, 

συναλλαγών και δοσοληψιών της εταιρίας (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013). 

Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στην εισαγωγή των προτύπων του Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών, σύµφωνα µε τα οποία αντικειµενικός σκοπός της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου είναι: «η βοήθεια προς τα µέλη του οργανισµού στην 

αποτελεσµατική άσκηση των καθηκόντων τους. Για το σκοπό αυτό η υπηρεσία 

εσωτερικού ελέγχου τους εφοδιάζει µε αναλύσεις, αξιολογήσεις, συστάσεις, συµβουλές 

και πληροφορίες που αφορούν τις ελεγχόµενες δραστηριότητες». Στον αντικειµενικό 

αυτό σκοπό της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου συµπεριλαµβάνεται και η άσκηση 

αποτελεσµατικού ελέγχου σε λογικό κόστος. 

Συµπεραίνει λοιπόν κανείς, ότι ο βασικότερος στόχος της υπηρεσίας εσωτερικού 

ελέγχου είναι η διαµόρφωση του συστήµατος διαδικασιών της επιχείρησης, σύστηµα το 

οποίο αποβλέπει στην κατάλληλη οργάνωση των οικονοµικών, λογιστικών, 

µηχανογραφικών και λοιπών υπηρεσιών της επιχείρησης, στην κατάλληλη κατανοµή των 

αρµοδιοτήτων και ευθυνών του προσωπικού της, στην προστασία των περιουσιακών της 

στοιχείων, στη διασφάλιση της ακρίβειας και αξιοπιστίας των λογιστικών εγγραφών και 

των βιβλίων της, καθώς και στην αποτελεσµατική λειτουργία της επιχείρησης, 

εξασφαλίζοντας τη µακροβιότητα της. 

Επίσης, φροντίζει ώστε οι εργαζόµενοι και οι εξωτερικοί συνεργάτες να 

λειτουργούν και να συµπεριφέρονται σύµφωνα µε τις αρχές, τους κανόνες και τις 
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διαδικασίες που το απαρτίζουν. Τα αποτελέσµατα και οι προτάσεις του ελέγχου 

γνωστοποιούνται στη διοίκηση της επιχείρησης, η οποία τα αξιολογεί και εφόσον 

χρειάζεται, εκδίδει οδηγίες και αποφάσεις συµµόρφωσης ή βελτίωσης. 

 

3.13 Αρµοδιότητες και Αρχές Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µιας επιχείρησης έχει ενδεικτικά τις παρακάτω 

αναφερόµενες αρµοδιότητες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

� Εκτιµά τη συµµόρφωση µε τις θεσπισµένες διαδικασίες της διοικητικής και 

οικονοµικής δραστηριότητας της επιχείρησης, καθώς και την 

αποτελεσµατικότητα των διαδικασιών και την αξιοπιστία των πληροφοριών που 

παράγονται. 

� Ενηµερώνει τη διοίκηση της εταιρίας για τα αποτελέσµατα του ελέγχου, 

υποβάλλοντας συστάσεις και προτάσεις και µεριµνά για την υλοποίηση των 

µέτρων που έχει αποφασίσει η διοίκηση. 

� Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των στοιχείων, των λογιστικών 

εγγραφών και βιβλίων της επιχείρησης, αλλά και των οικονοµικών καταστάσεων. 

� Αξιολογεί τα σχέδια δράσης, τις αποφάσεις και διαδικασίες που έχει θεσπίσει η 

διοίκηση της επιχείρησης, το βαθµό  της πιστής εφαρµογής τους και τη 

συµµόρφωση µε την κείµενη νοµοθεσία, και ειδικά µε τη νοµοθεσία που διέπει τη 

λειτουργία της χρηµατιστηριακής αγοράς. 

� Αξιολογεί τις σχέσεις συνεργασίας και επικοινωνίας των εργαζοµένων, τόσο 

εντός των τµηµάτων, όσο και µεταξύ διαφορετικών τµηµάτων της επιχείρησης. 

� Ελέγχει την πολιτική προσλήψεων, αξιολογήσεων, προαγωγών το προσωπικού. 

� Εκτιµά το κόστος κάθε τµήµατος της εταιρίας και συγκρίνοντάς το µε το 

προϋπολογισθέν κόστος, αλλά και µε το αντίστοιχο όφελος, καταλήγει σε 

επικερδή ή ζηµιογόνα δραστηριότητα. Εντοπίζει και προτείνει σηµεία που 

επιδέχονται βελτίωση. 

� Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων βάσει των αρχικών προϋπολογισµών και 

σχεδιασµών. 

� Εξετάζει µε συστηµατικό τρόπο τη διαχείριση του επιχειρηµατικού κινδύνου, 

αναζητά τις αιτίες που τον προκαλούν και προτείνει µέτρα αντιµετώπισής του. 
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� Αξιολογεί τις διαδικασίες που έχουν θεσπιστεί για τη διασφάλιση των 

περιουσιακών στοιχείων της εταιρίας και όταν κρίνεται απαραίτητο, επιβεβαιώνει 

την ύπαρξη τους µέσω καταµετρήσεων ή άλλων µεθόδων επιβεβαίωσης. 

� Αναλαµβάνει την εκτέλεση ελέγχων ειδικού σκοπού, κατόπιν σχετικών εντολών 

της διοίκησης της εταιρίας. 

� Συνεργάζεται µε τη διοίκηση της εταιρίας και τους εξωτερικούς ελεγκτές σε ό, τι 

αφορά στο σχεδιασµό και τη διεξαγωγή των τακτικών και έκτακτων εξωτερικών 

ελέγχων. 

� Συµµετέχει στην οργάνωση, το σχεδιασµό, την ανάπτυξη και την εφαρµογή 

βασικών λειτουργιών και διαδικασιών της εταιρίας, που η ανάπτυξη τους 

βασίζεται στη µηχανοργάνωση και την πληροφορική. 

� ∆ιενεργεί έλεγχο για την τήρηση των δεσµεύσεων που περιέχονται στα 

ενηµερωτικά δελτία και τα επιχειρηµατικά σχέδια της εταιρίας σχετικά µε τη 

χρήση των κεφαλαίων που αντλήθηκαν. 

� ∆ιενεργεί έλεγχο της νοµιµότητας των αµοιβών και πάσης φύσεως παροχών προς 

τα µέλη της διοικήσεως, αναφορικά µε τις αποφάσεις των αρµοδίων οργάνων. 

� Ελέγχει τις σχέσεις και συναλλαγές της εταιρίας µε τις συνδεδεµένες µε αυτήν 

επιχειρήσεις ή µε τα µέλη του διοικητικού συµβουλίου της εταιρίας. 

Η άσκηση των ανωτέρω αρµοδιοτήτων στοχεύει στην ανάπτυξη ενός επαρκούς 

συστήµατος εσωτερικού ελέγχου, το οποίο θα πρέπει κυρίως να βασίζεται στις 

ακόλουθες αρχές (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

� Επαρκή λογιστική οργάνωση και κατάλληλη µηχανογραφική υποστήριξη. 

� Σαφή διαχωρισµό των τριών βασικών λειτουργιών της οικονοµικής µονάδας, 

δηλαδή της συναλλακτικής, της διαχειριστικής και της λογιστικής. Οι τρεις αυτές 

λειτουργίες θα πρέπει να είναι υπηρεσιακώς ανεξάρτητες και να ασκούνται από 

πρόσωπα τα οποία δεν θα συνδέονται µε στενό προσωπικό ή οικογενειακό δεσµό. 

� Κατανοµή συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και ευθυνών στο προσωπικό της 

οικονοµικής µονάδας. Στο πλαίσιο αυτό, το προσωπικό θα πρέπει να διαθέτει τα 

κατάλληλα προσόντα, ικανότητα και ακεραιότητα χαρακτήρα, αλλά και 

προσήλωση στους στόχους της διοίκησης. Ο σχεδιασµός των αρµοδιοτήτων του 

προσωπικού πρέπει να ανταποκρίνεται πάντοτε στη βασική  αρχή: «ο ταµίας 

απαγορεύεται να είναι λογιστής» και αντίστροφα. 

� Καθιέρωση µέτρων φυσικής προστασίας των περιουσιακών στοιχείων. 

Παράλληλα θα πρέπει να λαµβάνονται και µέτρα για τη φυσική προστασία των 
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λογιστικών βιβλίων της µονάδας, αποκλείοντας την πρόσβαση σε αυτά µη 

αρµόδιων υπαλλήλων. 

� Άµεση έκδοση στοιχείων για κάθε συναλλαγή, τα οποία θα είναι προαριθµηµένα, 

και επικυρωµένα από το αρµόδιο πρόσωπο, αλλά και ορθή λογιστικοποίηση τους. 

� ∆ιενέργεια σε τακτά χρονικά διαστήµατα φυσικών επαληθεύσεων, τόσο των 

περιουσιακών στοιχείων της µονάδας, όσο και των λογαριασµών που τηρεί, από 

πρόσωπο ανεξάρτητο από εκείνο που έχει την ευθύνη για την λογιστική 

παρακολούθηση και συµφωνία των τηρούµενων λογαριασµών. 

 

3.14  Χαρακτηριστικά ενός Αποτελεσµατικού Συστήµατος 

Εσωτερικού Ελέγχου 

 

∆εν υπάρχει ένα τέλειο σύστηµα εσωτερικού ελέγχου. Κάθε επιχείρηση είναι µοναδική 

και δεν είναι δυνατόν να δηµιουργηθεί ένα σύστηµα εσωτερικού ελέγχου που να είναι 

κατάλληλο για όλες τις συνθήκες και περιστάσεις. Τα ειδικά χαρακτηριστικά ελέγχου σε 

οποιοδήποτε  σύστηµα εξαρτώνται από συγκεκριµένους παράγοντες, όπως είναι το 

µέγεθος, η φύση των εργασιών της επιχείρησης, η οργανωτική διάρθρωση και οι 

αντικειµενικοί στόχοι της επιχείρησης, για να διατυπώσουν ορισµένα γενικά 

χαρακτηριστικά τα οποία αν εφαρµοστούν θα βοηθήσουν την επιχείρηση να πετύχει τους 

βασικούς στόχους του εσωτερικού ελέγχου. 

 Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου έχει τα εξής χαρακτηριστικά 

(Τσακλάγκανος, 1997): 

1. Ένα καλά µελετηµένο οργανωτικό σχέδιο 

2. Ένα ικανοποιητικό σύστηµα εξουσιοδότησης, αρµοδιοτήτων και ευθυνών 

3. Λογιστική διάρθρωση 

4. Σύγχρονη πολιτική προσωπικού 

5. Κατάλληλο και αποτελεσµατικό προσωπικό εσωτερικού ελέγχου 

6. Μια ικανή και δραστήρια επιτροπή ελέγχου. 
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3.15 Κώδικας ∆εοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών 

 

Ο σκοπός του Κώδικα ∆εοντολογίας του IIA ( Institute of Internal Auditors) είναι να 

προάγει την κουλτούρα της ηθικής στο επάγγελµα του εσωτερικού ελέγχου. Ένας 

κώδικας δεοντολογίας είναι κατάλληλος και αναγκαίος για το επάγγελµα του εσωτερικού 

ελέγχου, καθώς εδραιώνει την εµπιστοσύνη ως προς την αντικειµενικότητα 

διαβεβαίωσης θεµάτων εταιρικής διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συστηµάτων 

εσωτερικού ελέγχου. 

 Ο Κώδικας ∆εοντολογίας του IIA εκτείνεται πέρα από τον ορισµό του 

Εσωτερικού Ελέγχου, προκειµένου να συµπεριλάβει δύο θεµελιώδη συστατικά στοιχεία 

(Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2017): 

1. Τις αρχές που σχετίζονται µε το επάγγελµα και την πρακτική του εσωτερικού 

ελέγχου. 

2. Τους Κανόνες Συµπεριφοράς που αναµένεται να ακολουθούν οι εσωτερικοί 

ελεγκτές. Αυτοί οι Κανόνες βοηθούν στην κατανόηση και µετατροπή των Αρχών 

σε πρακτική εφαρµογή και στοχεύουν στο να καθοδηγήσουν την ηθική 

συµπεριφορά των εσωτερικών ελεγκτών. 

Η έννοια «εσωτερικοί ελεγκτές» περιλαµβάνει τα µέλη του IIA, τους κατόχους ή τους 

υποψηφίους για την απόκτηση επαγγελµατικών πιστοποιήσεων και όλους όσοι παρέχουν 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε τον Ορισµό του Εσωτερικού Ελέγχου. 

 Ο Κώδικας ∆εοντολογίας ισχύει τόσο για τα άτοµα, όσο και για τα νοµικά πρόσωπα  

που παρέχουν υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου.  

Για τα µέλη του Ινστιτούτου και τους κατόχους ή υποψήφιους για τις επαγγελµατικές 

πιστοποιήσεις του IIA, οι παραβιάσεις του Κώδικα ∆εοντολογίας θα αξιολογούνται και 

θα αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους Εσωτερικούς Κανονισµούς και της ∆ιοικητικές 

Οδηγίες του Ινστιτούτου. Το γεγονός ότι µια συγκεκριµένη συµπεριφορά δεν αναφέρεται 

στους Κανόνες Συµπεριφοράς, δεν την εµποδίζει από το να καθίσταται απαράδεκτη ή 

επαίσχυντη, και συνεπώς το µέλος, ο κάτοχος πιστοποίησης ή ο υποψήφιος µπορεί να 

είναι υπόλογος για πειθαρχική δίωξη.  

Οι εσωτερικοί ελεγκτές αναµένεται ότι θα εφαρµόζουν και θα υπερασπίζουν τις 

ακόλουθες αρχές (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2017): 

1. Ακεραιότητα: Η ακεραιότητα των εσωτερικών ελεγκτών εδραιώνει την 

εµπιστοσύνη και παρέχει έτσι τη βάση για στήριξη της κρίσης του. 
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2. Αντικειµενικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο 

επαγγελµατικής αντικειµενικότητας κατά τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και 

κοινοποίηση των πληροφοριών για τη δραστηριότητα ή τη διαδικασία  που 

εξετάζεται. Οι εσωτερικοί ελεγκτές προβαίνουν σε µια ισορροπηµένη εκτίµηση 

όλων των σχετικών περιπτώσεων και δεν επηρεάζονται αδικαιολόγητα από τα 

δικά τους συµφέροντα ή τα συµφέροντα άλλων, κατά το σχηµατισµό των 

κρίσεων. 

3. Εµπιστευτικότητα: Οι εσωτερικοί ελεγκτές σέβονται την αξία και την κυριότητα 

της πληροφόρησης που λαµβάνουν και δεν κοινοποιούν πληροφορίες χωρίς 

κατάλληλη εξουσιοδότηση, εντός εάν υπάρχει νοµική ή επαγγελµατική 

υποχρέωση για να γίνει κάτι τέτοιο. 

4. Επάρκεια: Οι εσωτερικοί ελεγκτές χρησιµοποιούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και 

τις εµπειρίες που απαιτούνται για την παροχή των υπηρεσιών εσωτερικού 

ελέγχου. 

 

3.16  Τα ∆ιεθνή Πρότυπα στον Εσωτερικό έλεγχο 

 

Οι δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου διεξάγονται σε ποικίλα νοµικά και 

πολιτιστικά περιβάλλοντα, για οργανισµούς που διαφέρουν µεταξύ τους σε σκοπό, 

µέγεθος, πολυπλοκότητα και δοµή και από άτοµα εντός ή εκτός του οργανισµού. Παρά 

το γεγονός ότι αυτές οι διαφορές είναι σε θέση να επηρεάσουν την εφαρµογή του 

εσωτερικού ελέγχου σε κάθε περιβάλλον, η συµµόρφωση µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου (Πρότυπα) είναι θεµελιώδης,  

προκειµένου οι εσωτερικοί ελεγκτές να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. 

Ο σκοπός των Προτύπων είναι (Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, 2017) : 

1. Καθοδηγούν ως προ της τήρηση των υποχρεωτικών στοιχείων του ∆ιεθνούς 

Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής. 

2. Παρέχουν ένα πλαίσιο για την εφαρµογή και προώθηση ενός ευρέος φάσµατος 

προστιθέµενης αξίας υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου. Θέτουν τη βάση για την 

αξιολόγηση της απόδοσης  του εσωτερικού ελέγχου. 

3. Θέτουν τη βάση για την αξιολόγηση της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου. 

4. Υιοθετούν βελτιωµένες οργανωσιακές διαδικασίες και λειτουργίες. 
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Τα Πρότυπα είναι ένα σύνολο απαιτήσεων, υποχρεωτικού χαρακτήρα, που 

βασίζονται σε συγκεκριµένες αρχές και εξειδικεύονται στα εξής (Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, 2017): 

• ∆ηλώσεις θεµελιωδών απαιτήσεων για την άσκηση του επαγγέλµατος του 

εσωτερικού ελέγχου και για την αξιολόγηση της απόδοσής του, που είναι διεθνώς 

εφαρµόσιµα σε οργανωσιακό και ατοµικό επίπεδο. 

• Ερµηνείες, αποσαφηνίζοντας όρους ή έννοιες που συµπεριλαµβάνονται στα 

Πρότυπα. 

Τα Πρότυπα, µαζί µε τον Κώδικα Ηθικής περικλείουν όλα τα υποχρεωτικά 

στοιχεία του ∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής, συνεπώς η συµµόρφωση 

µε τον Κώδικα Ηθικής και τα Πρότυπα επιδεικνύει συµµόρφωση µε όλα τα υποχρεωτικά 

στοιχεία του ∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής. Τα Πρότυπα 

χρησιµοποιούν τον όρο «πρέπει» για να δηλώσουν µία απαρέγκλιτη απαίτηση και τον 

όρο «συνιστάται» στις  περιπτώσεις όπου αναµένεται συµµόρφωση, εντός εάν µε βάση 

την επαγγελµατική κρίση, οι περιστάσεις δικαιολογούν κάποια παρέκκλιση. 

Τα Πρότυπα περιλαµβάνουν δύο κύριες κατηγορίες (Ινστιτούτο Εσωτερικών 

Ελεγκτών, 2017):  

� Πρότυπα Χαρακτηριστικών  

� Πρότυπα ∆ιεξαγωγής 

Τα Πρότυπα Χαρακτηριστικών ασχολούνται µε τα χαρακτηριστικά των 

οργανισµών και των ατόµων που εφαρµόζουν εσωτερικό έλεγχο. Τα Πρότυπα 

∆ιεξαγωγής περιγράφουν τη φύση των υπηρεσιών εσωτερικού ελέγχου και παρέχουν 

ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση αυτών των υπηρεσιών. Τα πρότυπα  

Χαρακτηριστικών και ∆ιεξαγωγής έχουν εφαρµογή στο σύνολο των υπηρεσιών 

εσωτερικού ελέγχου. 

 

3.17  Η θέση του Εσωτερικού Ελέγχου στον Οργανισµό 

 

Η διεύθυνση του Εσωτερικού Ελέγχου είναι ένα καλά οργανωµένο τµήµα υψηλών 

προδιαγραφών και απαιτήσεων. Είναι µια ανεξάρτητη λειτουργία-δραστηριότητα 

ανώτατου ιεραρχικά επιπέδου, συµβουλευτικού χαρακτήρα, υπαγόµενη απευθείας στη 

διοίκηση ή σε επιτροπή ελέγχου, στελεχωµένη από εξειδικευµένο και επιστηµονικά 
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καταρτισµένο προσωπικό που διενεργεί δειγµατοληπτικούς ελέγχους τακτικά ή έκτακτα 

και εισηγείται σχετικώς προς το ανώτατο όργανο, όταν διαπιστώνονται αδυναµίες, για 

λήψη διορθωτικών µέτρων. 

Σε πιο οργανωτικό επίπεδο θα πρέπει να βρίσκεται ο Εσωτερικός Έλεγχος, 

εξαρτάται, κυρίως, από το οργανωτικό πλαίσιο του οργανισµού που είναι συνάρτηση του 

µεγέθους του. Αυτό σηµαίνει ότι, αν στην εταιρία προβλέπονται θέσεις επιπέδου 

διευθύνσεων ή γενικών διευθύνσεων-κλάδων, για την κάλυψη των αναγκών, ανάλογη 

θέση, επιπέδου διεύθυνσης ή γενικής διεύθυνσης θα πρέπει να προβλέπεται και για τον 

Εσωτερικό Έλεγχο. Τούτο επιβάλλεται για την εύρυθµη και αποτελεσµατική λειτουργία 

του Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

 

3.18 Η ∆ιοίκηση του Τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Το τµήµα Εσωτερικού Ελέγχου για να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του θα πρέπει να 

έχει την ανάλογη περιγραφή των καθηκόντων για τα στελέχη του, σε όλα τα επίπεδα. Η 

αποτύπωση των καθηκόντων είναι µια σύντοµη περιγραφή των εργασιών του κάθε 

στελέχους, ανάλογα του επιπέδου, η οποία ως σύνολο αποτυπώνει και τις αρµοδιότητες 

του τµήµατος. 

 Ο καθορισµός και η περιγραφή των καθηκόντων είναι ένα από τα κύρια 

µελήµατα του επικεφαλής του τµήµατος που θα πρέπει να αποτυπώσει από την έναρξη 

λειτουργίας αυτού. Αποτελούν δε το βασικό µέρος του κανονισµού λειτουργίας του 

τµήµατος Εσωτερικού Ελέγχου (Παπαστάθης, 2003). 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το επαγγελµατικό πρότυπο 500 

πρέπει να διοικεί σωστά το τµήµα του εσωτερικού ελέγχου. 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου είναι υπεύθυνος για σωστή διοίκηση της 

υπηρεσίας ώστε (Καζαντζής, 2006): 

• Η εργασία ελέγχου να εκπληρώνει τους γενικούς σκοπούς και τις ευθύνες που 

εγκρίθηκαν από την ανώτατη διοίκηση και έγιναν αποδεκτές από το Συµβούλιο. 

• Οι πόροι του τµήµατος εσωτερικού ελέγχου να χρησιµοποιούνται αποδοτικά και 

αποτελεσµατικά. 

• Η εργασία ελέγχου να συµµορφώνεται στα Πρότυπα για την Επαγγελµατική 

Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου. 
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Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου πρέπει σύµφωνα µε το επαγγελµατικό πρότυπο 

520 να µεριµνά για την εκπόνηση προγραµµάτων των ελεγκτικών εργασιών του 

τµήµατος του. 

 Τα συγκεκριµένα προγράµµατα πρέπει να είναι σύµφωνα µε το κανονισµό της 

υπηρεσίας του εσωτερικού ελέγχου και µε τις επιδιώξεις του οργανισµού. 

 Η διεργασία προγραµµατισµού εµπεριέχει καθιέρωση (Καζαντζής, 2006): 

• Επιδιώξεων 

• Προγραµµάτων εργασίας ελέγχου 

• Σχεδίων στελέχωσης και οικονοµικών προϋπολογισµών 

• Εκθέσεις δραστηριοτήτων 

Ο διευθυντής εσωτερικού ελέγχου σύµφωνα µε το επαγγελµατικό πρότυπο 530 

πρέπει να µεριµνά για την ύπαρξη γραπτών πολιτικών αλλά και διαδικασιών για 

καθοδήγηση των στελεχών ελέγχου. Αναλυτικότερα, το είδος και το περιεχόµενο των 

γραπτών πολιτικών κα διαδικασιών πρέπει να είναι ανάλογα µε το µέγεθος και τη δοµή 

της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και την συνθετότητα της εργασίας της. Τα επίσηµα 

διοικητικά και τεχνικά εγχειρίδια ελέγχου µπορεί να µη χρειάζονται από όλες τις 

υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου. Μια µικρή υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να 

διοικείται ανεπίσηµα. 

Τα στελέχη ελέγχου της υπηρεσίας µπορεί να διοικούνται και να ελέγχονται µέσω 

καθηµερινής, στενής επίβλεψης και γραπτών υποµνηµάτων. Σε ένα µεγάλο τµήµα 

εσωτερικού ελέγχου, είναι αναγκαίες περισσότερο επίσηµες και εκτεταµένες πολιτικές 

και διαδικασίες για καθοδήγηση των στελεχών ελέγχου στη σταθερή συµµόρφωση µε τα 

πρότυπα εργασιακής απόδοσης της υπηρεσίας. Οι πιο πάνω γραπτές πολιτικές και 

διαδικασίες µπορεί να χρησιµοποιηθούν σε κάθε ένα από τα δύο επίπεδα του 

προγραµµατισµού ή της υλοποίησης των προγραµµάτων. 

 

3.19 Φύλλα Εργασίας 

 

Με τον όρο «φύλλα εργασίας» εννοούµε το αποδεικτικό εκείνο υλικό, αποδεικτικά 

στοιχεία που συγκεντρώνεται πριν και κατά τη διάρκεια της ελεγκτικής διαδικασίας, 

προκειµένου να επαληθευθούν και τεκµηριωθούν τα συµπεράσµατα του ελέγχου 

(Παπαστάθης, 2003). 
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 Τα φύλλα εργασίας, συνήθως είναι γραπτά κείµενα µε τα ανάλογα στοιχεία και 

αναλύσεις, σχόλια και υπολογισµούς των θεµάτων. Είναι είδος εγγράφων, 

παραστατικών, πρακτικών, αποφάσεων, δηµοσιεύσεων και κάθε είδος εγγράφου που 

αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο στη φυσική του µορφή και αποτελεί τη βάση θεµελίωσης 

του ελέγχου. Είναι, επίσης, λευκά ή έγχρωµα τυποποιηµένα φύλλα, κατάλληλα 

σχεδιασµένα, για επεξεργασία ανάλογων στοιχείων, καθώς και αποτύπωση 

συνεντεύξεων κατά τη διαδικασία ελέγχου. 

 Τα φύλλα εργασίας είναι το σηµείο αναφοράς άντλησης στοιχείων. Είναι το 

επίκεντρο µεταξύ ελεγχόµενης περιοχής και έκθεσης ελέγχου, από όπου αντλούνται τα 

στοιχεία για το τελικό πόρισµα. Αποτελούν τη βάση συγκέντρωσης τω αποδεικτικών 

στοιχείων, καθώς επίσης τη βάση από την οποία φαίνονται οι µέθοδοι, οι τεχνικές και οι 

διαδικασίες που εφαρµόστηκαν κατά τη διενέργεια της ελεγκτικής εργασίας. 

 Τα φύλλα εργασίας, συνήθως, συντάσσονται στο τµήµα που διενεργείται το 

έλεγχος. Κατά την σύνταξη των φύλλων εργασίας καταγράφουµε κάθε λεπτοµέρεια και 

επεξήγηση που θα αποτελέσει, έστω και το παραµικρό πειστήριο. 

 Αποτελούν τον καθρέφτη του ελεγκτή. Μέσα από αυτά αντικατοπτρίζεται το 

επαγγελµατικό του ύφος και ήθος, κρίνεται η εργασία του, κρίνεται το έργο του και κατά 

το πόσο αυτός ανταποκρίνεται στο λειτούργηµά του. Τα φύλλα εργασίας πρέπει να 

διακρίνονται για την ποιότητα του υλικού, την άριστη ταξινόµησή του και τη σαφήνειά 

τους. Πρέπει να περιλαµβάνουν µόνο ουσιαστικές πληροφορίες και όχι άχρηστο υλικό. 

Το ποιο υλικό είναι ουσιαστικό ή όχι αυτό εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την ικανότητα 

και κρίση του εσωτερικού ελεγκτή, από το οποίο και κρίνεται. 

 Πρέπει να επισηµανθεί , πως το υλικό των φύλλων εργασίας δεν περιορίζεται 

αυστηρά σε αριθµητικά και γενικώς ποσοτικά δεδοµένα. Περιλαµβάνουν και µια σειρά 

άλλων δεδοµένων όπως, µνεία για την συµπεριφορά των ελεγχοµένων, αναφορά στην 

ποιότητα των ποσοτικών δεδοµένων που εξετάσθηκαν και τους λόγους που 

ακολουθήθηκαν, τυχόν, διαφορετικές διαδικασίες. 

 Τα φύλλα εργασίας µετά τη σύνταξη του πορίσµατος δεν καταστρέφονται, 

επισυνάπτονται στην έκθεση που παραµένει στο αρχείο. Φυλάσσονται, για τυχόν 

διευκρινήσεις, όταν κατά καιρούς, επαναληφθεί ίδιος, έλεγχος, όπως για παράδειγµα 

φύλλα που αναφέρονται σε οικονοµικά µεγέθη, όγκο πωλήσεων, πάγια κ.α. τα οποία 

αφορούν παρελθούσες περιόδους και δεν µεταβάλλονται. Ακόµη φυλάσσονται για τυχόν, 

µετά από καιρό αµφισβήτηση του πορίσµατος και πιθανώς επίρριψη ευθύνης. 
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3.20 Φάκελοι Ελέγχου 

 

Τα διάφορα Φύλλα Εργασίας οργανώνονται και ταξινοµούνται σε Φάκελο Ελέγχου. Για 

επαναλαµβανόµενους ελέγχους, ουσιαστικά υπάρχουν δύο φάκελοι : ο µόνιµος φάκελος 

ελέγχου (permanent audit file) και ο τρέχον φάκελος ελέγχου (current audit file). Ο 

µόνιµος φάκελος ελέγχου περιέχει στοιχεία (φύλλα εργασίας) τα οποία αναφέρονται σε 

θέµατα που έχουν σηµασία για τον έλεγχο οποιασδήποτε χρήσης. Συνήθως ο µόνιµος 

φάκελος περιλαµβάνει (Καραµάνης, 2008): 

� Πληροφορίες για τη νοµική µορφή και την οργανωτική δοµή της επιχείρησης του 

πελάτη και άλλες συναφείς πληροφορίες. Εδώ περιλαµβάνεται το  καταστατικό, ο 

εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας (εφόσον υπάρχει) περιγραφή σηµαντικών 

θέσεων εργασίας (job description), οργανόγραµµα κ.α. 

� Αντίγραφο ή απόσπασµα σηµαντικών νοµικών εγγράφων, δανειακών ή άλλων 

συµβάσεων, πληροφορίες για συνταξιοδοτικά προγράµµατα του προσωπικού, 

συµφωνίες µε τη µητρική, τις θυγατρικές ή άλλες συνεργαζόµενες επιχειρήσεις, 

πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου κ.α. 

� Πληροφορίες σχετικά µε τον κλάδο δραστηριότητας, το οικονοµικό περιβάλλον, 

βασικά νοµοθετήµατα και κανονισµούς κ.α. 

� Αντίγραφο της επιστολής αναδοχής του ελέγχου (engagement letter) 

Ο τρέχων φάκελος ελέγχου περιλαµβάνει όλα τα Φύλλα Εργασίας που σχετίζονται 

µε τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσης. Συνήθως εδώ βρίσκονται συνοπτικές πληροφορίες 

για την επιχείρηση και τον κλάδο δραστηριότητας, το σύστηµα εσωτερικών δικλίδων 

καθώς και τεκµηρίωσης των ελεγκτικών διαδικασιών που διενήργησε ο ελεγκτής για τις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις της τρέχουσας χρήσης. Πιο συγκεκριµένα, στο 

τρέχοντα φάκελο βρίσκονται Φύλλα Εργασίας το περιεχόµενο των οποίων αναφέρεται σε 

θέµατα όπως τα παρακάτω (Καραµάνης, 2008): 

� Τεκµηρίωση το σχεδιασµού του ελέγχου και του προγράµµατος ελέγχου. 

� Κατανόηση της επιχείρησης του πελάτη και του περιβάλλοντος αυτής 

� ∆οκιµασίες του συστήµατος εσωτερικών δικλίδων, σχετικά ευρήµατα καθώς και 

εκτιµήσεις του ελεγκτή για τα διάφορα είδη κινδύνων (ενδογενής κίνδυνος και 

κίνδυνος των εσωτερικών δικλίδων) 

� Ανάλυση τάξεων, αριθµοδείκτες και διάφοροι δείκτες µέτρησης απόδοσης. 



48 

 

� Τεκµηρίωση των διαφόρων τεστ για ποσοτικά σφάλµατα που διενήργησε ο 

ελεγκτής και των σχετικών ευρηµάτων. 

� Αλληλογραφία και γενικότερα επικοινωνία µε άλλους ελεγκτές, µε τη διοίκηση ή 

τον νοµικό σύµβουλο της επιχείρησης. 

� Αντίγραφο των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων και της έκθεσης ελέγχου της 

τρέχουσας χρήσης. 

� Ισοζύγια, Φύλλα Ανάλυσης Υπολοίπου και διάφορα άλλα βοηθητικά Φύλλα 

Εργασίας. 

� Τα ευρήµατα των ελεγκτικών διαδικασιών και τυχόν συστάσεις προς τη διοίκηση 

για διορθώσεις ή βελτιώσεις. 

Ενδεικτικό περιεχόµενο και τρόπος οργάνωσης του µονίµου και του τρέχοντος 

φακέλου ελέγχου παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες (Καραµάνης, 2008): 

Μόνιµος 

Φάκελος 

Είδος Εργασίας : ετήσιος έλεγχος 

Κωδικός Περιγραφή  

I.  Γενικές πληροφορίες για τον πελάτη και την εργασία 

1.  Επιστολή αναδοχής του ελέγχου 

2.  Πληροφορίες για τον πελάτη 

3.  Οργανόγραµµα επιχείρησης 

4.  Ανάλυση και πληροφορίες κλάδου και ευρύτερου περιβάλλοντος 

5.  Συνδεδεµένα µέρη 

II.  Πληροφορίες νοµικής φύσης 

1.  Καταστατικό του πελάτη και εσωτερικός κανονισµός λειτουργίας 

2.  Μητρώο µετοχών 

3.  Πρακτικά συσκέψεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Γενικών 

Συνελεύσεων µονίµου ενδιαφέροντος 

4.  ∆ανειακές συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης 

5.  Περίληψη όρων άλλων βασικών συµβάσεων και συµφωνιών 

6.  Συµφωνίες µε το σωµατείο των εργαζοµένων, συνταξιοδοτικά 

προγράµµατα κ.λ.π. 

7.  Ισχύουσες ειδικές νοµοθετικές ρυθµίσεις 

III.  Λογιστικό σύστηµα και σύστηµα εσωτερικών δικλίδων 

1.  Σχέδιο λογαριασµών 
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2.  Τεκµηρίωση λογιστικού συστήµατος και περιγραφή ειδικών 

λογιστικών χειρισµών 

3.  Τεκµηρίωση συστήµατος εσωτερικών δικλίδων 

4.  Κατάλογος µε δείγµα υπογραφών στελεχών που δεσµεύουν την 

επιχείρηση 

5.  Όρια υπογραφών για διοικητικά στελέχη της επιχείρησης 

6.  Περιγραφή καθηκόντων και στελέχωση της οµάδας εσωτερικού 

ελέγχου 

IV.  Έλεγχος 

1.  Αλληλογραφία , φύλλα εργασίας και άλλα στοιχεία µόνιµου 

ενδιαφέροντος 

V.  Φορολογία 

1.  Περιγραφή φορολογικού καθεστώτος 

2.  Ανάλυση προσωρινών φορολογικών διαφορών και περιγραφή 

τρόπου υπολογισµού αναβαλλόµενης φορολογίας 

 

 Ενδεικτικό περιεχόµενο και τρόπος οργάνωσης τρέχοντος φακέλου ελέγχου 

(Καραµάνης, 2008): 

 

Τρέχων 

Φάκελος 

Είδος Εργασίας : ετήσιος έλεγχος 

Κωδικός  Περιγραφή 

I.  Εκθέσεις και καταστάσεις 

1.  Χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

2.  Εκθέσεις ελέγχου 

II.  Σχεδιασµός του έλεγχου 

1.  Στρατηγική και σχεδιασµός ελέγχου (audit strategy and planning) 

2.  Επικοινωνία µε ελεγκτικές οµάδες ή άλλους ελεγκτές 

3.  Πρόγραµµα ελέγχου (audit program) 

4.  Προϋπολογισµός ελέγχου (audit budget) 

5.  Ανάθεση ελεγκτικών διαδικασιών σε µέλη της ελεγκτικής  οµάδας 

6.  Εκθέσεις προόδου του ελέγχου (audit progress reports) 

III.  Ατοµικές χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 
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1.  Προσαρµοσµένο ισοζύγιο (working trial balance) 

2.  Πίνακας συµφωνίας ισοζυγίου-χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

3.  Φύλλα Ανάλυσης Υπολοίπου (lead schedules) και άλλα βοηθητικά 

φύλλα εργασίας (supporting schedules) 

4.  ∆ιορθωτικές εγγραφές και ανακατατάξεις κονδυλίων  

5.  Ερωτηµατολόγια εσωτερικών δικλίδων 

IV.  Ενοποιηµένες χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις 

1.  Φύλλο ενοποίησης ( consolidation worksheet) 

2.  ∆ιάφορες εκθέσεις και επεξηγήσεις για την ενοποίηση 

(consolidation memorandum) 

V.  Επιστολές –παραστάσεις (representations) 

1.  Επιστολές της διοίκησης σε σχέση µε τις χρηµατοοικονοµικές 

καταστάσεις 

2.  Περίληψη βασικών σηµείων που συζητήθηκαν µε τη διοίκηση της 

επιχείρησης 

3.  Επιστολή νοµικών συµβούλων της επιχείρησης 

VI.  Ολοκλήρωση του ελέγχου 

1.  Έκθεση ολοκλήρωσης του ελέγχου (completion memorandum) 

2.  Κατάλογος θεµάτων για γνωστοποιήσεις (disclosure checklist) 

3.  Επισκόπηση γεγονότων µετά την ηµεροµηνία του ισολογισµού 

4.  Σηµειώσεις για τον Ορκωτό Λογιστή που υπογράφει την έκθεση 

ελέγχου 

VII.  Στοιχεία από τη διαχείριση του ελέγχου 

1.  Πίνακας ωρών ελέγχου 

2.  Ανάλυση ωρών και αµοιβής ελέγχου 

 

 

3.21 Εννοιολογικό Πλαίσιο ∆ιαχείρισης Κινδύνου. 

 

Ο κίνδυνος αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της επιχειρηµατικής ζωής, αφού καλύπτει όλες 

τις πτυχές της επαγγελµατικής δραστηριότητας και εµπεριέχεται σε όλα τα επίπεδα 

διαχείρισης (Tchankova 2002 ,Bierstaker, Wright 2004). Μέχρι σήµερα δεν έχει 

αποδοθεί ένας παγκόσµιος ενιαίος ορισµός, εντούτοις σε µια ενδελεχή και 
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ολοκληρωµένη µελέτη, οι Selim και McNamee (1999) ορίζουν τον κίνδυνο ως «µια 

έννοια που χρησιµοποιείται για να εκφράσει την αβεβαιότητα για τα γεγονότα κα τα 

αποτελέσµατά της που θα µπορούσαν να έχουν σηµαντική επίπτωση στην επίτευξη των 

στόχων της επιχείρησης». Από την άλλη πλευρά ο Jafari (2011) στη µελέτη του όρισε 

τον κίνδυνο ως ένα συµβάν ή µια ασαφή κατάσταση που θα επηρεάσει το 

χρονοδιάγραµµα, το κόστος και την ποιότητα ενός έργου. 

 Η βασική δραστηριότητα του ελέγχου σε σχέση µε τον κίνδυνο είναι η διαχείρισή 

του. Επισηµαίνεται ότι η ορθή διαχείριση του επιχειρησιακού κινδύνου αρχίζει µε την 

αξιολόγηση του κινδύνου, όπου η διοίκηση προσπαθεί να εκτιµήσει τις πιθανές 

συνέπειες των απειλών και των ευκαιριών (τον εντοπισµό των κινδύνων, τη µέτρηση και 

το καθορισµό των προτεραιοτήτων). Υπό το πρίσµα της ανωτέρω προσέγγισης, η 

διαχείριση κινδύνου αποτελεί σηµαντικό µέρος των δραστηριοτήτων της σύγχρονης 

οικονοµικής µονάδας και ο κύριος στόχος της είναι η παροχή βοήθειας στη ∆ιοίκηση για 

να αντιµετωπίσει  κάθε κίνδυνο µε την µεγαλύτερη δυνατή αποτελεσµατικότητα 

(Tchankova, 2000). 

 Στα ίδια πλαίσια, η διαχείριση κινδύνων καλύπτει τον προσδιορισµό και 

ελαχιστοποίηση των κινδύνων που δύναται να αποτρέψουν µια επιχείρηση από την 

επίτευξη των στόχων της. Σε πρόσφατη µελέτη η διαχείριση κινδύνων χαρακτηρίζεται ως 

µια ολοκληρωµένη προσέγγιση για την επίτευξη των στρατηγικών, προγραµµατικών και 

οικονοµικών στόχων της επιχείρησης µε τον αποδεκτό κίνδυνο. Η φιλοσοφία της 

γενικεύει τις έννοιες αυτές πέρα από τους χρηµατοοικονοµικούς κινδύνους 

περιλαµβάνοντας όλα τα είδη των κινδύνων (Wu, Olson, 2008). 

 Ακολουθώντας την προηγούµενη αναφερόµενη προσέγγιση, οι κίνδυνοι δύναται 

να αντιµετωπιστούν (διαχειριστούν) σε αποδεκτά επίπεδα µε : τη µεταφορά τους σε άλλα 

µέρη, τον έλεγχο τους µέσω της εφαρµογής κατάλληλων εσωτερικών πολιτικών και 

διαδικασιών ελέγχου, την οριστική αποφυγή τους µε την µη εµπλοκή της επιχείρησης σε 

ανάλογες δραστηριότητες και τέλος την αντικειµενική αποδοχή τους, υπό την 

προϋπόθεση ότι οι εν λόγω κίνδυνοι είναι υπό στενή παρακολούθηση από την  ∆ιοίκηση 

της οικονοµικής µονάδας (Crawford, Stein, 2002). 

 Γενικότερα µπορεί να λεχθεί ότι η διαχείριση του κινδύνου αναφέρεται στις 

µεθόδους και τις διαδικασίες που χρησιµοποιούνται από τους οργανισµούς για να 

διαχειρίζονται τους κινδύνους που συνδέονται µε την επίτευξη των στόχων τους 

(Castanheira, 2010). Η διαχείριση κινδύνου είναι µία δοµηµένη και συνεχή διαδικασία 

που διενεργείται σε όλη την οικονοµική µονάδα για να διαπιστωθούν τα αίτια 
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προκειµένου να γίνει η διαχείριση όλων των ευκαιριών και απειλών που επηρεάζουν την 

επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Συνεπώς η διαχείριση των επιχειρηµατικών 

κινδύνων αποτελεί ένα από τα σηµαντικότερα θέµατα που καλούνται να αντιµετωπίσουν 

οι επιχειρηµατικές µονάδες, αφού όλες ανεξαρτήτως µεγέθους αναλαµβάνουν κινδύνους 

για την επίτευξη των στόχων τους. Το επίκεντρο του ενδιαφέροντος κάθε επιχείρησης 

εστιάζεται στην λογική και αποτελεσµατική διαχείριση των επιχειρηµατικών κινδύνων 

ώστε να διασφαλίζεται αποτελεσµατικά τόσο η διαχρονική ανάπτυξή της όσο και η 

ικανοποιητική απόδοσή της (Καραµάνης, 2008). 

 

3.22 Ελεγκτικός Κίνδυνος 

 

Ελεγκτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος ένας ελεγκτής να εκδώσει µια έκθεση σύµφωνης 

γνώµης χωρίς δηλαδή καµία επιφύλαξη του ελεγκτή, για οικονοµικές καταστάσεις που 

περιέχουν ουσιώδεις ανακρίβειες. Τα τελευταία χρόνια ο ελεγκτικός κίνδυνος άρχισε 

δειλά αλλά σταθερά να καταλαµβάνει σηµαντική θέση στη ελεγκτική σκέψη και 

πρακτική, υποκαθιστώντας κλασσικές και παραδοσιακές µεθόδους δόµησης του 

ελεγκτικού έργου. Οι µεγάλες διεθνείς εταιρίες ορκωτών ελεγκτών λογιστών επιλέγουν 

όλο και περισσότερο προσεγγίσεις δόµησης του ελεγκτικού έργου βασισµένες στο 

µοντέλο του ελεγκτικού κινδύνου (Καζαντζής, 2006). 

Το µοντέλο ανάλυσης του κινδύνου µε βάση των εσωτερικό έλεγχο αναγνωρίζει 

τρεις συνιστώσες κινδύνου: τον «εγγενή κίνδυνο», τον «κίνδυνο του συστήµατος του 

εσωτερικού ελέγχου» και τον «κίνδυνο της µη ανίχνευσης του κινδύνου». Ειδικότερα ο  

«εγγενής κίνδυνος (IR)» προϋποθέτει την ύπαρξη σφάλµατος στο δείγµα του ελέγχου 

πριν τη διενέργεια του , ενώ ο «κίνδυνος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου (CR)» 

συνίσταται στο γεγονός ότι τα σφάλµατα (όταν υπάρχουν), δεν θα µπορούν να 

εντοπιστούν από τους εσωτερικούς ελέγχους. Τέλος , ο «κίνδυνος της µη ανίχνευσης 

(DR)» αναφέρεται στον κίνδυνο ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια θα αποτύχουν να 

ανιχνεύσουν τα σφάλµατα που υπάρχουν. Ο συνολικός κίνδυνος ελέγχου (AR) είναι ο 

πολλαπλασιασµός αυτών των τριών συστατικών , των AR=IRxCRxDR, όπου AR=audit 

risk (συνολικός κίνδυνος), IR= inherent risk (εγγενής κίνδυνος), CR=control risk 

(κίνδυνος του συστήµατος ελέγχου) και DR= detection risk (κίνδυνος µη ανίχνευσης του 

κινδύνου) (∆ρογαλάς, Παντελίδης, Τσακπινίδου, Κεσίπη, 2011) 
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Ο εγγενής κίνδυνο και ο κίνδυνος του συστήµατος ελέγχου ενυπάρχουν στο 

εσωτερικό της ίδιας της επιχείρησης (Sahnoun, Zarai,2009). Αντιθέτως ο κίνδυνος µη 

ανίχνευσης εξαρτάται αποκλειστικά από τις ικανότητες του εσωτερικού ελεγκτή. 

Γενικότερα , ο ελεγκτικός κίνδυνος υφίσταται σε καθένα από τα τρία είδη ελέγχων που 

εκτελεί ο εσωτερικός ελεγκτή : συµµόρφωσης, επιχειρησιακούς και οικονοµικούς. Το 

ανεκτό επίπεδο κινδύνων είναι εκείνο το επίπεδο που ο ελεγκτής αφενός είναι πρόθυµος 

να αποδεχτεί χωρίς να χρειάζεται να επεκτείνει τις προγραµµατισµένες διαδικασίες 

ελέγχου, αφετέρου δεν θα οδηγηθεί σε µη ικανοποιητικά συµπεράσµατα. Για να 

κατανοήσουν τον κίνδυνο του ελέγχου, οι ελεγκτές πρέπει πρώτα να κατανοήσουν την 

αβεβαιότητα. Η αβεβαιότητα υπάρχει όταν οι πληροφορίες είναι ελλιπείς και η έλλειψη 

αυτή µπορεί να εκφράζεται µε πολλούς και διάφορους τρόπους. 

Με γνώµονα την πληρέστερη κατανόηση του µοντέλου, αναλύονται εκτενέστερα 

οι τρεις συνιστώσες. Πιο συγκεκριµένα, ο εγγενής κίνδυνος ορίζεται εκείνος κατά τον 

οποίο υπάρχει σφάλµα σε µια κατηγορία λογαριασµού ή σε µια συναλλαγή ανεξάρτητα 

από το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου. Ο ελεγκτής αξιολογεί τον εγγενή κίνδυνο 

χωρίς να λαµβάνει υπόψη τη δοµή ελέγχου. ∆ηλαδή , ο εγγενής κίνδυνος αξιολογείται 

χωρίς να ληφθούν υπόψη οι έλεγχοι εκείνοι που µπορεί να είναι σε θέση να αποτρέψουν 

ή να εντοπίσουν, αποτελεσµατικές δραστηριότητες ή ουσιώδεις ανακρίβειες (Colbert, 

Alderman,1995). Ο εσωτερικός ελεγκτής χρησιµοποιεί την επαγγελµατική του κρίση και 

λαµβάνει υπόψη πολλούς παράγοντες κατά την αξιολόγηση των εγγενών κινδύνων. 

Ο κίνδυνος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου ορίζεται ο κίνδυνος να υπάρχει 

σηµαντική ανακρίβεια στο υπόλοιπο ενός λογαριασµού ή σε µια κατηγορία συναλλαγών 

που δεν πρόκειται ούτε να προληφθεί ούτε να ανιχνευθεί έγκαιρα από την δοµή του 

εσωτερικού ελέγχου (Best, 2000). Ο κίνδυνος του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου 

περιλαµβάνει τρεις πτυχές : το σχεδιασµό, την ύπαρξη και την πραγµατική λειτουργία 

των ελέγχων. Ο ελεγκτής θα πρέπει να δοκιµάσει την πραγµατική λειτουργία εκτελώντας 

δοκιµές ελέγχου. Αρχικά ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να κατανοήσει τη δοµή του 

ελέγχου και µετά να αξιολογήσει το σύστηµα του εσωτερικού ελέγχου. Για να 

κατανοήσει την εσωτερική δοµή του, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να συγκεντρώσει 

πληροφορίες σχετικά µε το σχεδιασµό του και αν αυτό το σχέδιο έχει τεθεί σε λειτουργία 

(Colbert, Alderman, 1995). Μετά την κατανόηση των στοιχείων της δοµής του 

εσωτερικού ελέγχου, εσωτερικός ελεγκτής αξιολογεί τον κίνδυνο του συστήµατος 

εσωτερικού ελέγχου. Εάν αξιολογήσει τον κίνδυνο στο µέγιστο, δεν χρειάζεται να 

εκτελέσει τις δοκιµές ελέγχου. Ωστόσο, εάν ο κίνδυνος του ελέγχου αξιολογείται σε 
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Ελεγκτικός 

Κίνδυνος 

επίπεδο κάτω από το µέγιστο, εσωτερικός ελεγκτής εφαρµόζει τις δοκιµές ελέγχου για 

την διατήρηση του επιθυµητού επιπέδου κινδύνου του συστήµατος ελέγχου. 

Τέλος στον κίνδυνο τη µη ανίχνευσης, ο εσωτερικός ελεγκτής δεν εντοπίζει 

ουσιώδεις ανακρίβειες ή περιπτώσεις µη  συµµόρφωσης. ∆ηλαδή µε την παραδοχή της 

ύπαρξης µη συµµόρφωσης, οι διαδικασίες είναι αναποτελεσµατικές και όταν µια 

ανακρίβεια εισέρχεται στο σύστηµα, η δοµή του ελέγχου δεν είναι ικανή ούτε να την 

εντοπίσει ούτε να την εµποδίσει. Εν κατακλείδι στον κίνδυνο της µη ανίχνευσης οι 

ελεγκτές µέσα από ουσιαστικές διαδικασίες δεν καταφέρνουν να εντοπίσουν ανακρίβειες 

και ουσιώδη σφάλµατα (Sahnoun, Zarai, 2009). 

Με βάση το σχεδιασµένο επίπεδο του κινδύνου µη ανίχνευσης, ο ελεγκτής 

ρυθµίζει τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των ουσιαστικών δοκιµών. Εάν ο 

κίνδυνος ανίχνευσης είναι χαµηλός (δηλαδή ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να σχεδιάσει 

ουσιαστικά κριτήρια για την επίτευξη υψηλού επιπέδου εµπιστοσύνης), ο εσωτερικός 

ελεγκτής ρυθµίζει εκ νέου τη φύση, το χρονοδιάγραµµα και την έκταση των ουσιαστικών 

διαδικασιών ώστε να ανταποκρίνονται στο προγραµµατισµένο επίπεδο του κινδύνου µη 

ανίχνευσης. 

Παράγοντες που επηρεάζουν τον ελεγκτικό κίνδυνο (Ρούσου, 2015): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η µείωση του ελεγκτικού κινδύνου µπορεί να επιτευχθεί µε (Ρούσου, 2015): 

• Επαρκή σχεδιασµό 

• Ανάθεση ελέγχου σε πιο έµπειρο προσωπικό 

• Εξάσκηση επαγγελµατικού σκεπτικισµού στην αντιµετώπιση του ελέγχου 

• Επίβλεψη και επισκόπηση της ελεγκτικής εργασίας. 

Κίνδυνος μη 

εντοπισμού 

Κίνδυνος ουσιώδους 

ανακρίβειας 

ελεγχόμενης μονάδας 

ή συνενωμένος 

κίνδυνος 

Κίνδυνος 

συστήματος 

Εγγενής 

κίνδυνος 

Ελεγκτής 

Διοίκηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό περιγράφονται αναλυτικά ανά τµήµα όλες οι ελεγκτικές διεργασίες 

που πρέπει να ακολουθούνται στις Μονάδες Υγείας, στα πλαίσια της διενέργειας του 

εσωτερικού ελέγχου. Λόγω όµως αδυναµίας εφαρµογής του σχετικού νόµου, που αφορά 

την σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού λειτουργίας, οι ελεγκτικές διεργασίες στηρίχτηκαν 

στις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και στις αρµοδιότητες των συγκεκριµένων 

τµηµάτων βάση του οργανισµού τους. 

 

4.2 ∆ιαδικασίες Ελέγχου ∆ιοικητικού Συµβουλίου – ∆ιοικητή 

 

Όργανα διοίκησης των Μονάδων Υγείας είναι (Ν.3329/2005): 

� Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  

� Ο ∆ιοικητής  

Για τον έλεγχο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω διαδικασίες (Ν.3329/2005): 

1. Να ελέγχεται αν εγκρίνει το επιχειρηµατικό σχέδιο δράσης της Μονάδας Υγείας το 

οποίο έχει υποβληθεί προς τελική έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας . 

2. Να ελέγχεται αν εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης αντιµετώπισης µαζικών 

καταστροφών και έκτακτων αναγκών της Μονάδας Υγείας το οποίο έχει υποβληθεί 

προς τελική έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

3. Να ελέγχεται αν τηρείται βιβλίο πρακτικών ∆.Σ. και αν τα φύλλα του φέρουν 

συνεχόµενη αρίθµηση. 
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4. Να ελέγχεται αν οι αποφάσεις του ∆.Σ. εκδίδονται και αναρτούνται σωστά στο 

πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 

5. Να ελέγχεται αν έχει εγκρίνει τον κανονισµό της Μονάδας Υγείας µε τις διάφορες 

τροποποιήσεις. 

6. Να ελέγχεται αν εγκρίνει το πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου. 

7. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση µονάδων ή 

τµηµάτων, η οποία πρόταση έχει υποβληθεί προς έγκριση στον ∆ιοικητή της 

οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

8. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τον προϋπολογισµό µε τις αναµορφώσεις και τις 

τροποποιήσεις του καθώς και τον ισολογισµό και απολογισµό της οικονοµικής 

χρήσης κάθε έτους. 

9. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τον οργανισµό της Μονάδας Υγείας µε τις τροποποιήσεις 

του και αν έχει υποβληθεί προς έγκριση στον ∆ιοικητή της αρµόδιας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας. 

10. Να ελέγχεται αν εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραµµα Προµηθειών µε τις διάφορες 

τροποποιήσεις του. 

11. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισµό της δαπάνης που αφορά τις 

εφηµερίες του ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία 

κατά τις νυχτερινές ώρες και εξαιρέσιµες ηµέρες του λοιπού προσωπικού, ο οποίος 

έχει υποβληθεί προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας 

12. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τον συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των προσλήψεων 

της Μονάδας Υγείας και αν τον έχει υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας 

Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

13. Να ελέγχεται αν εγκρίνει την 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 15.000ευρώ και έως 45.000ευρώ ετησίως. 

14. Να ελέγχεται αν εγκρίνει την 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 ποσά άνω των 45.000ευρώ ετησίως στον ∆ιοικητή της οικείας 

Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

15. Να ελέγχεται αν εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγµένων και αν την αποστέλλει 

στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 
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16. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων και αν υποβάλλει εισήγηση στον ∆ιοικητή της Υγειονοµικής 

Περιφέρειας για την εκποίηση τους. 

17. Να ελέγχεται αν εγκρίνει τις πάσης φύσεως εκπαιδευτικές άδειες του ιατρικού και 

λοιπού προσωπικού σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. 

18. Να ελέγχεται αν αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών και κληροδοτηµάτων υπέρ 

της Μονάδας Υγείας. 

Για τον έλεγχο του εργασιών του ∆ιοικητή πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες (Ν.3329/2005): 

1. Να ελέγχεται αν οργανώνει, συντονίζει, ελέγχει την εύρυθµη λειτουργία όλων των 

Υπηρεσιών της Μονάδας Υγείας.. 

2. Να ελέγχεται αν ενηµερώνει σε µηνιαία βάση τον χάρτης υγείας της Μονάδας 

Υγείας. και αν τον υποβάλλει εκπρόθεσµα στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας. 

3. Να ελέγχεται αν εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης. και αν το υποβάλλει 

προς έγκριση στο ∆.Σ. 

4. Να ελέγχεται αν εκπονεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιµετώπισης µαζικών 

καταστροφών και έκτακτων αναγκών και αν το υποβάλλει στο ∆.Σ. 

5. Να ελέγχεται αν εισηγείται στο ∆.Σ. τη δηµιουργία, µείωση ή συγχώνευση 

µονάδων ή τµηµάτων. 

6. Να ελέγχεται αν εισηγείται στο ∆.Σ. την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και 

ανακατανοµή των κτιριακών και λοιπών υποδοµών. 

7. Να ελέγχεται αν επεξεργάζεται τον οργανισµό και άλλα θεσµικά κείµενα της 

Μονάδας Υγείας. 

8. Να ελέγχεται αν εισηγείται στο ∆.Σ. το συνολικό ετήσιο προγραµµατισµό των 

προσλήψεων . 

9. Να ελέγχεται αν υποβάλλει προς έγκριση στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής 

Περιφέρειας την επαναπροκήρυξη θέσεων ιατρών του Ε.Σ.Υ. και την παράταση 

παραµονής των ειδικευόµενων ιατρών. 

10. Να ελέγχεται αν αποφασίζει την τοποθέτηση των Προϊσταµένων των Τµηµάτων 

και Γραφείων. 

11. Να ελέγχεται αν αναθέτει προσωρινά καθήκοντα Προϊσταµένου ∆ιεύθυνσης, 

Υποδιεύθυνσης και Τοµέα µέχρι την πλήρωση των θέσεών του. 
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12. Να ελέγχεται αν εισηγείται στο ∆.Σ. τον προϋπολογισµό του φορέα, τις 

αναµορφώσεις και τροποποιήσεις του , όπως και τον ισολογισµό και τον 

απολογισµό της οικονοµικής χρήσης κάθε έτους. 

13. Να ελέγχεται αν υποβάλλει στον ∆ιοικητή της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας 

προτάσεις πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την κάλυψη επιτακτικών 

αναγκών.  

14. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί και ελέγχει σε µηνιαία βάση την ορθή εκτέλεση 

του προϋπολογισµού και την εν γένει οικονοµική λειτουργία του φορέα του. 

15. Να ελέγχεται αν εκπροσωπεί την υπηρεσία δικαστικώς και εξωδίκως. 

16. Να ελέγχεται αν συγκαλεί το ∆.Σ., αν προοδεύει στις συνεδριάσεις του και αν 

συντάσσει την ηµερήσια διάταξη.  

17.  Να ελέγχεται αν συγκροτεί το Επιστηµονικό Συµβούλιο. 

18. Να ελέγχεται αν ασκεί όλες τις αρµοδιότητες που του αναθέτει το ∆.Σ. και ο 

∆ιοικητής της οικείας Υγειονοµικής Περιφέρειας. 

19. Να ελέγχεται αν αποφασίζει για το χαρακτηρισµό παλαιού υλικού ως άχρηστου, 

καθώς και για την καταστροφή ή την εκποίηση του άχρηστου υλικού. 

 

4.3 ∆ιαδικασίες Ελέγχου της ∆ιοικητικής-Οικονοµικής Υπηρεσίας 

 

Η ∆ιοικητική – Οικονοµική Υπηρεσία αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρεις(3) 

Υποδιευθύνσεις ως ακολούθως (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

α. Υποδιεύθυνση ∆ιοικητικού 

β. Υποδιεύθυνση Οικονοµικού 

γ. Υποδιεύθυνση Πληροφορικής 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού 

Το Τµήµα ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού είναι υπεύθυνο για την διαχείριση όλων 

των θεµάτων που άπτονται την υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού των Μονάδων 

Υγείας. 

Συγκεκριµένα, ορισµένες από τις κύριες δραστηριότητες του Τµήµατος είναι οι 

εξής (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 
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• Φροντίζει για τη βέλτιστη διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού. 

• Χειρίζεται κάθε θέµα που έχει σχέση µε την υπηρεσιακή κατάσταση του 

προσωπικού της Μονάδας Υγείας. 

• Είναι υπεύθυνο για την τήρηση αρχείου των εργαζοµένων, των προσλήψεων, των 

συνταξιοδοτήσεων και των απολύσεων . 

• Είναι υπεύθυνο για την τήρηση και φύλαξη του προσωπικού µητρώου όλων των 

υπαλλήλων. 

• Είναι υπεύθυνο για την τήρηση του αρχείου για τις βάρδιες, πάσης φύσεως άδειες, 

εφηµερίες, υπερωρίες όλου του προσωπικού και την έγκριση τους σε συνεργασία 

µε τις αντίστοιχες ∆ιευθύνσεις. 

• 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. 

Για τον έλεγχο του Τµήµατος ∆ιαχείρισης Ανθρώπινου ∆υναµικού διενεργούνται 

οι παρακάτω διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας 2015, ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν οι ατοµικοί φάκελοι των εργαζοµένων περιέχουν όλα τα στοιχεία 

(διορισµός, πρόσληψη, τοποθέτηση, µονιµοποίηση, σπουδές, καθορισµός µισθού , 

µετακίνηση, λύση υπαλληλικής σχέσης κλπ) και αν ενηµερώνονται µε τις επιπλέον 

υπηρεσιακές µεταβολές. 

2. Να ελέγχεται αν ενηµερώνει έγκαιρα το γραφείο µισθοδοσίας µε τα απαραίτητα 

έγγραφα για τις προσλήψεις προσωπικού ώστε να υπολογισθεί η µισθοδοσία τους 

και σε περίπτωση διαγραφής υπαλλήλου από τη δύναµη του προσωπικού για 

διακοπή της µισθοδοσία του. 

3. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί τις υπηρεσιακές µεταβολές του προσωπικού και αν 

εκδίδει σχετικές αποφάσεις για µισθολογικά κλιµάκια, προαγωγές ιατρικού 

προσωπικού, χορήγηση επιδοµάτων κ.α. 

4. Να ελέγχεται αν εκδίδει αποφάσεις µονιµοποίησης. 

5. Να ελέγχεται αν καταγράφονται-καταχωρούνται οι άδειες του προσωπικού της 

υπηρεσίας (κανονικές, γονικές, αναρρωτικές, κυήσεως, λοχείας κ.α.), αν 

αρχειοθετούνται και αν ενηµερώνεται έγκαιρα το γραφείο µισθοδοσίας σε 

περίπτωση περικοπής µισθού. 
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6. Να ελέγχεται αν τηρούνται παρουσιολόγια του προσωπικού και σε περίπτωση 

αδικαιολόγητης απουσίας έγκαιρη ενηµέρωση του γραφείου µισθοδοσίας για 

αντίστοιχη περικοπή µισθού. 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην έγκαιρη χορήγηση βεβαιώσεων υπηρεσιακής 

κατάσταση στους υπαλλήλους µετά από αίτηση. 

8. Να ελέγχεται αν τηρείται αρχείο για τις εφηµερίες ,τις υπερωρίες και τη νυχτερινή 

απασχόληση του προσωπικού. Επιπλέον αν εγκρίνονται και αναρτούνται έγκαιρα 

στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια οι αντίστοιχες αποφάσεις. 

9. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την έκδοση σχετικών αποφάσεων καθορισµού των 

µετακινήσεων ή αποσπάσεων του προσωπικού . 

10. Να ελέγχεται αν αποστέλλει στοιχεία για το υπηρετούν προσωπικό. 

11. Να ελέγχεται αν συγκεντρώνει τα στοιχεία των απεργιών και αν τα αποστέλλει 

αρµοδίως. 

12. Να ελέγχεται αν εκδίδει αποφάσεις λήξης υπηρεσιακών σχέσεων και αν συντάσσει 

τα δικαιολογητικά συνταξιοδότησης. 

13. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τις διαδικασίες συγκρότησης και λειτουργίας του 

Υπηρεσιακού Συµβουλίου και της εκλογής των αιρετών µελών αυτών. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά θέµατα πειθαρχικού ελέγχου των υπαλλήλων καθώς και 

την σύνταξη υποµνηµάτων σε ένδικα µέσα αυτών ενώπιον του Συµβουλίου της 

Επικρατείας και των λοιπών ∆ιοικητικών ∆ικαστηρίων. 

15. Να ελέγχεται αν διασφαλίζει την ορθή συλλογή, επεξεργασία και καταχώρηση των 

στοιχείων του προσωπικού στο σύστηµα Bi-Health (Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ). 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος Γραµµατείας 

Το Τµήµα της Γραµµατείας παρέχει τη γραµµατειακή υποστήριξη όλης της Μονάδας 

Υγείας. Αποτελεί το κεντρικό σηµείο για την υποδοχή των κάθε είδους πληροφοριών ή 

εντύπων που περιέρχονται στο χώρο και την διακίνησή τους προς όλες τις ∆ιευθύνσεις. 

Για τον έλεγχο του Τµήµατος της Γραµµατείας ακολουθούνται οι εξής 

διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την γραµµατειακή υποστήριξη όλων των ιατρικών και 

νοσηλευτικών τµηµάτων και µονάδων της Μονάδας Υγείας. 
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2. Να ελέγχεται αν παρέχει πληροφορίες γενικής φύσεως προς το κοινό και τους 

ασθενείς. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην διατήρηση αρχείου, στην τήρηση γενικού 

πρωτόκολλου  στην διακίνηση της αλληλογραφίας (και της ηλεκτρονικής). 

4. Να ελέγχεται αν βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τη συµπαράσταση των νοσηλευοµένων της Μονάδας 

Υγείας σε κάθε κοινωνικό πρόβληµα. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά για κάθε θέµα που έχει σχέση µε την οργάνωση της 

γραµµατειακής υποστήριξης, σύµφωνα µε τις αποφάσεις της ∆ιοίκησης και των 

άλλων Υπηρεσιών, την τήρηση και επεξεργασία στατιστικών στοιχείων, την 

παροχή και διακίνηση πληροφοριών στο Υπουργείο Υγείας και στους άλλους 

αρµόδιους Φορείς για την αντιµετώπιση κάθε προβλήµατος για την διεκπεραίωση 

του έργου της Μονάδας Υγείας. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών 

Για τον έλεγχο του Τµήµατος Εξωτερικών Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών 

ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την γραµµατειακή υποστήριξη των τακτικών 

εξωτερικών ιατρείων, των απογευµατινών εξωτερικών ιατρείων και Επειγόντων 

Περιστατικών. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την υποδοχή και καθοδήγηση των ασθενών από το 

νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό του Ειδικού Γραφείου Υποστήριξης του Πολίτη 

για την εξυπηρέτηση των πολιτών.  

3. Να ελέγχεται αν τηρεί 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. 

4. Να ελέγχεται αν ρυθµίζει την σειρά προσέλευσης των πολιτών και αν 

προγραµµατίζει την επανεξέτασή τους µε προσυνεννόηση. 

5. Να ελέγχεται αν χορηγεί σε συνεργασία µε την ιατρική υπηρεσία πιστοποιητικά 

στους ενδιαφερόµενους µετά από υποβολή σχετικής αίτησής του. 

6. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την είσπραξη των ανάλογων εσόδων. 
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7. Να ελέγχεται αν κάθε µεσηµέρι, όταν παύει η προσέλευση των ασθενών, 

εκτυπώνεται η ηµερήσια συγκεντρωτική κατάσταση (εις τριπλούν) όλων των 

∆.Π.Υ. τοις µετρητοίς. 

8. Να ελέγχεται αν κάθε µεσηµέρι συµφωνούνται τα µετρητά µε την προαναφερθείσα 

συγκεντρωτική κατάσταση. 

9. Να ελέγχεται αν γίνεται απόδοση σε ηµερήσια βάση των µετρητών, µε την 

συγκεντρωτική κατάσταση των ∆.Π.Υ. και µε το Γραµµάτιο Είσπραξης που έχει 

εκδώσει το Ταµείο. 

10. Να ελέγχεται αν ο υπάλληλος της γραµµατείας που αποδίδει καθηµερινά τα 

µετρητά µε την συγκεντρωτική κατάσταση στο Ταµείο, παίρνει υπογεγραµµένο 

από τον Ταµία, αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης. Στην συγκεντρωτική 

αυτή κατάσταση υπάρχουν τρεις υπογραφές, η πρώτη του ταµία των Εξωτερικών 

Ιατρείων, η δεύτερη του προϊσταµένου των Ε.Ι. και η τρίτη του ταµεία του 

Γραφείου Χρηµατικής ∆ιαχείρισης που παραλαµβάνει τα µετρητά. 

11. Να ελέγχεται αν βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Γραφείου Κίνησης Ασθενών 

Το Τµήµα Κίνησης Ασθενών έχει την φροντίδα για την έκδοση εισιτηρίων, την έκδοση 

εξιτηρίων, τη λογιστική παρακολούθηση της µερίδας των νοσηλευόµενων, την χρέωση 

των δαπανών νοσηλείας και την έκδοση των δελτίων παροχής υπηρεσιών. 

 Για τον έλεγχο του Γραφείου Κίνησης Ασθενών ως προς την τακτική και 

έκτακτη εισαγωγή των ασθενών, πρέπει να διενεργούνται οι εξής διαδικασίες 

(Υπουργείο Υγείας 2015): 

1. Να ελέγχεται αν ο ασθενής την καθορισµένη ηµέρα εισαγωγής έχει προσέλθει στο 

Γραφείο Κίνησης και έχει επιδείξει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (όταν 

εξετάστηκε στα εξωτερικά ιατρεία). 

2. Να ελέγχεται αν ο αρµόδιος υπάλληλος κατά τη ολοκλήρωση της διαδικασίας 

ταυτοποίησης (ύπαρξη εισαγωγής µε τα στοιχεία του ασθενή), ο υπάλληλος του 

γραφείου έχει ενηµερώσει το σύστηµα ότι ο ασθενής προσήλθε για την εισαγωγή, 

και έχει παρακρατήσει το βιβλιάριο και ότι άλλο σχετικό µε την εισαγωγή έντυπο. 

3. Να ελέγχεται σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκοµίσει για διάφορους 

λόγους το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, αν έχει υπογράψει δήλωση υποδοχής χρέους 

µέχρι να το προσκοµίσει. 
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4. Να ελέγχεται αν για κάθε άλλο νοσηλευόµενο που δεν έχει καταθέσει ασφαλιστικό 

φορέα, αν έχει υπογράψει δήλωση αποδοχής χρέους στο Γραφείο Κίνησης. 

5. Να ελέγχεται αν ο αρµόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης έχει συµπληρώσει 

τη συγκεκριµένη φόρµα εισαγωγής µε τυχόν επιπλέον στοιχεία που δεν είχαν 

συµπληρωθεί, και αν έχει εκτυπώσει το τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής. 

6. Να ελέγχεται αν το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου έχει αποσταλεί στην 

αντίστοιχη κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς. Το δεύτερο 

αντίγραφο αν έχει αρχειοθετηθεί ανά ασφαλιστικό φορέα για να αποτελέσει 

παραστατικό στοιχείο λογαριασµού και το τρίτο αν έχει αρχειοθετηθεί στο Γραφείο 

Κίνησης. 

7. Να ελέγχεται αν ο χρεωστικός φάκελος του ασθενή που περιλαµβάνει κάρτα 

χρέωσης υλικών, τα barcode χρέωσης εξετάσεων και υλικών και ατοµικό 

συνταγολόγιο ασθενούς δίδεται στον τραυµατιοφορέα από το Γραφείο Κίνησης 

που µαζί µε τον ασθενή αποχωρεί για την κλινική. Επίσης αν ο τραυµατιοφορέας 

παραδίδει το χρεωστικό στη Προϊσταµένη της κλινικής µαζί µε τον ασθενή. 

8. Να ελέγχεται στην περίπτωση ασφαλισµένου του ΙΚΑ, αν ο υπάλληλος του 

Γραφείου Κίνησης έχει κρατήσει το βιβλιάριο. Αν το  πρώτο αντίγραφο 

αποστέλλεται στην κλινική (για τον ιατρικό φάκελο) αν και τα δύο αντίγραφα του 

εκτυπωµένου εισιτηρίου εισαγωγής τα παραπέµπει στον ελεγκτή γιατρό του ΙΚΑ 

για την προσυπογραφή. 

9. Να ελέγχεται αν τα εισιτήρια του ΙΚΑ επιστρέφονται στο Γραφείο Κίνησης και 

παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών για να αποτελέσουν το µεν ένα 

παραστατικό στοιχείο, που θα συνοδεύσει την υποβολή του µηνιαίου λογαριασµού 

(από το Λογιστήριο Ασθενών), το δε άλλο για αρχειοθέτηση. 

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 ∆ιοίκηση για 

ενηµέρωση. 

Για τον έλεγχο του Γραφείου Κίνησης Ασθενών ως προς την έκδοση εξιτηρίου 

από την υπηρεσία πρέπει να διενεργούνται οι εξής διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας 2015): 

1. Να ελέγχεται αν µετά τις 9:30 καθηµερινά, παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης 

(από βοηθούς θαλάµου), τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των 

τµηµάτων. 
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2. Να ελέγχεται αν τα εξιτήρια καταχωρούνται στο σύστηµα (δυνατότητα 

ενηµέρωσης και από την γραµµατεία της κάθε κλινικής) και µένουν σε αναµονή. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά 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, την έκδοση των δελτίων 

παροχής υπηρεσιών και λοιπών παραστατικών στοιχείων. 

4. Να ελέγχεται αν ο ασθενής ή ο συνοδός του µεταβαίνει στο χώρο του Γραφείου 

Κίνησης και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονοµικά, ασφαλιστικά, διοικητικά). 

5. Να ελέγχεται αν µετά την ολοκλήρωση της οικονοµικής τακτοποίησης των 

εκκρεµοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του γραφείου εκδίδει και τυπώνει το 

εξιτήριο (τριπλότυπο). Με τον τρόπο αυτό κλείνει η κατάσταση αναµονής του 

ηλεκτρονικού εξιτηρίου. 

6. Να ελέγχεται αν παραδίδεται το εξιτήριο µαζί µε το βιβλιάριο στον ασθενή (ή τον 

συνοδό του). Μοναδική εξαίρεση αποτελούν οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ στους 

οποίους κρατείται το βιβλιάριο µέχρι να ελεγχθεί από το γιατρό – ελεγκτή του 

οργανισµού (ΙΚΑ). 

7. Να ελέγχεται αν εκδίδεται βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα µε το εξιτήριο, για 

λόγους µείωσης γραφειοκρατίας. 

8. Να ελέγχεται αν ο ασθενής ή ο συνοδός που επιστρέφει στην κλινική, καταθέτει το 

ένα από τα δύο εξιτήρια ως αποδεικτικό ολοκλήρωσης των διαδικασιών στην 

προϊσταµένη του νοσηλευτικού ιδρύµατος (που το αρχειοθετεί) και στη συνέχεια η 

προϊσταµένη δίδει στον ασθενή το ιατρικό ενηµερωτικό σηµείωµα. 

9. 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. 

10. Να ελέγχεται αν στο τέλος της ηµέρας το Γραφείο Κίνησης τυπώνει κατάσταση 

εξιτηρίων µε ονοµατεπώνυµο, ασφαλιστικά στοιχεία, ηµέρες νοσηλείας, διάγνωση 

κλπ. 

11. Να ελέγχεται αν όλα τα εξιτήρια (λευκό απόκοµµα) αρχειοθετούνται ανά 

Ασφαλιστικό Ταµείο. 

Για τις ηµέρες Σάββατο και Κυριακή ή και για αργίες, ακολουθείται η ίδια 

διαδικασία από τους υπαλλήλους του Γραφείου Κίνησης (για τις Μονάδες Υγείας που 

έχουν αποφασίσει να εφηµερεύει το Γραφείο Κίνησης Ασθενών). 
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Για τον έλεγχο του Γραφείου Κίνησης Ασθενών ως προς την έκδοση 

πιστοποιητικού νοσηλείας και διαχείρισης εσωτερικών και εξωτερικών διακοµιδών, 

διενεργούνται οι εξής διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας 2015): 

1. Να ελέγχεται αν το Γραφείο Κίνησης Ασθενών συντάσσει το Πιστοποιητικό 

Νοσηλείας σε τρία αντίγραφα, το πρωτότυπο για τον ενδιαφερόµενο, ένα 

αντίγραφο για τον ιατρικό φάκελο του ασθενή και ένα για το Πρωτόκολλο. 

2.  Να ελέγχεται αν το Γραφείο Κίνησης Ασθενών παραδίδει το τριπλότυπο έντυπο 

στην Προϊσταµένη της Κλινικής νοσηλείας του ασθενή. 

3. Να ελέγχεται αν επιστρέφει στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών συµπληρωµένο και 

υπογεγραµµένο το έντυπο. 

4. Να ελέγχεται αν ο αρµόδιος υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών 

προσκοµίζει το τριπλότυπο έντυπο στο ∆ιοικητικό ∆ιευθυντή για υπογραφή. 

5. Να ελέγχεται αν ο παραπάνω υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης Ασθενών 

προσκοµίζει το τριπλότυπο έντυπο στο Πρωτόκολλο για να λάβει στρογγυλή 

σφραγίδα. Στη συνέχεια αν πηγαίνει στο Ιατρικό Αρχείο το αντίγραφο του 

Πιστοποιητικού Νοσηλείας που προορίζεται για το ιατρικό φάκελο του ασθενή. 

6. Να ελέγχεται αν το Πιστοποιητικό Νοσηλείας παραδίδεται στον ασθενή, το νόµιµο 

εκπρόσωπο ή κηδεµόνα του ή στο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο άτοµο, από το 

Πρωτόκολλο, όπου ο ασθενής υπογράφει για να βεβαιώσει την παραλαβή του, 

αυτοπροσώπως ή αποστέλλεται ταχυδροµικώς. 

7. Να ελέγχεται αν το Γραφείο Κίνησης Ασθενών ενηµερώνεται ηλεκτρονικά για την 

περίπτωση εσωτερικής διακοµιδής και στη συνέχεια µε υπογεγραµµένο έντυπο για 

την αλλαγή και ελέγχει για τυχόν αλλαγή χρέωσης του ασθενής στο σύστηµα. 

8. Να ελέγχεται στην περίπτωση διακοµιδής –εξέτασης του ασθενή σε άλλο 

νοσοκοµείο ή διαγνωστικό κέντρο, αν το Γραφείο Κίνησης Ασθενών µεριµνά έτσι 

ώστε στο διακοµιστήριο να υπάρχει υπογραφή τον προϊστάµενο του Λογιστηρίου 

Ασθενών. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Λογιστηρίου 

Το Λογιστήριο ασχολείται µε όλες τις λογιστικές δραστηριότητες, την καταχώριση 

τιµολογίων, την τήρηση φορολογικής νοµοθεσίας, την παρακολούθηση των παγίων και 

αποσβέσεων τη διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της πιστωτικής πολιτικής και 

την έκδοση περιοδικών αναφορών της ταµιακής ρευστότητας της Μονάδας Υγείας, τα 

ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. Επιπλέον ασχολείται µε την έκδοση ενταλµάτων 



66 

 

που αφορούν µισθοδοσία προσωπικού, την σύνταξη οικονοµικού σχεδιασµού-

προϋπολογισµού, τον έλεγχο παρακολούθησής του και την έκδοση αναφορών για τα 

οικονοµικά στοιχεία της υπηρεσίας. 

Για τον έλεγχο του Λογιστηρίου πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες ( Υπουργείο Υγείας 2015, ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη συγκέντρωση και επεξεργασία των αναγκαίων 

στοιχείων για την κατάρτιση του προϋπολογισµού και την υποβολή του στο ∆.Σ. 

προς έγκριση. 

2. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί την εκτέλεση του εγκεκριµένου προϋπολογισµού 

και αν µεριµνά στην περίπτωση τροποποίησής του. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά για όλες τις λογιστικές δραστηριότητες της Μονάδας 

Υγείας, την τήρηση της φορολογικής νοµοθεσίας και την παρακολούθηση των 

αποσβέσεων. 

4. Να ελέγχεται αν εκδίδει χρηµατικά εντάλµατα για κάθε υποχρέωση (προµηθευτές, 

µισθοδοσία προσωπικού κ.λ.π). 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην είσπραξη ληξιπρόθεσµων χρεών. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην διατήρηση των αποδεικτικών στοιχείων της 

πιστωτικής πολιτικής. 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην έκδοση περιοδικών αναφορών της ταµειακής 

ρευστότητας, τα ισοζύγια εσόδων, εξόδων και υλικών. 

8. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην έκδοση µηνιαίων αναφορών για τα οικονοµικά 

στοιχεία της Μονάδας Υγείας. 

9. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην σύνταξη εκθέσεων µε το λειτουργικό απολογισµό 

της Μονάδας Υγείας.  

10. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην έκδοση αποφάσεων ανάληψης δαπάνης και 

ανάρτηση αυτών στο πρόγραµµα ∆ιαύγεια. 

11. Να ελέγχεται αν εκδίδονται ορθά και αποστέλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο 

χρηµατικά εντάλµατα πληρωµής που αφορούν καταστάσεις µισθοδοσίας 

προσωπικού, προµηθευτών κ.λ.π. αφού πρώτα υπογραφούν από τα αρµόδια όργανα 

της Μονάδας Υγείας. 

12. Να ελέγχεται αν εκδίδονται κάθε µήνα χρηµατικά εντάλµατα κρατήσεων και 

αποστολής στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Μετά τη θεώρηση τους αν γίνεται η απόδοση 

των κρατήσεων αυτών προς τα ασφαλιστικά ταµεία. 
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13. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην αρχειοθέτηση των Χ.Ε. και των δικαιολογητικών 

τους. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά στο κλείσιµο των βιβλίων του ∆ηµόσιου Λογιστικού και 

της Γενικής Λογιστικής. 

15. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί τα υπόλοιπα των πρόσθετων αµοιβών του 

προσωπικού σύµφωνα µε τον προϋπολογισµό  που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο 

Υγείας. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Γραφείου Μισθοδοσίας 

Το Γραφείο Μισθοδοσίας έχει την ευθύνη της ορθής και έγκαιρης καταβολής των πάσης 

φύσεως αποδοχών του προσωπικού των Μονάδων Υγείας.  

Για τον έλεγχο του Γραφείου Μισθοδοσίας, διενεργούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες (Υπουργείου Υγείας 2015, ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνούν στην έκδοση, στον έλεγχο και στην συνέχεια στην 

εκκαθάριση τακτικών και πρόσθετων αµοιβών του προσωπικού της Μονάδας 

Υγείας. 

2. Να ελέγχεται αν ο υπολογισµός της µισθοδοσίας και των επιδοµάτων γίνεται 

σύµφωνα µε τις µεταβολές του Γραφείου Προσωπικού. 

3. Να ελέγχεται αν οι καταστάσεις µισθοδοσίας υπογράφονται από τα αρµόδια 

όργανα (προϊστάµενος οικονοµικού, υποδιευθυντής οικονοµικού και διοικητικός 

διευθυντής).  

4. Να ελέγχεται αν αποστέλλει κάθε µήνα στο Ελεγκτικό Συνέδριο καταστάσεις 

µισθοδοσίας µε τα απαραίτητα δικαιολογητικά . 

5. Να ελέγχεται αν η µισθοδοσία των υπαλλήλων εκκαθαρίζεται σύµφωνα µε την 

ισχύουσα εργατική, ασφαλιστική και φορολογική νοµοθεσία. 

6. Να ελέγχεται αν τηρείται αρχείο για την ισχύουσα κάθε φορά νοµοθεσία που διέπει 

το µισθολόγιο και τις πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού. 

7. Να ελέγχεται αν αποδίδονται οι ασφαλιστικές εισφορές. 

8. Να ελέγχεται αν αποστέλλεται ορθά και έγκαιρα η Αναλυτική Περιοδική ∆ήλωση 

προς το Ι.Κ.Α. 

9. Να ελέγχεται αν παρέχει προς το προσωπικό της Μονάδας Υγείας βεβαιώσεις 

αποδοχών και κρατήσεων ύστερα από σχετική αίτηση. 

10. Να ελέγχεται αν εκδίδονται ορθά οι βεβαιώσεις για την Εφορία και αν 

αποστέλλεται έγκαιρα το αρχείο στο Υπουργείο Οικονοµικών. 
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11. Να ελέγχεται αν συντάσσονται και αποστέλλονται έγκαιρα τα οικονοµικά 

στοιχεία του ∆ελτίου Ατοµικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης (∆ΑΥΚ) των 

υπαλλήλων, µετά από ενηµέρωση του Γραφείου Προσωπικού για την λύση της 

υπαλληλικής σχέσης.  

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον καταλογισµό δηµοσίου υπολόγου και στην 

διενέργεια διαδικασίας για επιστροφή αχρεώστητης πληρωµής. 

13. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την αποτροπή συσσώρευσης οφειλών. 

14. Να ελέγχεται αν παρέχει οικονοµικά στοιχεία σχετικά µε τη µισθοδοσία του 

προσωπικού του νοσοκοµείου. 

15. Να ελέγχεται αν γίνεται ορθή αποστολή των οικονοµικών στοιχείων στο Bi-

Health (Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Επιχειρηµατικής Ευφυΐας ΕΣΥ).  

16. Να ελέγχεται αν συνεργάζεται µε το Γραφείο Προσωπικού για την σύνταξη του 

προϋπολογισµού των πρόσθετων αµοιβών (εφηµερίες, υπερωρίες ). 

17. Να ελέγχεται αν γίνεται έγκαιρη αποστολή αρχείων στην Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή 

Πληρωµών) για την εκκαθάριση των αποδοχών του προσωπικού της Μονάδας 

Υγείας. 

18. Να ελέγχεται αν γίνεται ορθή αντιστοίχηση αποδοχών και κρατήσεων στους 

αντίστοιχους ΚΑΕ που έχει εκδώσει η Ε.Α.Π. (Ενιαία Αρχή Πληρωµής). 

19. Να ελέγχεται αν συνεργάζεται µε τον λογιστή της Μονάδας Υγείας για θέµατα 

κοστολόγησης και αναλυτικής λογιστικής. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Ταµείου – Χρηµατικών ∆ιαθεσίµων 

Οι βασικοί λογαριασµοί των διαθεσίµων είναι οι: 

1. Καταθέσεις Όψεως 

2. Ταµείο  

3. Συνάλλαγµα 

4. Μικρό ταµείο 

Με τη διενέργεια του ελέγχου των λογαριασµών διαθεσίµων, ο ελεγκτής 

επιδιώκει να αποδείξει ότι οι λογαριασµοί αποδίδουν στο σύνολό τους την 

πραγµατικότητα. Συγκεκριµένα, προσπαθεί να εξακριβώσει εάν (Παπάς, 1990): 

α. Το ποσό των διαθεσίµων που εµφανίζεται στον ισολογισµό συνιστά πράγµατι 

το σύνολο των µετρητών, επιταγών και καταθέσεων που έχει στην κυριότητά 

της η Μονάδα Υγείας. 

β. Τα διαθέσιµα σε ξένο νόµισµα έχουν αποτιµηθεί κανονικά. 
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γ. Οι λογαριασµοί των διαθεσίµων παρουσιάζονται στον ισολογισµό µε 

σαφήνεια. 

Για τον έλεγχο των διαθεσίµων διενεργούνται οι παρακάτω διαδικασίες 

(Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν επαληθεύεται το άθροισµα του αναλυτικού καθολικού ταµείου µε 

το γενικό καθολικό και ταυτόχρονη παρακολούθηση των εγγραφών στους 

λογαριασµούς του καθολικού. 

2. Να ελέγχεται µε αντιπαραβολή οι καταστάσεις ταµειακών εισπράξεων µε το 

αντίστοιχο ηµερολόγιο, τις εγγραφές στους εισπρακτέους λογαριασµούς και τα 

δελτία καταθέσεων. 

3. Να ελέγχεται αν τα χρηµατικά διαθέσιµα φυλάσσονται σε ασφαλή χώρο (π.χ. 

χρηµατοκιβώτιο). 

4. Να ελέγχονται σε ηµερήσια βάση οι συναλλαγές διατηρώντας πρωτόκολλο 

καταµέτρησης ταµείου. 

5. Να ελέγχεται αν τα µετρητά και οι τραπεζικοί λογαριασµοί απεικονίζονται ορθά 

στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

6. Να ελέγχεται ότι υπάρχουν τόσα χρηµατικά διαθέσιµα στο ταµείο όσα είναι 

απαραίτητα για την εξυπηρέτηση των καθηµερινών αναγκών, σύµφωνα µε τον 

ταµειακό προϋπολογισµό της Μονάδας Υγείας. 

7. Να ελέγχεται ότι καµία συναλλαγή δεν διεκπεραιώνεται από την αρχή έως το τέλος 

από τον ίδιο υπάλληλο (καταµερισµός αρµοδιοτήτων). 

8. Να ελέγχεται αν γίνεται έγκριση και επαλήθευση των παραστατικών του ταµείου 

από αρµόδιο άτοµο της διοίκησης (προϊστάµενος λογιστηρίου, οικονοµικός 

διευθυντής κ.λ.π.). 

9. Να ελέγχεται αν οι κινήσεις του λογαριασµού όψεως διενεργούνται από 

εξουσιοδοτηµένο άτοµο θέτοντας στα έγγραφα την υπογραφή του. 

10. Να ελέγχεται αν οι ταµειακές εισπράξεις κατατίθενται άµεσα στην τράπεζα σε 

λογαριασµό του νοσοκοµείου και αν καταχωρούνται στα αντίστοιχα λογιστικά 

βιβλία. 

11. Να ελέγχεται η εξακρίβωση των ποσών που φυλάσσονται ως χρηµατικά 

διαθέσιµα µε επιτόπια έρευνα του χώρου φύλαξης των χρηµατικών διαθεσίµων. 

12. Να ελέγχεται αν τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασµών 

συµφωνούνται από διαφορετικά άτοµα από αυτά που ασχολούνται µε την έκδοση 

των επιταγών και την κατάθεση των ποσών. 
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13. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιείται έλεγχος σε τακτά χρονικά διαστήµατα µε 

παράλληλη συµφωνία των υπολοίπων των πελατών και των προµηθευτών , από 

άτοµα διαφορετικά από εκείνα που διενεργούν εισπράξεις και πληρωµές. 

14. Να ελέγχεται αν γίνεται συµφωνία των τραπεζικών κινήσεων (πληρωµές-

εισπράξεις) για ένα χρονικό διάστηµα σε σχέση µε τις αντίστοιχες λογιστικές 

καταχωρήσεις που προκύπτουν από τα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης. 

15. Να ελέγχεται αν επαληθεύονται οι ταµειακές συναλλαγές που αφορούν 

ορισµένους λογαριασµούς δαπανών. 

16. Να ελέγχεται το ύψος των τραπεζικών καταθέσεων της Μονάδας Υγείας µε 

αποστολή απευθείας επιστολών στις τράπεζες. 

17. Να ελέγχεται η µέτρηση και καταγραφή των ταµειακών διαθεσίµων πάντα 

ταυτόχρονα µε τους άλλους λογαριασµούς απαιτήσεων, οι οποίοι µπορούν εύκολα 

να µετατραπούν σε χρήµατα. 

18. Να ελέγχεται αν υφίσταται ταµειακή συµφωνία διαθεσίµων στο τέλος της 

διαχειριστικής περιόδου, καθώς και επαλήθευση των πληρωµών και των 

εισπράξεων µε ηµεροµηνία τέλους χρήσης. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Καθαρής Θέσης 

Ο εσωτερικός έλεγχος των λογαριασµών της καθαρής θέσης αποσκοπεί στην ορθή 

καταχώρηση, παρακολούθηση, λειτουργία και παρουσίαση των αντίστοιχων 

λογαριασµών στα λογιστικά βιβλία, σύµφωνα µε τις διατάξεις της ισχύουσας 

νοµοθεσίας, την εξακρίβωση της συνεπούς εφαρµογής των αποφάσεων της διοίκησης και 

του διοικητικού συµβουλίου της ελεγχόµενης επιχείρησης, την προστασία της 

επιχείρησης από διάφορους κινδύνους (απάτη, κλοπή, απώλεια κ.λ.π.), την επίτευξη 

υψηλής απόδοσης των επενδεδυµένων κεφαλαίων και την εκµετάλλευση των 

φορολογικών πλεονεκτηµάτων που απορρέουν από την ισχύουσα νοµοθεσία και 

νοµολογία. 

 Για τον έλεγχο της Καθαρής Θέσης διενεργούνται οι παρακάτω διαδικασίες 

(Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν καταρτίστηκε συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασµών καθαρής 

θέσης, στην οποία εµφανίζονται, κατά λογαριασµό, τα υπόλοιπα της προηγούµενης 

χρήσεως, οι συνολικές πιστώσεις και χρεώσεις της χρήσεως, καθώς και τα 

υπόλοιπα τέλους χρήσεως.  
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2. Να ελέγχεται αν οι λογαριασµοί καθαρής θέσης λειτουργούν ορθά σύµφωνα µε τις 

διατάξεις της ισχύουσας νοµοθεσίας. 

3. Να ελέγχεται αν έγινε ορθός σχηµατισµός των αποθεµατικών σύµφωνα µε την 

ισχύουσα νοµοθεσία και το καταστατικό. 

4. Να ελέγχεται αν στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων παρέχεται η 

προβλεπόµενη σχετική πληροφόρηση για τους λογαριασµούς της καθαρής θέσης 

σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 

5. Να ελέγχεται αν έγινε ορθή καταχώρηση των, κατά λογαριασµό, τέλους χρήσης 

στις οικονοµικές καταστάσεις.  

6. Να ελέγχεται αν υπάρχει συµφωνία αποθεµατικών και σχετικών διατάξεων 

καταστατικού. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Υποχρεώσεων 

Ο εσωτερικός έλεγχος των υποχρεώσεων αποσκοπεί στην ορθή καταχώρηση, 

παρακολούθηση και παρουσίαση των λογαριασµών στα λογιστικά βιβλία και την 

εξακρίβωση της συνεπούς εφαρµογή των αποφάσεων της διοίκησης της ελεγχόµενης 

επιχείρησης. Προκύπτει λοιπόν ότι η ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της 

επιχείρησης προϋποθέτει την ύπαρξη ενός αποδοτικού και κατάλληλα δοµηµένου 

συστήµατος ελέγχου. 

 Για τον έλεγχο των υποχρεώσεων διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν καταρτίστηκε συγκεντρωτική κατάσταση υποχρεώσεων προς το 

∆ηµόσιο στην οποία εµφανίζονται τα υπόλοιπα υποχρεώσεων της προηγούµενης 

χρήσης, οι συνολικές χρεώσεις και πιστώσεις χρήσης των αντίστοιχων 

λογαριασµών καθώς και τα υπόλοιπα υποχρεώσεων τέλους χρήσης. 

2. Να ελέγχεται αν οι λογαριασµοί υποχρεώσεων προς το ∆ηµόσιο λειτουργούν ορθά. 

3. Να ελέγχεται αν οι αποδόσεις των οφειλόµενων φόρων και εισφορών προς το 

∆ηµόσιο επαληθεύονται βάση των σχετικών δικαιολογητικών (π.χ. τριπλότυπα 

εισπράξεως ∆ηµοσίου Ταµείου κ.τ.λ.). 

4. Να ελέγχεται αν οι πιστώσεις των λογαριασµών συσχετίζονται µε αντίστοιχα 

αντικριζόµενα στοιχεία (π.χ. σύνολο πιστώσεως λογαριασµού Φ.Μ.Υ. µε το 

αντίστοιχο σύνολο µισθοδοτικών καταστάσεων, σύνολο πιστώσεων λογαριασµού 

Φ.Π.Α. µε το αντίστοιχο σύνολο των πωλήσεων). 
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5. Να ελέγχεται αν η δήλωση φορολογίας εισοδήµατος, ο υπολογισµός του φόρου 

εισοδήµατος και του αναβαλλόµενου φόρου συντάσσονται σωστά (για όσες 

οικονοµικές µονάδες εφαρµόζουν ∆ΠΧΑ). 

6. Να ελέγχεται αν οι προσωρινές δηλώσεις Φ.Π.Α. και Φ.Μ.Υ. συντάσσονται ορθά 

βάση των στοιχείων των βιβλίων. 

7. Να ελέγχεται αν οι οφειλόµενοι φόροι και εισφορές προς το ∆ηµόσιο  αποδίδονται 

εµπρόθεσµα. 

8. Να ελέγχεται αν η εκκαθαριστική δήλωση Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ. και τυχόν άλλων 

δηλώσεων, συντάσσονται ορθά βάση των στοιχείων των βιβλίων. 

9. Να ελέγχεται αν οι οφειλόµενοι φόροι και εισφορές τέλους χρήσης αποδίδονται 

κατά την επόµενη χρήση. 

10. Να ελέγχεται αν στο προσάρτηµα των οικονοµικών καταστάσεων παρέχεται 

προβλεπόµενη, από την ισχύουσα νοµοθεσία (∆ΠΧΑ ή ΕΛΠ) σχετική 

πληροφόρηση για τις υποχρεώσεις προς το ∆ηµόσιο. 

11. Να ελέγχεται αν οι λογαριασµοί των υποχρεώσεων τέλους χρήσης έχουν 

καταχωρηθεί ορθά στις χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Εσόδων 

Τα έσοδα των Μονάδων Υγείας προέρχονται από (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

α. Τις επιχορηγήσεις από τον κρατικό προϋπολογισµό και το πρόγραµµα δηµόσιων 

επενδύσεων. 

β. Τα εισπραττόµενα νοσήλια για τις παρεχόµενες υπηρεσίες υγείας που 

προσφέρονται προς ιδιώτες και ασθενείς του ∆ηµοσίου και των Οργανισµών 

Κοινωνικής Ασφάλισης. 

γ. Τους ιδιώτες από εξετάσεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρεία και εργαστήρια των 

Μονάδων Υγείας. 

δ.  Τα ασφαλιστικά ταµεία τα οποία καταβάλλουν τις τιµολογήσεις των νοσηλίων και 

των παρακλινικών εξετάσεων . 

ε.  Την ολοήµερη λειτουργία. 

στ. Εκπαιδευτική και ερευνητική δραστηριότητα. 

ζ. Τους τόκους από καταθέσεις σε τράπεζες ή άλλους πιστωτικούς οργανισµούς. 

η. Τις προσόδους από την ίδια αυτής περιουσία. 

θ. ∆ωρεές, κληροδοτήµατα, εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων. 

ι. Κάθε άλλο έσοδο που προκύπτει από τις αρµοδιότητές τους. 
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 Για τον έλεγχο των εσόδων των Μονάδων Υγείας. ακολουθούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν οι υπηρεσίες προς τους ασθενείς χρεώνονται βάση τιµοκαταλόγου. 

2. Να ελέγχεται η κατάθεση χρηµάτων επί των extrait ή e-banking που προέρχονται 

από Ασφαλιστικά Ταµεία, Ασφαλιστικές εταιρίες και ιδιώτες πελάτες, µε βάση την 

ενηµέρωση από το Λογιστήριο ασθενών. 

3. Να ελέγχονται µέσω των extrait ή e-banking οι καταθέσεις εσόδων από τόκους 

τραπεζικών καταθέσεων και επιχορηγήσεων. 

4. Να ελέγχεται αν τα έσοδα που αφορούν τη χρήση έχουν καταχωρηθεί στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς εσόδων . 

5. Να ελέγχεται αν τα έσοδα έχουν ταξινοµηθεί σωστά (τακτικά , έκτακτα , οµαλά, 

ανώµαλα, οργανικά, ανόργανα ,κ.τ.λ.) 

6. Να ελέγχεται αν η κίνηση του λογαριασµού εσόδων έγινε βάσει νόµιµων 

παραστατικών. 

7. Αν ελέγχεται αν υπάρχει συµφωνία αθροισµάτων ηµερολογίου πωλήσεων, 

εισπρακτέων λογαριασµών, συγκεντρωτικού ηµερολογίου και γενικού καθολικού. 

8. Να ελέγχεται αν έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων και εάν επήλθε 

ο συσχετισµός εσόδων µε έξοδα. 

9. Να ελέγχεται αν στο προσάρτηµα των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων 

παρέχεται η προβλεπόµενη , από τη ισχύουσα νοµοθεσία (∆ΠΧΠ ή ΕΛΠ),σχετική 

πληροφόρηση για τα έσοδα. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Εξόδων 

Η ορθή και αποτελεσµατική λειτουργία της Μονάδας Υγείας προϋποθέτει την ύπαρξη 

ενός αποδοτικού και κατάλληλα δοµηµένου συστήµατος εσωτερικού ελέγχου. Η 

αποτελεσµατική οργάνωση του ελέγχου των εξόδων οφείλει να περιλαµβάνει µια 

διάρθρωση που να ακολουθεί σειρά διαδικασιών κατάλληλων για την ανάδειξη ενός 

ελεγκτικού πορίσµατος. Οι ελεγκτικές αυτές διαδικασίες αφορούν τη σύγκριση 

πραγµατικών µε λογιστικά στοιχεία επιδιώκοντας την εξακρίβωση τυχόν παρεκκλίσεων 

που µπορεί να λαµβάνουν χώρα σε διάφορα επίπεδα λειτουργιών που αφορούν τους υπό 

εξέταση λογαριασµούς. 

 Για τον έλεγχο των εξόδων διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 
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1. Να ελέγχεται δειγµατοληπτικά αν τα παραστατικά στοιχεία συγκεκριµένης 

χρονικής περιόδου είναι γνήσια και δικαιολογούν την συναλλαγή. 

2. Να ελέγχεται αν ο υπάλληλος που είναι αρµόδιος για τις καταχωρήσεις των εξόδων 

δεν συνδέεται µε τις πληρωµές βάση των καταµερισµό καθηκόντων, αρµοδιοτήτων 

και εξουσιοδοτήσεων. 

3. Να ελέγχεται η κίνηση των αναλυτικών λογαριασµών για την ύπαρξη τυχόν 

σηµαντικών ή ασυνήθιστων κονδυλίων. 

4. Να ελέγχεται αν υπάρχει απόκλιση των εξόδων της ελεγχόµενης χρήσης σε σχέση 

µε τα αντίστοιχα της προηγούµενης χρήσης. 

5. Να ελέγχεται αν έχει τηρηθεί η αρχή της αυτοτέλειας των χρήσεων. 

6. Να ελέγχεται αν σηµαντικά κονδύλια, που δεν αναγνωρίζονται από τη φορολογική 

αρχή ως εκπιπτόµενα, έχουν ληφθεί υπόψη στη φορολογική αναµόρφωση των 

αποτελεσµάτων, προκειµένου να προσδιοριστεί ο φόρος εισοδήµατος. 

7. Να ελέγχεται αν οι λογαριασµό εξόδων κινούνται βάση νόµιµων παραστατικών. 

8. Να ελέγχεται αν για κάθε λογαριασµό εξόδων λειτουργεί το σύστηµα εσωτερικού 

ελέγχου δηλαδή για κάθε έξοδο γίνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες,  έκδοση 

του  παραστατικού στοιχείου, ενηµέρωση των λογαριασµών εξόδων κ.λ.π. 

9. Να ελέγχεται αν οι δαπάνες ταξινοµούνται σωστά (διοίκησης, διάθεσης κ.λ.π.). 

10. Να ελέγχεται αν λογιστικές εγγραφές των εξόδων επαληθεύονται µε το βιβλίο 

ενταλµάτων ή το ηµερολόγιο πληρωµών. 

11. Να ελέγχονται οι δαπάνες που αφορούν αµοιβές τρίτων και µισθοδοσίας 

προσωπικού. 

12. Να ελέγχονται οι δαπάνες που αναφέρονται στις δηλώσεις φόρου εισοδήµατος. 

13. Να ελέγχεται αν η παραλαβή των υλικών και η πραγµατοποίηση της υπηρεσίας 

συµφωνεί µε την ποιότητα, την ποσότητα, τις τιµές και τους λοιπούς όρους που 

συµφωνήθηκαν. 

14. Να ελέγχεται αν το ισοζύγιο αποθήκης κατά αξία συµφωνεί το αντίστοιχο 

ισοζύγιο γενικής λογιστικής κάθε µήνα και στο τέλος της χρήσης. 

15. Να ελέγχεται η ύπαρξη ή µη σηµαντικών αποκλίσεων της τιµής αγοράς από 

περίοδο σε περίοδο. 

16. Να ελέγχεται η ύπαρξη ή µη πιστωτικών τιµολογίων κατά την επόµενη χρήση για 

αγορές τέλους χρήσεως. 

17. Να ελέγχεται αν η καταχώρηση των εξόδων πραγµατοποιείται στη χρήση τους. 
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∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος Προµηθειών 

Έχει 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 της κάθε Μονάδας 

Υγείας, γενικού, υγειονοµικού, τεχνικού και άλλου υλικού. Της διεξαγωγής περιοδικών 

και ετήσιων απογραφών και παραλαβής και χρέωση κάθε αναλώσιµου και µη υλικού.  

 Μία Μονάδα Υγείας προµηθεύεται (Υπουργείο Υγείας, 2015): 

� Αναλώσιµα υλικά: φαρµακευτικά προϊόντα, υγειονοµικό υλικό, τρόφιµα κ.α 

� Μη αναλώσιµα υλικά: ιατρικά µηχανήµατα, ξενοδοχειακό εξοπλισµό, 

ιατροτεχνολογικά προϊόντα κ.α. 

� Είδη υπηρεσιών: φύλαξης, καθαριότητας, σίτισης, λογιστικής υποστήριξης κ.α. 

 Η προµήθεια προϊόντων µπορεί να πραγµατοποιηθεί µέσω διαγωνισµών 

(συµβατικές παραγγελίες),  έγγραφων παραγγελιών (εξωσυµβατικές παραγγελίες) και µε 

ανάθεση. 

 Για τον έλεγχο του Τµήµατος Προµηθειών ακολουθούνται συνοπτικά οι 

παρακάτω διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας, 2015): 

1. Να ελέγχεται ως προς την κατάρτιση των όρων των διακηρύξεων των 

διαγωνισµών. 

2. Να ελέγχεται ως προς την δηµοσιότητα της προκήρυξης (Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων, οικονοµικές εφηµερίδες, Επιµελητήριο κ.α.) 

3. Να ελέγχεται αν οι αρµόδιες επιτροπές αξιολογούν ορθά τις προσφορές και των 

τυχόν κατατεθέντων ένδικων µέσων. 

4. Να ελέγχεται αν υποβάλλει τις προτάσεις των επιτροπών των διαγωνισµών προς 

έγκριση στο διοικητικό συµβούλιο της Μονάδας Υγείας. 

5. Να ελέγχεται αν στα ενδιάµεσα στάδια του διαγωνισµού ενηµερώνονται όλες οι 

συµµετέχουσες εταιρίες και µε ανάρτηση στο διαδίκτυο (∆ΙΑΥΓΕΙΑ). 

6. Να ελέγχεται αν οι εξωσυµβατικές προµήθειες διενεργούνται µετά από έγγραφη 

παραγγελία προϊσταµένης ή θεράποντος ιατρού, αν είναι προσυπογραµµένη από 

Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση ή ∆ιευθυντή Κλινικής και αν χαρακτηρίζεται ως 

«εξωσυµβατικό». 

7. Να ελέγχεται αν κατά την υλοποίηση της εξωσυµβατικής προµήθειας διενεργείται 

έρευνα αγοράς, αν κοστολογείται η παραγγελία, εξασφαλίζεται δέσµευση δαπάνης 

από τον προϋπολογισµό της Μονάδας Υγείας και αν γίνεται καταχώρηση στο 

ηλεκτρονικό πρόγραµµα τα απαραίτητα στοιχεία. 
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8. Να ελέγχεται αν οι τιµές όλων των προς προµήθεια υλικών είναι εναρµονισµένες 

µε αυτές του Παρατηρητηρίου Τιµών. 

9. Να ελέγχεται αν οι προσφορές των διαγωνισµών υποβάλλονται µέχρι την 

ηµεροµηνία που προβλέπεται στη διακήρυξη και σύµφωνα µε τους όρους που αυτή 

ορίζει ανά είδους διαγωνισµού. 

10. Να ελέγχεται αν το άνοιγµα των προσφορών, τεχνικών και οικονοµικών, 

πραγµατοποιείται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

11. Να ελέγχεται αν οι τεχνικές προδιαγραφές είναι ορθά διατυπωµένες και πλήρως 

κατανοητές από όλους τους ενδιαφερόµενους χωρίς αναγραφή όρων που 

προσδιορίζουν προϊόντα ορισµένης κατασκευής ή προέλευσης και χωρίς αναφορά 

σε εµπορικά σήµατα ή διπλώµατα ευρεσιτεχνίας. 

12. Να ελέγχεται αν στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η χαµηλότερη 

τιµή, η κατακύρωση γίνεται τελικά στον προµηθευτή µε την χαµηλότερη τιµή, εκ 

των προµηθευτών των οποίων οι προσφορές έχουν κριθεί ως αποδεκτές µε βάση τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους της διακήρυξης. 

13. Να ελέγχεται αν στην περίπτωση που το κριτήριο ανάθεσης είναι η συµφερότερη 

προσφορά, βαθµολογούνται ορθά στα στοιχεία των τεχνικών προσφορών των 

διαγωνιζόµενων. 

14. Να ελέγχεται αν στον προµηθευτή στον οποίο έγινε κατακύρωση ή ανάθεση 

προµήθειας, αποστέλλεται σχετική ανακοίνωση που περιλαµβάνει το είδος, την 

ποσότητα, την τιµή κ.α. 

15. Να ελέγχεται αν οι προµηθευτές στους οποίους έγινε κατακύρωση έχουν 

προσέλθει να υπογράψουν την σύµβαση µέσα σε 15 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης, προσκοµίζοντας και την εγγύηση που προβλέπεται 

για την καλή εκτέλεση. 

16. Να ελέγχεται αν οι συµβάσεις περιλαµβάνουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία 

προµήθειας, τόπο και χρόνο υπογραφής, συµβαλλόµενα µέρη, υλικά και ποσότητα, 

τιµή κ.α. 

17. Να ελέγχεται αν η παραλαβή και παράδοση των προς προµήθεια υλικών γίνεται 

αφενός εντός χρονικών ορίων και αφετέρου µε τον τρόπο που ρητά ορίζει η 

σύµβαση. 

18. Να ελέγχεται αν η παραλαβή των υλικών γίνεται από τριµελή επιτροπή 

παραλαβής µε την διενέργεια ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου µε βάση το ∆ελτίο 
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παραγγελίας, το ∆ελτίο Αποστολής-Τιµολόγιο του προµηθευτή και τη σχετική 

σύµβαση. 

19. Να ελέγχεται αν γίνεται ορθή καταχώρηση τιµολογίων, σύνδεση και συσχέτιση 

µε το δελτίο παραγγελίας και µε το πρωτόκολλο παραλαβής. 

20. Να ελέγχεται αν τα τιµολόγια µεταβιβάζονται έγκαιρα στο λογιστήριο προς 

πληρωµή των προµηθευτών. 

21. Να ελέγχεται αν η παράδοση υλικού από το Γραφείο ∆ιαχείρισης Υλικού γίνεται 

πάντα µε ∆ελτίο Παραγγελίας από συγκεκριµένο τµήµα, το οποίο είναι 

υπογεγραµµένο από τα αρµόδια όργανα. 

22. Να ελέγχεται αν γίνεται ορθά η απογραφή στο τέλος του έτους. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Παγίων Περιουσιακών Στοιχείων 

Ο εσωτερικός έλεγχος των παγίων περιουσιακών στοιχείων αποσκοπεί στην ορθή 

καταχώρηση, παρακολούθηση και παρουσίασή τους στα λογιστικά βιβλία της εταιρίας, 

στην εξακρίβωση της συνεπούς εφαρµογής των αποφάσεων της διοίκησης που 

σχετίζονται µε τα πάγια, στη διαφύλαξη και προστασία τους από κινδύνους π.χ. κλοπή, 

απώλεια, πυρκαγιά, κ.ο.κ., καθώς και στην επίτευξη υψηλής απόδοσης των 

επενδεδυµένων στα πάγια αυτά κεφαλαίων. Ο εσωτερικός έλεγχος παγίων αφορά στις 

διαδικασίες που απαιτούνται από τον εσωτερικό ελεγκτή, ώστε να περιορίζεται η ύπαρξη 

λαθών και να διασφαλίζεται η ακρίβεια-αξιοπιστία των λογιστικών βιβλίων αναφορικά 

µε τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. 

 Για τον έλεγχο της ύπαρξης των παγίων περιουσιακών στοιχείων 

ακολουθούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιήθηκε η µεταφορά της αξίας κτήσης και των 

αποσβέσεων των πάγιων στοιχείων από τους λογαριασµούς εκµετάλλευσης στους 

αντίστοιχους λογαριασµούς εκτός εκµετάλλευσης, καθώς και του τρόπου 

διενέργειας των αποσβέσεων για τους µήνες που έµειναν σε αδράνεια. 

2. Να ελέγχεται αν τηρείται η διαδικασία που αφορά την παρακολούθηση τυχόν 

εµπράγµατων και άλλων βαρών που σχετίζονται µε τα ενσώµατα πάγια της 

Μονάδας Υγείας. 

3. Να ελέγχεται αν τηρείται σε αρχείο το σύνολο των στοιχείων που αφορούν 

µακροπρόθεσµες συµβάσεις αγορών, χρηµατοδοτικές µισθώσεις ή εκµισθώσεις. 

4. Να ελέγχεται αν έχει πραγµατοποιηθεί απογραφή των παγίων και υπάρχει 

συµφωνία της απογραφής µε τις αντίστοιχες καταχωρήσεις και µεταβολές (αγορές, 



78 

 

πωλήσεις, δαπάνες βελτίωσης, καταστροφές κ.ο.κ.) που επήλθαν στα µητρώα 

παγίων. 

5. Να ελέγχεται αν τηρείται ορθά αναλυτικό µητρώο παγίων µε αναγραφή των 

αποσβέσεων ανά µερίδα. 

6. Να ελέγχεται αν τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασµοί για κάθε ένα από τα πάγια 

στοιχεία, καθώς και για τις αντίστοιχες επισκευές και συντηρήσεις του. 

7. Να ελέγχεται αν τηρούνται ξεχωριστοί λογαριασµοί για την χρηµατοδοτική 

µίσθωση παγίων στοιχείων . 

Για τον έλεγχο των καταχωρήσεων των πάγιων στοιχείων στα λογιστικά βιβλία  

πρέπει να ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν καταχωρούνται στο «Βιβλίο απογραφών» (έως τις 30/4 ή 31/10) 

τα πάγια στοιχεία κατά οµοειδείς κατηγορίες, αντίστοιχες των λογαριασµών της 

γενικής λογιστικής µε α) την αξία κτήσεως προσαυξηµένης µε τις δαπάνες 

επεκτάσεων ή προσθηκών και βελτιώσεων β) των αποσβέσεων και γ) της 

αναπόσβεστης αξίας.  

2. Να ελέγχεται αν υπάρχει συµφωνία των συνολικών αθροισµάτων κάθε κατηγορίας 

πάγιων στοιχείων του «Μητρώου παγίων στοιχείων» µε τα συνολικά υπόλοιπα των 

αντίστοιχων λογαριασµών της γενικής λογιστικής. 

3.  Να ελέγχεται αν οι αποσβέσεις έχουν υπολογιστεί µε βάση τις ισχύουσες διατάξεις 

της φορολογική νοµοθεσίας και αν έχουν διενεργηθεί οι κατάλληλες εγγραφές στη 

γενική λογιστική.  

4. Να ελέγχεται αν οι αποσβέσεις καταχωρούνται στο «Μητρώο παγίων στοιχείων» 

και αν τα υπάρχοντα πάγια που έχουν πλήρως αποσβεστεί έχει αφεθεί κατά πάγιο, 

αξία ένα λεπτό (0,01) του ευρώ. 

5. Να ελέγχεται αν τηρείται ενηµερώνεται ορθά το «Βιβλίο επενδύσεων» για πάγια 

που έχουν επαχθεί σε διάφορους αναπτυξιακούς νόµους και αν έχουν τηρηθεί οι 

διαδικασίες και οι υποχρεώσεις που υπαγορεύουν οι νόµοι αυτοί. 

6. Να ελέγχεται αν καταχωρούνται οι δαπάνες επισκευών συντήρησης σε 

λογαριασµούς των παγίων. 

Για τον έλεγχο των εξόδων πολυετούς απόσβεσης ακολουθούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν τα έξοδα της τρέχουσας χρήσης χαρακτηρίστηκαν έξοδα 

πολυετούς απόσβεσης. 
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2. Να ελέγχεται αν τηρείται ορθή λογιστική παρακολούθηση των εξόδων πολυετούς 

απόσβεσης κατ’ έτος πραγµατοποίησης τους, στην περίπτωση που υποβάλλονται 

σε τµηµατική απόσβεση. 

3. Να ελέγχεται αν οι αποσβέσεις των εξόδων πολυετούς απόσβεσης υπολογίστηκαν 

είτε εφάπαξ στη χρήση που πραγµατοποιήθηκαν είτε τµηµατικά και ισόποσα , σε 

περίοδο όχι µεγαλύτερη των πέντε ετών από το έτος πραγµατοποίησής τους. 

4. Να ελέγχεται αν κατά την απογραφή τέλους χρήσεως τα έξοδα πολυετούς 

αποσβέσεως αναγράφονται ανά λογαριασµό γενικής λογιστική, αναλυόµενα κατ’ 

έτος πραγµατοποιήσεως τους και οι αποσβέσεις τους κατ’ έτος διενέργειάς τους. 

Για τον έλεγχο της πώλησης παγίων περιουσιακών στοιχείων ακολουθούνται οι 

παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, Ταχυνάκης, 2015): 

1. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιήθηκε εκκαθάριση των λογαριασµών των παγίων που 

πουλήθηκαν στη διάρκεια της χρήσεως και αν έγινε καταχώρηση του 

αποτελέσµατος στο λογαριασµό 81 «Έκτακτα και Ανόργανα Αποτελέσµατα». 

2. Να ελέγχονται τα έσοδα , κέρδη ή ζηµίες που προέκυψαν από την εκποίηση των 

παγίων. 

Για τον έλεγχο της αναπροσαρµογής της αξίας των περιουσιακών στοιχείων 

ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν οι αναπροσαρµογές των παγίων γίνονται τακτικά, ώστε να µην 

διαφέρει σηµαντικά η εύλογη αξία από την αναπόσβεση αξία. 

2. Να ελέγχεται αν η εύλογη αξία των κτηρίων υπολογίζεται από ειδικούς εκτιµητές. 

3. Να ελέγχεται αν η εύλογη αξία των µηχανηµάτων είναι η αγοραία τους αξία κατά 

την ηµεροµηνία εκτίµησης, ενώ στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αγοραίες αξίες, 

εάν η εύλογη αξία είναι ίση µε το κόστος αντικατάσταση ή µε την παρούσα αξία 

των εκτιµώµενων ταµειακών ροών. 

4. Να ελέγχεται αν οι διακυµάνσεις είναι µεγάλες, οπότε η εύλογη αξία υπολογίζεται 

σε ετήσια βάση διαφορετικά κάθε 3 ή 4 χρόνια. 

5. Να ελέγχεται αν η αναπροσαρµογή µπορεί να αναπροσαρµόζει λογιστικά την αξία 

κτήσης και τα αποσβεσµένα πάγια ή να συµψηφίζει τα αποσβεσµένα πάγια µε την 

αξία κτήσης προκειµένου να δηµιουργηθεί νέα αξία κτήσης που θα βρίσκεται στην 

εύλογη αξία. 

6. Να ελέγχεται αν η µέθοδος αναπροσαρµογής είναι η ίδια σε κάθε κατηγορία 

παγίου. 
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7. Να ελέγχεται αν η πιστωτική διαφορά αναπροσαρµογής πηγαίνει καταρχήν σε 

ειδικό λογαριασµό αποθεµατικού στην καθαρή θέση. 

8. Να ελέγχεται αν η χρεωστική διαφορά αναπροσαρµογής µεταφέρεται στα 

αποτελέσµατα χρήσεως. 

Για τον έλεγχο των φορολογικών υποχρεώσεων που αφορούν τα ενσώµατα 

περιουσιακά στοιχεία ακολουθούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες (Νεγκάκης, 

Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται ο συσχετισµός των εσόδων (τοκοµερίδια, λαχεία κ.λ.π.) που έχουν 

καταχωρηθεί στα βιβλία (λογαριασµός 76 «Έσοδα κεφαλαίων») µε τους τίτλους 

επενδύσεων που εµφανίζονται στο µητρώο ή το βιβλίο απογραφών. 

2. Να ελέγχεται ο συµψηφισµός του παρακρατηµένου φόρου στα έσοδα που 

εµφανίζεται στο λογαριασµό 33.13 «Ελληνικό ∆ηµόσιο-Προκαταβεβληµένοι και 

παρακρατούµενοι φόροι» σε σχέση µε τον οφειλόµενο φόρο εισοδήµατος της 

χρήσης (µεταφορά των υπολοίπων του λογαριασµού 33.13 στη χρέωση του 

λογαριασµού 54.08 «Λογαριασµός εκκαθάρισης φόρων-τελών ετήσιας δήλωσης 

φόρου εισοδήµατος»). 

3. Να ελέγχεται αν υπάρχει τυχόν οφειλή Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. 

Για τον έλεγχο αποµείωσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων 

ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται εάν τη τρέχουσα αξία ενός περιουσιακού στοιχείου στην αγορά έχει 

καταρρεύσει για λόγους ανεξάρτητους από τη Μονάδα Υγείας. 

2. Να ελέγχεται εάν τυχόν τεχνολογικές, νοµικές και οικονοµικές αλλαγές οδηγούν σε 

απαξίωση ένα περιουσιακό στοιχείο. 

3. Να ελέγχεται αν άλλα γεγονότα απαξίωσαν ένα περιουσιακό στοιχείο. 

4. Να ελέγχεται αν συνέβησαν άλλα γεγονότα ή έχουν ληφθεί αποφάσεις που 

αλλάζουν τα δεδοµένα για ένα περιουσιακό στοιχείο, π.χ. διακοπή δραστηριότητας, 

πρόωρη διάθεσή του, διαδικασία αδράνειας. 

Για τον έλεγχο της παρουσίασης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στις 

χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις ακολουθούνται οι παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες 

(Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 2013): 

1. Να ελέγχεται αν έχουν αναγραφεί στο προσάρτηµα τα αναλυτικά πληροφοριακά 

στοιχεία που απαιτεί ο νόµος για τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. 

2. Να ελέγχεται αν στο προσάρτηµα έχουν καταχωρηθεί τα πληροφοριακά στοιχεία 

που απαιτεί ο νόµος (κ.ν.2190/20) σχετικά µε τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία. 
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3. Να ελέγχεται αν στον ισολογισµό εµφανίζονται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία 

σύµφωνα µε το υπόδειγµα του ΕΓΛΣ. 

4. Να ελέγχεται αν γίνεται λογιστική καταχώρηση των εµπράγµατων βαρών επί 

ακινητοποιήσεων και εµφάνιση αυτών στις οικονοµικές καταστάσεις. 

Για τον έλεγχο των γνωστοποιήσεων των παγίων που πρέπει να περιλαµβάνουν 

οι χρηµατοοικονοµικές καταστάσεις, ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες : 

1. Να ελέγχεται αν γνωστοποιείται το ποσό των ζηµιών αποµείωσης που 

καταχωρήθηκε στην κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου και τη θέση του στοιχείου στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, στην οποία αυτές οι ζηµίες αποµείωσης συµπεριλαµβάνονται. 

2. Να ελέγχεται αν γνωστοποιείται το ποσό των αναστροφών των ζηµιών αποµείωσης 

που καταχωρήθηκε στη κατάσταση λογαριασµού αποτελεσµάτων κατά τη διάρκεια 

της περιόδου και τη θέση του στοιχείου στην κατάσταση λογαριασµού 

αποτελεσµάτων, στην οποία αυτές οι ζηµίες αποµείωσης αναστρέφονται. 

3. Να ελέγχεται αν γνωστοποιούνται συνοπτικά οι κύριες κατηγορίες των 

περιουσιακών στοιχείων που επηρεάζονται από ζηµίες αποµείωσης, καθώς και τα 

κύρια γεγονότα και συνθήκες που οδήγησαν στην καταχώρηση αυτών των ζηµιών 

αποµείωσης, στην περίπτωση που οι ζηµίες αποµείωσης που καταχωρήθηκαν κατά 

τη διάρκεια της περιόδου είναι ουσιώδεις αθροιστικά για τις οικονοµικές 

καταστάσεις της επιχείρησης. 

Για τον έλεγχο της προστασίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων από 

διάφορους κινδύνους ακολουθούνται οι παρακάτω διαδικασίες (Νεγκάκης,Ταχυνάκης, 

2013): 

1. Να ελέγχεται αν υπάρχει συσχέτιση αγοράς νέων παγίων µε πώληση ή 

αντικατάσταση παλαιών παγίων περιουσιακών στοιχείων. 

2. Να ελέγχεται αν φυλάσσονται οι τίτλοι ιδιοκτησίας παγίων. 

3. Να ελέγχεται αν τα πάγια συντηρούνται επαρκή και αν επισκευάζονται έγκαιρα. 

4. Να ελέγχεται αν γίνεται καταχρηστική χρήση των παγίων και αν υπάρχει 

αδικαιολόγητη φθορά-καταστροφή ή κλοπή. 

 

∆ιαδικασία Ελέγχου Γραφείου Επιστασίας και ∆ιαχείρισης Αποθήκης Ιµατισµού 

Το Γραφείο Ιµατισµού, είναι υπεύθυνο για την φύλαξη, τη διανοµή, την επιδιόρθωση και 

την καθαριότητα, του ιµατισµού του προσωπικού της Μονάδας Υγείας καθώς και του 
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Ιµατισµού για εξυπηρέτηση των νοσηλευµένων. Αντίστοιχα το Τµήµα Επιστασίας είναι 

υπεύθυνο για την οργάνωση και το πρόγραµµα των καθαριστών-τριών. 

Για τον έλεγχο του Γραφείου Επιστασίας και Ιµατισµού πρέπει να διενεργούνται οι 

παρακάτω διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας 2015, ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τον καθαρισµό, τον ευπρεπισµό και την καλή 

εµφάνιση της Μονάδας Υγείας. 

2. Να ελέγχεται για την έγκαιρη αποµάκρυνση των απορριµµάτων και κάθε άχρηστου 

υλικού από τους χώρους της Μονάδας Υγείας τηρώντας αποθήκη προς εκποίησή 

του και τηρώντας σχετικό βιβλίο παραδόσεως και παραλαβής. 

3. Να ελέγχεται για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των µεταφορών εντός 

και εκτός της Μονάδας Υγείας. 

4.  Να ελέγχεται για την λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και των 

νοσηλευοµένων καθώς και την φύλαξη των κτιρίων και του πάσης φύσεως 

εξοπλισµού. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά την εξασφάλιση και τη συντήρηση του αναγκαίου 

ιµατισµού για τις ανάγκες της Μονάδας Υγείας. 

7. Να ελέγχεται για την διαχείριση, τον καθαρισµό, την εν γένει συντήρηση και 

ανανέωση του ιµατισµού, των στολών προσωπικού, των κλινοσκεπασµάτων καθώς 

και για τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανοµή τους. 

8. Να ελέγχεται για την λειτουργία των συνεργείων καθαριότητας και φύλαξης της 

Μονάδας Υγείας σύµφωνα µε την εργατική νοµοθεσία, τις κείµενες υγειονοµικές 

διατάξεις, τον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας. 

9. Να ελέγχεται για τις υπηρεσίες που προσφέρει το προσωπικό Καθαριότητας και 

Φύλαξης των εκάστοτε συνεργείων που επιλέχθηκαν µε βάση τις προδιαγραφές της 

προκήρυξης της Μονάδας Υγείας και εφόσον κρίνεται  απαραίτητο, να προβεί σε 

πρόστιµα, ποινικές κυρώσεις ή ακόµα και να λύσει τη συνεργασία σε περίπτωση 

παραβίασής τους. 

 

4.4 ∆ιαδικασία Ελέγχου Τµήµατος Λειτουργίας και ∆ιαχείρισης Λογισµικών 

Εφαρµογών (Software) και ∆ιαχείρισης ∆ικτύων και Υπολογιστών (Hardware) 

Το Τµήµα Λειτουργίας κα ∆ιαχείρισης Λογισµικών Εφαρµογών και ∆ιαχείρισης 

∆ικτύων και Υπολογιστών είναι υπεύθυνο για την εύρυθµη λειτουργία των 



83 

 

Πληροφοριακών Συστηµάτων και του δικτύου δεδοµένων των Μονάδων Υγείας. 

Υποστηρίζει το σύνολο των χρηστών σε επίπεδο εφαρµογών αλλά και εξοπλισµού. 

  Για τον έλεγχο του ανωτέρου τµήµατος διενεργούνται οι παρακάτω ελεγκτικές 

διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την εγκατάσταση κάθε νέας εφαρµογής 

πληροφορικής. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαχείριση κάθε εφαρµογής από συστηµατική και 

λειτουργική πλευρά. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εκπαίδευση του προσωπικού σε θέµατα συστηµάτων 

πληροφορικής και η αποτελεσµατική εκµετάλλευση των συστηµάτων 

πληροφορικής. 

4. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη συνεχή παρακολούθηση των νέων τεχνολογιών και 

αν αξιολογείται η δυνατότητα αξιοποίησης τους από τη υπηρεσία. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην σύνταξη ετήσιων εκθέσεων λειτουργίας. 

6. Να ελέγχεται αν 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. 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην προσαρµογή ειδικών πακέτων λογισµικού για 

περιορισµένης έκτασης εφαρµογές. 

8. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη λήψη και γενικά στη συλλογή πληροφοριών από τα 

διάφορα υποσυστήµατα της Μονάδας Υγείας για την διοίκηση και την ιατρική 

υπηρεσία και την παρακολούθηση των δεικτών ιατρο-νοσηλευτικής και διοικητικο-

οικονοµικής λειτουργίας . 

9. Να ελέγχεται καταρτίζει το Στρατηγικό Πλαίσιο Πληροφορικής µε βάση τους 

γενικότερους στρατηγικούς στόχους της Μονάδας Υγείας αλλά και τις ειδικότερες 

λειτουργικές ανάγκες της. 

10. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί την υλοποίηση του Στρατηγικού Πλαισίου και 

ενηµερώνει για την πορεία του έργου της πληροφορικής, των τυχόν προβληµάτων 

ή καθυστερήσεων, καθώς και για τυχόν αποκλίσεις από τους αρχικούς όρους. 

11. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαχείριση και λειτουργία του πληροφορικού 

εξοπλισµού, τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης του εξοπλισµού σε συνάρτηση 

και µε τις εφαρµογές που λειτουργούν σε κάθε τµήµα του εξοπλισµού. 

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εγκατάσταση και συντήρηση τοπικού ή ευρύτερου 

δικτύου υπολογιστών. 
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13. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαχείριση της πρόσβασης των χρηστών στο δίκτυο. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαχείριση της επικοινωνίας του εσωτερικού 

δικτύου µε εξωτερικά δίκτυα. 

15. Να ελέγχεται αν µεριµνά την προστασία του δικτύου και την αριστοποίηση των 

πόρων του δικτύου (δίσκων,κ.λ.π.). 

16. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην διαχείριση της απόδοσης του δικτύου και τη 

σχεδίαση της επέκτασης του δικτύου. 

17. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην κατάρτιση µελετών και τεχνικών προδιαγραφών 

για την προµήθεια εξοπλισµού πληροφορικής (H/Y, S/W, SYSTEM S/W κ.λ.π.) 

18. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ανάπτυξη περιορισµένης έκτασης εφαρµογών για : 

α. την επέκταση της λειτουργικότητας του δικτύου και των υποσυστηµάτων 

της ιατρικής και διοικητικής υπηρεσίας. 

β. την πρόσβαση στο διαδίκτυο 

 

4.5 ∆ιαδικασίες Ελέγχου Αυτοτελούς Τµήµατος Ελέγχου Ποιότητας - 

Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης 

 

Το Τµήµα Ελέγχου Ποιότητας – Έρευνας και Συνεχιζόµενης Εκπαίδευσης έχει δική 

ιεραρχική διάρθρωση και συγκρότηση και υπάγεται απευθείας στον ∆ιοικητή του 

Νοσοκοµείου. Σκοπός του είναι η προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της 

Πολιτικής Ποιότητας , όπως αυτή έχει καθοριστεί από την ∆ιοίκηση της Μονάδας 

Υγείας σε ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Ποιότητας. Στόχος του είναι η ικανοποίηση των 

αναγκών και των προσδοκιών των χρηστών των υπηρεσιών Υγείας και η αναβάθµιση 

των παρεχόµενων υπηρεσιών, µε την συµµετοχή του σε προληπτικές δράσεις και 

διορθωτικές ενέργειες για συνεχή βελτίωση της ποιότητας σε οικονοµίες κλίµακας, µε 

την οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του 

Νοσοκοµείου, µε την κατάρτιση σε ετήσια βάση ερευνητικών προγραµµάτων και 

πρωτοκόλλων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους. 

 Για τον έλεγχο του ανωτέρω τµήµατος διενεργούνται οι παρακάτω διαδικασίες 

(ΦΕΚ 6973485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τον χειρισµό όλων των θεµάτων οργάνωσης των 

Υπηρεσιών των Μονάδων Υγείας. 
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2. Να ελέγχεται αν φροντίζει για τη µελέτη, υπόδειξη και παρακολούθηση εφαρµογής 

µέτρων για την απλούστευση γραφειοκρατικών τύπων και διαδικασιών και την 

κατάργηση περιττών διατυπώσεων σε συνεργασία µε τις κατ’ αντικείµενο Υπηρεσίες 

του νοσοκοµείου, καθώς και για την εφαρµογή συστήµατος διοίκησης µε στόχους 

και µέτρα της αποδοτικότητας. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την προώθηση και παρακολούθηση της υλοποίησης της 

Πολιτική Ποιότητας, όπως αυτή έχει καθοριστεί από την ∆ιοίκηση του νοσοκοµείου 

σε ένα ολοκληρωµένο Σύστηµα Ποιότητας το οποίο µπορεί να περιλαµβάνει: 

α. αναλυτική περιγραφή των δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας καθώς και των 

διαδικασιών που τις διέπουν. 

β. έλεγχο της καλής λειτουργίας των δραστηριοτήτων και της τήρησης των 

διαδικασιών. Οι δραστηριότητες και οι διαδικασίες θα πρέπει διαρκώς να 

ελέγχονται ως προ την τήρηση τους αλλά και ως προς την αποτελεσµατικότητά 

τους. 

γ. Τεκµηρίωση και τήρηση αρχείου δεικτών και όλων των ανωτέρω. 

4. Να ελέγχεται αν η εφαρµογή της Πολιτικής Ποιότητας έχει άµεση σχέση µε τους 

σκοπούς της Μονάδας Υγείας καθώς και µε τις ανάγκες και τις προσδοκίες των 

χρηστών των υπηρεσιών της. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την διαρκή ενηµέρωση και αναθεώρηση του τύπου των 

εγγράφων, τον καθορισµό τυποποίησης για µορφές εγγράφων ειδικών χρήσεων 

(φάκελος ασθενούς, εσωτερικά σηµειώµατα, παρουσιάσεις, επιστολές προς δηµόσιες 

υπηρεσίες κ.α.), ενδεχοµένως και µε λογότυπο της Μονάδας Υγείας. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην διεξαγωγή εσωτερικών επιθεωρήσεων µε σκοπό την 

καταγραφή αποκλίσεων ή µη συµµορφώσεων µε το Σύστηµα Ποιότητας. 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά σε συνεργασία µε τις συναρµόδιες διευθύνσεις για τα 

απόβλητα και απορρίµµατα της Μονάδας Υγείας µε στόχο την προστασία του 

περιβάλλοντος. 

8. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εισήγηση µέτρων για την βελτίωση των χωρών 

εργασίας. 

9. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην πρόληψη και ανάπτυξη ευαισθησίας σε θέµατα 

ασφάλειας πληροφοριών της Μονάδας Υγείας. 

10. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την ευθύνη της συνολική παρακολούθησης της 

αποτελεσµατικότητας του Συστήµατος ∆εικτών ∆ιοίκησης-∆ιαχείρισης του 

νοσοκοµείου, την υποβολή προτάσεων για βελτίωση υπαρχόντων ή εισαγωγή νέων 
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εργαλείων διαχείρισης, τον σχεδιασµό και την παρακολούθηση δεικτών 

αποτελεσµατικότητας που επηρεάζουν την ικανοποίηση των χρηστών, την υποβολή 

προτάσεων για βελτίωση ή για σχεδιασµό νέων υπηρεσιών εξυπηρέτησής των. 

11. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την καταγραφή και παρακολούθηση της λειτουργίας 

των δραστηριοτήτων καθώς και για την διαρκή βελτίωση και εξέλιξή τους σε 

συνεργασία και µε τα αρµόδια τµήµατα. 

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την διαρκή αξιολόγηση των παρεχόµενων από τη 

Μονάδα Υγείας υπηρεσιών, για λογαριασµό των ασθενών. Στης αρµοδιότητές του 

είναι η αποδοχή και αξιολόγηση των παραπόνων των ασθενών, καθώς ο 

σχεδιασµός ερωτηµατολογίων και άλλων ερευνών ικανοποίησης, σε συνεργασία µε 

τις αρµόδιες υπηρεσίες και το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη. 

13. Να ελέγχεται µεριµνά για την συνεργασία µε τα κατά περίπτωση αρµόδια τµήµατα 

και το Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη για αποτελεσµατική και γρήγορη 

ανταπόκριση στα παράπονα των πολιτών που σχετίζονται µε παροχή υπηρεσιών 

από τη Μονάδα Υγείας. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την κατάρτιση, σε ετήσια βάση, προγράµµατος 

ερευνητικών προγραµµάτων και πρωτοκόλλων, καθώς και για την παρακολούθηση 

της υλοποίησης τους. 

15. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη όλων των 

εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

16. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραµµάτων για όλο το 

προσωπικό. 

17. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην υλοποίηση και παρακολούθηση προγραµµάτων 

έρευνας και εκπαίδευση που επιχορηγούνται από Ελληνικές ή διεθνείς πηγές. 

18. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην αξιολόγηση των προγραµµάτων έρευνας και 

εκπαίδευσης. Εκπονεί τις διαδικασίες για τον εντοπισµό των αναγκών εκπαίδευσης 

του προσωπικού, αξιολόγησης των αποτελεσµάτων της παρεχόµενης εκπαίδευσης, 

καθώς και τήρησης του σχετικού αρχείου ερευνητικών προγραµµάτων και 

εκπαιδευτικών σεµιναρίων. 

19. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην παρακολούθηση σε συνεργασία µε την Ιατρική 

Υπηρεσία, του αρχείου εγκεκριµένων κλινικών δοκιµών και ερευνητικών 

πρωτοκόλλων. 
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4.6 ∆ιαδικασίες Ελέγχου Τεχνικής Υπηρεσίας 

 

Η Τεχνική Υπηρεσία αποτελεί ∆ιεύθυνση και διαρθρώνεται σε τρία (3) τµήµατα, ως 

ακολούθως (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Τεχνικό 

2. Βιοϊατρικής Τεχνολογίας 

3. Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων 

Για τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας πρέπει να διενεργούνται οι παρακάτω 

διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν επιµελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδοµικών 

στοιχείων των κτιρίων και τον κάθε µορφής ξενοδοχειακού τύπου εξοπλισµό της 

Μονάδας Υγείας καταβάλλοντας ιδιαίτερη φροντίδα για την εξασφάλιση της 

προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά την συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου είτε αναφέρεται 

σε περιοχές µε φύτευση είτε σε χώρους στάθµευσης, φροντίζοντας για την 

εξασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑΜΕΑ. 

3. Να ελέγχεται αν διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αναπαραγάγει τον 

απαιτούµενο αριθµό ύστερα από έγκριση των αρµοδίων οργάνων. 

4. Να ελέγχεται αν καταρτίζει µελέτες για την εκτέλεση έργων, επιβλέπει την εκτέλεσή 

τους, σύµφωνα µε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις και έχει την ευθύνη για την 

παραλαβή τους. 

5. Να ελέγχεται αν συντάσσει και ενηµερώνει κατ’ έτος τον σχεδιασµό επέκτασης και 

αναβάθµισης της τεχνικής υποδοµής και εξοπλισµού της Μονάδας Υγείας. Τα 

στοιχεία αυτό υποβάλει στο Τµήµα Οικονοµικού, για να ληφθούν υπόψη για την 

κατάρτιση του προϋπολογισµού και του σχεδίου ανάπτυξης της. 

6. Να ελέγχεται για την ορθολογική χρήση και την οµαλή λειτουργία της τεχνικής 

υποστήριξης του ιατρικού εξοπλισµού και των αναλώσιµων ασφαλείας. 

7. Να ελέγχεται για την διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών µε βάση τα διεθνή 

πρότυπα και κανόνες ασφαλείας. 

8. Να ελέγχεται για την διασφάλιση της ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας των 

µηχανηµάτων και την εφαρµογή των διεθνών κανόνων ασφαλείας και προστασίας 

των ασθενών και του προσωπικού συµπεριλαµβανοµένης και της ακτινοθεραπείας. 
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9. Να ελέγχεται για την διενέργεια της προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης 

µηχανηµάτων ιατρικού εξοπλισµού, τη σύνταξη και την επίβλεψη τήρησης των 

συµβολαίων συντήρησης. 

10. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την εισήγηση προµήθειας νέου εξοπλισµού καθώς και 

ανανέωση του υπάρχοντος. 

11. Να ελέγχεται ως προς την διαχείριση και διερεύνηση δυσµενών περιστατικών που 

σχετίζονται µε τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό. 

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ενηµέρωση και εκπαίδευση του προσωπικού της 

Μονάδας Υγείας στην ασφαλή και αποδοτική λειτουργία του ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισµού και την επιµόρφωση του προσωπικού του Τµήµατος σε θέµατα 

συντήρησης των ιατρικών µηχανηµάτων. 

13. Να ελέγχεται αν επιµελείται την καταγραφή, αρχειοθέτηση και παρακολούθηση του 

εξοπλισµού και την τεχνολογική υποστήριξη των αναλόγων ερευνητικών 

προγραµµάτων. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά την εκτέλεση έργων ανάπτυξης, συντήρησης και διαρκούς 

βελτίωση των µηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων και την 

προµήθεια του απαραίτητου εξοπλισµού και υλικών. 

15. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την οµαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα 

χειρουργεία και γενικά για την οµαλή λειτουργία των τεχνολογικών εγκαταστάσεων. 

16. 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. 

17. Να ελέγχεται αν επιµελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών 

γεννητριών της Μονάδας Υγείας. 

18. Να ελέγχεται αν επιµελείται την συντήρηση των εγκαταστάσεων γειώσεων, 

αλεξικέραυνου και αν φροντίζει για την αποτελεσµατική λειτουργία των 

συστηµάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

19. Να ελέγχεται αν παρακολουθεί την οµαλή διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας στο 

νοσοκοµείο σε 24ωρη βάση. 

20. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την συντήρηση των οχηµάτων της Μονάδας Υγείας. 
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21. Να ελέγχεται αν µεριµνά για την εφαρµογή της ενεργειακής πολιτικής που 

ακολουθεί η Μονάδα Υγείας. Αν παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και 

καυσίµων και αν συντάσσει µελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των 

ενεργειακών συστηµάτων. 

 

4.7 ∆ιαδικασίες Ελέγχου Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών/ριών 

Υπηρεσιών Υγείας 

 

Το Γραφείο Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών Υγείας των Μονάδων 

Υγείας (πρώην Ειδικό Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη) οργανώνεται και λειτουργεί 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.4368/16 και είναι αρµόδιο για την 

υποδοχή, καθοδήγηση, υποβοήθηση και πληροφόρηση των προσερχόµενων ασθενών και 

των συνοδών τους για άµεση και σωστή εξυπηρέτηση τους καθώς και για τους κανόνες 

λειτουργίας της Μονάδας Υγείας. Υπάγεται απευθείας στον Αναπληρωτή ∆ιοικητή της 

υπηρεσίας. 

Για τον έλεγχο του Γραφείου Προστασίας ∆ικαιωµάτων Ληπτών/ριών Υπηρεσιών 

Υγείας ακολουθούνται οι εξής διαδικασίες (Υπουργείο Υγείας 2011): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τον σωστό σχεδιασµό, οργάνωση και παρακολούθηση 

της υποδοχής και καθοδήγησης των προσερχόµενων πολιτών. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τη σωστή πληροφόρηση και καθοδήγηση των πολιτών 

για θέµατα που αφορούν τις υπηρεσίες του οργανισµού. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην συλλογή και διεκπεραίωση καταγγελιών και 

παραπόνων που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών υγείας και στην παραποµπή τους 

για εξέταση στα αρµόδια όργανα. 

4. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην διατήρηση βιβλίου παραπόνων και καταγγελιών, 

στο οποίο πρωτοκολλείται κάθε έγγραφη διαµαρτυρία ή καταγγελία προς τη 

Μονάδα Υγείας. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ενηµέρωση του ∆ιοικητή και των αρµοδίων 

οργάνων διοίκησης της υπηρεσίας ως προς τον τρόπο χειρισµό των διάφορων 

θεµάτων. 

6. Να ελέγχεται αν µετά την ολοκλήρωση της διαχείρισης της καταγγελίας ή 

διαµαρτυρίας, ενηµερώνει εγγράφως τον πολίτη για τις ενέργειες που έγιναν επί 

του θέµατος και τα αποτελέσµατα των ενεργειών αυτών. 
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7. Να ελέγχεται αν φροντίζουν την διεκπεραίωση των υποθέσεων των 

ενδιαφερόµενων µέσα σε προθεσµία πενήντα (50) ηµερών, εφόσον από ειδικές 

διατάξεις δεν προβλέπονται µικρότερες προθεσµίες. 

8. Να ελέγχεται αν µεριµνά στο τέλος κάθε έτους στην σύνταξη Έκθεσης 

Πεπραγµένων, στην οποία γίνεται επεξεργασία και αξιολόγηση των παραπόνων ή 

καταγγελιών που υποβλήθηκαν από τους πολίτες προς της υπηρεσίας καθώς και 

τον χειρισµό, τον τρόπο αντιµετώπισής τους και τα αποτελέσµατα των ενεργειών 

της Μονάδας Υγείας. Η έκθεση αυτή υποβάλλεται προς το ∆ιοικητή και το 

∆ιοικητικό Συµβούλιο, την Αυτοτελή Υπηρεσία ∆ικαιωµάτων των Ασθενών του 

Υπουργείου Υγείας, την τριµελή επιτροπή  παρακολούθησης του Γραφείου και την 

Επιτροπή Ποιότητας της υπηρεσίας. 

9. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην υποβολή προτάσεων για την βελτίωση της 

λειτουργίας και την καλύτερη διαχείριση των παραπόνων και καταγγελιών των 

πολιτών. 

 

4.8 ∆ιαδικασίες Ελέγχου Ιατρικής Υπηρεσίας 

 

Για τον έλεγχο της Ιατρικής Υπηρεσίας των Μονάδων Υγείας διενεργούνται οι 

παρακάτω διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην παροχή υπηρεσιών υγείας. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην προώθηση και προαγωγή της υγείας. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εκπαίδευση του προσωπικού που στελεχώνει την 

υπηρεσία. 

4. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον προγραµµατισµό και έλεγχο των παρεχόµενων 

υπηρεσιών υγείας. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην κατάρτιση πρωτοκόλλων και στην παροχή και 

ανάπτυξη των παρεχόµενων ιατρικών υπηρεσιών από τη ∆ιεύθυνση, τους τοµείς 

και τα τµήµατα. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην οργάνωση και προώθηση της έρευνας. 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην συνεργασία µε τις άλλες υπηρεσίες της υπηρεσίας 

για την συνεχή βελτίωση των παρεχόµενων υπηρεσιών υγείας. 

8. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εποπτεία της εφηµερίας και της αποτελεσµατικής 

λειτουργίας των νοσοκοµειακών κλινών καθώς και στην επιστηµονική εποπτεία 
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της λειτουργίας των Εξωτερικών Ιατρείων, των Επειγόντων Περιστατικών και των 

Χειρουργείων. 

9. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον προγραµµατισµό και στην εισήγηση για την 

χορήγηση οποιασδήποτε µορφής άδειας στο προσωπικό της Ιατρικής Υπηρεσίας. 

10. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ενηµέρωση και τήρηση φακέλων νοσηλείας 

ασθενών, από κοινού µε τη νοσηλευτική υπηρεσία. 

11. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εποπτεία της νοσοκοµειακής βιβλιοθήκης. 

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην οργάνωση, στον προγραµµατισµό και στην 

εκτέλεση ιατρικών πράξεων. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Φαρµακείου 

Για τον έλεγχο του Φαρµακευτικού Τµήµατος διενεργούνται οι ακόλουθες διαδικασίες 

(ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά για τον προγραµµατισµό προµηθειών, τη φύλαξη, τη 

ταξινόµηση, την παρασκευή ιδιοσκευασµάτων, τον έλεγχο, τη χορήγηση, τη 

διανοµή, τη διακίνηση, και διαχείριση του φαρµακευτικού και λοιπού υλικού 

αρµοδιότητας του Ε.Ο.Φ.  

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον επιστηµονικό έλεγχο του συνταγολογίου, στην 

εκτέλεση οποιασδήποτε συνταγής που θα ζητήσει το ιατρικό τµήµα, καθώς και 

στον έλεγχο των προς εκτέλεση συνταγών. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας 

Για τον έλεγχο του Τµήµατος Κοινωνικής Εργασίας διενεργούνται οι εξής διαδικασίες 

(ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την συµπαράσταση των νοσηλευοµένων της 

Μονάδας Υγείας σε κάθε κοινωνικό πρόβληµα. 

2. Να ελέγχεται αν φροντίζει να αναζητά και να διερευνά τα αίτια που προκαλούν τα 

προβλήµατα αυτά κατά περίπτωση . 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ψυχολογική υποστήριξη για την αντιµετώπιση των 

κοινωνικών προβληµάτων των ασθενών στο πλαίσιο της γενικότερης κοινωνική 

πολιτική της πολιτείας. 
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∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος Παραϊατρικού Προσωπικού.  

Για τον έλεγχο του Τµήµατος Παραϊατρικού Προσωπικού ακολουθείται η εξής 

διαδικασία (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν φροντίζει στην ορθή  εκτέλεση 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, το προγραµµατισµό και την εκτέλεση Ιατρικών 

και Νοσηλευτικών πράξεων. 

 

∆ιαδικασίες Ελέγχου Τµήµατος ∆ιατροφής- ∆ιαχείριση Τροφίµων 

Το Τµήµα ∆ιατροφής 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. 

 Για τον έλεγχο του τµήµατος διατροφής και διαχείρισης τροφίµων πρέπει να 

διενεργούνται οι εξής διαδικασίες (ΦΕΚ 3485/31-12-2012): 

1. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διατροφική υποστήριξη και διαµόρφωση σχηµάτων 

ελεύθερης ή ειδικής διαιτητικής αγωγής κατά τη νοσηλεία των ασθενών. 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαµόρφωση σχηµάτων εντερική και παρεντερική 

σίτισης ασθενών. 

3. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εκπαίδευση νοσηλευοµένων και εξωτερικών 

ασθενών σε θέµατα διατροφικής θεραπείας. 

4. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην σύνταξη Τακτικής Μηνιαίας Έκθεσης Επισιτισµού 

Ασθενών και Προσωπικού προς τη ∆ιοίκηση της Μονάδας Υγείας, στην οποία 

αναφέρονται ο αριθµός των χορηγηθέντων µερίδων και το κόστος εστίασης 

ασθενών και προσωπικού του προηγούµενου µήνα, καθώς και τυχόν προβλήµατα 

της διαδικασίας εστίασης µε τις προτεινόµενες λύσεις τους. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον καθορισµό των ποσοτήτων των τροφίµων που είναι 

απαραίτητες σε καθηµερινή βάση για την σίτιση των ασθενών και τη διεκπεραίωση 

των παραγγελιών. 

6. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διαµόρφωση ηµερήσιου διαιτολογίου του ιατρικού 

προσωπικού. 
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7. Να ελέγχεται αν εφαρµόζονται οι κανόνες υγιεινής στους χώρους εστίασης και 

διαχείρισης τροφίµων. 

8. Να ελέγχεται ως προς την οργάνωση προµήθειας, συντήρησης, αποθήκευσης, 

παρασκευής και διανοµής τροφίµων σε ασθενείς και προσωπικό. 

9. Να ελέγχεται αν κατά την παράδοση των ειδών από τον προµηθευτή 

παραβρίσκονται τα µέλη της επιτροπής παραλαβής που ευθύνονται για τον 

ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο υπογράφοντας τα πρωτόκολλα παραλαβής. 

10. Να ελέγχεται ως προς την προµήθεια, αποθήκευση, διανοµή και επίβλεψη χρήσης 

των αναλώσιµων υλικών που χρησιµοποιούνται σε όλη τη διαδικασία εστίασης 

(π.χ. υλικά συσκευασίας, καθαριστικά, απολυµαντικά κ.λ.π.). 

11. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην προµήθεια, διανοµή και επίβλεψη χρήσης του 

αναλώσιµου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε όλη τη διαδικασία εστίασης ( π.χ. 

µαχαιροπήρουνα, πιάτα, κουτάλες σερβιρίσµατος κ.λ.π.). 

12. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εισήγηση προµήθειας, επισκευής ή 

αντικατάστασης του πάγιου εξοπλισµού που χρησιµοποιείται σε όλη την 

διαδικασία εστίασης (π.χ. βραστήρες, φούρνοι, ψυγεία, τροχήλατα µεταφοράς 

τροφίµων κ.λ.π.). 

13.  Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εκπαίδευση φοιτητών ∆ιαιτολογίας –∆ιατροφής. 

14. Να ελέγχεται αν συµφωνούν τα υπόλοιπα της αποθήκης µε τα πραγµατικά 

αποθέµατα που βρίσκονται στον χώρο της αποθήκης τροφίµων της υπηρεσίας. 

 

4.9 ∆ιαδικασίες Ελέγχου Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 

Η Νοσηλευτική είναι ανθρωπιστική επιστήµη αλλά και εξειδικευµένη τέχνη. Αποτελεί 

µία πολύπλοκη επιστηµονική δραστηριότητα η οποία απευθύνεται στον άνθρωπο, την 

οικογένεια και το κοινωνικό σύνολο σε όλες τις καταστάσεις υγείας και αρρώστιας και 

ασχολείται µε την καθηµερινή και λεπτοµερή φροντίδα των ατόµων, της οικογένειας και 

της κοινότητας για την πρόληψη, διατήρηση και αποκατάσταση της υγείας, σε όλο το 

φάσµα των φυσιολογικών βιοψυχοκοινωνικών λειτουργιών της. Η άσκηση της 

Νοσηλευτικής βασίζεται στην έρευνα και το ενδιαφέρον της εστιάζεται στη διατήρηση 

και προαγωγή της υγείας και πρόληψη της αρρώστιας στα άτοµα , τις οικογένειες και την 

κοινότητα. Προωθεί την αυτοφροντίδα, την ανεξαρτησία και τον σεβασµό της 
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προσωπικότητας των δικαιωµάτων των ανθρώπων ενώ συγχρόνως παρέχει επιµεληµένη 

επιστηµονική φροντίδα σε περιπτώσεις αρρώστιας. 

 Για τον έλεγχο της Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και σύµφωνα µε το καθηκοντολόγιο 

του νοσηλευτικού προσωπικού των Μονάδων Υγείας, διενεργούνται οι παρακάτω 

ελεγκτικές διαδικασίες (ΦΕΚ 79/19-1-2015): 

1. Να ελέγχεται αν εφαρµόζεται η νοσηλευτική διεργασία 

2. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη λήψη νοσηλευτικού ιστορικού. 

3. Να ελέγχεται αν διενεργείται κλινική εξέταση (επισκόπηση, ακρόαση, ψηλάφηση).  

4. Να ελέγχεται αν η νοσηλευτική διάγνωση γίνεται σύµφωνα µε την ισχύουσα διεθνή 

ταξινόµηση και τα ισχύοντα νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 

5. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον σχεδιασµό, στην εφαρµογή και στην αξιολόγηση της 

νοσηλευτική φροντίδας. 

6. Να ελέγχεται αν συµµετέχει στην διαλογή (triage) στο τµήµα επειγόντων 

περιστατικών (ΤΕΠ). 

7. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην πρόληψη και στον έλεγχο των ενδονοσοκοµειακών 

λοιµώξεων. 

8. Να ελέγχεται αν παρέχει ανακουφιστική-παρηγορητική φροντίδα. 

9. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την εκπαίδευση ασθενούς για αυτοφροντίδα και 

εκπαίδευση οικογενειακών µελών για την συνέχιση φροντίδας του ασθενούς στο 

σπίτι, για την συµµόρφωση µε τα θεραπευτικά πρωτόκολλα, τις επιπλοκές των 

νόσων, την αντιµετώπιση και φροντίδα αυτών. 

10. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην ενηµέρωση και εκπαίδευση της οικογένειας σε 

δικαιώµατα, υποχρεώσεις και διαθέσιµες υπηρεσίες που αφορούν στον ασθενή. 

11. Να ελέγχεται αν φροντίζει στην εφαρµογή τεχνικών αποκλιµάκωση της ένταση 

και διαχείρισης της ψυχοκινητικής διέγερσης. 

12. Να ελέγχεται αν φροντίζει στην προετοιµασία του ασθενή για την 

Ηλεκτροσπασµοθεραπεία (ΗΣΘ) και Συµµετοχή στην εφαρµογή της. 

13. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην αποµόνωση  , διαχείριση και δήλωση κρουσµάτων 

λοιµωδών-µεταδοτικών νοσηµάτων και οποιουδήποτε επικίνδυνου παράγοντα για 

τη δηµόσια υγεία. 

14. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην αξιολόγηση-αντιµετώπιση αναγκών υγείας ατόµων 

και  παραποµπή σε ειδικούς µέσω συστηµάτων τηλε-υγείας. 

15. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη λήψη ΗΚΓ. 
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16. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην πρόληψη επιπλοκών χρόνιου κλινοστατισµού µε 

µηχανικά µέσα και µε εφαρµογή ασκήσεων. 

17. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην περιποίηση και θεραπεία κατακλίσεων. 

18. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην περιποίηση στοµίας: γαστρονοµία, ειλεοστοµία, 

νηστιδοστοµία, κολοστοµία και εκπαίδευση του ασθενή. 

19. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιείται ο καθετηριασµός περιφερικών αγγείων και 

παρακέντηση Fistula από τους νοσηλευτές που εργάζονται στις Μονάδες 

Αιµοκάθαρσης µετά από σχετική εκπαίδευση. 

20. Να ελέγχεται αν µεριµνά στον καθετηριασµό ουροδόχου κύστης. 

21. Να ελέγχεται αν µεριµνά στη διασταύρωση οµάδας αίµατος από τους νοσηλευτές 

που υπηρετούν στα τµήµατα αιµοδοσίας. 

22. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην εξέταση αίµατος και ούρων για σάκχαρο και οξόνη 

µε χρήση stick. 

23. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιείται µέτρηση, καταγραφή, αξιολόγηση των 

Ζωτικών Σηµείων. 

24. Να ελέγχεται αν µεριµνά στην µέτρηση κεντρική φλεβικής πιέσεως. 

25. Να ελέγχεται αν φροντίζει για την µέτρηση και αξιολόγηση κορεσµού οξυγόνου. 

26. Να ελέγχεται αν εφαρµόζει κλασσικές θεραπείες πόνου, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

θεραπευτικά νοσηλευτικά πρωτόκολλα. 

27. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιεί βρογχική παροχέτευση. 

28. Να ελέγχεται αν πραγµατοποιεί ρινοτραχειακή αναρρόφηση µε καθετήρα. 

29. Να ελέγχεται αν αντιµετωπίζει τις µεταβολές της θερµοκρασίας του σώµατος. 

30. Να ελέγχεται αν περιποιείται τραύµατα και χειρουργικές τοµές. 

31. Να ελέγχεται αν βοηθούν στην κοπή ραµµάτων. 

32. Να ελέγχεται αν εκτελούν δοκιµασίες (ή τεστ) δερµοαντιδράσεων και αν 

χορηγούν αντιτετανικό ορό. 

33. Να ελέγχεται αν µεριµνούν στην επίδειξη σε ασθενή της χρήσης σπρέι, 

νεφελοποιητή, δοσοµετρική συσκευή εισπνοής ή συσκευή IPPB. 

34. Να ελέγχεται αν µεριµνούν στην εκπαίδευση του ψυχικά ασθενή και της 

οικογένειάς του στη συµµόρφωση µε τη φαρµακευτική αγωγή και θεραπεία. 

35. Να ελέγχεται αν χρησιµοποιείται ΚΑΡΠΑ, ηλεκτρική ανάταξη, αντιµετώπιση 

καταστάσεων shock και αν εφαρµόζον πρωτόκολλα για την αντιµετώπιση 

επειγουσών καταστάσεων. 



96 

 

36. Να ελέγχεται 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. 

37. Να ελέγχεται αν περιποιούνται τις τραχειοστοµίες – ενδοτραχειακούς σωλήνες- 

βρογχοαναρροφήσεις και αν εφαρµόζουν πρωτόκολλα για την αντιµετώπιση 

επειγουσών καταστάσεων. 

38. Να ελέγχεται αν προβαίνουν σε συµβουλευτική υποστήριξη ατόµου µε ψυχική 

διαταραχή και της οικογένειά του, από τους νοσηλευτές κατόχους ειδικότητας 

Νοσηλευτικής Ψυχικής Υγείας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ∆ΗΜΟΣΙΑΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 

 

5.1 Εισαγωγή 

 

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά φύλλα ελέγχου που έχουν συνταχθεί από 

τον εσωτερικό ελεγκτή µιας δηµόσιας Μονάδας Υγείας και στη συνέχεια οι προτάσεις 

στις οποίες καταλήγει στα πλαίσια της διενέργειας του εσωτερικού ελέγχου των 

σηµαντικότερων τµηµάτων της .Πρέπει να σηµειωθεί ότι η υπηρεσία «Α», η οποία µας 

παραχώρησε τα παρακάτω στοιχεία εσωτερικού ελέγχου, δεν διαθέτει σύµφωνα µε τον 

Ν.4025/11 εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας και για το λόγο αυτό οι περισσότερες 

υποδείξεις-συστάσεις του ελεγκτή επικεντρώνονται στην σύνταξή του. 

 

5.2 Έλεγχος – ∆ιακρίβωση ∆ιοικητικού Συµβουλίου - ∆ιοικητή 

 

Η Μονάδα Υγείας «Α» δεν διαθέτει Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας µε συνέπεια να 

µην προσδιορίζονται αναλυτικά οι ακριβής λειτουργίες ανά τµήµα, ούτε και τα ακριβή 

καθήκοντα του προσωπικού και των στελεχών της, ώστε η ∆ιοίκηση της να θέτει 

δικλείδες ασφαλείας που προστατεύουν την λειτουργία της. Η Γραµµατέας του ∆.Σ τηρεί 

αναλυτικό χειρόγραφο βιβλίο πρακτικών των συζητήσεων και αποφάσεων αλλά και 

ηλεκτρονικό αρχείο των αποφάσεων αριθµηµένων ανά ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Οι 

αποφάσεις γράφονται ορθά και κοινοποιούνται στους ενδιαφερόµενους µέσα σε εύλογο 

χρονικό διάστηµα. Όλες οι αποφάσεις αναρτώνται στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ. 

∆ιαπιστώσαµε ότι ο µεγαλύτερος αριθµός εισηγήσεων υποβάλλονται στην γραµµατεία 

δύο ηµέρες πριν την συνεδρίαση και αποστέλλονται στην συνέχεια στα µέλη του 

∆ιοικητικού Συµβουλίου προς ενηµέρωση. Στις συνεδριάσεις παρευρίσκονται συνήθως 

όλα τα µέλη του συµβουλίου, ιδιαίτερα όταν πρόκειται να συζητηθούν σηµαντικά θέµατα 

του οργανισµού. Σε περίπτωση απουσίας του ∆ιοικητή ορθά αναπληρώνεται από τον 

Αναπληρωτή ∆ιοικητή. 
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Στις 9/6/2017 συνήλθε σε συνεδρίαση η επιτροπή ελέγχου σχετικά µε τις µηνιαίες 

εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου που έχουν υποβληθεί από τον εσωτερικό ελεγκτή και 

αφορούν στην περίοδο από 18-7-2015 έως 17-2-2016. Η έγκρισή τους από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο γίνεται περίπου 1,5 χρόνο µετά την διενέργεια του ελέγχου. 

Προτάσεις ελέγχου 

Μετά τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συνίσταται αρχικά η σύνταξη Εσωτερικού 

Κανονισµού Λειτουργίας µε αναλυτική αποτύπωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας 

των τµηµάτων. Οι εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου προτείνεται να υποβάλλονται άµεσα 

προς αξιολόγηση από την επιτροπή ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αυτό θα έχει ως 

αποτέλεσµα να ενηµερώνονται άµεσα τα αρµόδια όργανα της υπηρεσίας και να 

λαµβάνονται έγκαιρα οι απαραίτητες αποφάσεις για την σωστή λειτουργία της. 

 

5.3 Έλεγχος – ∆ιακρίβωση Τµήµατος ∆ιαχείρισης Προσωπικού 

 

Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο εν λόγω τµήµα διαπιστώθηκε 

αρχικά ότι, η παρακολούθηση του ωραρίου των υπαλλήλων της υπηρεσίας «Α» 

πραγµατοποιείται µέσω ηλεκτρονικής συµπλήρωσης µηχανογραφηµένου εντύπου 

«κατάσταση παρουσιών», χωρίς να υπάρχει ηλεκτρονικό σύστηµα επίβλεψης των ωρών 

προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων µέσω ατοµικών καρτών. Ο κάθε 

προϊστάµενος είναι υπεύθυνος για την συµπλήρωση των παρουσιών του τµήµατος του. Η 

καταχώρηση αφορά την ώρα προσέλευσης και όχι την ώρα αποχώρησης. Αξίζει να 

σηµειωθεί ότι δεν υφίσταται έλεγχος των καταχωρήσεων των προϊσταµένων, των 

υποδιευθυντών και των διευθυντών από ιεραρχικά ανώτατο όργανο. Αναφορικά µε τη 

Νοσηλευτική Υπηρεσία η ανωτέρω διαδικασία δεν πραγµατοποιείται σε καθηµερινή 

βάση αλλά σε µηνιαία. Όσον αφορά το ιατρικό προσωπικό δεν υπάρχει  παρακολούθηση 

του ωραρίου του. 

 Επιπλέον προέκυψε ότι δεν υφίσταται διαδικασία κατάρτισης ετήσιου 

προγραµµατισµού αδειών του προσωπικού από τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις του 

οργανισµού, µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται η κάλυψη των ετήσιων κανονικών 

αδειών κατά τη διάρκεια του έτους και να παρατηρούνται περιπτώσεις υπαλλήλων µε 

αυξηµένα υπόλοιπα κατά το τέλος της χρήσης. Συγκεκριµένα, δεν υφίσταται διαδικασία 

µέσω της οποίας στις αρχές κάθε έτους να πραγµατοποιείται προγραµµατισµός των 

αδειών για το σύνολο των υπαλλήλων από τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις σύµφωνα µε τις 
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ανάγκες της κάθε µίας. Από την επισκόπηση στην κατάσταση µε τα υπόλοιπα των 

αδειών των υπαλλήλων διαπιστώθηκε ότι 384 υπάλληλοι δεν έχουν εξαντλήσει το 

υπόλοιπό τους έως την ηµεροµηνία που όριζε απόφαση του ∆ιοικητή έως 30/4/2017. Σε 

αυτό το σηµείο θα πρέπει να σηµειωθεί ότι δεν υφίσταται έγκαιρη µέριµνα του Τµήµατος 

Προσωπικού για την ενηµέρωση σε τακτική βάση του προσωπικού σχετικά µε το 

υπόλοιπο της κανονικής αδείας που υπολείπεται µέσω έγγραφου εντύπου. Αναφορικά µε 

τη διαδικασία λήψης κανονικής άδειας πραγµατοποιείται, χωρίς να προηγείται κατάθεση 

σχετικού αιτήµατος στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας. 

∆ιαπιστώθηκε ότι όσον αφορά τα νυχτερινά-εξαιρέσιµα και υπερωρίες µόνιµου 

και λοιπού προσωπικού καθώς και για τις εφηµερίες ιατρικού προσωπικού υπάρχουν οι 

σχετικές εγκρίσεις από τα αρµόδια όργανα, οι οποίες αναρτούνται στο πρόγραµµα 

∆ιαύγεια και συνοδεύουν τα προγράµµατα των πρόσθετων αµοιβών στην Υπηρεσία 

Επιτρόπου µαζί µε τις µισθοδοτικές καταστάσεις που συντάσσει το γραφείο µισθοδοσίας. 

Τηρείται ορθά αρχείο µε τους φακέλους του προσωπικού το οποίο και ενηµερώνεται 

καθηµερινά µετά την έκδοση αποφάσεων, που αφορούν τη χορήγηση κλιµακίων, 

οικογενειακής παροχής κ.α. καθώς και περικοπής των αντίστοιχων αποδοχών. Μετά από 

έλεγχο ενός τυχαίου δείγµατος 50 υπαλλήλων διαπιστώθηκε ότι εκδίδονται έγκαιρα οι 

αποφάσεις για τις  µετακινήσεις, τις αποσπάσεις και τις µετατάξεις τους, οι οποίες 

κοινοποιούνται στο γραφείο µισθοδοσίας για την τακτοποίηση των αποδοχών τους. 

Επίσης διαπιστώθηκε ότι εκδίδονται µέσα στο χρονικό διάστηµα που ορίζει η ισχύουσα 

νοµοθεσία, πιστοποιητικά υπηρεσιακών µεταβολών µετά από αντίστοιχη αίτηση των 

υπαλλήλων. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι οι ενεργοί µόνιµοι υπάλληλοι της υπηρεσίας «Α» 

ανέρχονται στις 31-6-2017 σε 1437 άτοµα, αριθµός ο οποίος συµφωνεί και µε τα 

στοιχεία που καταχωρούνται στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και Επιχειρηµατικής Ευφυΐας (BI 

forms).  

Προτάσεις 

Από την διενέργεια ελέγχου στο Τµήµα Προσωπικού, προτείνεται η υιοθέτηση 

ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης των ωρών προσέλευσης και αποχώρησης 

των υπαλλήλων. Συνίσταται η τεκµηριωµένη και ολοκληρωµένη παρακολούθηση του 

ωραρίου του συνόλου των υπηρεσιών του οργανισµού συµπεριλαµβανοµένης και της 

ιατρικής υπηρεσίας. 

 Συνίστανται ο ετήσιος προγραµµατισµός των αδειών του προσωπικού από τις 

επιµέρους ∆ιευθύνσεις και η όσο το δυνατόν µεγαλύτερη τήρησή του. Ο 
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προγραµµατισµός θα πρέπει να αποστέλλεται έγκαιρα στο Τµήµα Ανθρώπινου 

∆υναµικού στις αρχές της χρήσης, προκειµένου να λαµβάνει τις απαιτούµενες εγκρίσεις. 

Στο σηµείο αυτό είναι σηµαντικό να αναφερθεί ότι θα πρέπει να τηρείται ο 

εργατοϋπαλληλικός κώδικας, σε συνδυασµό µε την υποχρεωτική λήψη των αδειών εντός 

του έτους. Η άδεια θα πρέπει να µεταφέρεται στην επόµενη χρήση µόνο στις περιπτώσεις 

εκείνες που για σοβαρούς υπηρεσιακούς λόγους δεν µπορεί να ληφθεί µέσα στο τρέχον 

έτος, µε απαραίτητη προϋπόθεση να υφίσταται επαρκώς αιτιολογηµένη έγγραφη άρνηση 

της υπηρεσίας κατόπιν σχετικού αιτήµατος του δικαιούχου.  

 

5.4 Έλεγχος – ∆ιακρίβωση Γραφείου Μισθοδοσίας 

 

Από τις ελεγκτικές διαδικασίες που ακολουθήθηκαν στο Γραφείο Μισθοδοσίας σε ένα 

τυχαίο δείγµα  50 υπαλλήλων, διαπιστώθηκε συµφωνία της έκδοσης µισθοδοσίας µε τα 

στοιχεία των ατοµικών φακέλων που τηρούνται στο τµήµα προσωπικού. Ελέχθησαν 

αναλυτικά τα µισθολογικά κλιµάκια, τα επιδόµατα θέσης ευθύνης, οικογενειακής 

παροχής και επιδόµατος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Από τους 1437 µόνιµους 

υπαλλήλους, ορθά µισθοδοτήθηκαν 1305 άτοµα στην µισθοδοσία Ιουνίου 2017. Η 

διαφορά που προκύπτει αφορά προσωπικό που είναι µετακινηµένο ή αποσπασµένο σε 

άλλες υπηρεσίες. Η τακτική µισθοδοσία των υπαλλήλων υπολογίζεται ορθά µε βάση την 

ισχύουσα εργατική και φορολογική νοµοθεσία.  Από τα σύνολα των καταστάσεων 

µισθοδοσίας Ιουνίου 2017 υπάρχει απόλυτη συµφωνία  µε τα στοιχεία που 

καταχωρήθηκαν από τον αρµόδιο υπάλληλο στο Σύστηµα ∆ιαχείρισης και 

Επιχειρηµατικής  Ευφυΐας. (BI forms -πίνακας 17 και 18). 

 Ο υπολογισµός των πρόσθετων αµοιβών του προσωπικού γίνεται µε βάση τα 

προγράµµατα που έχουν καταχωρηθεί από τον προϊστάµενο κάθε τµήµατος. Τα εν λόγω 

προγράµµατα καταθέτονται σε έντυπη µορφή υπογεγραµµένα από κάθε υπάλληλο στο 

τµήµα προσωπικού, τα οποία στη συνέχεια αποστέλλονται µαζί µε τις µισθοδοτικές 

καταστάσεις στην Υπηρεσία Παρέδρου για έλεγχο. 

 Η αποστολή αρχείων µισθοδοσίας στην Ενιαία Αρχή Πληρωµής γίνεται έγκαιρα 

έως στις ηµεροµηνίες που υποδεικνύει κάθε µήνα η αρµόδια ανωτέρω αρχή καθώς και η 

αποστολή στο Υπουργείο Υγείας της Συγκεντρωτικής Κατάστασης Μισθοδοσίας ανά 

ΚΑΕ. Μετά από έλεγχο των αρχείων διαπιστώσαµε ότι η Ενιαία Αρχή Πληρωµής 
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αποδίδει ορθά τις κρατήσεις στα διάφορα ταµεία στο τέλος κάθε µήνα. Επιπλέον στη 

καρτέλα της υπηρεσίας στο ΙΚΑ διαπιστώθηκε η µηνιαία υποβολή των Α.Π.∆. µέσα στα 

χρονικά όρια που ορίζει το ΙΚΑ.   

 Μετά από πληροφόρηση σχετικά µε τις δυνατότητες του προγράµµατος του 

Γραφείου Προσωπικού και Μισθοδοσίας διαπιστώθηκε η δυνατότητα των υπαλλήλων 

του Γραφείου Μισθοδοσίας να µπορούν να καταχωρούν αλλά και να τροποποιούν 

στοιχεία του Γραφείου Προσωπικού, µε αποτέλεσµα πολλές φορές να αντλούνται λάθος 

πληροφορίες από τα εν λόγω γραφεία όσον αφορά τον αριθµό του προσωπικού, το 

µισθολογικό κλιµάκιο κ.α. 

Προτάσεις  

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο Γραφείο Μισθοδοσίας συνίσταται η ενίσχυση 

του εν λόγω γραφείου µε επιπλέον προσωπικό, επειδή όλες σχεδόν οι εργασίες 

απαιτούνται να πραγµατοποιούνται σε συγκεκριµένες ηµεροµηνίες: ο υπολογισµός της 

µισθοδοσίας, η αποστολή των αρχείων στην ΕΑΠ (έως τις 20 περίπου κάθε µήνα) αλλά 

και η αποστολή της ΑΠ∆ (στο τέλος κάθε µήνα). Επιπλέον, η αρµόδια εταιρία 

υποστήριξης του µηχανογραφικού προγράµµατος του Νοσοκοµείου, θα πρέπει να 

µεριµνήσει στον διαχωρισµό των πεδίων που πρέπει να καταχωρεί κάθε τµήµα προς 

αποφυγή τυχών λαθών. 

 

5.5 Έλεγχος –∆ιακρίβωση Τµήµατος ∆ιατροφής 

 

Έγινε καταγραφή των διαδικασιών διακίνησης υλικών και τροφίµων του τµήµατος. Σε 

δειγµατοληπτικό έλεγχο στην αποθήκη τροφίµων καταµετρήθηκαν µέρος των 

αποθεµάτων και βρέθηκαν τα παρακάτω: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ 

∆ΙΑΦΟΡΑ 

61050070001 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΧΤΡΑ 

ΠΑΡΘ. 5Λ. 

720 664 +56 

61050070014 ΕΛΑΙΟΛΑ∆Ο ΕΧΤΡΑ 

ΠΑΡΘ. 1Λ 

506 556 -50 

61050120003 ΚΟΜΠΟΣΤΕΣ 5Κ. 245 225 +20 

61050020010 ΜΑΚΑΡΟΝΙΑ ΒΙ∆ΕΣ 125 118,5 +6,5 

61040020011 ΠΑΝΤΖΑΡΙΑ 5Κ. 950 970 -20 

61040020030 ΠΙΠΕΡΙΕΣ 

ΦΛΩΡΙΝΗΣ 5Κ. 

690 715 -25 
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61050010006 ΡΥΖΙ ΜΠΛΟΥ 

ΜΠΕΛΑ 

145 133,70 +11,3 

 

Όπως φαίνεται εντοπίστηκαν διαφορές (θετικές ή αρνητικές) σε όλα τα είδη που 

καταµετρήθηκαν. Η στήλη «Ποσότητα Λογιστική» αναφέρεται στο υπόλοιπο 

αποθεµάτων όπως εµφανίζεται στο σύστηµα µηχανοργάνωσης. Να προσθέσουµε όµως, 

ότι κατά την διάρκεια του ελέγχου ήταν ακόµη σε µετάβαση το νέο πρόγραµµα 

διαχείρισης αποθήκης και οι υπάλληλοι δεν ήταν καλά εξοικειωµένοι µ’ αυτό. 

Προτάσεις Ελέγχου 

Με βάση τον έλεγχο που διενεργήθηκε, συνίσταται καλύτερη παρακολούθηση των 

αποθεµάτων µε άµεση βελτίωση του προγράµµατος και επιπλέον εκπαίδευση του 

προσωπικού της αποθήκης τροφίµων στο χειρισµό του λογισµικού.  

 

5.6 Έλεγχος – ∆ιακρίβωση Οικονοµικού Τµήµατος 

 

Σύµφωνα µε τα οικονοµικά στοιχεία που µας έγιναν γνωστά κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου, οι εκκρεµείς οφειλές της υπηρεσίας «Α» κατά τις 30 Νοεµβρίου 2016 

ανέρχονταν στο ποσό των 36.926.452,46€ παρουσιάζοντας σηµαντική µείωση της 

τάξεως του 7,68 % σε σχέση µε τον προηγούµενο µήνα. Οι εκκρεµείς οφειλές της για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών ανέρχονταν στο ποσό των 

29.095.857,74€ παρουσιάζοντας µικρή αύξηση της τάξεως του 0,54% σε σχέση µε τον 

προηγούµενο µήνα. Τέλος παρατηρείται ότι οι εκκρεµείς οφειλές για χρονικό διάστηµα 

µεγαλύτερο των ενενήντα (90) ηµερών αποτελούν το 78,79% των συνολικών εκκρεµών 

οφειλών. Αναλυτικά τα στοιχεία έχουν ως εξής: 

 ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 36.926.452,46 -7,68% 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ 

39.999.712,67  

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 29.095.857,74 0,54% 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΜΗΝΑ 

28.940.889,88  

ΠΟΣΟΣΤΟ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ 

ΟΦΕΙΛΩΝ 

 78,79% 
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 Σύµφωνα µε τα στοιχεία που αντλήθηκαν από τους σχετικούς πίνακες του Bi 

Forms οι εκκρεµείς υποχρεώσεις και οι ληξιπρόθεσµες οφειλές άνω των 90 ηµερών του 

Νοσοκοµείου διαµορφώθηκαν ως εξής για το διάστηµα από 1/1/2016 έως 31/11/2016 : 

ΜΗΝΕΣ ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΚΚΡΕΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩ

Ν 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΕΚΚΡΕΜΩΝ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝ

Ο ΜΗΝΑ 

ΜΕΤΑΒΟΛΗ 

ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩ

Ν ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ 

ΤΟΝ 

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ 

ΜΗΝΑ 

Ιανουάριος 43.140.166,43€ 31.524.259,57€ - - 

Φεβρουάριο

ς  

45.877.141,50€ 33.956.213,61€ 6,34% 7,71% 

Μάρτιος 47.256.381,00€ 35.868.599,92€ 3,01% 5,63% 

Απρίλιος 44.005.413,91€ 33.018.967,37€ -6,88% -7,94% 

Μάιος 44.477.052,15€ 34.106.522,20€ 1,07% 3,29% 

Ιούνιος 45.862.097,86€ 35.825.633,92€ 3,11% 5,04% 

Ιούλιος 46.378.186,74€ 36.078.658,42€ 1,13% 0,71% 

Αύγουστος 37.812.889,58€ 25.309.889,08€ -18,47% -29,85% 

Σεπτέµβριος 37.809.136,25€ 25.527.129,04€ -0,01% 0,86% 

Οκτώβριος 39.999.712,67€ 29.095.857,74€ 5,79% 13,98% 

Νοέµβριος 36.926.452,46€ 26.373.121,19€ -7,68% -9,36% 

 

Όπως παρατηρείται στον παραπάνω πίνακα τόσο το σύνολο των εκκρεµών 

υποχρεώσεων όσο και των ληξιπρόθεσµων οφειλών παρουσίασε σηµαντική καθοδική 

τάση κατά το µήνα Αύγουστο, η οποία οφείλεται στην επιχορήγηση που έλαβε η 

υπηρεσία. Στην συνέχεια κατά το µήνα Οκτώβριο παρατηρήθηκε αύξηση της τάξεως του 

5,79% στις εκκρεµείς οφειλές και 13,98% στις ληξιπρόθεσµες. Τέλος , κατά το µήνα 

Νοέµβριο η υπηρεσία µείωσε σε σηµαντικό ποσοστό τόσο τις συνολικές οφειλές (7,68%) 

όσο και τις ληξιπρόθεσµες υποχρεώσεις του (9,36%). 

Κατά τη διάρκεια των ελεγκτικών διαδικασιών, αναφορικά µε την εφαρµογή του 

διπλογραφικού συστήµατος της Γενικής Λογιστικής, του ∆ηµόσιου Λογιστικού και της 

Αναλυτικής Λογιστικής και κατόπιν επικοινωνίας µε τον Υποδιευθυντή Οικονοµικού 

διαπιστώθηκε πως η Γενική Λογιστική λειτουργεί ορθά και ενηµερώνεται αυτόµατα 

καθώς υπάρχει σχετική γέφυρα µε το ∆ηµόσιο Λογιστικό. Η αναλυτική Λογιστική , 

παρότι υφίσταται διασύνδεση µε το ∆ηµόσιο Λογιστικό και τη Γενική Λογιστική µέσω 

σχετικής γέφυρας λειτουργεί σε πρώιµο στάδιο. 

Προτάσεις 

Μετά τον ανωτέρω έλεγχο, συστήνεται η υπηρεσία να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες 

ώστε να µειωθούν περαιτέρω (όσο είναι δυνατό και σύµφωνα µε τις µηνιαίες κρατικές 

επιχορηγήσεις που λαµβάνει) οι ληξιπρόθεσµές οφειλές της, προκειµένου να 
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αποφευχθούν πιθανές νοµικές ενέργειες εναντίον της, οι οποίες ενδέχεται να επιφέρουν 

καταδικαστικές αποφάσεις και επιπρόσθετα κόστη. Προτείνεται να παρθούν σχετικές 

αποφάσεις πιθανών διακανονισµών µε τους προµηθευτές προς αποφυγή επιβολής 

προστίµων και τόκων υπερηµερίας. Επιπλέον συνιστάται η συνεργασία του οργανισµού 

µε την εταιρία λογιστικής υποστήριξης αρµόδια για την εφαρµογή της αναλυτικής 

λογιστικής και την αντίστοιχη εταιρία πληροφορικής υποστήριξης, προκειµένου να 

διενεργηθούν οι απαραίτητες παραµετροποιήσεις, ώστε να είναι δυνατή η ορθή τήρηση 

της εφαρµογής, να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόµενα προβλήµατα κατά τη λειτουργία και 

να είναι εφικτή η κοστολόγηση σε επίπεδο ΚΕΝ. Με την εφαρµογή της αναλυτικής 

λογιστικής θα υφίσταται η δυνατότητα παρακολούθησης των αποθεµάτων και των 

αναλώσεων να κέντρο κόστους, ενισχύοντας τον ελεγκτικό µηχανισµό και δίνοντας τη 

δυνατότητα για περαιτέρω ενέργειες µείωσης κόστους. 

 

5.7 Έλεγχος – ∆ιακρίβωση Ταµείου 

 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στον οργανισµό «Α» διαπιστώθηκε η ύπαρξη ενός 

κεντρικού ταµείου που περιλαµβάνει τα έσοδα του νοσοκοµείου, είτε µέσω τραπεζικών 

λογαριασµών είτε µε απευθείας πληρωµή από έσοδα της Γραµµατείας Εξωτερικών 

Ιατρείων (παρακλινικές εξετάσεις ) και του Γραφείου Κίνησης – Γραφείο Νοσηλίων. 

Στις 31-12-2016 διατηρούσε πάγια προκαταβολή ύψους 7.336,76€ για την κάλυψη 

τρεχουσών δαπανών.. 

 Κατά την καταµέτρηση των χρηµατικών διαθεσίµων του ταµείου στις 27-1-2017 

που διενεργήθηκε µε την παρουσία του ταµία του νοσοκοµείου διαπιστώθηκε υπόλοιπο 

13.245,36€, το οποίο συµφωνήθηκε ακριβώς µε το λογιστικό, µετά από αντιπαράθεση 

του πραγµατικού υπολοίπου µε το συστηµατικό. 

 Στην διάρκεια του ελέγχου διενεργήθηκε αντιπαραβολή των τραπεζικών extrait 

(31-12-2016) µε τους αντίστοιχους λογαριασµούς της Γενικής Λογιστικής και το βιβλίο 

ταµείου (πρωτόκολλο κλεισίµατος ) που διατηρείται στο ταµείο. ∆εν διαπιστώθηκε 

διαφορά µεταξύ της Γενικής Λογιστικής και των τραπεζικών extrait. 

Οι αρµοδιότητες του ταµία έχουν να κάνουν µόνο µε ότι αφορά πληρωµές, έκδοση 

τραπεζικών επιταγών κ.α. και δεν ασχολείται µε αρµοδιότητες άλλων γραφείων. Το 

κλείσιµο του ταµείου γίνεται στο τέλους κάθε µήνα από την Προϊσταµένη Οικονοµικού 
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Τµήµατος χωρίς να έχει παρατηρηθεί κάποιο έλλειµµα έως σήµερα. Επίσης η συµφωνία 

των υπολοίπων των λογαριασµών στις τράπεζες επιβεβαιώνεται µέσω των extrait από τον 

Υποδιευθυντή Οικονοµικής Υπηρεσίας. Τα χρήµατα (εισπράξεις Εξωτερικών Ιατρείων, 

Πάγια προκαταβολή) φυλάσσονται σε χρηµατοκιβώτιο εντός του χώρου του ταµείου. Ο 

συγκεκριµένος χώρος διαθέτει κλειστό κύκλωµα παρακολούθησης.  

Κατά τις ελεγκτικές διεργασίες που ακολουθήθηκαν αναφορικά µε τη εξέταση 

των εσόδων του οργανισµού από τα εξωτερικά ιατρεία, διαπιστώθηκε συµφωνία µεταξύ 

της κατάστασης των ΑΠΥ που εκδόθηκαν ανά ηµέρα από τη Γραµµατεία Εξωτερικών 

Ιατρείων και των γραµµατίων είσπραξης, από την  εφαρµογή του ∆ηµόσιου Λογιστικού 

κατά την χρήση 2016. Επιπλέον υπήρξε συµφωνία µεταξύ της κατάστασης των 

γραµµατίων είσπραξης και την εφαρµογή του ∆ηµόσιου Λογιστικού και της καρτέλας 

του λογαριασµό γενικής λογιστική 73.04.01.0000 κατά την χρήση 2016. Επίσης, κατά 

τον δειγµατοληπτικό έλεγχο των γραµµατίων είσπραξης του ∆εκεµβρίου 2016 και σε 

αντιπαραβολή µε τις καταθέσεις που διενεργήθηκαν στον τραπεζικό λογαριασµό 

ταµειακής διαχείρισης µέσω των τραπεζικών extrait, δεν προέκυψε καµία διαφορά.  

Προτάσεις  

Μετά τον παραπάνω έλεγχο του Ταµείου, συνίσταται οι καταθέσεις των χρηµατικών 

διαθεσίµων να πραγµατοποιούνται σε όσο το δυνατόν πιο τακτική βάση (καθηµερινή αν 

είναι εφικτό) και να οριστούν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τα ανώτατα όρια 

χρηµατικών διαθεσίµων που πρέπει να παραµένουν στο ταµείο. Στα πλαίσια της ορθής 

παρακολούθησης όλων των πηγών εσόδων και της καταχώρησής τους, τόσο στο δηµόσιο 

λογιστικό, όσο και στην γενική λογιστική προτείνεται η κατάλληλη παραµετροποίηση 

των παραπάνω συστηµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης report, µε την 

εµφάνιση της ηµεροµηνίας αναφοράς (καταχώρησης) εκτός από την ηµεροµηνία 

εγγραφής, καθώς και του αντίστοιχου χρήστη του προγράµµατος, προς αποφυγή 

ασυνήθιστων εγγραφών από µη εγκεκριµένους χρήστες. Συνίσταται η δηµιουργία 

κατάλληλης γέφυρας µε σκοπό την συστηµατική αντιστοίχηση ΑΠΥ και των 

γραµµατίων είσπραξης.  

 

5.8 Έλεγχος-∆ιακρίβωση Φαρµακείου 

Κατά τον έλεγχο που διενεργήθηκε στο φαρµακείο του οργανισµού «Α», σε τυχαίο 

δείγµα αποθεµάτων φαρµάκων προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία: 
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α/α περιγραφή Ηµερ.λήξης Ποσότητα 

απογραφής 

Ποσότητα 

συστήµατος 

∆ιαφορά 

1 ENDOXN 500MG 1/2018 170 170 0 

2 HOLOXAN 2G 2/2019 11 11 0 

3 ALOXI 11/2019 145 145 0 

4 CARBOPLAN 450MG 5/2017 74 74 0 

5 ALDACTONE 100MG 6/2019 27 29 +2 

6 ACCUPRON 5MG 12/2017 27 27 0 

7 CLARIPEN 250MG 5/2017 15 15 0 

8 DIPEN 120MG 2/2018 21 21 0 

9 DIPEN 60MG 4/2018 13 13 0 

10 ISOFEDIL 400MG 10/2017 24 27 +3 

 

Οι µικρές διαφορές που παρουσιάστηκαν σε δύο από τα είδη, οφείλονται κατά 

την ∆ιευθύντρια του Φαρµακείου στις χορηγήσεις φαρµάκων που γίνονται καθηµερινά 

προς τους άπορους. Στο τέλος κάθε µήνα γίνεται έλεγχος των χορηγήσεων και διόρθωση 

σε τυχόν παραλήψεις. 

Τα σκευάσµατα βρέθηκαν τοποθετηµένα µε τάξη και υπήρχε χειρόγραφο 

τετράδιο µε τις εισαγωγές των φαρµάκων και µε τις ηµεροµηνίες λήξης. Σχετικά µε την 

διαδικασία απόσυρσης/καταστροφής φαρµάκων, παραδόθηκε από την ∆ιευθύντρια 

πρακτικό καταγραφής ληγµένων φαρµάκων µε ηµεροµηνία 31/12/2015 µε 

13σκευάσµατα (ΙΦΕΤ και ανοιχτές συσκευασίες) συνολικού κόστους 1.308,53€. Επίσης, 

υπήρχε πρακτικό ∆ιοικητικού Συµβουλίου 30/3/2016 για διαγραφή των ληγµένων 

φαρµάκων. 

Το Φαρµακείο δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας. 

Με βάση τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων και λοιπά στοιχεία για το κόστος 

χορηγήσεων που δόθηκαν από το λογιστήριο, το συνολικό κόστος των χορηγήσεων ετών 

2015-2016 είναι το παρακάτω: 

2015 

Φάρµακα Υγειονοµικό Αναλώσιµο Αντιδραστήρια Τρόφιµα Καθαριότητα Αέρια Ιµατισµός Συνολικό 

Κόστος 

Χορηγήσεων 

18.095.8

32 

20.494.031 595.760 3.934.518 983.73

0 

238.281 554.38

6 

91.849 44.988.387 

40,22% 45,55% 1,32% 8,75% 2,19% 0,53% 1,23% 0,20%  
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2016 

Φάρµακα Υγειονοµικό Αναλώσιµο Αντιδραστήρια Τρόφιµα Καθαριότητα Αέρια Ιµατισµός Συνολικό 

Κόστος 

Χορηγήσεων 

15.795.0

40 

19.595.976 682.118 3.966.103 882.03

4 

211.156 694.48

4 

95.845 41.862.755 

37,73% 46,67% 1,63% 9,47% 2,11% 0,50% 1,66% 0,23%  

Παρατηρείται µείωση του κόστους κατά 3.125εκ.€, ποσοστό 6,95%. 

Προτάσεις 

Μετά τον παραπάνω έλεγχο, επιβάλλεται αρχικά το Φαρµακείο να αποκτήσει άδεια 

λειτουργίας. Επίσης, συνίσταται καλύτερος προγραµµατισµός παραγγελιών φαρµάκων 

ανάλογα µε τις ανάγκες των ασθενών ώστε να αποφευχθούν τα µεγάλα αποθέµατα και οι 

καταστροφές τους. 

 

5.9 Έλεγχος-∆ιακρίβωση Τµήµατος Προµηθειών-Αποθήκης 

Υγειονοµικού Υλικού 

 

Στη διάρκεια του ελέγχου που διενεργήθηκε στο ανωτέρω τµήµα, επιλέχθηκαν τυχαία οι 

δύο παρακάτω διαγωνισµοί, οι οποίοι ολοκληρώθηκαν εντός του 2016: 

• «Προµήθεια συσκευών οξυγονοθεραπείας και υποβοήθησης της αναπνοής» µε 

Αρ.∆ιακ. 16/2013 

• «Ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ανάδοχο για τις ανάγκες των ενιαίων και 

αυτοτελών Ν.Π.∆.∆.» µε Αρ. Επαναληπτικής ∆ιακ.14/2013 

Από τον έλεγχο τους διαπιστώθηκε η ορθή τήρηση των κανόνων δηµοσιότητας και η 

νοµότυπη διενέργεια τους. Επίσης υφίσταται τεκµηριωµένη διαδικασία παρακολούθησης 

σχετικά µε τους διαγωνισµού ΠΠΥΦΥ (Πρόγραµµα Προµηθειών Υπηρεσιών Φαρµάκων 

Υγείας) που βρίσκονται σε εξέλιξη καθώς και εξαγωγή και κοινοποίηση της εν λόγω 

πληροφορίας µέσω αναφοράς (report). Αποστέλλεται αναφορά όπως προβλέπεται σε 

µηνιαία βάση στην αρµόδια ΥΠΕ. Πιο συγκεκριµένα η τελευταία σχετική αναφορά 

απεστάλη το µήνα Φεβρουάριο του 2017 προς την αρµόδια Υγειονοµική Περιφέρεια και 

αφορούσε την πορεία διαγωνισµών του ΠΠΥΦΥ 2014. Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να 

τονιστεί ότι όλη η διαδικασία επιδέχεται βελτιώσεις αναφορικά µε την πληρότητα 

πληροφόρησης καθώς δεν περιλαµβάνονται στοιχεία όπως χρονοδιαγράµµατα, δείκτες 

αποδοτικότητας κ.α. µε σκοπό την πληρέστερη δυνατή παρακολούθηση της 
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αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας του Τµήµατος στο έργα της διενέργειας 

των διαγωνισµών.  

Από το ΠΠΥΦΥ 2014 αναφορικά µε τους διαγωνισµούς που φορέας διενέργειας 

είναι η Μονάδα Υγείας «Α» διαπιστώθηκαν τα εξής: 

• 2 διαγωνισµοί βρίσκονται στο στάδιο της δηµοσίευσης τους και αναµένεται η 

ολοκλήρωσή τους 

• 25 διαγωνισµοί βρίσκονται στο στάδιο της σύνταξης των τεχνικών 

προδιαγραφών. 

Στο σηµείο αυτό θα πρέπει να σηµειωθεί ότι στον οργανισµό «Α» 

πραγµατοποιείται πλήθος προµηθειών µέσω της εξωσυµβατικής διαδικασίας. 

Συγκεκριµένα σύµφωνα µε τα στοιχεία που λάβαµε για τη χρήση 2016 µόλις το 4,4% 

των τιµολογίων προέρχεται από συµβάσεις ενώ το υπόλοιπο 95,6% προέρχεται από 

εξωσυµβατικές παραγγελίες. Το εν λόγω µέγεθος κρίνεται ιδιαίτερα σηµαντικό και 

αποτελεί τροχοπέδη στην οµαλή λειτουργία του οργανισµού καθώς δύναται να οδηγήσει 

σε καθυστερήσεις παραλαβής των παραγγελιών, καθώς επίσης να αποδυναµώσει και τη 

διαπραγµατευτική δύναµη του ιδρύµατος µη επιτρέποντας την επίτευξη πιο κερδοφόρων 

συνεργασιών. Επιπλέον παρατηρήθηκαν καθυστερήσεις στην διαδικασία ολοκλήρωσης 

των εξωσυµβατικών παραγγελιών. Σε αρκετές περιπτώσεις προµηθειών κάτω των 1.000€ 

δεν συγκροτείται επιτροπή αξιολόγησης. Αντίθετα η αξιολόγηση διενεργείται από τον 

∆ιευθυντή Τµήµατος/Κλινικής που έκανε το αίτηµα για προµήθεια. Πρέπει επίσης να 

προσθέσουµε ότι προσφορές που υποβάλλονται κατά τη διάρκεια της εν λόγω 

διαδικασίας δεν είναι κλειστές στο σύνολό τους καθώς οι εταιρείες τις αποστέλλουν 

µέσω φαξ. Οι προσφορές αυτές δεν λαµβάνουν σχετικό πρωτόκολλο και η οποία 

τεκµηρίωση βασίζεται στις αναφορές/εκτυπώσεις της συσκευής φαξ. 

Παρατηρούνται καθυστερήσεις στην ανάρτηση των συµφωνητικών (συµβάσεων) 

στου ΚΗ∆ΜΗΣ (µεσοσταθµικά 10ηµέρες). Όπως ενηµερωθήκαµε από τους υπαλλήλους, 

το µηχανογραφικό πρόγραµµα του Τµήµατος Προµηθειών δεν είναι ιδιαίτερα 

λειτουργικό (σηµαντικές καθυστερήσεις στις εργασίες ρουτίνας, όπως στην µετατροπή 

αιτηµάτων σε παραγγελίες και στο µετασχηµατισµό των παραγγελιών σε πρωτόκολλα  

παραλαβής) καθώς εµφανίζει πλήθος νεκρών χρόνων µε αποτέλεσµα να καθυστερεί 

σηµαντικά η εργασία τους. 

Για την αναπλήρωση των αποθεµάτων (συµβατικά και εξωσυµβατικά υλικά) 

συντάσσεται το έντυπο «Αίτηση προµήθειας από τµήµα» προς το τµήµα προµηθειών. Το 

τµήµα προµηθειών µετά την παραλαβή του αιτήµατος αποστέλλει την παραγγελία στον 
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προµηθευτή (∆ελτίο Παραγγελίας) µε κοινοποίηση προς την αποθήκη. Ακολουθεί η 

παραλαβή των υλικών στο χώρο της αποθήκης. Σχετικά µε την κωδικοποίηση των 

υλικών, έχουν  εντοπιστεί πολλά συναφή υλικά στον ίδιο κωδικό. Οι νέοι κωδικοί 

δηµιουργούνται από το τµήµα προµηθειών. 

Η διαδικασία εισαγωγής των υλικών στην κεντρική αποθήκη του Νοσοκοµείου 

έχει ως εξής: τα υλικά µαζί µε το τιµολόγιο φτάνουν στην αποθήκη και 

παραλαµβάνονται από την διαχείριση υλικού. Όπως προέκυψε όµως, λόγω των 

αυξηµένων υποχρεώσεων των µελών της επιτροπής υφίστανται κάποιες περιπτώσεις 

παραλαβής των υλικών κατά τις οποίες δεν είναι εφικτή η παραλαβή από τα µέλη της. 

Υπάρχει σηµαντική καθυστέρηση της τάξεως των δέκα ηµερών στην έκδοση των 

πρωτοκόλλων παραλαβής παρά το γεγονός ότι µε την εν λόγω αρµοδιότητα είναι 

επιφορτισµένοι τέσσερις υπάλληλοι του Γραφείου ∆ιαχείρισης Υλικού. 

Τα τµήµατα της υπηρεσίας παραγγέλλουν και παραλαµβάνουν µόνα τους τα 

υλικά παρακαταθήκης. Έχουν αποκλειστικά την ευθύνη της διαχείρισης και της 

παρακολούθησής τους. Ο παραπάνω τρόπος διαχείρισης έρχεται σε αντίθεση µε τα 

οριζόµενα στο έγγραφο ΕΠΥ µε ΑΠ4679/15/6/2012. Επίσης σύµφωνα µε το ΦΕΚ 

270/24-12-2014 στο άρθρο 5 «Νοσοκοµειακοί Φαρµακοποιοί» τα νοσοκοµειακά 

Φαρµακεία διαχειρίζονται πλέον µόνο φαρµακευτικό υλικό. Τα λοιπά υλικά που 

διαχειρίζονται τα Φαρµακεία θα πρέπει να περάσουν στην αρµοδιότητα της αποθήκης 

Υγειονοµικού Υλικού. 

Σε ένα δειγµατοληπτικό έλεγχο 5 τυχαίων υλικών της αποθήκης , µετά τη φυσική 

καταµέτρησή τους στα ράφια και την εκτύπωση των υπολοίπων από το πρόγραµµα  

διαπιστώσαµε τα παρακάτω: 

Κωδικός Περιγραφή Ποσότητα στο 

ράφι 

Ποσότητα 

στο 

πρόγραµµα 

∆ιαφορά 

11670019033 Θερµόµετρα ιατρικά 368 356 +12 

11040030003 Καθετήρες 

βροχοαναρόφησης 

1.500 1.400 +100 

11040020009 Σετ µέτρησης πίεσης 640 700 -60 

11040030009 Φλεβοκαθετήρες 7.000 6.250 +750 

11670019015 Νυστέρια 

χειρουργείου 

5.493 5.430 +63 

 

Όπως παρατηρούµε υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στις ποσότητες των υλικών 

που υπάρχουν στο πρόγραµµα της αποθήκης και σε αυτές που υπάρχουν στα ράφια. Η 
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υπεύθυνη της αποθήκης µας εξήγησε ότι λόγω έλλειψης προσωπικού υφίσταται 

καθυστέρηση στην ηλεκτρονική καταχώρηση των αποθεµάτων στο µηχανογραφικό 

πρόγραµµα της αποθήκης µε αποτέλεσµα να µη διασφαλίζεται η βέλτιστη 

παρακολούθηση των αποθεµάτων του ιδρύµατος καθώς υφίσταται αδυναµία ορθής 

απεικόνισης των ποσοτήτων των αποθεµάτων στη µηχανογραφική εφαρµογή σε όλη τη 

διάρκεια του µήνα. 

Προτάσεις 

Μετά τον παραπάνω έλεγχο προτείνεται η εντατικοποίηση των προσπαθειών για την 

ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών προκειµένου να περιοριστούν οι 

προµήθειες µέσω της διαδικασίας των εξωσυµβατικών που ενδέχεται να οδηγήσει σε 

κατατµήσεις και µείωση της διαπραγµατευτικής ικανότητας του οργανισµού. Όσον 

αφορά τους ενιαίους διαγωνισµούς συνίστανται η συντονισµένη δράση των Μονάδων 

Υγείας της περιφέρειας σε συνεργασία µε την αρµόδια ΥΠΕ ώστε να ολοκληρωθούν 

άµεσα. Για την διενέργεια εξωσυµβατικών παραγγελιών πρέπει να τηρούνται όλες οι 

απαραίτητες διαδικασίες, από τον ορισµό τριµελούς επιτροπής έως και την καταχώριση 

των τιµολογίων. Οι παραγγελίες των συµβατικών υλικών να εκτελούνται από την 

αποθήκη ώστε να µην επιβαρύνουν µε επιπλέον εργασία το τµήµα προµηθειών. 

Συνίσταται η ενίσχυση του γραφείου µε επιπλέον προσωπικό ώστε να υπάρχει ανά πάσα 

στιγµή ορθή απεικόνιση των αποθεµάτων των υλικών. 

Το µηχανογραφικό πρόγραµµα του Τµήµατος Προµηθειών χρήζει σηµαντική 

βελτίωση ώστε η διαδικασία των παραγγελιών να ολοκληρώνεται ταχύτερα. Με κάθε 

κωδικό υλικού θα πρέπει να παρακολουθείται ένα και µόνο υλικό . Η δηµιουργία νέων 

κωδικών θα πρέπει να είναι στην αρµοδιότητα και ευθύνη της αποθήκης. Η διαχείριση 

των υλικών παρακαταθήκης θα πρέπει να γίνεται και να εποπτεύεται από την κεντρική 

διαχείριση αφού πρώτα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.  Θα πρέπει να περάσουν 

στην αρµοδιότητα της αποθήκης τα υλικά του φαρµακείου που αναφέρονται στο ΦΕΚ. 

Τέλος συνίσταται να εξεταστούν και να εφαρµοστούν για το συγκεκριµένο τµήµα οι 

πρότυπες διαδικασίες που έχουν εκπονηθεί από το ΥΥΚΑ. 

 

 

 



111 

 

5.10 Έλεγχος-∆ιακρίβωση Τµήµατος Γραµµατείας Τακτικών 

Εξωτερικών Ιατρείων 

 

Κατά τη διενέργεια ελέγχου στο Τµήµα Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων 

διαπιστώθηκε ότι η υφιστάµενη στελέχωση του τµήµατος δεν αντιµετωπίζει σοβαρά 

προβλήµατα όσον αφορά την εξυπηρέτηση του κοινού και την υποβολή των εξετάσεων. 

Με βάση το Ν.4172/2013 η κοστολόγηση των παρακλινικών ιατρικών πράξεων προς τον 

Ε.Ο.Π.Π.Υ. πρέπει να γίνεται εντός είκοσι (20) από την λήξη εκάστου ηµερολογιακού 

µήνα προκειµένου να αναγνωρίζονται και να αποζηµιώνονται οι δαπάνες από αυτόν. Η 

εν λόγω διαδικασία αναφορικά µε τα πρωινά και απογευµατινά ιατρεία αλλά και µε τις 

παρακλινικές εξετάσεις έχει διενεργηθεί  προς τα ταµεία έως τον µήνα Φεβρουάριο 2017. 

Συνεπώς δεν υπάρχουν καθυστερήσεις στην διαδικασία κοστολόγησης για το σύνολο 

των εξετάσεων. 

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η συνταγογράφηση  των παρακλινικών εξετάσεων των 

ασθενών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά τόσο από του ιατρούς του οργανισµού όσο και 

από τους εξωτερικούς (π.χ. ιδιώτες). Σε περίπτωση που ένας ασθενής προσέλθει στην 

γραµµατεία εξωτερικών ιατρείων µε χειρόγραφο παραπεµπτικό ενηµερώνεται από τους 

υπαλλήλους του τµήµατος ότι για να εξυπηρετηθεί θα πρέπει να µεταβεί εκ νέου στον 

ιατρό προκειµένου να του χορηγηθεί ηλεκτρονικό παραπεµπτικό. Το ηλεκτρονικό 

παραπεµπτικό εκτυπώνεται εις διπλούν, το ένα κρατείται από τη Γραµµατεία 

Εξωτερικών Ιατρείων και το δεύτερο αφού πάρει τις κατάλληλες εγκρίσεις από τους 

υπαλλήλους του τµήµατος επιστρέφεται στον ασθενή και µε αυτό µεταβαίνει στο 

εργαστήριο για να κάνει της καταγεγραµµένες σε αυτό εξετάσεις. 

Επιπλέον διαπιστώθηκε ότι τα ∆ΠΥ δεν εκδίδονται µηχανογραφικά αλλά 

χειρόγραφα. Πιο συγκεκριµένα υφίσταται στην Γραµµατεία χειρόγραφο µπλοκ και τα 

∆ΠΥ εκδίδονται σε τρία αντίτυπα. Το ένα δίνεται στον ασθενή, το δεύτερο παραµένει ως 

στέλεχος στην Γραµµατεία και το τρίτο δίνεται στο ταµείο µε την είσπραξη της ηµέρας. 

Η συγκεντρωτική κατάσταση εκδίδεται εις διπλούν. Το ένα αντίγραφο δίδεται στο ταµείο 

και το άλλο διατηρείται στο αρχείο της Γραµµατείας Εξωτερικών Ιατρείων. Η 

συγκεντρωτική κατάσταση εγκρίνεται από τον ταµία και των προϊστάµενο της 

Γραµµατείας. Η εν λόγω διαδικασία τηρείται το µεσηµέρι κάθε ηµέρας όπως 

προβλέπεται. 
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Όσον αφορά την ολοήµερη λειτουργία, οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 

εκδίδονται από το µηχανογραφηµένο σύστηµα. Τα µηχανογραφηµένα ∆ΠΥ ακολουθούν 

συνεχόµενη αρίθµηση. Στη συνέχεια ακολουθείται η ίδια διαδικασία µε τα πρωινά 

ιατρεία. Η παράδοση όµως των χρηµάτων που εισπράττονται από τα απογευµατινά 

ιατρεία πραγµατοποιείται στο κεντρικό ταµείο την επόµενη ηµέρα. Η εν λόγω διαδικασία 

εγκυµονεί σηµαντικούς κινδύνους καθώς δεν διασφαλίζεται η διαδικασία φύλαξης των 

χρηµατικών διαθεσίµων. 

Όπως ενηµερωθήκαµε από τον Προϊστάµενο της Γραµµατείας Εξωτερικών 

Ιατρείων ιατρικός φάκελος τηρείται µόνο για τους ασθενείς που νοσηλεύονται στον 

οργανισµό και όχι για τους εξωτερικούς ασθενείς. Επίσης στους εξωτερικούς ασθενείς 

δεν χορηγείται µοναδικός Αριθµός Μητρώου ο οποίος να τον ακολουθεί σε κάθε 

επίσκεψη όπως συµβαίνει στους Νοσηλευόµενους ασθενείς, µε αποτέλεσµα να µην 

διασφαλίζεται η διαδικασία τήρησης ιστορικού και παρακολούθησης της πορείας του 

ασθενή. Τέλος δεν υφίσταται κάρτα Εξωτερικών Ιατρείων η οποία να διατίθεται στον 

ασθενή ώστε να την προσκοµίζει σε κάθε ραντεβού. 

Στα πλαίσια του ελέγχου στη Γραµµατεία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 

διενεργήθηκε αντιπαραβολή της κατάστασης των επισκέψεων του Ορθοπεδικού 

αρθροπλαστικής ισχίου γόνατος µε τα προγραµµατισµένα ραντεβού. Σύµφωνα µε την 

κατάσταση του αρµόδιου υπαλλήλου, στις 15/3/2017 πραγµατοποιήθηκαν είκοσι δύο(22) 

επισκέψεις στο συγκεκριµένο τµήµα ενώ στα προγραµµατισµένα ραντεβού του εν λόγω 

ιατρείου αναφέρονται δέκα επτά (17) περιστατικά. Αναλυτικά τα στοιχεία 

παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

Ορθοπεδικό Αρθροπλαστικής Ισχίου Γόνατος 

Ηµεροµηνία Βιβλίο 

Μητρώου 

Ασθενών 

Κατάσταση 

Ραντεβού 

Κατάσταση 

και Βιβλίο 

Μητρώου 

Βιβλίο 

Μητρώου 

και όχι 

Κατάσταση 

Ποσοστό που 

δεν είχε 

κλείσει 

ραντεβού 

15/3/2017 22 17 12 10 45,45% 

 

Όπως παρατηρείται στον ανωτέρω πίνακα προέκυψαν δέκα (10) περιστατικά που 

εξετάστηκαν χωρίς να έχουν κλείσει ραντεβού. Επίσης πέντε (5) περιστατικά που ενώ 

εµφανίζονται στην κατάσταση των ραντεβού δεν προσήλθαν προς εξέταση. 

Στα πλαίσια του ελέγχου ζητήθηκε η πρώτη ηµεροµηνία για ραντεβού ανά 

ιατρείο. Να σηµειωθεί ότι στην υπηρεσία «Α» ο προγραµµατισµός των ραντεβού 
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καταρτίζεται µέσω του 1535 «Γραµµή για την Υγεία» η οποία ανοίγει βάση τριµήνου 

(στις 15 του µηνός). Τα στοιχεία παρουσιάζονται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΙΑΤΡΕΙΟ ΩΡΕΣ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗΣ 

ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΝΑΜΟΝΗΣ 

1 ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-11:00 10 3 

2 ΥΠΕΡΤΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-12:00 20 3 

3 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-12:00 20 20 

4 Π/∆ ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-13:00 15 30 

5 ΚΑΡ∆ΙΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-12:00 15 23 

6 ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-14:00 15 40 

7 ΗΠΑΤΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-14:00 15 40 

8 ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-14:00 15 40 

9 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 9:00-12:00 10 3 

10 ΠΛΑΣΤ.ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ 9:00-13:00 15 12 

11 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 9:00-13:00 20 50 

12 ΠΑΙ∆ΟΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ 11:00-14:00 20 30 

13 Ω.Ρ.Λ. 9:00-12:00 5 30 

14 ΟΡΘΟΠΑΙ∆ΙΚΟ 9:00-14:00 15 25 

15 ΜΟΝ. 

ΑΝΑΠ.ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ 

9:00-13:00 15 7 

16 ΧΕΙΡ. ΜΑΣΤΟΥ 10:00-12:00 10 7 

17 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 9:00-14:00 15 30 

18 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟ 9:00-12:00 15 25 

19 ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ 9:00-13:00 30 30 

20 ΚΑΡ/ΘΩΡ/ΧΕΙΡ/ΚΟ 9:00-11:00 10 3 

 

Προτάσεις  

Κατά την διενέργεια του παραπάνω ελέγχου παρατηρήθηκαν σηµαντικές αποκλίσεις της 

υφιστάµενης διαδικασίας µε την προβλεπόµενη όπως έχει οριστεί από το Υπουργείο 

Υγείας. Αρχικά συνίσταται η ολοκληρωµένη τήρηση του ιατρονοσηλευτικού φακέλου, η 

οποία αποτελεί σηµαντική προϋπόθεση για τη λειτουργία του οργανισµού ώστε να 

υπάρχει ανά πάσα στιγµή εικόνα για το ιστορικό του ασθενούς και να είναι εφικτή και 

άµεση η ενηµέρωση κάθε ιατρού για την κατάσταση υγείας των ασθενών. Με αυτόν τον 

τρόπο θα είναι δυνατή η ολοκληρωµένη παρακολούθηση του ασθενή καθώς και ο 

περιορισµός ενδεχόµενων περιττών/επαναλαµβανόµενων εξετάσεων που ενδέχεται να 

οδηγήσουν σε αύξηση των δαπανών του ιδρύµατος. 

 Επιπλέον συνίσταται βελτίωση της µηχανογραφικής υποστήριξης του τµήµατος, 

προκειµένου να δοθεί η δυνατότητα και οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών των πρωινών 

ιατρείων να εκδίδονται µηχανογραφικά. Μέσω της µηχανογράφησης θα αυξηθεί ο 
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ελεγκτικός µηχανισµός και θα ελαχιστοποιηθούν τα λάθη που µπορούν να προκληθούν 

λόγω του ανθρώπινου παράγοντα.  

 Συστήνεται να εξεταστεί η τοποθέτηση χρηµατοκιβωτίου στο συγκεκριµένο 

τµήµα προκειµένου να υπάρχουν ασφαλέστερα µέτρα αποθήκευσης και φύλαξης των 

χρηµατικών διαθεσίµων που εισπράττονται µέχρι να παραδοθούν στο κεντρικό ταµείο 

του οργανισµού. 

 Συστήνεται η ορθή τήρηση κλεισίµατος των ραντεβού µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των διαφυγόντων εσόδων. Όλοι οι ασθενείς είναι υποχρεωτικό να 

παραπέµπονται στη Γραµµατεία Εξωτερικών Ιατρείων εφόσον δεν πρόκειται για επείγον 

περιστατικό. Επίσης προτείνεται η έγκαιρη και έγκυρη ενηµέρωση του βιβλίου µητρώου 

των ασθενών προκειµένου να αποτυπώνει την πραγµατική εικόνα του ιδρύµατος και να 

διασφαλίζεται η εξαγωγή ορθών στατιστικών βιβλίων. 

 Τέλος προτείνεται η αναπροσαρµογή του προγράµµατος και ωραρίου λειτουργίας 

των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, προκειµένου να ελαχιστοποιηθούν οι αναµονές και 

η ταλαιπωρία των ασθενών. Επίσης είναι σηµαντικό να διερευνηθεί το ενδεχόµενο 

ενίσχυσης του ιατρικού προσωπικού λαµβάνοντας υπόψη το ύψος του προϋπολογισµού 

και αν αυτός επιτρέπει την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



115 

 

5.11 ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 

 

Προς 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 

Μονάδα Υγείας «Α» 

 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα εσωτερικού ελέγχου κατά το χρονικό διάστηµα από1-7-2016 

έως 31-6-2017 που διενεργήθηκε στα περισσότερα τµήµατα, µε σκοπό την προστασία 

των πάγιων περιουσιακών στοιχείων και την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία του 

οργανισµού, παραθέτουµε τις παρακάτω προτάσεις: 

 

∆ιοικητικό Συµβούλιο-∆ιοικητή 

Προτείνουµε τη σύνταξη Εσωτερικού Κανονισµού Λειτουργίας µε αναλυτική 

αποτύπωση όλων των διαδικασιών λειτουργίας των τµηµάτων Οι εκθέσεις εσωτερικού 

ελέγχου να υποβάλλονται άµεσα από την επιτροπή ελέγχου στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, 

για έγκαιρη ενηµέρωση των αρµόδιων οργάνων και αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση 

των τυχόν προβληµάτων. 

 

Τµήµα ∆ιαχείρισης Προσωπικού 

Προτείνουµε την υιοθέτηση ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης του ωραρίου 

του προσωπικού. Επιπλέον τον ετήσιο προγραµµατισµό των αδειών του προσωπικού από 

τις επιµέρους ∆ιευθύνσεις και την όσο το δυνατόν µεγαλύτερη τήρησή του ώστε να 

αποφεύγονται οι περιπτώσεις υπαλλήλων µε µεγάλο υπόλοιπο αδειών στο τέλος κάθε 

έτους. 

 

Γραφείο Μισθοδοσίας 

Προτείνουµε λόγω της σπουδαιότητας εργασιών του εν λόγω γραφείου, την ενίσχυση του 

µε επιπλέον προσωπικό, εξαιτίας των απαιτητικών ηµεροµηνιών διεκπεραίωσης 

εργασιών. Σε σχέση µε την εταιρία υποστήριξης µηχανογραφικού προγράµµατος, 
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απαιτείται να προχωρήσει σε διορθώσεις του προγράµµατος και συγκεκριµένα στον 

αποκλεισµό πεδίων καταχώρησης στοιχείων από το γραφείο µισθοδοσίας για στοιχεία 

αρµοδιότητας του γραφείου προσωπικού και αντίστροφα. 

 

Τµήµα ∆ιατροφής 

Προτείνουµε την άµεση βελτίωση του µηχανογραφικού προγράµµατος στο εν λόγω 

τµήµα και επιπλέον εκπαίδευση του προσωπικού για την καλύτερη παρακολούθηση των 

αποθεµάτων της αποθήκης.  

 

Οικονοµικό Τµήµα 

Μετά τον έλεγχο στο ανωτέρω τµήµα, προτείνουµε η υπηρεσία να προβεί στις 

απαραίτητες ενέργειες ώστε να µειωθούν οι ληξιπρόθεσµές οφειλές της. Να παρθούν 

σχετικές αποφάσεις πιθανών διακανονισµών µε τους προµηθευτές προς αποφυγή 

επιβολής προστίµων και τόκων υπερηµερίας. Επιπλέον την συνεργασία του οργανισµού 

µε την εταιρία λογιστικής υποστήριξης αρµόδια για την εφαρµογή της αναλυτικής 

λογιστικής και την αντίστοιχη εταιρία µηχανογραφικής υποστήριξης. Να διενεργηθούν οι 

απαραίτητες παραµετροποιήσεις ώστε να είναι δυνατή η ορθή τήρηση της εφαρµογής και 

να ελαχιστοποιηθούν τα ενδεχόµενα προβλήµατα κατά τη λειτουργία της. 

 

Ταµείο  

Συστήνουµε οι καταθέσεις των χρηµατικών διαθεσίµων να πραγµατοποιούνται σε όσο το 

δυνατόν πιο τακτική βάση (καθηµερινή αν είναι εφικτό). Να οριστούν από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο τα ανώτατα όρια χρηµατικών διαθεσίµων που πρέπει να παραµένουν στην 

υπηρεσία. Στα πλαίσια της ορθής παρακολούθησης όλων των πηγών εσόδων και της 

καταχώρησής τους, τόσο στο δηµόσιο λογιστικό, όσο και στην γενική λογιστική, 

προτείνουµε να ολοκληρωθεί άµεσα η κατάλληλη παραµετροποίηση των παραπάνω 

συστηµάτων ώστε να υπάρχει δυνατότητα έκδοσης report, µε σκοπό την άµεση 

πληροφόρηση για την οικονοµική κατάσταση της υπηρεσίας. 

 

Φαρµακείο 

Συστήνουµε το Φαρµακείο να αποκτήσει άδεια λειτουργίας. Επίσης καλύτερο 

προγραµµατισµό των αναγκών του Νοσοκοµείου σε φάρµακα ώστε να µειωθεί το µέσο 

απόθεµα των φαρµάκων και να αυξηθεί ο δείκτης κυκλοφοριακής ταχύτητας. 
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Τµήµα Προµηθειών –Αποθήκης Υγειονοµικού Υλικού 

Μετά τον έλεγχο του Τµήµατος Προµηθειών και Αποθήκης Υγειονοµικού Υλικού 

προτείνουµε να εξεταστούν και να εφαρµοστούν για το συγκεκριµένο τµήµα οι πρότυπες 

διαδικασίες που έχουν εκπονηθεί από το ΥΥΚΑ. 

Προκειµένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι χρόνιοι διαγωνισµοί και προς 

περιορισµό των εξωσυµβατικών διαδικασιών, προτείνουµε την εντατικοποίηση των 

προσπαθειών του προσωπικού του εν λόγω τµήµατος προς αυτή την κατεύθυνση. Να 

εξετασθεί η περίπτωση ενίσχυσης του τµήµατος µε επιπλέον άτοµα ώστε να 

ολοκληρώνονται άµεσα οι διαγωνισµοί. Για την διενέργεια εξωσυµβατικών παραγγελιών 

πρέπει να τηρούνται όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, από τον ορισµό τριµελούς 

επιτροπής έως και την καταχώριση των τιµολογίων. Οι παραγγελίες των συµβατικών 

υλικών να εκτελούνται από την αποθήκη. 

Το µηχανογραφικό πρόγραµµα του Τµήµατος Προµηθειών χρήζει σηµαντική 

βελτίωση. Με κάθε κωδικό υλικού επιβάλλεται να παρακολουθείται ένα και µόνο υλικό. 

Η δηµιουργία νέων κωδικών θα πρέπει να είναι στην αρµοδιότητα και ευθύνη της 

αποθήκης. Η διαχείριση των υλικών παρακαταθήκης θα πρέπει να γίνεται και να 

εποπτεύεται από την κεντρική διαχείριση αφού πρώτα εγκριθεί από το ∆ιοικητικό 

Συµβούλιο. 

 

Γραµµατεία Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων 

Προτείνουµε την ολοκληρωµένη τήρηση του ιατρονοσηλευτικού φακέλου, Τη βελτίωση 

της µηχανογραφικής υποστήριξης του τµήµατος ώστε οι αποδείξεις παροχής υπηρεσιών 

να εκδίδονται µόνο µηχανογραφικά. Συστήνουµε τη τοποθέτηση χρηµατοκιβωτίου 

προκειµένου να υφίστανται ασφαλέστερα µέτρα αποθήκευσης και φύλαξης των 

χρηµατικών διαθεσίµων που εισπράττονται έως την παράδοσή τους στο κεντρικό ταµείο . 

 Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών, προτείνουµε την αναπροσαρµογή 

του προγράµµατος και ωραρίου λειτουργίας των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων και 

ταυτόχρονα ενίσχυση του ιατρικού προσωπικού. 

 

                                                                                                   Θεσσαλονίκη  1-7-2017 

 

                                                                                         Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ 

 

                                                                                      ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ 

ΕΡΕΥΝΑ 

 

6.1 Συµπεράσµατα 

 

Οι δηµόσιες Μονάδες Υγείας στις µέρες µας είναι δυστυχώς ενταγµένες περισσότερο σ’ 

ένα απαρχαιωµένο σύστηµα διοίκησης και λιγότερο σ’ ένα σύγχρονο µοντέλο 

αυτοδιοίκησης και παραγωγής υπηρεσιών. 

 Αποτέλεσµα αυτού οι διοικήσεις των οργανισµών να λειτουργούν περισσότερο 

ως διεκπεραιωτές καταστάσεων και καθηµερινών προβληµάτων και λιγότερο ως ηγέτες 

που θα προσαρµόσουν τις ανάγκες τους στο σύγχρονο περιβάλλον των προκλήσεων και 

των συνεχόµενων µεταβολών. 

 Οι σύγχρονες όµως διοικήσεις θα πρέπει αφενός µεν να προσαρµόζονται στο 

δηµόσιο χαρακτήρα της απρόσκοπτης και συνεχούς παροχής του κοινωνικού αγαθού της 

Υγείας και αφετέρου να διαχειρίζονται µε αποτελεσµατικό τρόπο τα οικονοµικά τους 

στοιχεία, ώστε να πετύχουν την αυτοτροφοδότηση τους µε βάση τους διατιθεµένους 

πόρους αλλά και των άλλων εσόδων που θα µπορούσαν να αποκοµίσουν. 

 Βασιζόµενες σ’ αυτά τα πλαίσια επιβάλλεται να αρχίσουν να αξιοποιούν πλήρως 

τα σύγχρονα επιχειρησιακά εργαλεία, όπως :το ετήσιο επιχειρησιακό πλάνο (business 

plan) όλων των διεργασιών, τη διοίκηση ολικής ποιότητας παρεχόµενων υπηρεσιών αλλά 

και την ενίσχυση του θεσµού του εσωτερικού ελέγχου, µε δηµιουργία Μονάδας 

Εσωτερικού Ελέγχου, µε παράλληλη επέκταση του σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων 

(Λοπατατζίδης, 2016). 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος, ως µια ανεξάρτητη, αντικειµενική και συµβουλευτική 

δραστηριότητα, προσθέτει αξία και βελτιώνει τις λειτουργίες των οργανισµών. Αποτελεί 

τον ακρογωνιαίο λίθο και την ραχοκοκαλιά ενός ορθά δοµηµένου και συγκροτηµένου 

συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου αφού ουσιαστικά ενεργεί ως ένα «δίχτυ ασφαλείας» 

για την όλη οργάνωση και τη συµµόρφωση του οργανισµού µε νοµοθεσίες, κανονισµούς 

και βέλτιστες πρακτικές (Λαµπριανού. 2013). 

 Το Υπουργείο Υγείας θα πρέπει να αναθεωρήσει άµεσα τον σχετικό νόµο µε 

γνώµονα την επαρκή οργάνωση των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου στις Μονάδες 

Υγείας και την εγκαθίδρυση πρότυπων Εσωτερικών Κανονισµών Λειτουργίας, µε 

εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και λειτουργίας των εσωτερικών ελεγκτών σύµφωνα µε τα 

∆ιεθνή Επαγγελµατικά Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου και τις ∆ιεθνείς Βέλτιστες 

Πρακτικές ώστε να µπορεί αν εφαρµοστούν οι πρότυπες µεθοδολογίες και εργαλεία 

εσωτερικού ελέγχου και να εντοπίζονται – αντιµετωπίζονται έγκαιρα οι κάθε µορφής 

κίνδυνοι που χαρακτηρίζουν τις Μονάδες Υγείας (Κουτούπης, 2012) 
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6.2 Προτάσεις για Μελλοντική Έρευνα 

 

Όπως έχει ειπωθεί, ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί ένα υπερ-πολύτιµο εργαλείο κάθε 

οργανισµού που συµβάλει στην επίτευξη των αντικειµενικών στόχων και αποτελεί τη 

βάση για την ορθή δηµόσια διακυβέρνηση. Για να εφαρµοστεί όµως σωστά και να έχει 

τα επιθυµητά αποτελέσµατα θα πρέπει τα ευρήµατα αλλά και οι προτάσεις των 

εσωτερικών ελεγκτών, αρχικά να αξιολογούνται και στη συνέχεια να ελέγχονται αν 

µπορούν να εφαρµοστούν. Οπότε αντικείµενο µελέτης θα µπορούσε να αποτελέσει η 

δηµιουργία ανεξάρτητων Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου σε κάθε δηµόσιο οργανισµό µε 

άµεση επικοινωνία µε το Υπουργείο Υγείας µέσω ενός µηχανογραφικού προγράµµατος. 

Κάθε υπηρεσία θα διαβιβάζει στο αντίστοιχο τµήµα του υπουργείου τα αποτελεσµένα 

του εσωτερικού ελέγχου, τις προτάσεις που θέτουν οι ελεγκτές και µετέπειτα την πορεία 

της υλοποίησης τους για την βελτίωση των προβληµάτων/δυσλειτουργιών που 

εντοπίστηκαν. Το Υπουργείο Υγείας λαµβάνοντας υπόψη και τα υπόλοιπα στοιχεία που 

υποβάλλονται µηνιαία από τις Μονάδες Υγείας µέσω του προγράµµατος BI Forms, 

µπορεί εύκολα να διαµορφώσει µια ολοκληρωµένη εικόνα για κάθε δηµόσιο οργανισµό. 

Το συντονιστικό αυτό όργανο του υπουργείου θα έχει την κύρια ευθύνη αξιολόγησης 

των ελεγκτικών µηχανισµών και διαδικασιών και ταυτόχρονα άµεσης παρακολούθησης 

των κυριότερων προβληµάτων. Θα έχει την δυνατότητα να εξετάζει τις προτεινόµενες 

λύσεις των εσωτερικών ελεγκτών και να µελετά αν η εφαρµογή τους συµβάλει στην 

βελτίωση της ποιότητας των παρεχόµενων υπηρεσιών και αν οι διαθέσιµοι πόροι 

διατίθεται µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο έχοντας ως στόχο την εύρυθµη και αποδοτική 

λειτουργίας τους. Οπότε η κυβέρνηση θα µπορεί να συµβάλει στην χρηστή διοίκηση, 

καλή απόδοση και καλή διαχείριση του δηµόσιου χρήµατος των δηµόσιων υπηρεσιών . 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Πρότυπα Χαρακτηριστικών  

(Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών,2017)  

 

• 1000  Σκοπός, ∆ικαιοδοσία και Ευθύνη 

Ο σκοπός, η δικαιοδοσία και η ευθύνη της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου πρέπει 

επίσηµα να καθορίζονται σε έναν, εγκεκριµένο από το συµβούλιο, κανονισµό 

εσωτερικού ελέγχου, σύµφωνα µε την Αποστολή του Εσωτερικού Ελέγχου και τα 

υποχρεωτικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής Εφαρµογής (τις 

Θεµελιώδεις Αρχές για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου, τον 

Κώδικα Ηθικής , τα Πρότυπα και τον Ορισµό του Εσωτερικού Ελέγχου). Ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναθεωρεί τον κανονισµό εσωτερικού 

ελέγχου σε τακτική βάση και να τον θέτει της ανώτερης διοίκησης και συµβουλίου για 

έγκριση. 

o 1000.Α1 Η φύση των συµβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να 

καθορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

o 1000.C1 Η φύση των συµβουλευτικών υπηρεσιών πρέπει να 

καθορίζεται στον κανονισµό λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

• 1010 Αναγνώριση των Υποχρεωτικών Οδηγιών στον Κανονισµό 

Εσωτερικού Ελέγχου. 

Ο κανονισµός εσωτερικού ελέγχου πρέπει να τονίζει σαφώς την υποχρεωτική φύση 

των Θεµελιωδών Αρχών για τη Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου, 

του Κώδικα Ηθικής, των Προτύπων και του Ορισµού του Εσωτερικού Ελέγχου. Ο 

επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου συνιστάται να συζητά την Αποστολή Εσωτερικού 

Ελέγχου και τα υποχρεωτικά στοιχεία του ∆ιεθνούς Πλαισίου Επαγγελµατικής 

Εφαρµογής µε την ανώτερη διοίκηση  και το συµβούλιο. 

• 1100 Ανεξαρτησία και Αντικειµενικότητα 

Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ανεξάρτητη και οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να είναι αντικειµενικοί κατά την εκτέλεση του έργου τους. 

• 1110 Οργανωσιακή Ανεξαρτησία 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να υποβάλλει αναφορές σε τέτοιο επίπεδο 

ιεραρχίας µέσα στον οργανισµό που να επιτρέπει στη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

να ανταποκρίνεται στις ευθύνες της. Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

επιβεβαιώνει στο συµβούλιο, τουλάχιστον µία φορά ετησίως, στην οργανωσιακή 

ανεξαρτησία της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

o 1110.Α1 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει να είναι ελεύθερη 

από κάθε παρέµβαση κατά τον προσδιορισµό του εύρους εργασίας του 

εσωτερικού ελέγχου, κατά την εκτέλεση των εργασιών και κατά την 

κοινοποίηση των αποτελεσµάτων. 

• 1111 Σχέση µε το Συµβούλιο 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να επικοινωνεί και να συνεργάζεται άµεσα 

µε το συµβούλιο. 

• 1112 Οι ρόλοι του επικεφαλής εσωτερικού ελεγκτή πέρα από τον 

Εσωτερικό Έλεγχο 

Σε περίπτωση που ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου έχει ή αναµένεται να αποκτήσει 

ρόλους και καθήκοντα πέραν του εσωτερικού ελέγχου, θα πρέπει να τεθούν τέτοιες 

δικλείδες ασφαλείας ώστε να περιορίζεται η παρεµπόδιση στην ανεξαρτησία και την 

αντικειµενικότητα. 

• 1120 Ατοµική Αντικειµενικότητα 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να τηρούν µια απροκατάληπτη, αµερόληπτη στάση και 
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να αποφεύγουν συγκρούσεις συµφερόντων. 

• 1130 Παρεµπόδιση Ανεξαρτησίας ή Αντικειµενικότητας  

Εφόσον η ανεξαρτησία ή η αντικειµενικότητα παρεµποδίζεται, πραγµατικά ή 

φαινοµενικά, οι λεπτοµέρειες της παρεµπόδισης πρέπει να κοινοποιούνται στα 

αρµόδια όργανα. Η φύση της κοινοποίησης θα εξαρτάται από το είδος της 

παρεµπόδισης. 

o 1130.Α1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να αποφεύγουν την 

αξιολόγηση συγκεκριµένων λειτουργιών για τις οποίες ήταν οι ίδιοι 

υπεύθυνοι κατά το παρελθόν. Η αντικειµενικότητα θεωρείται να 

κλονίζεται όταν ένας εσωτερικός ελεγκτής παρέχει υπηρεσίες 

διαβεβαίωσης για µια δραστηριότητα για την οποία ήταν υπεύθυνος 

κατά το προηγούµενο έτος. 

o 1130.Α2 Οι υπηρεσίες διαβεβαίωσης για λειτουργίες για τις οποίες 

είναι υπεύθυνος ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου, πρέπει να 

εποπτεύονται από κάποιον εκτός της λειτουργίας εσωτερικού ελέγχου. 

o 1130.Α3 Η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου µπορεί να παρέχει 

υπηρεσίες διαβεβαίωσης για λειτουργίες για τις οποίες είχε παλαιότερα 

παράσχει συµβουλευτικές υπηρεσίες, εφόσον η φύση του 

συµβουλευτικού έργου δεν παρεµπόδισε την αντικειµενικότητα και 

εφόσον η ατοµική αντικειµενικότητα διαφυλάσσεται κατά την διάθεση 

πόρων στο έργο. 

o 1130.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές µπορούν να παρέχουν συµβουλευτικές 

υπηρεσίες σχετικά µε λειτουργίες για τις οποίες ήταν υπεύθυνοι κατά το 

παρελθόν. 

o 1130.C2 Εφόσον οι εσωτερικοί ελεγκτές αντιµετωπίζουν πιθανή 

παρεµπόδιση της ανεξαρτησίας ή της αντικειµενικότητας σε σχέση µε 

προτεινόµενες συµβουλευτικές υπηρεσίες, πρέπει να γίνει 

γνωστοποίηση προς τον πελάτη πριν την αποδοχή του έργου. 

• 1200 Επαγγελµατική Επάρκεια και ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια 

Τα έργα πρέπει να εκτελούνται µε επαγγελµατική επάρκεια και δέουσα επαγγελµατική 

επιµέλεια. 

• 1210 Επαγγελµατική Επάρκεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση των ατοµικών καθηκόντων τους. Η 

λειτουργία εσωτερικού ελέγχου πρέπει συλλογικά να κατέχει ή να αποκτήσει τις 

γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές ικανότητες που απαιτούνται για την εκπλήρωση 

των υποχρεώσεών της. 

o 1210.Α1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να λαµβάνει 

επαρκείς συµβουλές και βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού 

ελέγχου στερείται των γνώσεων, των δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων 

που απαιτούνται για την εκτέλεση του συνόλου ή µέρους του έργου. 

o 1210.Α2 Ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να έχει επαρκείς γνώσεις για να 

µπορεί να αξιολογεί τον κίνδυνο απάτης και τον τρόπο διαχείρισής του 

από τον οργανισµό, αλλά δεν αναµένεται να έχει την εξειδίκευση του 

ατόµου που έχει ως πρωταρχική του αρµοδιότητα τον εντοπισµό και 

την διερεύνηση απάτης. 

o 1210.Α3 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να διαθέτουν γνώσεις των 

βασικών κινδύνων και των µηχανισµών ελέγχου των πληροφοριακών 

συστηµάτων, καθώς και των διαθέσιµων ελεγκτικών τεχνικών που 
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βασίζονται στην τεχνολογία, για την εκτέλεση των εργασιών που τους 

ανατίθενται. 

o 1210.C1 Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να µην 

αναλαµβάνει συµβουλευτικά έργα ή να αποκτά επαρκείς συµβουλές και 

βοήθεια εάν το προσωπικό του εσωτερικού ελέγχου στερείται των 

γνώσεων, δεξιοτήτων και άλλων ικανοτήτων που απαιτούνται για την 

εκτέλεση του συνόλου ή µέρους του έργου. 

• 1220 ∆έουσα Επαγγελµατική Επιµέλεια 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εφαρµόζουν την επιµέλεια και τις δεξιότητες ενός 

εύλογα συνετού και ικανού εσωτερικού ελεγκτή. Η δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια 

δεν υπονοεί το αλάθητο. 

o 1220.Α2 Εφαρµόζοντας δέουσα επαγγελµατική επιµέλεια , οι 

εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να εξετάζουν τη δυνατότητα χρήσης 

ελεγκτικών τεχνικών που βασίζονται στη τεχνολογία και στην ανάλυση 

δεδοµένων. 

o 1220.Α3 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση 

αναφορικά µε σηµαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να επηρεάσουν 

τους αντικειµενικούς σκοπούς, τις λειτουργίες ή τους πόρους. 

o 1220.C1 Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να επιδεικνύουν τη δέουσα 

επαγγελµατική επιµέλεια κατά την διάρκεια εκτέλεσης 

συµβουλευτικών έργων. 

• 1230 Συνεχής Επαγγελµατική Επιµόρφωση 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να βελτιώνουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις λοιπές 

ικανότητές τους µέσω συνεχούς επαγγελµατικής επιµόρφωσης. 

• 1300 Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να αναπτύσσει και να διατηρεί ένα 

πρόγραµµα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. 

• 1310 Απαιτήσεις του Προγράµµατος ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης 

Ποιότητας 

Το πρόγραµµα διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας πρέπει να περιλαµβάνει τόσο 

εσωτερικές όσο και εξωτερικές αξιολογήσεις. 

• 1311 Εσωτερικές Αξιολογήσεις 

Οι εσωτερικές αξιολογήσεις θα πρέπει να περιλαµβάνουν: 

α. ∆ιαρκή παρακολούθηση της απόδοσης της λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου 

β. Περιοδικές αυτοαξιολογήσεις ή αξιολογήσεις από άτοµα εντός του 

οργανισµού που διαθέτουν επαρκή γνώση των πρακτικών εσωτερικού 

ελέγχου. 

• 1312 Εξωτερικές Αξιολογήσεις 

οι εξωτερικές αξιολογήσεις πρέπει να διεξάγονται τουλάχιστον µία φορά κάθε πέντε 

χρόνια από ένα πιστοποιηµένο, ανεξάρτητο αξιολογητή ή οµάδα αξιολόγησης εκτός 

του οργανισµού. 

• 1320 Υποβολή Αναφοράς για το Πρόγραµµα ∆ιαβεβαίωσης και Βελτίωσης 

Ποιότητας 

Ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να γνωστοποιεί τα αποτελέσµατα του 

προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας στο συµβούλιο. 

• 1321 Χρήση της φράσης «Συµµορφώνεται µε το διεθνή Πρότυπα για την 

Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου» 

Η επισήµανση ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου «συµµορφώνεται µε το ∆ιεθνή 
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Πρότυπα για την Επαγγελµατική Εφαρµογή του Εσωτερικού Ελέγχου» αρµόζει να 

γίνεται µόνο εφόσον αυτό υποστηρίζεται από τα αποτελέσµατα της αξιολόγησης του 

προγράµµατος διαβεβαίωσης και βελτίωσης ποιότητας. 

• 1322 Αποκάλυψη της µη Συµµόρφωσης 

Σε περίπτωση όπου η µη συµµόρφωση µε τον Κώδικα Ηθικής ή τα Πρότυπα 

επηρεάζει το συνολικό πλαίσιο ή τις δραστηριότητες της λειτουργίας εσωτερικού 

ελέγχου, τότε ο επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να κοινοποιεί τη µη 

συµµόρφωση και τις επιπτώσεις της στην ανώτερη διοίκηση και του συµβούλιο. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

(Λουµιώτης, 2012) 

 

∆ιεθνή 

Πρότυπα 

Ελέγχου 

Γενικές Αρχές και Ευθύνες 

∆ΠΕ 200 Γενικοί σκοποί του ανεξάρτητου ελεγκτή και η διεξαγωγή 

ενός ελέγχου σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου 

∆ΠΕ 210 Συµφωνώντας τους όρους αναθέσεων ελέγχου 

∆ΠΕ 220 ∆ικλίδες ποιότητας για έναν έλεγχο οικονοµικών 

καταστάσεων 

∆ΠΕ 230 Τεκµηρίωση ελέγχου 

∆ΠΕ 240 Ευθύνες ελεγκτή σχετικά µε απάτη σε έναν έλεγχο 

οικονοµικών καταστάσεων 

∆ΠΕ 250 Εξέταση νόµων και κανονισµών σε έναν έλεγχο οικονοµικών 

καταστάσεων 

∆ΠΕ 260 Επικοινωνία µε τους υπεύθυνους για τη διακυβέρνηση 

∆ΠΕ 265 Κοινοποίηση ελλείψεων σε εσωτερικές δικλίδες προς εκείνους 

που είναι υπεύθυνοι για την διακυβέρνηση και για τη 

διοίκηση 

∆ΠΕ 300 Σχεδιασµός και ελέγχου οικονοµικών καταστάσεων 

∆ΠΕ 315 Εντοπίζοντας και εκτιμώντας τους κινδύνους ουσιώδους 

σφάλματος μέσω της κατανόησης της οντότητας και του 

περιβάλλοντός της 

∆ΠΕ 320 Ουσιώδες μέγεθος στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση ενός ελέγχου 

∆ΠΕ 330 Οι αντιδράσεις του ελεγκτή στους εκτιμώμενους κινδύνους 

∆ΠΕ 402 Ελεγκτικά ζητήματα σχετικά με οντότητα που χρησιμοποιεί 

οργανισμό υπηρεσιών 

∆ΠΕ 450 Αξιολόγηση σφαλμάτων που εντοπίζονται κατά τη διάρκεια του 

ελέγχου 

 

∆ιεθνή 

Πρότυπα 

Ελέγχου 

Ελεγκτικά Τεκµήρια 

∆ΠΕ 500 Ελεγκτικά τεκµήρια 

∆ΠΕ 501 Ελεγκτικά τεκµήρια- ειδικά ζητήµατα για επιλεγµένα 

κονδύλια 

∆ΠΕ 505 Εξωτερικές επιβεβαιώσεις 

∆ΠΕ 510 Αρχικές αναθέσεις ελέγχου-υπόλοιπα έναρξης 

∆ΠΕ 520 Αναλυτικές διαδικασίες 

∆ΠΕ 530 ∆ειγµατοληψία ελέγχου 

∆ΠΕ 540 Έλεγχος λογιστικών εκτιµήσεων, περιλαµβανοµένων των 

λογιστικών εκτιµήσεων εύλογης αξίας, και συναφείς 

γνωστοποιήσεις 

∆ΠΕ 550 Συνδεδεµένα µέρη 

∆ΠΕ 560 Μεταγενέστερα γεγονότα 

∆ΠΕ 570 Συνέχιση δραστηριότητας 

∆ΠΕ 580 Έγγραφες διαβεβαιώσεις 
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∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου 

Χρησιµοποιώντας την εργασία άλλων 

∆ΠΕ 600 Ειδικά ζητήµατα – έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων οµίλου 

(περιλαµβανοµένης της εργασίας ελεγκτών συστατικού) 

∆ΠΕ 610 Χρησιµοποιώντας την εργασία των εσωτερικών ελεγκτών 

∆ΠΕ 620 Χρησιµοποιώντας την εργασία του ειδήµονα του ελεγκτή 

 

∆ιεθνή 

Πρότυπα 

Ελέγχου 

Συµπεράσµατα ελέγχου και αναφορά 

∆ΠΕ 700 ∆ιαµόρφωση γνώµης και έκθεση επί οικονοµικών 

καταστάσεων 

∆ΠΕ 705 ∆ιαφοροποιήσεις της γνώµης στην έκθεση του ανεξάρτητου 

ελεγκτή 

∆ΠΕ 706 Παράγραφοι έµφασης θέµατος και παράγραφοι άλλων 

θεµάτων στην έκθεση του ανεξάρτητου ελεγκτή 

∆ΠΕ 710 Συγκριτικές πληροφορίες- αντίστοιχοι αριθµοί και 

συγκριτικές οικονοµικές καταστάσεις 

∆ΠΕ 720 Οι ευθύνες του ελεγκτή σχετικά µε άλλες πληροφορίες σε 

έγγραφα που περιέχουν ελεγµένες οικονοµικές καταστάσεις 

 

∆ιεθνή Πρότυπα 

Ελέγχου 

Ειδικευµένοι τοµείς 

∆ΠΕ 800 Ειδικά ζητήµατα- έλεγχοι οικονοµικών καταστάσεων που 

καταρτίζονται σύµφωνα µε πλαίσια ειδικού σκοπού 

∆ΠΕ 805 Ειδικά ζητήµατα- έλεγχοι επιµέρους οικονοµικών 

καταστάσεων  και συγκεκριµένων στοιχείων, λογαριασµών ή 

κονδυλίων οικονοµικής κατάστασης 

∆ΠΕ 810 Αναθέσεις για έκθεση επί περιληπτικών οικονοµικών 

καταστάσεων 
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(2) 

Κατανόηση του περιβάλλοντος 

του πελάτη και των στρατηγικών 

κινδύνων 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Σχηµατική απεικόνιση της Ελεγκτικής ∆ιαδικασίας  

(Λαζαρίδης, 2012) 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 

Αναζήτηση και αναδοχή πελάτη 

(3) 

Μελέτη και αξιολόγηση του 

συστήματος εσωτερικών 

δικλίδων διεύθυνσης 

(4) 

Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών 

του συστήματος εσωτερικών δικλίδων 

(5) 

Σχεδιασμός και εκτέλεση δοκιμασιών για τον 

εντοπισμό σφαλμάτων σε συναλλαγές, υπόλοιπα 

λογαριασμών και προσάρτημα (γνωστοποιήσεις) 

(6) 

Ολοκλήρωση ελεγκτικών διαδικασιών 

(7)  

Τελική αξιολόγηση τεκμηρίων και 

έκδοση της έκθεση ελέγχου 


