
 

 

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ 

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ 

 

 

Διπλωματική Εργασία 

 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΥΓΕΙΑΣ 

του 

ΚΑΣΙΜΑΤΗ ΙΩΑΝΝΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιβλέπων Καθηγητής:: Ανέστης Λαδάς 

Υποβλήθηκε ως απαιτούμενο για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος στη 

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική 

 

Θεσσαλονίκη, 2017



2 

 

 

Πίνακας περιεχομένων 

Περίληψη .......................................................................................................................... 3 

Abstract ............................................................................................................................. 4 

Εισαγωγή .......................................................................................................................... 5 

Εισαγωγικές Παρατηρήσεις ...................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή στον εσωτερικό έλεγχο .............................................................. 5 

1.1 Σκοπός εργασίας ..................................................................................................... 5 

1.2 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου........................................................................... 6 

1.3 Δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας.......................................................... 9 

Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση ...................................................................... 11 

2.1. Εισαγωγή ............................................................................................................. 11 

2.2. Ορισμός εσωτερικού ελέγχου ............. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

2.3. Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου ...................................................................... 58 

2.4. Είδη ελέγχου ........................................................................................................ 66 

2.5. Εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα ........................................................... 70 

Κεφάλαιο 3 Θεσμικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου ....................................................... 16 

3.1 Εισαγωγή .............................................................................................................. 16 

3.2 Νομολογία ............................................................................................................ 16 

3.3. Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου ...................................................................... 21 

3.4 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου ....................................................................... 30 

3.5 Η δομή των δημόσιων νοσοκομείων .................................................................... 31 

Κεφάλαιο 4: Μελέτη περίπτωσης: Ελληνικό Νοσοκομείο στη Βόρεια Ελλάδα ........... 74 

4.1 Εισαγωγή .............................................................................................................. 74 

4.2 Μελέτη περίπτωσης .............................................................................................. 74 

Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα, περιορισμοί, προτάσεις για μελλοντική έρευνα ............... 87 

5.1 Εισαγωγή ............................................. Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.2 Συμπεράσματα από μελέτη περίπτωσηςΣφάλμα! Δεν έχει οριστεί 

σελιδοδείκτης. 

5.3 Περιορισμοί έρευνας ........................... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

5.4 Προτάσεις για μελλοντική έρευνα ....... Σφάλμα! Δεν έχει οριστεί σελιδοδείκτης. 

Βιβλιογραφία .................................................................................................................. 90 

Κατάλογος αναφορών – παραπομπών ........................................................................ 93 

 



3 

 

Περίληψη 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία συντάχθηκε με σκοπό να διερευνήσει τη λειτουργία  

και να αναδείξει τη χρησιμότητα των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου σε φορείς του 

δημοσίου τομέα, εξετάζοντας την εφαρμογή αυτών στον τομέα της υγείας και πιο 

συγκεκριμένα σε ένα δημόσιο νοσοκομείο της βορείου Ελλάδας. 

Ο κλάδος της υγείας συχνά έχει αποτελέσει αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης και 

σκανδάλων με αποτέλεσμα να έχει χαθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών προς την 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαφάνεια των συναλλαγών με τους 

συναλλασσόμενους .  

Αυτά και όχι μόνο είναι τα προβλήματα που καλείται να περιορίσει , αν όχι να 

εξαλείψει ένα επαρκώς οργανωμένο σύστημα εσωτερικού ελέγχου σε μία μονάδα 

υγείας. 

Παρά τις αδυναμίες και τις αποκλίσεις που παρατηρούνται συγκριτικά με τις διεθνείς 

πρακτικές εσωτερικού ελέγχου, θα γίνει σαφές παρακάτω, ότι το θεσμικό πλαίσιο 

υπάρχει και το μόνο που αρκεί είναι η πολιτική βούληση, η στελεχιακή επάρκεια και η 

συνεχής εκπαίδευση των εσωτερικών ελεγκτών ώστε να επανέλθει η εμπιστοσύνη προς 

τους θεσμούς του δημοσίου. 
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Abstract 

 

This thesis was written in order to detect the importance and bring into consideration 

the importance of a proper internal control system in a Public Sector entity and this will 

be carried out by investigating the implementation of the internal audit process in a 

public hospital of northern Greece . 

The health sector has been a field of political conflicts and scandals in the past few 

years, resulting to the lack of confidence from the citizens about the quality of the 

services provided, as well as the transparency of the transactions between the public 

entity and the rest of the operating parts. 

These are some of the main issues, that a proper and well organized internal control 

system is designed to solve in a public health’s sector entity. 

Despite the inefficiencies and the discrepancies from the international internal audit 

practices  , it will be clear later in this thesis , that the institutional framework exists in 

our country , but it demands political will , personnel adequacy and continuous 

professional  development of the internal auditors , in order to regain citizens’ trust to 

the public institutions. 
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Κεφάλαιο 1:  Εισαγωγή 

 

1.1 Εισαγωγή 

 

Η συνεχιζόμενη κακοδιαχείριση των πόρων του δημοσίου ,καθώς και η ολοένα 

αυξανόμενες ανάγκες για αύξηση των κρατικών εσόδων ,χωρίς την επιβάρυνση των 

Ελλήνων πολιτών των οποίων η φοροδοτική ικανότητα έχει εξαντληθεί , έχει οδηγήσει 

στην ανάγκη πάταξης των φαινομένων διαφθοράς και κακοδιοίκησης σε όλο το φάσμα 

του δημόσιου τομέα . 

Επίσης η ανάγκη για συμμόρφωση με τις ευρωπαϊκές οδηγίες αλλά και με το 

διεθνές κανονιστικό πλαίσιο διοίκησης του δημόσιου τομέα έχουν καταστήσει τον 

εσωτερικό έλεγχο ένα αναπόσπαστο κομμάτι της διοίκησης των φορέων του ελληνικού  

δημοσίου, μεγάλο μέρος των οποίων αποτελούν και οι μονάδες υγείας. 

 

1.2 Σκοπός εργασίας 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος είναι μια ανεξάρτητη, αντικειμενική, εποπτική και 

συμβουλευτική δραστηριότητα, σχεδιασμένη έτσι ώστε να προσθέτει αξία και να 

βελτιώνει τις λειτουργίες ενός νοσοκομείου. Σκοπός του είναι να βοηθήσει το 

Νοσοκομείο να επιτύχει τους στόχους του με την υιοθέτηση μιας επαγγελματικής 

προσέγγισης στην αξιολόγηση και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των 

διαδικασιών διαχείρισης κινδύνου και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ακόμη, 

συνδράμει στην αξιολόγηση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

λειτουργικών μονάδων του νοσοκομείου, τη συμμόρφωση και εναρμόνιση του 

προσωπικού κάθε λειτουργίας με την εκάστοτε νομολογία και με την πολιτική που 

εφαρμόζει η Διοίκηση, βοηθά στην προώθηση της αξιοπιστίας και της ακρίβειας των 

διαδικασιών και των μεθόδων της οικονομικής διαχείρισης του νοσοκομείου, καθώς και 

στη διασφάλιση ορθής διαχείρισης των πόρων του νοσοκομείου σχετικά με σπατάλες, 

απάτες, καταδολιεύσεις κλπ
 1

. 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής είναι η εξέταση και αποτύπωση της 

λειτουργίας του εσωτερικού ελέγχου σε μονάδες υγείας της Ελλάδας τόσο σε 

                                                 
1
 Εσωτερικός Κανονισμός Νοσοκομείου  



6 

 

θεωρητικό όσο και σε εμπειρικό επίπεδο με τη μελέτη περίπτωσης ενός ελληνικού 

Νοσοκομείου. Εξετάζονται οι ανάγκες και οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουν σήμερα οι 

μονάδες υγείας, υπό το πρίσμα του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και των 

προτύπων ελέγχου. 

Αρχικά, τίθεται ο ορισμός του εσωτερικού ελέγχου, τα είδη ελέγχου και γίνεται 

επισκόπηση των προτύπων εσωτερικού ελέγχου ξένης και ελληνικής βιβλιογραφίας 

στις μονάδες υγείας. Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το νομικό πλαίσιο στην Ελλάδα 

ώστε να γίνει κατανοητή η κατάσταση στην χώρα. Έπειτα, τίθεται το πρακτικό κομμάτι 

με τη μελέτη αναφορών εσωτερικού ελέγχου παλιότερου έτους οι οποίες αφορούν ένα 

ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος ώστε να φανούν τα 

χαρακτηριστικά του εσωτερικού ελέγχου, όπως εφαρμόζονται πρακτικά σε μια Μονάδα 

Υγείας.  

 

1.3 Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου 

 

Οι αλλαγές στην τεχνολογία και το επιχειρηματικό περιβάλλον έχουν αναβαθμίσει τον 

ρόλο του εσωτερικού ελέγχου. Παλιότερα, ο εσωτερικός έλεγχος συνδεόταν με τις 

λογιστικές πράξεις και την έννοια της «αστυνόμευσης». Στόχος, δηλαδή, παλιότερα 

ήταν η αποκάλυψη της απάτης (Pickett, 2003). Ο Εσωτερικός Έλεγχος σήμερα εξετάζει 

και αξιολογεί (Βαρβατσουλάκης, κ.ά., 2013, Τσιμάρας, 2016): 

 

 Το συνολικό και επιμέρους κόστος των τμημάτων και τη σύγκριση αυτού με το 

προϋπολογισθέν, όπως επίσης και με τη σχέση κόστους – οφέλους. 

 Τη διαδικασία τήρησης των προδιαγραφών του ποιοτικού ελέγχου, δηλαδή, το 

κατά πόσο η παραγωγική δραστηριότητα και οι υπηρεσίες ανταποκρίνονται στα 

καθορισμένα πρότυπα. 

 Τα μέσα προστασίας για την επαρκή φύλαξη των περιουσιακών στοιχειών μιας 

επιχείρησης ή ενός οργανισμού από κλοπές, απώλειες και φθορές. 

 Το βαθμό συνεργασίας του φορέα με τρίτους και γενικά το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον στο οποίο δρα και αναπτύσσεται ο φορέας. 

 Την αξιοποίηση των μέσων παραγωγής και την αποδοτικότητα αυτών, τη 

συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τα προγράμματα παραγωγής, το 

ύψος και τη διαχείριση των αποθεμάτων, καθώς τη διάθεση των προϊόντων. 
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 Την ύπαρξη κλίματος αποδοχής και διάθεση συνεργασίας των ελεγχόμενων με 

τον εσωτερικό έλεγχο και τους ελεγκτές. 

 Την τήρηση πολιτικής πωλήσεων και εισπράξεων, δηλαδή, τη διαχείριση των 

διαθεσίμων, τις αποδόσεις τους, τους όρους δανεισμού και πληρωμής των 

υποχρεώσεων αυτών, καθώς επίσης την αξιολόγηση των οικονομικών 

αποτελεσμάτων. 

 Τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο σε επίπεδο 

τμήματος ,όσο και μεταξύ των τμημάτων. Τις αδυναμίες και τα προβλήματα του 

προσωπικού (απώλεια ηθικού, συνεχείς αποχωρήσεις, δυσφορία για παραγωγή 

έργου κλπ), τα οποία οδηγούν σε δυσάρεστα αποτελέσματα και για τα δύο μέρη. 

 Την εικόνα που έχει η επιχείρηση στην αγορά – ανταγωνισμό, καθώς και την 

εικόνα που έχει το καταναλωτικό κοινό για την επιχείρηση και τα προϊόντα της. 

Επίσης, την εικόνα του φορέα που παρουσιάζουν οι εργαζόμενοι προς τα έξω. 

 Τη διαπίστωση το κατά πόσο οι υπηρεσίες – τμήματα έχουν σαφή αντίληψη της 

αποστολής του οράματος και της κουλτούρας της επιχείρησης, καθώς και των 

αρμοδιοτήτων που τους έχουν εκχωρηθεί. Αν είναι κατάλληλα στελεχωμένες 

και αν αξιοποιείται κατά άριστο τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό. 

 Το βαθμό συμμόρφωσης των εργαζομένων στις αποφάσεις της διοίκησης, τους 

κανόνες λειτουργίας και τις παρεχόμενες εξουσιοδοτήσεις με τρίτους. 

 Την αξιολόγηση απόδοσης των επενδύσεων σύμφωνα με το αρχικό σχεδιασμό 

αυτών. 

 Την τήρηση της πολιτικής προσωπικού, πολιτικής προαγωγών, αξιολογήσεων 

και αξιοποιήσεων των στελεχών. Την τήρηση των κανόνων επαγγελματικής 

συμπεριφοράς, νομοθεσίας και διαδικασιών, καθώς και την απονομή ευθυνών 

και επιβραβεύσεων. 

 Τη συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση του επιχειρηματικού 

κινδύνου, καθώς και την αποτελεσματική διαχείρισή του. Η επιτυχία του 

εσωτερικού ελέγχου είναι να επισημάνει τις περιοχές υψηλών κινδύνων, να 

αξιολογήσει τον κίνδυνο (πιθανότητες να μην πραγματοποιηθούν οι ευκαιρίες), 

να επισημάνει τις γενεσιουργούς αιτίες και να εισηγηθεί  στη διοίκηση για τη 

λήψη διορθωτικών μέτρων. 

 Την ύπαρξη συστήματος οργάνωσης και την επάρκεια αυτού σε όλα τα 

ιεραρχικά επίπεδα, καθώς επίσης και την ύπαρξη κατάλληλων διαδικασιών και 
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απαραίτητων εξουσιοδοτήσεων που να ρυθμίζουν τη σωστή θεμελίωση των 

σχέσεων συναλλαγών – συνεργασίας με τρίτους. 

 Την περιοδική επιβεβαίωση και με αντικειμενικό τρόπο πιστοποίηση της 

λειτουργίας της επιχείρησης και τη σύγκριση των αρχικά καθορισμένων στόχων 

– προτύπων με το αποτέλεσμα. 

Το σύστημα του εσωτερικού ελέγχου μαζί με τα υποσυστήματά του: 

 Την τήρηση των σκοπών του Καταστατικού του Οργανισμού. 

 Την ύπαρξη συστημάτων εσωτερικού ελέγχου (Κανονισμός Λειτουργίας της 

Επιχείρησης). 

 Την επάρκεια εφαρμογής και αποτελεσματικότητας του Κανονισμού 

Λειτουργίας – Συστήματος Διαδικασιών σε όλα τα επίπεδα. 

 Την επιβεβαίωση του βαθμού συμμόρφωσης με τις καθιερωμένες στρατηγικές, 

πολιτικές, νόμους, αποφάσεις και σχέδια της Διοίκησης που έχουν 

θεσμοθετηθεί. 

 Την τήρηση εφαρμογής διαδικασιών και εξουσιοδοτήσεων που ρυθμίζουν τις 

σχέσεις συναλλαγών – συνεργασίας με τρίτους. 

 Τη μέτρηση απόδοσης της διοίκησης σε όλα τα επίπεδα. 

 Τις επικερδείς και μη δραστηριότητες μέσω αξιολογήσεων και αναλύσεων για 

τον εντοπισμό αδυναμιών και λήψη διορθωτικών μέτρων βελτίωσης. 

 Την περιοδική αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του φορέα σε σχέση με τα 

πρότυπα που θέτει η Διοίκηση.  

 Την αξιολόγηση απόδοσης επενδύσεων σύμφωνα με τον αρχικό στρατηγικό 

σχεδιασμό. 

 Τον τρόπο άσκησης αποτελεσματικής διοίκησης και εποπτείας από τα στελέχη 

όλων των βαθμίδων και τις συγκρούσεις και συμπεριφορά των εργαζομένων. 

 Την αξιολόγηση του συνολικού και επιμέρους κόστους λειτουργίας των 

τμημάτων και τη σύγκρισή του με το προϋπολογισθέν. 

 Την αποφυγή ατασθαλιών, καταχρήσεων, κλοπών, διαφθοράς, απόκρυψης 

στοιχείων, αδιαφορίας. 

 Τη διαπίστωση κατά πόσο οι υπηρεσίες έχουν ακριβή αντίληψη της αποστολής 

και των αρμοδιοτήτων τους. 

 Τον έλεγχο και εκτίμηση της ορθότητας, της ακρίβειας, της επάρκειας, της 

πληρότητας και της αξιοπιστίας των οικονομικών καταστάσεων και βιβλίων. 
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 Τη λειτουργία και επάρκεια των πληροφοριακών συστημάτων και των 

δικλείδων ασφαλείας τους. 

 Την επιβεβαίωση αξιοπιστίας και επικαιρότητας των πληροφοριών προς το Δ.Σ. 

 Τον συντονισμό εργασιών εσωτερικού ελέγχου με τις εργασίες του εξωτερικού 

ελέγχου. 

 

Τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα που εκδίδονται από την IFAC ορίζουν τον εσωτερικό 

έλεγχο ως «μια δραστηριότητα αξιολόγησης που είναι εγκατεστημένη ή παρέχεται ως 

υπηρεσία προς την οντότητα. Στα καθήκοντά του περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η 

εξέταση, η αξιολόγηση και η παρακολούθηση της επάρκειας και της 

αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου» (IFAC, 2009).  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής πραγματώνει τους στόχους του εσωτερικού ελέγχου. 

Αυτός είναι σε θέση να δώσει σχετικές συμβουλές ώστε η Διοίκηση να είναι κατά το 

δυνατόν πιο αποτελεσματική με το ελάχιστο δυνατό κόστος και με παράλληλο 

περιορισμό των επιχειρηματικών κινδύνων.  Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ως έργο 

τους την κατάστρωση, τον προγραμματισμό και τη διεκπεραίωση της ελεγκτικής 

διαδικασίας. Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, το οποίο αποτελεί το 

συλλογικό επαγγελματικό όργανο των εσωτερικών ελεγκτών, ιδρύθηκε το 1985 στην 

Αθήνα με παραπάνω από 650 ενεργά μέλη πανελλαδικά
2
 

 

1.4 Δομή της παρούσας διπλωματικής εργασίας 

 

Στο πρώτο κεφάλαιο όπως ήδη είδαμε,  παρουσιάστηκε ο σκοπός της διπλωματικής, η 

μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να απαντηθεί το βασικό διερευνητικό ερώτημα και 

ένα γενικό συμπέρασμα από την μελέτη της διεθνούς βιβλιογραφίας πάνω στο θέμα.  

Το Κεφάλαιο 2 αφορά στην επεξήγηση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου, 

αναλύει τα συστατικά του στοιχεία και τον τρόπο εφαρμογής του εγχώρια και διεθνώς. 

Στην συνέχεια, καταγράφονται τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται και 

στην χώρα μας, γίνεται καταγραφή των ειδών ελέγχου που συναντά κανείς στις 

επιχειρήσεις και στο τέλος εξειδικεύεται η ανάλυση στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα.      

Το Κεφάλαιο 3 αφορά στην  καταγραφή της υπάρχουσας νομολογίας η οποία 

αφορά στην εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, 

                                                 
2
 www.hiia.gr 

http://www.hiia.gr/
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επεξηγείται το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζεται στην χώρα μας, καθώς 

και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, αναλύεται η δομή των 

Δημόσιων Νοσοκομείων μιας και η μελέτη περίπτωσης αφορά ελληνικό Δημόσιο 

Νοσοκομείο.  

Το Κεφάλαιο 4 δίνει στοιχεία μηνιαίων εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου ενός 

νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος  για χρονικό διάστημα ενός οκτάμηνου. Σύμφωνα 

με το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 απαιτείται μηνιαίος έλεγχος διοικητικών, 

διαχειριστικών και λογιστικών θεμάτων.  

Τέλος το Κεφάλαιο 5 παραθέτει τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη 

μελέτη βιβλιογραφίας και την ανάλυση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιο 

Νοσοκομείο της Ελλάδος. Ακόμη, καταγράφονται οι περιορισμοί της έρευνας όπως 

επίσης και προτάσεις για μελλοντική έρευνα. 
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Κεφάλαιο 2: Βιβλιογραφική Επισκόπηση 

 

2.1. Εισαγωγή 

 

Το παρόν κεφάλαιο εστιάζει στην επεξήγηση της έννοιας του εσωτερικού ελέγχου, 

αναλύει τα συστατικά του στοιχεία και τον τρόπο εφαρμογής του εγχώρια και διεθνώς. 

Στην συνέχεια, καταγράφονται τα πρότυπα εσωτερικού ελέγχου που εφαρμόζονται και 

στην χώρα μας, γίνεται καταγραφή των ειδών ελέγχου που συναντά κανείς στις 

επιχειρήσεις και στο τέλος εξειδικεύεται η ανάλυση στο πλαίσιο του δημοσίου τομέα.  

 

2.2 Έρευνες Σχετικά με τον Εσωτερικό Έλεγχο 

 

Στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια υπάρχουν μελέτες και έρευνες σχετικές με τον 

εσωτερικό έλεγχο, τους τρόπους εφαρμογής του, την αποτελεσματικότητά του και άλλα 

χαρακτηριστικά του. Οι Fadzil et al. (2005) στη μελέτη τους κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το σύστημα εσωτερικού ελέγχου επηρεάζεται από την επαγγελματική 

επάρκεια και την αντικειμενικότητα. Οι Mihret και Yismaw (2007) μελέτησαν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου και βρήκαν ότι καθορίζεται από την 

υποστήριξη από τη διοίκηση και ότι η οργανωτική ρύθμιση δεν έχει ιδιαίτερο 

αντίκτυπο. Το 2000 η Giselle Bou Raad (2000) ,μελέτησε την προστιθέμενη αξία του 

εσωτερικού ελέγχου. Κατέληξε στο ότι ο ρόλος των εσωτερικών ελεγκτών 

αναβαθμίζεται και οι ίδιοι καθίστανται εξαιρετικά σημαντικοί και χρήσιμοι στη 

διοίκηση. Στο ίδιο πνεύμα οι Mihret & Woldeyohannis (2008) μελέτησαν την 

προστιθέμενη αξία του εσωτερικού ελέγχου σε έναν δημόσιο οργανισμό στην Αιθιοπία. 

Κατέληξαν ότι ο εσωτερικός έλεγχος είναι περισσότερο δείγμα συμμόρφωσης και 

λιγότερο προστιθέμενης αξίας.  

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται υποχρεωτικά σε όλα τα δημόσια 

νοσοκομεία της Ελλάδας. Οι εμπλεκόμενοι στα δημόσια Νοσοκομεία (Διοίκηση, 

υπάλληλοι, εργαζόμενοι) φαίνεται ότι αναγνωρίζουν κατά πλειοψηφία πως πρέπει να 

εφαρμόζεται εσωτερικός έλεγχος και ότι υπάρχει μεγάλη ανεξαρτησία κι 

αντικειμενικότητα αυτού.  

Ένα νοσοκομείο έχει πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν τη λειτουργία του, 

όπως την απουσία μετοχικού κεφαλαίου, σχεδόν πλήρη ασφαλιστική επιδότηση με 
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αποτέλεσμα πολλές οικονομικές θεωρίες να μην έχουν έρεισμα εφαρμογής. Στην 

πραγματικότητα τα νοσοκομεία είναι ιδιάζουσα εξεταζόμενη περίπτωση, καθώς 

πρόκειται για δύο επιχειρήσεις σε μία. Το ένα κομμάτι αφορά τους γιατρούς και το 

άλλο τη νοσοκομειακή διοίκηση.  

Το νοσοκομείο είναι ένας οργανισμός ο οποίος σχεδιάστηκε για να λύνει ένα 

περίπλοκο πρόβλημα- τη διάγνωση και θεραπεία διαφόρων αρρωστιών (Harris, 1977). 

Κάθε ασθενής λαμβάνει προσωποποιημένη εξυπηρέτηση και προσοχή. Στην περίπτωση 

των νοσοκομείων δεν μετράει μόνο να υπάρχει επαρκές απόθεμα φαρμάκων ή 

νοσοκομειακού υλικού, αλλά και υψηλής ποιότητας ανθρώπινο δυναμικό και 

κατάλληλος συγχρονισμός ενεργειών. Ο οργανισμός απαρτίζεται από μια σειρά 

προμηθευτών και πελατών. Από την πλευρά της προσφοράς, υπάρχουν συγκεκριμένα 

τμήματα του νοσοκομείου όπως το φαρμακείο, τα χειρουργεία και η τράπεζα αίματος 

τα οποία είναι έτοιμα να συγκεντρώσουν τους πόρους. Αυτοί οι πόροι ονομάζονται 

βοηθητικές υπηρεσίες και οι προμηθευτές βοηθητικά τμήματα του οργανισμού. Από 

την πλευρά της ζήτησης, υπάρχει η απόφαση ανάγκης των βοηθητικών τμημάτων ή η 

απουσία ανάγκης τους.  

Ακόμη, η κατηγοριοποίηση των τμημάτων είναι διαφορετική από τις απλές 

επιχειρήσεις στα νοσοκομεία. Συνήθως χωρίζονται σε τμήματα με βάση την ιατρική 

φύση των προβλημάτων. Ο γιατρός και το νοσοκομείο είναι μέρος της ίδιας 

«εταιρείας». Ωστόσο, υπάρχει ένα ολόκληρο σύστημα περιορισμών ώστε οι γιατροί να 

αντιμετωπίζονται ως μεμονωμένοι επαγγελματίες που τυχαίνει να εργάζονται στις 

εγκαταστάσεις του νοσοκομείου.  

Ένας παράγοντας που επηρεάζει θετικά την αποτελεσματικότητα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η επάρκεια της ομάδας εσωτερικών ελεγκτών (Drogalas et 

al., 2015). Τα χαρακτηριστικά ενός αποδοτικού εσωτερικού ελεγκτή πρέπει να είναι η 

επαρκής εκπαίδευση, η υψηλή επαγγελματική γνώση, η προληπτική δράση, η 

παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για τη συνεχή κατάρτιση καθώς και η 

επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και των ελεγχομένων. Οι Mihret & 

Yismaw (2007) διατείνονται ότι η εσωτερική ποιότητα και αποτελεσματικότητα του 

ελέγχου εξαρτώνται από το επίπεδο τεχνογνωσίας του προσωπικού, τις υπηρεσίες που 

παρέχονται και τον βαθμό στον οποίο οι έλεγχοι σχεδιάζονται και υλοποιούνται ορθά.  

Ένας άλλος παράγοντας που επηρεάζει την αποτελεσματικότητα του ελέγχου 

είναι οι ελεγκτικές διαδικασίες. Σύμφωνα με τον Frigo (2002) η επιτροπή ελέγχου, οι 

διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου, η διοίκηση, οι πελάτες, η καινοτομία και οι 
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ικανότητες της μονάδας εσωτερικού ελέγχου είναι παράγοντες που επηρεάζουν την 

αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου.  

Ακόμη, ένας σημαντικός παράγοντας είναι η υποστήριξη της διοίκησης. 

Σύμφωνα με τους Alzeban & Gwilliam (2014), η υποστήριξη από την ανώτερη 

διοίκηση είναι παράγοντας που καθορίζει την ανεξαρτησία και την ποιότητα του 

εσωτερικού ελέγχου. Επίσης, η αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου 

εξαρτάται από μια ικανή ηγεσία. Η ανεξαρτησία απαιτεί ελεύθερη έκφραση της γνώμης 

του ελεγκτή, ανεξαρτησία σκέψης και ανεξαρτησία στην εκτέλεση των καθηκόντων 

τους (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2014). 

Σύμφωνα με τους Drogalas et al. (2015), υπάρχουν τέσσερις παράγοντες οι 

οποίοι επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του εσωτερικού ελέγχου: η ποιότητα 

εσωτερικού ελέγχου, η επαγγελματική επάρκεια των εσωτερικών ελεγκτών, η 

υποστήριξή τους από την πλευρά της διοίκησης και η ανεξαρτησία. Μάλιστα, από την 

έρευνά τους προκύπτει ότι ο τελευταίος είναι ο σημαντικότερος. 

Με βάση τη βιβλιογραφία (Hope, 2016, Stephens, 2015, Ρακιντζής, 2011, 

Αργυροηλιόπουλος, 2006, Katsios, 2006, Σεραφετινίδου, 2005, Διαμαντούρος, 2004), 

οι κυριότεροι παράγοντες κακοδιοίκησης και διαφθοράς είναι οι εξής: 

 Κατάπτωση των ηθικών αξιών, άμβλυνση των συνειδήσεων 

 Πολυνομία, επικάλυψη αρμοδιοτήτων στη δημόσια διοίκηση 

 Γραφειοκρατία, αδιαφάνεια και δυσκαμψία διοικητικών διαδικασιών 

 Έλλειψη κατάλληλου νομικού πλαισίου για τη πρόληψη και την αντιμετώπιση 

της διαφθοράς 

 Αναποτελεσματικότητα και βραδύτητα στην απονομή ποινικής, πολιτικής και 

πειθαρχικής δικαιοσύνης 

 Έντονος κρατικός παρεμβατισμός στην οικονομία 

 Υψηλή φορολογία ιδιωτών και επιχειρήσεων 

 Κομματισμός συνδικαλιστικών φορέων 

 

Με βάση τις Διεθνείς Βέλτιστες Πρακτικές, η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

θα πρέπει να λειτουργεί ως ανεξάρτητη δραστηριότητα με βασική αρμοδιότητα την 

επισκόπηση και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργιών και 

δραστηριοτήτων της Μονάδας Υγείας. Αρκετές Διοικήσεις Μονάδων Υγείας και 

έμπειροι εσωτερικοί ελεγκτές ξεπερνούν την έμφαση στους λογιστικούς και 
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οικονομικούς ελέγχους με εκτέλεση ειδικών έργων (projects) έπειτα από αντίστοιχο 

αίτημα των Διοικήσεων των Μονάδων Υγείας. 

Υπάρχει, λοιπόν, από τη μια ο διοικητικός έλεγχος και από την άλλη η 

ελευθερία της επαγγελματικής αυτονομίας των γιατρών. Για αυτό και η πληροφόρηση 

παίζει σημαντικό ρόλο, καθώς οι ασυμμετρίες στην πληροφόρηση μπορεί να 

οδηγήσουν σε διαφορετικές αποφάσεις. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες 

όλων των εμπλεκομένων, τα νοσοκομεία πρέπει να διαχειριστούν και ασυνέπειες 

(Meyer & Rowan, 1977).  

Ο βαθμός σύνδεσης μεταξύ του σχεδίου και της δράσης είναι μικρός με 

αποτέλεσμα η ενεργοποίηση των σχέσεων αιτίου – αποτελέσματος να καθίσταται πιο 

δύσκολη λόγω του ότι οι σχέσεις είναι διακοπτόμενες και απότομες . Το συμπέρασμα 

αυτό προέκυψε από διάφορες έρευνες σε νοσοκομεία. Ο Pettersen (1995) βρήκε χαλαρή 

τη σύνδεση μεταξύ των αποφάσεων και της εφαρμογής τους στα Νορβηγικά 

νοσοκομεία. Οι Covaleski & Dirsmith (1983) βρήκαν χαλαρούς δεσμούς μεταξύ 

ιεραρχικών επιπέδων στα νοσοκομεία.  

Σύμφωνα με τους Anthony and Young (1988), μια κανονιστική έννοια της 

διαδικασίας ελέγχου προσδιορίζει τέσσερα βασικά βήματα σε ένα επίσημο σύστημα 

ελέγχου: τον προγραμματισμό, τη διαμόρφωση προϋπολογισμού, τη λειτουργία και 

διοίκηση και την υποβολή εκθέσεων και αξιολόγηση. 

Το γεγονός ότι ο προϋπολογισμός δεν λαμβάνεται υπόψη ως σημαντικό 

διοικητικό εργαλείο στην Ελλάδα (και όχι μόνο) έχει να κάνει με παράγοντες 

κουλτούρας. Σύμφωνα με το νόμο, η διοίκηση του νοσοκομείου έχει την ευθύνη να 

συντονίζει και να χρησιμοποιεί κατάλληλα και αποδοτικά τους πόρους. Στην 

πραγματικότητα η διοίκηση δεν γνωρίζει επακριβώς τις καθημερινές ευθύνες των 

ιατρικών τμημάτων και αυτή η κατάσταση δημιουργεί μετάθεση εξουσίας στο 

προσωπικό. Εξαιτίας της έλλειψης χαλιναγώγησης, το νοσοκομείο συμπεριφέρεται σαν 

να είναι χαλαρή η πολιτική του προϋπολογισμού. Με βάση τις γενικές αρχές της 

λογιστικής, κάθε διοικητής μπορεί να είναι υπεύθυνος για ένα κέντρο επιρροής και 

ευθύνης (Horngren et al., 2000). Ένα τέτοιο κέντρο αποτελεί μέρος ή υπομονάδα του 

οργανισμού και ο διοικητής του είναι υπεύθυνος για ένα περιορισμένο εύρος 

αρμοδιοτήτων.  

Η ιεραρχική δομή ενός νοσοκομείου είναι η εξής: στην κορυφή της διοικητικής 

πυραμίδας βρίσκεται ο γενικός διευθυντής και οι διευθυντές των κλινικών διευθύνσεων. 

Αυτοί μαζί αποτελούν την διοίκηση του νοσοκομείου. Στο επόμενο επίπεδο προς τα 
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κάτω είναι οι διευθυντές των κλινικών τμημάτων και οι μάνατζερς των ιατρικών 

ειδικοτήτων. Έπειτα, είναι οι γιατροί και οι νοσοκόμες.  

Οι διοικήσεις των νοσοκομείων έχουν το δύσκολο έργο εύρεσης τρόπων 

αξιοποίησης και ορθολογικής χρήσης των κρεβατιών που διαθέτουν, περιορισμό των 

χειρούργων να προβαίνουν σε χειρουργεία και άλλα ζητήματα. Η συγκράτηση των 

δαπανών σε ένα νοσοκομείο είναι μεγάλο ζήτημα (Harris, 1978).  
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Κεφάλαιο 3: Θεσμικό πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου 

 

 

3.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο γίνεται καταγραφή της υπάρχουσας νομολογίας η οποία αφορά 

στην εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου στην Ελλάδα. Στη συνέχεια, επεξηγείται το 

Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου που εφαρμόζεται στην χώρα μας, καθώς και οι 

αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου. Τέλος, αναλύεται η δομή των 

Δημόσιων Νοσοκομείων μιας και η μελέτη περίπτωσης αφορά ελληνικό Δημόσιο 

Νοσοκομείο.  

 

3.2 Νομολογία 

 

Στην Ελλάδα ο εσωτερικός έλεγχος παρουσιάζεται τη δεκαετία του ’90. Το 1985 

ιδρύεται το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, ο μόνος πιστοποιημένος 

φορέας στην Ελλάδα από το Διεθνές Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών και την 

Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Ινστιτούτων Εσωτερικού Ελέγχου. Στόχος του είναι η 

στήριξη, η παροχή πληροφοριών και τεχνικής βοήθειας, η επιμόρφωση και η 

επαγγελματική οργάνωση των εσωτερικών ελεγκτών.  

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

κανόνες που αφορούν τις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρίες για θέματα 

πληροφόρησης και ενεργειών της διοίκησης προς τους μετόχους, τον χρόνο 

δημοσίευσης των ενδιάμεσων και ετήσιων λογιστικών καταστάσεων, καθώς και 

κανόνες γνωστοποίησης προς το επενδυτικό κοινό. Το 1999 η Επιτροπή 

Κεφαλαιαγοράς συνέστησε μια επιτροπή φορέων με τη συμμετοχή του Ελληνικού 

Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών η οποία εξέδωσε συστάσεις για εθελοντική 

εφαρμογή από τις εισηγμένες ή προς εισαγωγή στο Χρηματιστήριο σε θέματα που 

αφορούν στην διαφάνεια, τον τρόπο διοίκησης των εταιριών, την κοινωνική ευθύνη και 

την μονάδα εσωτερικού ελέγχου.  

Στη χώρα μας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς με τις αποφάσεις της (Απόφαση 

5/204/14.11.2000, ΦΕΚ 1487/Β/12.12.2000, ΦΕΚ 110
Α
/17.5.2002) ανάγκασε τις 

εισηγμένες στο ΧΑΑ εταιρίες να έχουν ξεχωριστό τμήμα ελέγχου. Ο εσωτερικός 
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έλεγχος, όμως, καθιερώθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 3016/2002 (ΦΕΚ Α΄ 110 

/17.05.2002). Όλες οι εισηγμένες υποχρεούνται να έχουν υπηρεσία εσωτερικού 

ελέγχου.  

Πιο αναλυτικά, το Νομικό πλαίσιο το οποίο διέπει τον Εσωτερικό Έλεγχο στην 

Ελλάδα περιλαμβάνει την εξής νομολογία: 

 Απόφαση 5/204/14-11-2000 (ΦΕΚ Β΄1487/6.12.2000) της Επιτροπής 

Κεφαλαιαγοράς: Η απόφαση αυτή θέτει νέους κανόνες στη λειτουργία, 

ενημέρωση και διασφάλιση του επενδυτικού κοινού. 

 Ν.3016/2002 (ΦΕΚ Α΄110/17.5.2002): Πρόκειται για τον πρώτο νόμο ο οποίος 

καθιερώνει τον εσωτερικό έλεγχο στην Ελλάδα. Όλες οι εισηγμένες εταιρίες 

υποχρεωτικά πια τηρούν υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, με ελεγκτές 

διορισμένους από το Δ.Σ. με πλήρη και αποκλειστική απασχόληση. Ακόμη, 

κατοχυρώνεται η ανεξαρτησία των ελεγκτών και η υποχρέωσή τους να 

αναφέρονται απευθείας στην ανώτερη διοίκηση και στο Δ.Σ., ενώ εποπτεύονται 

από ένα έως τρία μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. Ταυτόχρονα, προβλέπεται η 

πρόσβασή τους σε βιβλία, έγγραφα, αρχεία, τραπεζικούς λογαριασμούς και 

χαρτοφυλάκια και σε κάθε λειτουργική μονάδα του Οργανισμού που ελέγχουν 

για την ορθή εκτέλεση των καθηκόντων τους. Για αυτό, προβλέπεται η διοίκηση 

της εταιρίας να έχει στενή συνεργασία μαζί τους για διευκόλυνση του έργου 

τους. Απαγορεύεται εσωτερικοί ελεγκτές να είναι μέλη του Δ.Σ., διευθυντικά 

στελέχη ή συγγενείς αυτών. Επίσης, οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν υποχρέωση 

ενημέρωσης του Δ.Σ. ανά τρίμηνο με γραπτή αναφορά και υποχρέωση 

παράστασης στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων.  

 Ν.3091/2002 : Οι εισηγμένες και οι υπό ένταξη στο χρηματιστήριο εταιρίες 

υποχρεώνονται να έχουν τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Ν. 3156/2003: Εταιρίες μη εισηγμένες στο χρηματιστήριο στις οποίες το κράτος 

κατέχει το 50% του μετοχικού τους κεφαλαίου έχουν υποχρέωση να 

οργανώνουν Εσωτερικό Έλεγχο.  

 Ν.3429/2005 (ΦΕΚ Α΄314/27.12.2005): Σύμφωνα με αυτό το νόμο, όλες οι 

Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί (ΔΕΚΟ) υποχρεώνονται να οργανώσουν 

μια υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου, η οποία έχει ως υποχρέωσή της με τη σειρά 

της να ενημερώνει εγγράφως μία φορά το τρίμηνο το Δ.Σ. και τη γενική 

συνέλευση των μετόχων για τους ελέγχους που διενεργεί (άρθρο 4, παράγραφος 

3). Η διαφορά σε σχέση με τους εσωτερικούς ελεγκτές στις εισηγμένες είναι ότι 
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οι ελεγκτές στις ΔΕΚΟ διορίζονται από τη γενική συνέλευση των μετόχων και 

όχι από το Δ.Σ.. Ακόμη, παρέχουν υπηρεσίες με έμμισθη εντολή χωρίς σχέση 

εξαρτημένης εργασία και χωρίς την απόκτηση ιδιότητας υπαλλήλου, καθώς 

είναι ανεξάρτητοι και δεν υπάγονται σε κάποια υπηρεσιακή μονάδα της 

δημόσιας επιχείρησης. Από την άλλη, στις εισηγμένες είναι υπάλληλοι πλήρους 

και αποκλειστικής απασχόλησης. Στο άρθρο 4 παράγραφος 2
α
 του Ν. 3429/2005 

ορίζεται ότι μεταξύ των υπηρεσιών της εταιρίας πρέπει να προβλέπεται 

υποχρεωτικά και Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου.  

 Ν.3492/2006 (ΦΕΚ Α΄210/5.10.2006): Ορίζεται η έννοια του εσωτερικού 

ελέγχου στην Ελλάδα. Με τον ίδιο νόμο ορίζεται επίσης η μονάδα εσωτερικού 

ελέγχου και το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Ο νόμος αυτός προβλέπει τη 

σύσταση μονάδων εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα Υπουργεία, τις Περιφέρειες 

της χώρας και στους εποπτευόμενους από αυτά φορείς με προϋπολογισμό άνω 

των 3.000.000 ευρώ, στο πλαίσιο προστασίας των οικονομικών τους 

συμφερόντων. 

 Με την πράξη 2438/6-8-1998 και την τροποποίησή της με τη νέα πράξη 

2577/2006 του Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, καθιερώνεται η λειτουργία 

της Επιτροπής Ελέγχου και η ανεξαρτησία του εσωτερικού ελέγχου.  

 Ν.3693/2008: Ο νόμος αυτός ορίζει ποιες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 

υποχρεούνται να τηρούν Επιτροπή Ελέγχου. Τα μέλη της Επιτροπής ορίζονται 

από τη Γ.Σ. των μετόχων ή εταίρων.  

 Ν.3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.8.2010): Με αυτόν το νόμο, προβλέπεται 

καθολική διενέργεια εσωτερικού ελέγχου σε όλους τους φορείς της Γενικής 

Κυβέρνησης. Με άλλα λόγια, όλος ο ελληνικός δημόσιος τομέας υπόκειται σε 

εσωτερικό έλεγχο. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους καθοδηγεί και επιβλέπει 

τις μονάδες εσωτερικού ελέγχου και πιο συγκεκριμένα, η αρμόδια Γενική 

Διεύθυνση Δημοσιονομικών ελέγχων. 

 Ν. 4025/2011: Ο Νόμος αυτός ορίζει ότι οι εσωτερικοί ελεγκτές θα προέρχονται 

από το Μητρώο Ελεγκτών ΔΕΚΟ με απόφαση του Δ.Σ.. Στην πράξη, οι 

Μονάδες Υγείας διορίζουν Εσωτερικούς Ελεγκτές με κριτήριο την χαμηλότερη 

οικονομική προσφορά που λαμβάνουν (υπό την προϋπόθεση επάρκειας των 

τυπικών προσόντων που ζητούνται) ή τις συστάσεις μέσω λογιστικών εταιριών 

που τηρούν τα διπλογραφικά τους συστήματα ή των ορκωτών ελεγκτών 

λογιστών τους (Κουτούπης, 2012). Εισάγεται η τήρηση Εσωτερικού 
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Κανονισμού Λειτουργίας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά με 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου στα Νοσοκομεία.  Η επιλογή των εσωτερικών 

ελεγκτών γίνεται από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η διάρκεια της σύμβασής τους δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 3 

χρόνια. Ορίζεται ότι η Επιτροπή Ελέγχου έχει ως σκοπό την παρακολούθηση 

της διαδικασίας της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, της αποτελεσματικής 

λειτουργίας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 

διαχείρισης των κινδύνων, αλλά και την ευθύνη του υποχρεωτικού ελέγχου των 

οικονομικών καταστάσεων.  

 

Στο σημείο αυτό είναι καλό να γίνει επεξήγηση ορισμένων εννοιών που 

απαντώνται κατά τη μελέτη νομικών εγγράφων πάνω στο θέμα που μελετάται. Μονάδα 

εσωτερικού ελέγχου είναι η ανεξάρτητη ελεγκτική – συμβουλευτική υπηρεσία, η οποία 

παρέχει διαβεβαίωση για την επάρκεια των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου ενός 

φορέα. Σύστημα εσωτερικού ελέγχου είναι το συνολικό σύστημα διαχειριστικών και 

άλλων ελέγχων, συμπεριλαμβανομένων των ελέγχων της οργανωτικής δομής, των 

μεθοδολογιών, των διαδικασιών και του εσωτερικού ελέγχου που έχει εφαρμόσει η 

διοίκηση στις λειτουργίες του φορέα, για την υποστήριξη της επίτευξης των στόχων του 

με αποδοτικό, αποτελεσματικό και οικονομικό τρόπο. Το σύστημα αυτό διασφαλίζει τη 

συμμόρφωση στις πολιτικές της διοίκησης, τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους 

του φορέα μέσω πιστοποίησης πληρότητας και ακρίβειας των λογιστικών εγγραφών και 

καταστάσεων και παρέχει επίκαιρες και αξιόπιστες δημοσιονομικές και διαχειριστικές 

πληροφορίες». Ο εσωτερικός ελεγκτής συντάσσει μηνιαίες εκθέσεις ελέγχου τις οποίες 

γνωστοποιεί στον Διοικητή της Μονάδας και στην Επιτροπή Ελέγχου. Όλες οι 

λεπτομέρειες σχετικά με τις αρμοδιότητες του εσωτερικού ελεγκτή και της Επιτροπής 

Ελέγχου ορίζονται από το Καταστατικό Εσωτερικού Ελέγχου το οποίο εγκρίνει το Δ.Σ. 

του Νοσοκομείου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3016/2002 η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

έχει τις εξής αρμοδιότητες: 

 Την παρακολούθηση της εφαρμογής και της τήρησης του Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας και της νομοθεσίας στην οποία εμπίπτει η δράση της 

επιχείρησης. 

 Την παράθεση στο Δ.Σ. των περιπτώσεων σύγκρουσης των συμφερόντων των 

στελεχών με τα συμφέρονται της επιχείρησης. 
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 Την έγγραφη ενημέρωση ανά τρίμηνο τουλάχιστον  μία φορά για την πορεία 

των ελέγχων. 

 Την παράσταση στις γενικές συνελεύσεις των μετόχων. 

 Την παροχή μετά από έγκριση του Δ.Σ. όλων των πληροφοριών που θα 

ζητηθούν για τη διευκόλυνση του έργου εποπτείας και ελέγχου. 

 

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου (Ν. 3429/2005, ΦΕΚ Α΄ 314/27.12.2005) 

παρακολουθεί την εφαρμογή και τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και 

του καταστατικού της δημόσιας επιχείρησης, αναφέρει στο Δ.Σ. της δημόσιας 

επιχείρησης και στη γενική συνέλευση των μετόχων, περιπτώσεις σύγκρουσης των 

ιδιωτικών συμφερόντων των μελών του Δ.Σ., με τα συμφέροντα της επιχείρησης ή 

παράβασης των διατάξεων του νόμου αυτού, από μέλη του Δ.Σ., συμπεριλαμβανομένου 

του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, ενημερώνει εγγράφως μία φορά 

τουλάχιστον κάθε τρίμηνο το Δ.Σ., καθώς και τη Γενική Συνέλευση των μετόχων για 

τους ελέγχους που διενεργεί και είναι υπεύθυνη για την παροχή και την ακρίβεια 

οποιασδήποτε πληροφορίας ζητηθεί από την Ειδική Γραμματεία Δημοσίων 

Επιχειρήσεων και Οργανισμών. 

Σύμφωνα με τη Συμβουλευτική Οδηγία 2060-2 του Διεθνούς Ινστιτούτου 

Εσωτερικών Ελεγκτών, η Επιτροπή Ελέγχου (Audit Committee) έχει την ευθύνη 

εποπτείας των λειτουργιών του εσωτερικού ελέγχου και της επιθεώρησης των 

συστημάτων εσωτερικού ελέγχου. Ελέγχει την ορθή εφαρμογή των αρχών, κανόνων και 

διαδικασιών του οργανισμού με βάση το στόχο και τα συμφέροντα του οργανισμού.  

Σύμφωνα με την οδηγία της Ε.Ε. 2006/43/ΕΚ, έργο της Επιτροπής Ελέγχου είναι η 

επίβλεψη και παρακολούθηση της συνολικής επίδοσης του οργανισμού ειδικά όταν 

πρόκειται για την προετοιμασία των βασικών χρηματοοικονομικών καταστάσεων, των 

εκθέσεων των διευθύνσεων και τον υπολογισμό κόστους, την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας και της απόδοσης των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, των 

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

Η Επιτροπή Ελέγχου είναι εκπρόσωπος του Δ.Σ. από το οποίο λαμβάνει την 

εξουσία άσκησης των καθηκόντων της. Κάνει συστάσεις και παρέχει συμβουλές στο 

Δ.Σ. για συμμόρφωση με τους κανονισμούς, τις ηθικές αρχές και τα πρότυπα. Επίσης, 

είναι αρμόδια για τη διασφάλιση της ανεξαρτησίας των εσωτερικών ελεγκτών. Με 

βάση τις απαιτήσεις της Ε.Ε. η Επιτροπή Ελέγχου πρέπει να αποτελείται από 3-6 μέλη 

και τουλάχιστον ένα από αυτά πρέπει να είναι ανεξάρτητο από την εταιρία και με 
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εμπειρία στη λογιστική και τον εσωτερικό έλεγχο. Η Επιτροπή Ελέγχου συζητά με το 

Δ.Σ. τις πολιτικές και τη μεθοδολογία που θα χρησιμοποιεί ο Οργανισμός και ενισχύει 

την επικοινωνία μεταξύ των εσωτερικών ελεγκτών και του Οργανισμού.  

Αν η Επιτροπή δεν υπάρχει, οι εσωτερικοί ελεγκτές δεν είναι σε θέση να 

αναγνωρίσουν πιθανές απάτες και από πού αυτές προέρχονται. Οι ελεγκτές όταν έχουν 

υποψίες για απάτη δεν έχουν πλεονέκτημα, καθώς από τη μια δεν έχουν αρμοδιότητα 

εφαρμογής της νομοθεσίας και από την άλλη, δεν έχουν αποδείξεις και κινδυνεύουν με 

δυσφήμιση. Επειδή στα καθήκοντα των ελεγκτών είναι και η εμπιστευτικότητα και 

εχεμύθεια απέναντι στον Οργανισμό, δεν έχουν δικαίωμα να ενημερώσουν τις αρχές 

παρά μόνο αν τίθεται θέμα δημοσίου συμφέροντος (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2013).  

 

3.2 Το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η ελεγκτική είναι ένας από τους πιο σημαντικούς στις μέρες μας κλάδους της 

οικονομικής διαχείρισης των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο 

Ορκωτών Λογιστών (American Institute of Certified Public Accountants – A.I.C.P.A., 

1983), ο εσωτερικός έλεγχος είναι το σχέδιο οργάνωσης και όλες οι προσπάθειες, 

μέθοδοι και μέτρα που υιοθετούνται στο πλαίσιο μιας επιχείρησης, για τη διαφύλαξη 

και προστασία των περιουσιακών της στοιχείων, τον έλεγχο της ακρίβειας και 

αξιοπιστίας των λογιστικών στοιχείων, την προώθηση της αποτελεσματικότητας της 

λειτουργίας και την ενθάρρυνση της διατήρησης της προδιαγεγραμμένης 

επιχειρηματικής πολιτικής. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (2010), ο εσωτερικός έλεγχος 

είναι μια ανεξάρτητη και συμβουλευτική λειτουργία, πλήρως αντικειμενική, η οποία 

σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με στόχο την αύξηση της αξίας και τη βελτίωση των 

λειτουργιών του οργανισμού. Με την εφαρμογή του βελτιώνονται η 

αποτελεσματικότητα του συστήματος διαχείρισης κινδύνων (risk management), του 

συστήματος εσωτερικών ελέγχων (internal audit) και των διαδικασιών της διοίκησης 

(governance procedures). Με άλλα λόγια, ο εσωτερικός έλεγχος περικλείει τόσο 

λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες όσο και διαδικασίες εκχώρησης ευθυνών και 

αρμοδιοτήτων.  

Το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ., 1991) ορίζει ως εσωτερικό 

έλεγχο τον έλεγχο «που έχει οργανωθεί μέσα σε μια επιχείρηση και ασκείται από τους 

υπαλλήλους της». Με τον ορισμό αυτό δεν εννοείται μόνο η ιδιαίτερη υπηρεσία 
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ελέγχου, αλλά όλο το σύστημα οργάνωσης των διαδικασιών εκτέλεσης των 

διαχειριστικών πράξεων και της λογιστικής τους απεικόνισης. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, οι αρμοδιότητες του 

εσωτερικού ελέγχου είναι : 

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

επιχειρησιακών πληροφοριών, καθώς και των εργαλείων που χρησιμοποιούνται 

για την αναγνώριση, την ποσοτικοποίηση, την ταξινόμηση και την 

γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών. 

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

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

κανόνες και τις συμβάσεις, καθώς επιδρούν σημαντικά στις διαδικασίες, τις 

εκθέσεις και στη συμμόρφωση του οργανισμού με όλες τις νομικές και 

συμβατικές διατάξεις. 

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

4. Να αξιολογεί την οικονομικότητα και την αποτελεσματικότητα της χρήσης των 

πόρων. 

5. Να ελέγχει τις διαδικασίες ή τα προγράμματα και να διαπιστώνει αν τα 

αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τους καθορισμένους στόχους και τους σκοπούς 

και αν οι διαδικασίες ή τα προγράμματα υλοποιούνται σύμφωνα με το σχέδιο. 

 

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί μια απαραίτητη διαδικασία σε όλα τα ιεραρχικά 

επίπεδα, δεν αφορά μόνο λογιστικές και οικονομικές λειτουργίες ,αλλά περιλαμβάνει 

μέτρα τα οποία εξασφαλίζουν την καλή λειτουργία και την προστασία της περιουσίας 

και των συμφερόντων της επιχείρησης (Τσιμάρας, 2016). Είναι έτσι σχεδιασμένος ώστε 

να αντλεί πληροφορίες από όλα τα μέρη της επιχείρησης, να προσφέρει 

συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ομαλή λειτουργία του οργανισμού και τη 

μεγιστοποίηση του κέρδους. Σε κάθε περίπτωση, όμως, λειτουργεί συμπληρωματικά 

και δεν αντικαθιστά τους διοικητές.  

Είναι σε όρους εταιρικής διοίκησης μια μέθοδος εξακρίβωσης της διαφάνειας 

και του αποτελεσματικού τρόπου λειτουργίας του οργανισμού, η οποία προσδίδει αξία 

σε αυτόν και θωρακίζει τα συμφέροντα των εργαζομένων, των πελατών, των μετόχων 

και συνολικά της οντότητας. 

Ο εσωτερικός έλεγχος παρακολουθεί, ελέγχει και αξιολογεί τις δραστηριότητες 

του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού τομέα και μέσω των εκθέσεων και των 
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αναφορών που υποβάλλει προς τη διοίκηση, αναδεικνύει τις δυνάμεις και τις αδυναμίες 

του οργανισμού, τους τρόπους βελτίωσης και αύξησης της αποδοτικότητάς του. 

Σημαντική λειτουργία του είναι το ότι καταφέρνει εντοπίζει και αντιμετωπίζει πιθανούς 

κινδύνους ,ενώ παράλληλα οδηγεί σε συμμόρφωση με τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου, διεθνή και εγχώρια.  

Η ανάγκη για την ύπαρξη του εσωτερικού ελέγχου προέκυψε από τις 

ανθρώπινες αδυναμίες που ισχύουν σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό (κλοπές, 

απάτες). Πολλές φορές η διοίκηση μπορεί να παραμελεί κυρίως λόγω χρόνου να 

εντοπίσει και να μάθει έγκαιρα τέτοια περιστατικά και έτσι προκύπτει ανάγκη 

δημιουργίας ενός ξεχωριστού τμήματος το οποίο θα ελέγχει και θα εμποδίζει τέτοια 

φαινόμενα.  

Η αποτελεσματική χρήση των πόρων ενός Οργανισμού είναι εξαιρετικής 

σημασίας για τη βιωσιμότητά του και την επιτυχία της οικονομικής του πορείας. Τα 

κονδύλια συνήθως είναι περιορισμένα και πρέπει να προσδιοριστεί το κατάλληλο 

μείγμα χρήσης των διαθέσιμων πόρων χωρίς να τεθεί υπό αμφισβήτηση η απόδοση και 

η ανάπτυξη. Η βελτίωση του εσωτερικού ελέγχου μπορεί να επιτευχθεί με μια δομή που 

συμβάλει στην εύρεση στοιχείων, τα οποία έχουν σχέση με την απόδοση, τις δυνάμεις 

και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές, την κουλτούρα του οργανισμού.  

Ο εσωτερικός ελεγκτής θα πρέπει να έχει πλήρη και απεριόριστη πρόσβαση σε 

όλες τις δράσεις, τα αρχεία, τις εγκαταστάσεις και το προσωπικό που σχετίζονται με τις 

λειτουργίες του οργανισμού. Ο ρόλος του εσωτερικού ελεγκτή είναι να εντοπίζει 

έγκαιρα τις αδυναμίες του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της επιχείρησης. Να 

αναγνωρίζει, δηλαδή, τους κινδύνους που τυχόν έχει ο οργανισμός και η διοίκηση δεν 

αντιμετωπίζει επαρκώς ή πιο αποτελεσματικά.  

Το επάγγελμα του εσωτερικού ελεγκτή διέπεται από πρότυπα, κανόνες και 

συγκεκριμένη δεοντολογία. Εκτός από τεχνικά χαρακτηριστικά τα άτομα που 

στελεχώνουν μια Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου πρέπει να διέπονται και από ποιοτικά 

χαρακτηριστικά. Η ανεξαρτησία του ελεγκτή (objectivity) πρέπει, επίσης, να 

καθορίζεται από σαφείς γραμμές ειδικά μέσω της Επιτροπής Ελέγχου που θα 

αποτελείται αποκλειστικά από ανεξάρτητα και μη εκτελεστικά μέλη του Δ.Σ.. 

Τα εμπόδια τα οποία συνήθως αντιμετωπίζουν οι εσωτερικοί ελεγκτές 

σχετίζονται με περιορισμούς από τη Διοίκηση του Οργανισμού σε θέματα εύρους του 

ελέγχου (π.χ. απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένες περιοχές ή δραστηριότητες 

εμπιστευτικού χαρακτήρα). Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ανεξαρτησία και είναι σε 
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θέση να ζητήσουν οποιοδήποτε αρχείο ή έγγραφο ακόμη και πρόσβαση σε στοιχεία 

τραπεζικών λογαριασμών. Η δουλειά τους πρέπει να γίνει αμερόληπτα και ποιοτικά ενώ 

παράλληλα είναι σε θέση να βοηθήσουν σημαντικά το έργο των διοικήσεων για πιο 

αποτελεσματική λειτουργία του οργανισμού.  

Το ελεγκτικό έργο πρέπει να υποστηρίζεται και από τον αντίστοιχο αριθμό 

ελεγκτών. Το Δ.Σ. πρέπει να συνεργάζεται με το τμήμα εσωτερικού ελέγχου και να 

διατηρεί εγχειρίδιο προτύπων και διαδικασιών ελέγχου. Μέσα στα καθήκοντα του 

εσωτερικού ελέγχου είναι η διασφάλιση της συμμόρφωσης με τα πρότυπα και τις 

διαδικασίες στο εσωτερικό του οργανισμού, η αποφυγή λαθών, η βελτίωση της 

διαχείρισης του οργανισμού μέσω της παροχής πληροφοριών χρήσιμων στη λήψη 

αποφάσεων, μέσω του εντοπισμού δυνατών και αδύνατων σημείων, με τη βελτίωση της 

κοινωνικής ευθύνης του οργανισμού, με την ελαχιστοποίηση των κινδύνων και την 

πρόληψη ζημιών και με τη βελτίωση της επίδοσης και της εξοικονόμησης πόρων. Στην 

Ελλάδα τηρείται Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών από το 1985 στο Υπουργείο 

Οικονομικών από το οποίο επιλέγονται οι εσωτερικοί ελεγκτές των ΔΕΚΟ, των ΟΤΑ, 

των ΝΠΔΔ και των δημοσίων υπηρεσιών (Παπαστάθης, 2014).  

Όταν μιλάμε για σύστημα εσωτερικού ελέγχου αναφερόμαστε σε όλα τα μέτρα 

και τις διαδικασίες που εφαρμόζονται στην επιχείρηση για να αποφευχθούν 

καταδολιεύσεις των υπαλλήλων της και τα οποία καλύπτουν όλο το εύρος 

δραστηριοτήτων μιας σύγχρονης επιχείρησης (Τσακλάγκανος, 1997). Τα συστήματα 

εσωτερικού ελέγχουν είναι ο κύριος άξονας της εργασίας των εσωτερικών ελεγκτών. Οι 

διαδικασίες που ακολουθούνται εμπειρικά καταγράφονται, ελέγχονται, αναθεωρούνται 

και βελτιώνονται καθώς προκύπτουν νέα δεδομένα και όλη αυτή η διαδικασία 

κωδικοποιείται.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί απαραίτητο συστατικό στοιχείο στο πλαίσιο της 

εταιρικής διοίκησης. Το Δ.Σ. και η ομάδα που διοικεί τις Μονάδες Υγείας (Διοικητής, 

Υποδιοικητής, Διοικητικός Διευθυντής, Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας και 

Διευθυντής Νοσηλευτικής Υπηρεσίας) οργανώνουν το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου 

το οποίο περιέχει πολιτικές, διαδικασίες, οδηγίες και κανονισμούς και αποσκοπεί στην 

εξάλειψη των κινδύνων που αφορούν στην δραστηριότητα των Μονάδων Υγείας. 

Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου αξιολογεί και συμβουλεύει την Διοίκηση της 

Μονάδας Υγείας σε θέματα σχετικά με το Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου. Ακόμη, 

αναγνωρίζει κινδύνους που ίσως απειλούν την ορθή λειτουργία της και συμβουλεύει 

τους τρόπους αντιμετώπισής τους.  
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Η ανεξαρτησία δίνει στο Διευθυντή και στο προσωπικό της Υπηρεσίας 

Εσωτερικού Ελέγχου την ευκαιρία να δώσουν αμερόληπτες κρίσεις για την ορθή 

διεξαγωγή των ελέγχων. Το περίεργο είναι ότι ο Νόμος δεν προβλέπει αξιολόγηση του 

έργου των Εσωτερικών Ελεγκτών γεγονός που αντιβαίνει στη λογική των Διεθνών 

Επαγγελματικών Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου. 

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (1995), το σύστημα 

εσωτερικών ελέγχων στοχεύσει στην εξασφάλιση: 

 Της αξιοπιστίας των πληροφοριών 

 Της λειτουργίας της επιχείρησης στη βάση της πολιτικής που επιθυμεί η 

διοίκηση 

 Της ασφάλειας των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης 

 Της λειτουργίας της επιχείρησης εντός του νομικού πλαισίου 

 Των λειτουργικών σκοπών της επιχείρησης 

 Της αποτελεσματικής χρήσης των διαθέσιμων πόρων. 

 

Για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος εσωτερικού απαιτείται 

αρχικά ορθολογική λογιστική οργάνωση ,τόσο από άποψη δημόσιου λογιστικού ,όσο 

και από άποψη διπλογραφικού συστήματος γενικής και αναλυτικής λογιστικής. 

Χρειάζεται έπειτα να καθοριστούν οι διαδικασίες, τα παραστατικά και τα 

δικαιολογητικά στοιχεία που επισυνάπτονται σε αυτά. Όλα τα συστήματα πρέπει να 

διαθέτουν μηχανοργανωμένη υποστήριξη και το προσωπικό να έχει σαφείς 

αρμοδιότητες και πεδία ευθύνης. Ο  Προϊστάμενος του Γραφείου εσωτερικού ελέγχου 

απευθύνεται στο Διοικητή για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ανεμπόδιστη 

πρόσβαση του Γραφείου εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα αρχεία και τις υπηρεσίες του 

νοσοκομείου. 

Σε συνεργασία με τη διοίκηση καταρτίζεται ένα πρόγραμμα τακτικών 

εσωτερικών ελέγχων ή ειδικών ελέγχων. Καθιερώνονται πρότυπα και διαδικασίες 

εσωτερικών ελέγχων και παρακολουθείται η τήρησή τους. Πριν την έναρξη του 

ελέγχου το αρμόδιο τμήμα ή γραφείο ειδοποιείται ότι θα αποτελέσει αντικείμενο 

εσωτερικού ελέγχου. Στα νοσοκομεία διανέμεται και σχετικό ερωτηματολόγιο για τη 

συγκέντρωση των απαραίτητων πληροφοριών. Γίνονται οι έλεγχοι, λαμβάνονται τα 

δεδομένα και οι πληροφορίες και εξακριβώνεται η εφαρμογή των κανόνων και των 

διαδικασιών που έχει καθιερώσει η Διοίκηση. Πιο συγκεκριμένα, διαπιστώνεται αν οι 

συναλλαγές (εσωτερικές και εξωτερικές) έγιναν με βάση την πολιτική του νοσοκομείου 
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και τις εξουσιοδοτήσεις της διοίκησης, αν  έχουν καταχωρηθεί στο πληροφοριακό 

σύστημα και αν έγιναν με βάση τις διαδικασίες και μεθόδους που έχει θεσπίσει η 

διοίκηση για τη λειτουργία του νοσοκομείου. 

Ο έλεγχος είναι δειγματοληπτικός και στο τέλος του καταρτίζονται οι 

αντίστοιχες εκθέσεις που περιέχουν τα αποτελέσματά του. Οι εκθέσεις υποβάλλονται 

στην διοίκηση και προτείνονται βελτιώσεις – τροποποιήσεις στις διαδικασίες και 

αναλαμβάνονται δραστηριότητες από τη διοίκηση για αύξηση της παραγωγικότητας.  

Η COSO (Committee of Sponsoring Organizations) εξέδωσε το 1992 μια 

ολοκληρωμένη δομή εσωτερικού ελέγχου η οποία αναγνωρίζεται ως μία από τις 

κορυφαίες στο σχεδιασμό και υλοποίηση του εσωτερικού ελέγχου και στην αξιολόγηση 

της αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Το πλαίσιο αυτό περιέχει τρεις κατηγορίες στόχων (Internal Control, Integrated 

Framework, 2013): 

 Τους λειτουργικούς στόχους οι οποίοι σχετίζονται με την αποτελεσματικότητα και 

αποδοτικότητα των δράσεων του οργανισμού, δηλαδή τη λειτουργική και 

χρηματοοικονομική απόδοση και τη διαφύλαξη των στοιχείων του ενεργητικού από 

πιθανή απώλεια 

 Τους στόχους αναφορών οι οποίοι σχετίζονται με τις εσωτερικές και εξωτερικές 

χρηματοοικονομικές και μη αναφορές που διακρίνονται από αξιοπιστία, 

επικαιρότητα, διαφάνεια όπως ορίζονται από τους φορείς καθορισμού προτύπων 

 Τους στόχους συμμόρφωσης οι οποίοι σχετίζονται με την τήρηση και εφαρμογή 

των νόμων και των κανονισμών τους οποίους καλείται ο οργανισμός να εφαρμόσει. 

 

Τα 5 απαραίτητα συστατικά του ελέγχου είναι :  

1. Ο έλεγχος περιβάλλοντος δηλαδή οι κανόνες, οι διαδικασίες και οι δομές και ο 

έλεγχος προτύπων συμπεριφοράς, ακεραιότητας, ηθικών αξιών και η εκχώρηση 

εξουσίας. 

2. Εκτίμηση κινδύνων η οποία διεκπεραιώνεται με έλεγχο εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος, σαφή διατύπωση των στόχων σε όλα τα επίπεδα του 

οργανισμού, υποβολή αναφορών και τελικά προσδιορισμό των κινδύνων.  

3. Οι δραστηριότητες του ελέγχου οι οποίες καθορίζονται από τις πολιτικές και τις 

διαδικασίες του οργανισμού. Γίνονται έλεγχοι σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα 

στάδια. Η μορφή των ελέγχων μπορεί να είναι προληπτική ή ερευνητική ή 

διαδικαστική. Απαραίτητος είναι ο διαχωρισμός αρμοδιοτήτων και ευθυνών. 
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4. Οι πληροφορίες και η επικοινωνία η οποία γίνεται από την διοίκηση μέσω  του 

περιβάλλοντος (εσωτερικό και εξωτερικό) και υπάρχει συνεχής ροή 

πληροφοριών.  

5. Παρακολούθηση δραστηριοτήτων με αξιολογήσεις για την εξακρίβωση της 

ορθής λειτουργίας όλων των επιπέδων και τμημάτων του οργανισμού.  

 

Σε όλα τα παραπάνω, ωστόσο, υπάρχουν και περιορισμοί που έχουν να κάνουν 

με την καταλληλότητα των στόχων, την ανθρώπινη φύση και κρίση που πολλές φορές 

είναι ελαττωματική, προβλήματα και λάθη από ανθρώπινες αδυναμίες, την δυνατότητα 

παράκαμψης του εσωτερικού ελέγχου από την πλευρά της διοίκησης, εξωτερικά 

γεγονότα που επηρεάζουν τον οργανισμό και είναι πολλές φορές και απρόβλεπτα.  

Για να είναι αποτελεσματικό ένα σύστημα εσωτερικού ελέγχου απαιτείται να 

διακρίνεται από ακεραιότητα, διαφάνεια, να στοχεύει στην βελτίωση της επίδοσης του 

οργανισμού, να διασφαλίζει την εφαρμογή των πολιτικών και των διαδικασιών, να έχει 

ως στόχο την αξιοπιστία των οικονομικών και μη αναφορών, την τήρηση των νόμων 

και κανονισμών και να περιλαμβάνει όλους τους κανόνες, τις διαδικασίες και τις 

πολιτικές εσωτερικού ελέγχου, να εκτιμά και να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους. 

Στο σημείο αυτό κρίθηκε απαραίτητο να τεθεί η διαφορά εσωτερικού ελέγχου 

και συστήματος εσωτερικού ελέγχου. Το σύστημα εσωτερικού ελέγχου περιλαμβάνει 

τις λειτουργικές διαδικασίες και ελέγχους οι οποίες περιορίζουν τους κινδύνους. Ο 

εσωτερικός έλεγχος έχει να κάνει με την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μέσα στον 

οργανισμό η οποία αξιολογεί με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου την 

εφαρμογή των διαδικασιών του συστήματος εσωτερικού ελέγχου.  

Ο Εσωτερικός Ελεγκτής χρειάζεται την υποστήριξη της Διοίκησης της Μονάδας 

Υγείας και της Επιτροπής Ελέγχου για να έχει ελεύθερη πρόσβαση στα αρχεία της και 

σε βοηθητικό υλικό που θα φανεί χρήσιμο στην αξιολόγηση του Συστήματος 

Εσωτερικού Ελέγχου. Οι όποιες προτάσεις της Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου θα 

πρέπει να απευθύνονται στη Διοίκηση με τη μορφή γραπτών αναφορών σε τακτά 

χρονικά διαστήματα και αφού έχουν συζητηθεί και συμφωνηθεί με τους ελεγχόμενους. 

Από την άλλη μεριά, η Διοίκηση αναλαμβάνει να υλοποιήσει τις προτάσεις της 

Υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.  

Οι Επιτροπές Ελέγχου αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην εταιρική διοίκηση 

(Pridgen & Wang, 2012). Η σημασία τους είναι ιδιαίτερη, καθώς αποτελούν το μέσο 

βελτίωσης της ποιότητας του εσωτερικού ελέγχου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς. 
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Παρά το γεγονός ότι οι  Επιτροπές Ελέγχου αποτελούν βασικό μηχανισμό ελέγχου, στη 

βιβλιογραφία τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους δεν είναι σαφή (Stewart & Munro, 

2007). Η επίδοσή τους εξαρτάται από το εξωτερικό περιβάλλον και την εσωτερική 

διαδικασία διεκπεραίωσης καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολο το έργο τους.  

Στη βιβλιογραφία άλλοι μελετούν πώς οι Επιτροπές Ελέγχου λειτουργούν στην 

εποπτεία εφαρμογής των προτύπων (Song & Windam, 2004). Άλλοι προτείνουν ότι οι 

Επιτροπές Ελέγχου λειτουργούν πολύ αδύναμα και μη αποδοτικά στους μη 

κερδοσκοπικούς οργανισμούς (Miller, 2002, Hillman & Dalziel, 2003, Miller – 

Millesen, 2003, Brown, 2005, Vermeer et al., 2006). Κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι 

Επιτροπές Ελέγχου υπάρχουν είτε για να καλύψουν μια εσωτερική οικονομική ανάγκη 

είτε για να καλύψουν μια εξωτερική ζήτηση (Beasley et al., 2009). Οι Επιτροπές 

Ελέγχου σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς είναι μοναδικές, καθώς δε συμβαδίζουν 

με τα τυπικά και συνήθη χαρακτηριστικά που συναντάμε στις Εταιρικές Επιτροπές 

Ελέγχου (BoardSource, 2010).  

Οι περισσότερες μελέτες ασχολούνται με τον τρόπο με τον οποίο οι Επιτροπές 

Ελέγχου συμμορφώνονται σε κανόνες ή στα δομικά τους χαρακτηριστικά. Η 

συμμόρφωση και οι συστάσεις είναι εύκολα μετρήσιμα στοιχεία και συχνά 

χρησιμοποιούνται και ως μέτρο της απόδοσης της Επιτροπής Ελέγχου. Ωστόσο, αυτή η 

προσέγγιση παρουσιάζει προβλήματα, καθώς υπάρχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά 

με τον ορισμό της αποδοτικότητας για τις Επιτροπές Ελέγχου και εξαιτίας της ασάφειας 

αυτών των απόψεων (Kalbers & Fogarty, 1998).  

Οι DeZoort et al. (2002) δίνουν τις εξής ερμηνείες σχετικά με την 

αποδοτικότητα: 

 Μια Επιτροπή Ελέγχου εξοπλίζεται με όλα τα απαραίτητα μέσα (πόρους και 

ανθρώπινο δυναμικό) για να πετύχει τους στόχους της διασφαλίζοντας 

αξιόπιστο οικονομικό έλεγχο, εσωτερικό έλεγχο και διαχείριση κινδύνου. 

 Μια Επιτροπή Ελέγχου συναντιέται τακτικά και ενεργά. 

 Μια Επιτροπή Ελέγχου επιτυχαίνει μετρήσιμους στόχους. 

 

Η Επιτροπή δεν μπορεί να λειτουργήσει όταν η ανάγκη ύπαρξής της προέρχεται 

μόνο από εξωτερικά κριτήρια και όχι από την ανάγκη της υπηρεσίας να λειτουργήσει 

σωστά και αποδοτικά. Σύμφωνα με τους Vermeer et al. (2006) τα νοσοκομεία και τα 

πανεπιστήμια είναι πιο πιθανό να έχουν Επιτροπές Ελέγχου οι οποίες λειτουργούν 

ελεγκτικά. Ο βαθμός πολυπλοκότητάς αυτών των οργανισμών είναι μεγάλος.  
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Πολλές Διοικήσεις Μονάδων Υγείας και έμπειροι εσωτερικοί ελεγκτές 

ακολουθούν το γράμμα του νόμου σχετικά με τους οικονομικούς ελέγχους που ορίζει, 

αλλά εκτελούν και ειδικά έργα έπειτα από απαίτηση της Διοίκησης. Με αυτόν τον 

τρόπο μπορούν να συντελέσουν στη μείωση κόστους, σε ξαφνικούς ελέγχους σε 

Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία, έκτακτες απογραφές σε διαχειρίσεις και 

κλινικές, έκτακτες καταμετρήσεις ταμείων, επιβεβαιώσεις ότι οι συμβάσεις με τις 

διαφορετικές συνεργαζόμενες εταιρίες εκτελούνται καλώς, επιβεβαίωση μη 

πλασματικών εφημεριών και υπερωριών, παρακολούθηση ωρών εργασίας του 

προσωπικού μέσω ξαφνικών ελέγχων, επισκόπηση των διαδικασιών προμηθειών, 

οργάνωση γραμμής καταγγελιών και άλλα έργα.  

Τα μηχανογραφικά συστήματα των νοσοκομείων παρουσιάζουν δυσλειτουργίες 

ή ελλείψεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η παρακολούθηση των 

οικονομικών στοιχείων και δεδομένων, η αξιόπιστη υποβολή αναφορών μέσω του 

Esynet και η εφαρμογή της αναλυτικής λογιστικής και κοστολόγησης. Δυστυχώς, 

ακόμη και σήμερα οι συμβάσεις καθυστερούν να ανανεωθούν ή δεν λαμβάνουν τα 

νοσοκομεία τις υπηρεσίες που πρέπει.  

Εκτός από την έλλειψη πόρων, υπάρχει και ανεπαρκής παρακολούθηση των 

αναλώσεων στα εργαστήρια, τις κλινικές και τα χειρουργεία, καθώς οι αντίστοιχες 

αποθήκες σε πολλά νοσοκομεία δεν τηρούνται μηχανογραφικά. Επιπλέον, δεν τηρείται 

ιατρονοσηλευτικός φάκελος ανά ασθενή ο οποίος θα έπρεπε να ενημερώνεται με όλο το 

ιστορικό και τις εξετάσεις που έχει κάνει και τα φάρμακα τα οποία του έχουν 

χορηγηθεί. Στους φακέλους αυτούς κατά πλειοψηφία απουσιάζουν τα ιατρικά 

πρωτόκολλα και έτσι δεν τεκμηριώνονται κατάλληλα οι αγωγές που ακολουθούνται με 

την αντίστοιχη χρήση φαρμάκων και λοιπού υγειονομικού υλικού. Υπάρχει περίπτωση 

ακόμη και να διαθέτουν τα νοσοκομεία και συγκεκριμένα τα τμήματα προμηθειών τις 

κατάλληλες μηχανογραφικές εφαρμογές, αλλά τελικά να μην τις χρησιμοποιούν. 

Σε αρκετές Μονάδες Υγείας δεν έχει γίνει κωδικοποίηση των προμηθειών τους 

και έτσι ένα υλικό μπορεί να καταχωρηθεί με διαφορετικούς κωδικούς. Δεν υπάρχει 

τυποποιημένη και συστηματική παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών. Ούτε 

τηρούνται λίστες με τους εγκεκριμένους προμηθευτές για τα εξω-συμβατικά υλικά και 

έτσι δεν εξασφαλίζεται η σωστή επιλογή τους. Προβλήματα υπάρχουν και με τις 

εκκαθαρίσεις των νοσηλίων εξαιτίας του νέου τρόπου τιμολόγησης και της σχετικής 

υποβολής των νοσηλίων στον ΕΟΠΠΥ. 
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3.3 Η Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου  

 

Σύμφωνα με την Επαγγελματική Ένωση των Εσωτερικών Ελεγκτών των ΗΠΑ, η 

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου περιλαμβάνει τις δράσεις που υιοθετούνται από τη 

διοίκηση προκειμένου να σχεδιαστεί, οργανωθεί και κατευθυνθεί η απόδοση των 

ικανοποιητικών ενεργειών, που στόχο έχουν την επαρκή ασφάλεια πραγματοποίησης 

των σκοπών.  

Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου μιας επιχείρησης μπορεί να έχει τις εξής 

αρμοδιότητες (Δήμου, 2010): 

1. Εξετάζει και ελέγχει αν η οργανωτική δομή είναι αποτελεσματική και αν 

υπάρχουν διαδικασίες εξουσιοδοτήσεων μέσα στην επιχείρηση και με τρίτους. 

2. Ελέγχει την πληρότητα, ακρίβεια και αξιοπιστία των οικονομικών 

καταστάσεων. 

3. Αξιολογεί και αναπροσαρμόζει το σύστημα εσωτερικού ελέγχου. 

4. Προβαίνει σε αξιολόγηση των κινδύνων και προσαρμόζει το πρόγραμμά της 

αναλόγως με την ένταση του κινδύνου σε κάθε τομέα. 

5. Παρακολουθεί την εφαρμογή και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού 

λειτουργίας και του καταστατικού της εταιρίας, καθώς και της εν γένει 

νομοθεσίας που αφορά στην Εταιρία και ιδιαίτερα της νομοθεσίας των Α.Ε. και 

της χρηματιστηριακής. 

6. Προγραμματίζει και τεκμηριώνει κάθε έλεγχο σύμφωνα με το επαγγελματικό 

πρότυπο 2200. 

7. Παρακολουθεί τις διαδικασίες του τμήματος προσωπικού. 

8. Εξετάζει τις μετρήσεις των επιδόσεων των διευθυντικών στελεχών όλων των 

βαθμίδων της ιεραρχίας πλην της ανώτατης διοίκησης με απώτερο σκοπό τη 

συνεχή βελτίωση της διαχείρισης των παραγωγικών μονάδων και πόρων. 

9. Διαπιστώνει την κατανόηση των αρμοδιοτήτων και της αποστολής από τις 

διάφορες υπηρεσίες της επιχείρησης και ελέγχει κατά πόσο είναι άρτια 

στελεχωμένες, καθώς και αν αξιοποιείται κατάλληλα το ανθρώπινο δυναμικό 

τους. 

10. Αξιολογεί την απόδοση των επενδύσεων με βάση τον αρχικό σχεδιασμό τους. 

11. Εκτιμά το συνολικό αλλά και το επιμέρους κόστος των τμημάτων, το οποίο 

συγκρίνει με το προϋπολογισθέν και από τη σύγκρισή του με το αντίστοιχο 
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όφελος προσδιορίζει επικερδείς ή ζημιογόνες δραστηριότητες. Εντοπίζει τα 

σημεία που επιδέχονται βελτίωση με άμεσα αποτελέσματα. 

12. Εξετάζει την αποτελεσματικότητα της εποπτείας από τα στελέχη όλων των 

επιπέδων της ιεραρχίας. 

13. Αξιολογεί τις πολιτικές για αποθάρρυνση και αποτροπή καταχρήσεων της 

απάτης, τον προσπορισμό οικονομικών ωφελειών εις βάρος της επιχείρησης, 

των φθορών και κλοπών, καθώς και το γενικότερο κλίμα αφοσίωσης των 

εργαζομένων στους κανόνες επιχειρησιακής ηθικής. 

14. Εξετάζει την αξιοποίηση και την αποδοτικότητα των μέσων παραγωγής, τα 

προγράμματα παραγωγής και τη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, τη 

διάθεση των προϊόντων, καθώς και το ύψος και τη διαχείριση αποθεμάτων.  

15. Αξιολογεί τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας των εργαζομένων τόσο 

εντός των τμημάτων όσο και στο σύνολο της επιχείρησης γενικότερα. Και οι 

ίδιοι οι εσωτερικοί ελεγκτές, όμως, οφείλουν να κατανοούν τις ανθρώπινες 

σχέσεις και να διατηρούν ικανοποιητικές σχέσεις με τους ελεγχόμενους. Πρέπει 

να διαθέτουν δεξιότητες στην προφορική και γραπτή επικοινωνία, έτσι ώστε να 

μπορούν να διαβιβάσουν ξεκάθαρα και αποτελεσματικά τέτοια θέματα όπως 

είναι οι αντικειμενικοί σκοποί του ελέγχου, οι αξιολογήσεις, τα συμπεράσματα, 

και οι συστάσεις του ελέγχου. 

 

3.4 Η δομή των δημόσιων νοσοκομείων 

 

Οι υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα προσφέρονται από το ΕΣΥ, από τα ασφαλιστικά 

ταμεία (με κυρίαρχο τον ΕΟΠΠΥ – Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας) 

και από τον ιδιωτικό τομέα. Το Ε.Σ.Υ. θεσμοθετήθηκε το 1982 και έχει ως σκοπό την 

ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών του ελληνικού πληθυσμού 

και όσων διαμένουν στην Ελλάδα μέσω της παροχής δωρεάν υπηρεσιών. Τα 

νοσοκομεία διακρίνονται σε γενικά και ειδικά (Ν. 1397/Φ. 143
Α
/7.10.83). Τα πρώτα  

διαθέτουν χειρουργικό και παθολογικό τομέα κατ’ ελάχιστο. Τα δεύτερα διαθέτουν 

τμήματα κύριας νοσηλείας σε μια ειδικότητα. Τα γενικά νοσοκομεία διακρίνονται σε 

περιφερειακά και νομαρχιακά.  

Τα νοσοκομεία Δημοσίου Δικαίου υπάγονται στο ΕΣΥ και ιδρύονται με 

προεδρικά διατάγματα. Λειτουργούν ως αποκεντρωμένες και ανεξάρτητες μονάδες των 

Πε.Σ.Υ. με διοικητική αυτοτέλεια. Τα όργανα διοίκησης ενός τέτοιου νοσοκομείου 
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είναι το συμβούλιο διοίκησης και ο διοικητής. Το συμβούλιο διοίκησης συγκροτείται 

από: 

1. Τον διοικητή του νοσοκομείου ως πρόεδρο 

2. Τον διευθυντή της διοικητικής υπηρεσίας 

3. Τον διευθυντή της ιατρικής υπηρεσίας 

4. Τον διευθυντή της νοσηλευτικής υπηρεσίας 

5. Τον πρόεδρο του επιστημονικού συμβουλίου. 

 

Αρμοδιότητες της διοικητικής, οικονομικής και πληροφορικής υπηρεσίας είναι 

η διαχείριση κάθε διοικητικού και οικονομικού θέματος του Νοσοκομείου. Είναι 

αρμόδια για την εξυπηρέτηση των ασθενών και προσωπικού του Νοσοκομείου, καθώς 

και την υποστήριξη των εξωτερικών ιατρείων. Διαρθρώνεται σε τρεις υποδιευθύνσεις: 

την υποδιεύθυνση Διοικητικού, την υποδιεύθυνση Οικονομικού και την υποδιεύθυνση 

Πληροφορικής.  

 

Υποδιεύθυνση Διοικητικού – Τμήματα: 

 Γραμματεία εξωτερικών ιατρείων και επειγόντων περιστατικών 

 Κίνησης ασθενών 

 Γραμματείας 

 Διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού – Τμήματα 

 Οικονομικού 

 Προμηθειών – αποθήκη 

 Αυτοτελή γραφεία επιστασίας 

 Αυτοτελή γραφεία ιματισμού 

Υποδιεύθυνση Πληροφορικής – Τμήματα 

 Λειτουργίας και διαχείρισης λογισμικών εφαρμογών 

 Λειτουργίας και διαχείρισης δικτύων και υπολογιστών 

 

Τα λογιστικά συστήματα απαρτίζονται από τρία μέρη: τα αλληλοεξαρτώμενα 

τμήματα εντός του νοσοκομείου, τα καθήκοντα του κάθε τμήματος και τον βαθμό 

σύνδεσης μεταξύ σχεδίων και δράσης. Στα λογιστικά συστήματα αναδιάρθρωσης 

πρέπει να υπάρχουν όρια τόσο εσωτερικά (κατηγοριοποίηση των μονάδων του 

οργανισμού) όσο και μεταξύ του νοσοκομείου και του περιβάλλοντος (προσδιορισμός 
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κόστους, αποτελέσματα, έσοδα). Ωστόσο, η δομή των νοσοκομείων είναι αρκετά 

περίπλοκη και ένας ασθενής μπορεί να χρειαστεί να περάσει από διαφορετικά τμήματα 

ενός νοσοκομείου οπότε να μπλεχτούν και τα διοικητικά όρια.  

Η ευθύνη βασίζεται στην σχετική πληροφόρηση για το κόστος, την επίδοση, τα 

πρότυπα και τους στόχους. Η ιεραρχία λήψης αποφάσεων στα νοσοκομεία είναι, 

επίσης, περίπλοκη. Το πρώτο επίπεδο απόφασης είναι η συνάντηση μεταξύ του 

κλινικού προσωπικού και των ασθενών τους. Το επόμενο βήμα στην διοικητική 

αλυσίδα αποφάσεων είναι στο επίπεδο των κλινικών τομέων όπου οι διευθυντές των 

κλινικών συναντιούνται μεταξύ τους. Ένα περαιτέρω επίπεδο είναι η σχέση μεταξύ του 

τμηματάρχη και του διευθυντή της κλινικής. 

Για να κατανοήσουμε το ελεγκτικό πρόβλημα σε ένα νοσοκομείο πρέπει να 

αναγνωρίσουμε πρώτα κάποιους σημαντικούς παράγοντες προσδιορισμού του 

πληθωρισμού του κόστους σε αυτό. Η ραγδαία αύξηση νοσοκομειακών δαπανών 

απεικονίζει σημαντικές αλλαγές σε όσα έχει να προσφέρει το νοσοκομείο. Τα 

νοσοκομειακά έξοδα αυξάνονται όχι λόγω των μεγάλων μισθών, αλλά από την ολοένα 

αυξανόμενη ασφαλιστική κάλυψη. Η αυξανόμενη χρήση των νοσοκομειακών πόρων 

οφείλεται σε αυξημένη διοικητική χαλαρότητα, πλεονάζουσα χωρητικότητα κρεβατιών, 

χαλαρούς εργαζόμενους, ανεπαρκώς χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό, αλλά κυρίως σε 

αλλαγές στην τεχνολογία και στον τύπο νοσοκομειακής περίθαλψης. Υπάρχουν νέες 

χημειοθεραπείες για τον καρκίνο, νέες θεραπευτικές μέθοδοι και προσεγγίσεις για την 

απεικόνιση των εσωτερικών οργάνων. Η ποικιλία φαρμάκων, επίσης, είναι μεγαλύτερη 

και πιο εξειδικευμένη. Το μεγαλύτερο οικονομικό θέμα σε ένα νοσοκομείο είναι η 

μείωση του λειτουργικού κόστους.  

Όλα τα νοσοκομεία της χώρας έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό: η διοίκηση και 

τα ιατρικό προσωπικό λειτουργούν ως ξεχωριστοί οργανισμοί. Η διοίκηση δεν 

εμπλέκεται στον τρόπο θεραπείας ή τις επιλογές που κάνουν οι γιατροί στην πληθώρα, 

ποσότητα και το είδος των εξετάσεων που παραπέμπουν τους ασθενείς. Η διοίκηση 

διαχειρίζεται τον οργανισμό με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί ο γιατρός να έχει στη 

διάθεσή του όλα τα απαραίτητα. Η τμηματοποίηση των διοικητικών υπηρεσιών του 

νοσοκομείου μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος και τον τύπο του νοσοκομείου.  

Τα κέντρα κόστους του νοσοκομείου είναι τα διοικητικά τμήματα που το 

απαρτίζουν. Πρέπει να γίνουν εκατοντάδες έλεγχοι και να υπάρχουν ασφαλιστικές 

δικλείδες ώστε να διασφαλίζεται επαρκές απόθεμα, προσωπικό, καλή οργάνωση των 

αιθουσών χειρουργείων. Όσο οι απαιτήσεις του ιατρικού προσωπικού δεν υπερβαίνουν 
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τους προϋπολογιστικούς περιορισμούς, οι γιατροί συνεχίζουν να δέχονται ασθενείς και 

να παραγγέλνουν διαγνωστικές εξετάσεις και η διοίκηση ανταποκρίνεται. Ωστόσο, όταν 

η ζήτηση υπερβαίνει τη διαθεσιμότητα, τότε ενεργοποιούνται κάποιο ορθολογιστικοί 

μηχανισμοί. Υπάρχουν λίστες αναμονής, προτεραιότητες περιστατικών, 

διαπραγματεύσεις ραντεβού.  

Η αληθινή δυσκολία έγκειται στο ότι η διοίκηση καλείται να συμμορφωθεί 

στους περιορισμούς του νομοθέτη, ενώ από την άλλη, το ιατρικό προσωπικό ελέγχει 

την κατανομή των αποφάσεών του. Επειδή, όμως, η διοίκηση δεν μπορεί να παρέμβει 

ευθέως στον τρόπο μεταχείρισης και θεραπείας ενός ασθενή, χρειάζεται να 

δημιουργηθεί ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ τους. Η διοίκηση πρέπει να θέτει κάποια 

ορόσημα περιορισμένων πόρων ή δυνατοτήτων εξυπηρέτησης. Και από την άλλη, οι 

γιατροί πρέπει να ανταποκρίνονται σε εκάστοτε ελλείψεις.  

Βασικός στόχος της Διοίκησης μιας μονάδας υγείας είναι η μείωση του κόστους 

λειτουργίας, αλλά και η βελτίωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των 

υπηρεσιών της. Ο τρόπος για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος είναι η ορθή εφαρμογή 

εσωτερικού ελέγχου με την χρήση συστημάτων πιστοποίησης που εκτελούν 

ανεξάρτητοι φορείς όπως ο Διεθνής Οργανισμός Τυποποίησης (ISO).  

Η ιατρική τεχνολογία και η γήρανση του πληθυσμού έχουν αυξήσει τις δαπάνες 

των μονάδων υγείας διεθνώς. Για να μειωθεί το λειτουργικό κόστος πρέπει να 

ελεγχθούν όλες οι δραστηριότητες και τα τμήματα ενός Νοσοκομείου προκειμένου να 

γίνει καλύτερη κατανομή πόρων και να βελτιωθεί το μέγεθος δαπάνης ανά ασθενή. Για 

να επιτευχθεί αυτό, χρειάζεται αυστηρός έλεγχος της συνταγογράφησης, προώθηση 

πολιτικών πρόληψης, έλεγχος της ελάχιστης παραμονής των ασθενών στη Μονάδα 

Υγείας, πιστοποίηση από διεθνή ανεξάρτητο φορέα, εφαρμογή κλινικών πρωτοκόλλων. 

Πρέπει να υφίσταται έλεγχος των λειτουργιών και του ενδο-νοσοκομειακού κόστους 

μέσω της διοίκησης του Νοσοκομείου (Barber et al., 2013).  

Η διοίκηση πρέπει να ασκήσει χρηματοοικονομική πολιτική λόγω των 

περιορισμένων πόρων που διαθέτει. Τα ανώτερα διοικητικά στελέχη και οι διευθυντές 

κλινικών καλούνται όλοι μαζί να ορίσουν τους στόχους, να καθορίσουν τις διαδικασίες 

αποτελεσματικής λειτουργίας της Μονάδας Υγείας, την κουλτούρα που πρέπει να έχει 

το προσωπικό ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι, ενώ παράλληλα πρέπει να υπάρχουν 

μηχανισμοί βελτίωσης και διόρθωσης λαθεμένων διαδικασιών. Σε αυτό βοηθούν οι 

εκθέσεις όπου καταχωρούνται οικονομικά στοιχεία, επιδόσεις και ποιοτικά 

χαρακτηριστικά ώστε να υπάρχει μια τυποποιημένη βάση σύγκρισης (Tabish, 2012).  



35 

 

Για να μπορεί να είναι ο εσωτερικός έλεγχος σε μια Μονάδα Υγείας 

αποτελεσματικός πρέπει να ολοκληρώνεται αποτελεσματικά σε εύλογο χρόνο και να 

έχει περιορισμένο κόστος. Για αυτό, κατά κύριο λόγο εφαρμόζεται δειγματοληπτικός 

έλεγχος. Ο έλεγχος αυτός εφαρμόζεται οριζόντια και κάθετα. Ο οριζόντιος ή 

προοδευτικός έλεγχος ξεκινάει από τα δικαιολογητικά μιας προκαθορισμένης περιόδου 

και καταλήγει στα μεγέθη του Ισολογισμού για την ίδια περίοδο. Γίνεται έλεγχος όλων 

των παραστατικών ώστε οι ελεγκτές να επιθεωρήσουν την λογιστική οργάνωση και να 

εκτιμήσουν το υπάρχον πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός ελεγκτής επιλέγει 

τα πρωτογενή παραστατικά της προεπιλεγμένης περιόδου, ελέγχει την νομιμότητα και 

πληρότητά τους, τις πράξεις που τα συνοδεύουν και απευθείας επιβεβαίωση από τους 

εμπλεκόμενους τρίτους (π.χ. προμηθευτές, τράπεζες, πελάτες), ελέγχει την ορθή 

καταχώρηση των λογιστικών εγγραφών στο αναλυτικό και συγκεντρωτικό ημερολόγιο 

και την αντίστοιχη ενημέρωση γενικού καθολικού και ισοζυγίου αναλυτικών 

καθολικών. Τέλος ελέγχει τον ισολογισμό και την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης 

(Λουμιώτης, 2013).  

Από την άλλη, στον κάθετο ή αναδρομικό έλεγχο επιλέγονται κάποια κονδύλια 

των οικονομικών καταστάσεων έπειτα από επισκόπηση των αναλυτικών λογαριασμών 

και ελέγχονται τα σχετικά δικαιολογητικά. Οι περισσότεροι ελεγκτές φαίνεται να 

προτιμούν αυτόν τον τύπο ελέγχου (Βαρβατσουλάκης, 2002). Ο εσωτερικός ελεγκτής 

αρχικά επαληθεύει τα υπόλοιπα γενικού καθολικού της ημερομηνίας κλεισίματος του 

ισολογισμού (γίνεται αντιπαραβολή του οριστικού ισοζυγίου γενικού καθολικού με το 

γενικό καθολικό ώστε να διασφαλιστεί η μεταφορά των λογαριασμών, 

αντιπαραβάλλεται το οριστικό ισοζύγιο του γενικού καθολικού με τον ισολογισμό ώστε 

να διασφαλιστεί η μεταφορά των υπολοίπων του οριστικού ισοζυγίου του γενικού 

καθολικού, αντιπαραβάλλονται το ισοζύγιο αναλυτικού καθολικού με τα αναλυτικά 

καθολικά για να διασφαλιστεί η μεταφορά όλων των λογαριασμών και επαληθεύονται 

οι αθροίσεις στον ισολογισμό). Επίσης, ο ελεγκτής επισκοπεί το αναλυτικό καθολικό 

ώστε να βεβαιωθεί ότι δεν έχουν καταχωρηθεί μη σχετικά ποσά και επιλέγει ποσά για 

να ελέγξει τα πρωτογενή παραστατικά τους. Τέλος, διενεργεί τον έλεγχο των 

επιλεγμένων παραστατικών.  

Ένας εσωτερικός ελεγκτής αρχικά ασχολείται με τον ορισμό των κινδύνων και 

το αντικείμενο του ελέγχου, έπειτα γίνεται ανάλυση των κινδύνων, λαμβάνονται υπόψη 

και ακολουθούνται οι οδηγίες της διοίκησης σε συμφωνία με τη νομοθεσία. Στη 

συνέχεια, γίνεται σχεδιασμός του προγράμματος ελέγχου του οποίου η εφαρμογή 
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παρακολουθείται ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι. Ακόμη, τίθενται υπόψη οι εκάστοτε 

περιορισμοί ή οι σχέσεις κόστους – οφέλους καθώς το πρόγραμμα το ελέγχου πρέπει να 

διέπεται από εξοικονόμηση και συντηρητισμό.  

Οι διαδικασίες αξιολογούνται με κριτήριο την συχνότητα, την έγκριση, το 

επίπεδο ανάλυσης, τη διανομή κ.ά. Όμως, για να γίνει σωστά ο έλεγχος πρέπει ο 

εσωτερικός ελεγκτής να μάθει πώς όλα αυτά αναπτύσσονται και τα προβλήματα που 

δημιουργούνται από αυτά. Σε περίπτωση που οι διαδικασίες δεν υπάρχουν σε γραπτή 

μορφή, ο εσωτερικός ελεγκτής πρέπει να τις ζητάει από τη διοίκηση. Έτσι, 

τυποποιούνται πιο εύκολα οι διαδικασίες, άρα είναι πολύ πιο εύκολο και να ελεγχθούν.  

Όλες οι ελεγκτικές διαδικασίες έχουν ως στόχο τα εξής: 

 Ο ελεγκτής να κατανοήσει τις λειτουργίες, τις συναλλαγές, τις δοσοληψίες και τη 

συλλογή των ιστορικών στοιχείων.  

 Ο ελεγκτής να δημιουργήσει ένα πρόγραμμα ελέγχου εφαρμόσιμο πάνω στο οποίο 

θα στηρίξει το έργο του. 

 Ο ελεγκτής να αξιολογήσει τις υπάρχουσες διαδικασίες, τα συστήματα εσωτερικού 

ελέγχου και της λογιστικής καταχώρησης. 

 Ο ελεγκτής να αντιληφθεί αν εφαρμόζονται πράγματι οι διαδικασίες και τα 

συστήματα εσωτερικού ελέγχου κάνοντας δειγματοληπτικό έλεγχο. 

 Ο ελεγκτής να ελέγξει την ακρίβεια και αξιοπιστία των λογιστικών εγγραφών που 

έχουν καταχωρηθεί. 

 

Τα βήματα ενός ελεγκτή είναι τα εξής: 

1. Η προκαταρκτική έρευνα: Απαιτεί τη συγκέντρωση όλων των δεδομένων και 

των πληροφοριών που είναι απαραίτητες για την δημιουργία ενός προγράμματος 

ελέγχου με λεπτομερή ανάλυση των διαδικασιών. Σε αυτή τη φάση ο ελεγκτής: 

 Ενημερώνεται για τα σημαντικά θέματα του Οργανισμού από τον 

προηγούμενο ελεγκτή, για θέματα νομικής μορφής, για τη διοικητική 

οργάνωση, την παραγωγική και συναλλακτική δραστηριότητα και 

για τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου και λογιστικών 

καταχωρήσεων που εφαρμόζονται σε αυτόν. 

 Προετοιμάζεται για τον 1
ο
 έλεγχο ή την ενημέρωση του μόνιμου 

φακέλου, με μελέτη προηγούμενων εκθέσεων ελέγχου και φύλλων 

εργασίας, για την αξιολόγηση της οργάνωσης και τη δημιουργία 
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διαφόρων λιστών με περιγραφή των βημάτων που πρέπει να 

ακολουθήσει κατά τον έλεγχο. 

 Λαμβάνει υπόψη την υπάρχουσα νομοθεσία με βάση τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου και Εσωτερικού Ελέγχου, τα Διεθνή Πρότυπα 

Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, 

τις φορολογικές διατάξεις και άλλα. 

 Δημιουργεί ή χρησιμοποιεί έτοιμα ερωτηματολόγια για να εκτιμήσει 

το υπάρχον σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε περίπτωση 

συμβουλεύεται και πληροφορείται από τη διοίκηση. 

 Προχωρά σε συναντήσεις και ατομικές συζητήσεις με τους 

διευθυντές των τμημάτων έπειτα από συνεννόηση μαζί τους 

προκειμένου να επιτευχθεί συνεργασία. 

 Γνωρίζει τον τρόπο λειτουργίας και τους στόχους των 

δραστηριοτήτων με βάση τις πληροφορίες που έχει συγκεντρώσει 

και αφορούν έργα σε εξέλιξη, σχέδια για το μέλλον, έντυπα για 

ολοκλήρωση διαδικασιών, τελευταίες οργανωτικές αλλαγές, εύρος 

αρμοδιοτήτων και εξουσιών. 

 Αξιολογεί το επίπεδο γνώσεων της διοίκησης και του προσωπικού με 

βάση τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου. 

 Επιθεωρεί επιτόπου ώστε να αντιληφθεί καλύτερα τις εργασίες κάθε 

τμήματος, τη λειτουργία τους, τα προβλήματα κατά τη διάρκεια της 

δουλειάς και καταγράφει τις πληροφορίες. 

 Καταρτίζει διαγράμματα ροής διαδικασιών ώστε να αποδώσει τις 

διαδικασίες που ακολουθούνται. 

 Εκτιμά τους κινδύνους και τη διαδικασία διαχείρισής τους ώστε να 

δώσει μια σωστή εικόνα στη διοίκηση για αυτούς.  

 Αναδεικνύει τις δυνάμεις του Οργανισμού. 

 Παρουσιάζει τα αποτελέσματα της έρευνάς του ώστε να μπορέσει 

στη συνέχεια να προχωρήσει στον σχεδιασμό και την κατάρτιση του 

κατάλληλου προγράμματος ελέγχου. 

2. Σχεδιασμός του ελέγχου: Σε αυτό το στάδιο ο ελεγκτής πρέπει να: 

 Εντοπίσει με βάση την εμπειρία του και το ερωτηματολόγιο από το 

προηγούμενο βήμα τους κινδύνους που απειλούν τον οργανισμό, έπειτα 

να αξιολογήσει το επίπεδο επικινδυνότητας του καθενός και να 
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καταρτίσει έναν «Χάρτη Κινδύνων» με συντελεστές στάθμισης με βάση 

τον οποίο θα καταρτίσει ένα σχέδιο δράσης με το πεδίο εφαρμογής, το 

χρονοδιάγραμμα και την καθοδήγηση του ελέγχου.  

 Να καταρτίσει αναλυτικό σχέδιο ελέγχου με βάση τους κινδύνους το 

οποίο θα περιέχει τη φύση, τον χρόνο, την έκταση των ελέγχων οι οποίοι 

πρέπει να διεξαχθούν στη μισθοδοσία προσωπικού, στις αγορές, στις 

πωλήσεις, στις ταμειακές συναλλαγές, στις δαπάνες, στα πάγια, στα 

αποθέματα και στην καταμέτρηση του ταμείου και των υπόλοιπων 

αξιών. 

 Να προσδιορίσει το ουσιώδες επίπεδο σημαντικότητας (ΔΠΕ 320), 

δηλαδή, το μέγιστο ποσό των μη διορθωμένων και μη εντοπισμένων 

λαθών τα οποία μπορεί να υπάρχουν στις οικονομικές καταστάσεις. Για 

να προσδιορίσει το επίπεδο σημαντικότητας εφαρμόζει ένα ποσοστό 5-

10% επί των κερδών προ φόρων ή 1-3% επί του ενεργητικού ή 1-5% επί 

της καθαρής θέσης ή 1-3% επί των πωλήσεων. 

3. Κατάρτιση προγράμματος ελέγχου: Περιλαμβάνει όσο πιο αναλυτικά γίνεται τις 

ελεγκτικές διαδικασίες για κάθε λογαριασμό και απαιτεί γνώση όλων των 

θεμάτων – προβλημάτων – κινδύνων που αφορούν τον Οργανισμό και χωρίζεται 

στα εξής μέρη: 

 Πρόγραμμα με τις διαδικασίες ενημέρωσης μόνιμου φακέλου 

(προκαταρκτικός και τελικός έλεγχος). 

 Πρόγραμμα προκαταρκτικού ελέγχου με τις ελεγκτικές διαδικασίες σε 

όλες τις λειτουργίες του Οργανισμού οι οποίες περιέχουν έλεγχο 

οικονομικών καταστάσεων και έλεγχο υποχρεώσεων προς το κράτος. 

Για το τελικό πρόγραμμα υπάρχει συνεργασία και συνεννόηση μεταξύ 

του εσωτερικού ελεγκτή, της Διοίκησης και της Επιτροπής Ελέγχου. Το 

τελικό πρόγραμμα περιλαμβάνει ελέγχους για εγκρίσεις συναλλαγών, 

συμφωνίες λογαριασμών, ύπαρξη και αποτύπωση των περιουσιακών 

στοιχείων και των υποχρεώσεων, διευθέτηση διαφορών, ασφάλεια 

περιουσιακών στοιχείων, διαχωρισμό καθηκόντων, επισκοπήσεις 

εκτέλεσης των λειτουργιών, έλεγχο των πληροφοριακών συστημάτων, 

έλεγχο εκπλήρωσης φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων. 
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4. Έγκριση για το Τελικό – Ετήσιο Πρόγραμμα Ελέγχου: Υποβάλλεται το 

πρόγραμμα στη διοίκηση και στην Επιτροπή Ελέγχου για αλλαγές, προσθήκες, 

βελτιώσεις, διορθώσεις και τελική έγκριση.  

5. Υλοποίηση του Προγράμματος Ελέγχου: Στόχος είναι να διασφαλιστεί η 

ανώτερη διοίκηση ότι όλα λειτουργούν με βάση τους νόμους, τους κανόνες και 

τις αποφάσεις της διοίκησης. 

6. Κατάρτιση έκθεσης ελέγχου: Καθορίζεται η δομή, το περιεχόμενο, τα 

χαρακτηριστικά της έκθεσης όπως επίσης και η ενημέρωση και αποδοχή του 

ελεγχόμενου. Πρόκειται για γραπτό έγγραφο που περιλαμβάνει την συνοπτική 

έκθεση (περίληψη), την αναλυτική έκθεση και τα φύλλα εργασίας (τεκμήρια και 

υποστηρικτικό υλικό).  

7. Παρουσίαση της έκθεσης: Ο επικεφαλής του εσωτερικού ελέγχου παρουσιάζει 

στην διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου, αλλά και στους ελεγχόμενους τα 

αποτελέσματα για να ληφθούν αποφάσεις για διορθωτικές ενέργειες. 

8. Ολοκλήρωση ελέγχου: Ο ελεγκτής ελέγχει κατά πόσο και αν οι διορθωτικές 

ενέργειες του προηγούμενου βήματος εφαρμόζονται και σε πόσο χρονικό 

διάστημα. Επίσης, παρακολουθεί αν οι ελεγχόμενοι εφαρμόζουν τις διορθωτικές 

ενέργειες και ενημερώνει αντίστοιχα τη διοίκηση (Πρότυπο Διεξαγωγής 2500).  

 

Η σωστή οργάνωση ενός συστήματος εσωτερικού ελέγχου στα δημόσια 

Νοσοκομεία και η επιτήρησή τους από την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου μπορεί να 

βοηθήσει στην ορθή αντιμετώπιση των κινδύνων και στη βελτίωση της λειτουργίας των 

Νοσοκομείων ως εξής (Βαρβατσουλάκης, 2002): 

 Με την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών στα Νοσοκομεία μέσω του 

ελέγχου των αποκλίσεων των εσόδων και εξόδων από τον προϋπολογισμό, του 

κόστους μισθοδοσίας και της συμμετοχής των εσωτερικών ελεγκτών σε επιτροπές. 

 Με τον έλεγχο και την αξιοποίηση των περιουσιακών στοιχείων και των 

αποθεμάτων σε ό,τι αφορά στις διαδικασίες προμήθειας, παραλαβής και παράδοσης, 

παρακολούθησης και φύλαξης μέσω της φυσικής απογραφής και του ελέγχου των 

λογιστικών βιβλίων και του μητρώου παγίων. 

 Με την εφαρμογή συστήματος συγκριτικής ανάλυσης ομοειδών μεγεθών των 

Νοσοκομείων με δείκτες ανάλυσης λειτουργικών μεγεθών από κεντρική υπηρεσία 

του Υπουργείου Υγείας για την αποκάλυψη της δυναμικότητας και των αναγκών. 
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 Με τον εντοπισμό ανήθικων οικονομικών συναλλαγών και δραστηριοτήτων 

(χρηματισμός, παράνομα ιδιωτικά ιατρεία κλπ) μέσω της εφαρμογής δικλείδων 

ασφαλείας και συνεπακόλουθη ενημέρωση της Διοίκησης για απόδοση ευθυνών. 

 Με βελτίωση της ποιότητας της νοσοκομειακής περίθαλψης (με δημιουργία 

εγχειριδίου νοσηλευτικών διαδικασιών ή με τη λειτουργία συστημάτων ελέγχου 

ποιότητα ή με φύλλα αξιολόγησης της περίθαλψης των ασθενών). 

 Με τη διασφάλιση ορθολογικής χρέωσης υλικών στους ασθενείς μέσω τήρησης 

ιατρικών πρωτοκόλλων και ελέγχου αποκλίσεών τους ώστε να μην γίνεται 

υπερσυνταγογράφηση και περιττές εξετάσεις. 

 Με την εκπαίδευση προσωπικού για ενημέρωσή τους πάνω στις προβλεπόμενες 

διαδικασίες και για επίλυση αποριών και προβλημάτων. 

 Με παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από τους εσωτερικούς ελεγκτές. 

 Με την οργάνωση των λογιστικών, οικονομικών, μηχανογραφικών και λοιπών 

υπηρεσιών του Νοσοκομείου. 

 Με την καλύτερη κατανομή αρμοδιοτήτων, ευθυνών και αξιοποίησης του 

προσωπικού καθώς και στην επαρκή στελέχωση των τμημάτων. 

 Με την παρακολούθηση της διαδικασίας παραγωγής και παροχής ιατρικών, 

νοσηλευτικών και διοικητικών υπηρεσιών. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας (2015) οι παρακάτω έλεγχοι αφορούν στον έλεγχο 

του γραφείου κίνησης ασθενών για την τακτική εισαγωγή: 

 Να ελέγχεται αν ο ασθενής έρχεται την καθορισμένη ημέρα εισαγωγής και 

επιδεικνύει το εισιτήριο εισαγωγής του γιατρού (από την επίσκεψή του στα 

εξωτερικά ιατρεία). 

 Να ελέγχεται αν κατά την διαδικασία ταυτοποίησης, ο υπάλληλος του Γραφείου 

Κίνησης ενημερώνει το σύστημα για την εισαγωγή του πελάτη και παρακρατεί το 

βιβλιάριο και όποιο άλλο έγγραφο σχετίζεται με την εισαγωγή. 

 Να ελέγχεται σε περίπτωση που ο ασθενής δεν έχει προσκομίσει το ασφαλιστικό 

του βιβλιάριο, αν υπογράφει δήλωση αποδοχής χρέους μέχρι την προσκόμισή του. 

 Να ελέγχεται αν ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης συμπληρώνει συγκεκριμένη 

ηλεκτρονική φόρμα εισαγωγής με τυχόν στοιχεία που δεν είχαν συμπληρωθεί και αν 

εκτυπώνει τριπλότυπο εισιτήριο εισαγωγής. 

 Να ελέγχεται αν το πρώτο αντίγραφο του εισιτηρίου αποστέλλεται στην αντίστοιχη 

κλινική για να τοποθετηθεί στο φάκελο του ασθενούς, αν το δεύτερο αρχειοθετείται 

ανά ασφαλιστικό φορέα και αν το τρίτο αρχειοθετείται στο Γραφείο Κίνησης. 
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 Να ελέγχεται αν ο χρεωστικός φάκελος του ασθενή περιέχει κάρτα χρέωσης των 

υλικών, τα barcode χρέωσης εξετάσεων και υλικών και το ατομικό συνταγολόγιο 

δίνεται στον τραυματιοφορέα που αποχωρεί για την κλινική μαζί με τον ασθενή και 

αν ο τραυματιοφορέας παραδίδει τον χρεωστικό φάκελο στην Προϊσταμένη της 

κλινικής μαζί με τον ασθενή. 

 Να ελέγχεται αν για ασφαλισμένο του Ι.Κ.Α., ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης 

κρατά το ασφαλιστικό του βιβλιάριο, αν το πρώτο αντίγραφο αποστέλλεται στην 

κλινική για τον φάκελο του ασθενούς και αν τα δύο άλλα αντίγραφα του εισιτηρίου 

εισαγωγής παραπέμπονται στον ελεγκτή ιατρό του Ι.Κ.Α. για προσυπογραφή. 

 Να ελέγχεται αν τα εισιτήρια του Ι.Κ.Α. που επιστρέφονται στο Γραφείο Κίνησης 

παραδίδονται στο Λογιστήριο Ασθενών ώστε να αποτελούν το ένα παραστατικό 

στοιχείο μαζί με την υποβολή του μηνιαίου λογαριασμού και το άλλο αρχείο. 

 Να ελέγχεται αν στο τέλος της ημέρας, ο υπάλληλος του Γραφείου Κίνησης 

εκτυπώνει την ημερήσια συνολική κατάσταση εισαγωγών, καθώς και αναλυτική 

ανά κλινική και ασφαλιστικό ταμείο, την οποία αποστέλλει στην Διοίκηση για 

ενημέρωση. 

 Για έκτακτες εισαγωγές, η διαδικασία αυτή ακολουθείται από το Τμήμα Επειγόντων 

Περιστατικών. 

Το Γραφείο Κίνησης εκτελεί τις παρακάτω ελεγκτικές διαδικασίες για την έκδοση 

εξιτηρίου από το Νοσοκομείο (Υπουργείο Υγείας, 2015): 

 Ελέγχεται αν μετά τι 12:00 καθημερινά παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης από 

τους βοηθούς θαλάμου, τα εξιτήρια που εκδίδονται από τους γιατρούς των 

τμημάτων. 

 Ελέγχεται αν τα εξιτήρια αυτά καταχωρούνται στο σύστημα και μένουν σε 

αναμονή. 

 Ελέγχεται αν ο ασθενής ή ο συνοδός του μεταβαίνει στον χώρο του Γραφείου 

Κίνησης και υπογράφει τα σχετικά έντυπα (οικονομικά, ασφαλιστικά, διοικητικά). 

 Ελέγχεται αν μετά την ολοκλήρωση της οικονομικής τακτοποίησης των 

εκκρεμοτήτων του ασθενή, ο υπάλληλος του γραφείου εκδίδει και τυπώνει το 

εξιτήριο σε τριπλότυπο. Έτσι, κλείνει και η κατάσταση αναμονής του ηλεκτρονικού 

εξιτηρίου. 

 Ελέγχεται αν παραδίδει το εξιτήριο μαζί με το βιβλιάριο στον ασθενή (ή τον 

συνοδό) – εξαίρεση μόνο οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ των οποίων το βιβλιάριο 

κρατείται μέχρι να ελεγχθεί από γιατρό – ελεγκτή του Οργανισμού (ΙΚΑ). 
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 Ελέγχεται αν για λόγους μείωσης της γραφειοκρατίας μπορεί να εκδίδεται 

βεβαίωση νοσηλείας ταυτόχρονα με το εξιτήριο. 

 Ελέγχεται αν στην περίπτωση που ο θεράπων γιατρός κρίνει ότι ο ασθενής πρέπει 

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 

φαξ στο Ε.Κ.Α.Β.. 

 Ελέγχεται αν στο τέλος της ημέρας το Γραφείο Κίνησης τυπώνει την κατάσταση 

εξιτηρίων με ονοματεπώνυμο, ασφαλιστικά στοιχεία, ημέρες νοσηλείας, διάγνωση 

κλπ, 

 Ελέγχεται αν αρχειοθετούνται όλα τα εξιτήρια (λευκό απόκομμα) ανά Ασφαλιστικό 

Ταμείο, 

Για τον έλεγχο του τμήματος διατροφής και διαχείρισης τροφίμων διενεργούνται οι 

εξής ελεγκτικές διαδικασίες: 

 Ελέγχεται αν το τμήμα τηρεί τα προβλεπόμενα βιβλία και αν έχει οριστεί 

υπεύθυνος. 

 Ελέγχεται αν καταρτίζεται πρόγραμμα διατροφής, το χρονικό διάστημα που 

καλύπτει και αν εγκρίνεται από τα αρμόδια όργανα. 

 Ελέγχεται αν το ποσοτολόγιο για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων των τροφίμων 

που απαιτούνται για τα γεύματα είναι εγκεκριμένο από το Δ.Σ.. 

 Ελέγχεται αν προσδιορίζεται καθημερινά η δύναμη των σιτιζούμενων (ασθενών, 

ιατρών και λοιπού προσωπικού που δικαιούνται διατροφή) και με ποια 

παραστατικά. 

 Ελέγχεται αν συντάσσονται δελτία εισαγωγής και εξαγωγής υλικών από την 

αποθήκη και αν έχει οριστεί υπόλογος. 

 Ελέγχεται η διαδικασία με την οποία τα υλικά δίνονται από την αποθήκη στους 

μάγειρες για την προετοιμασία των γευμάτων. 

 Ελέγχεται αν πραγματοποιούνται περιοδικά κλεισίματα του βιβλίου αποθήκης και 

συμφωνία πραγματικού και λογιστικού υπολοίπου, απογραφές στην αποθήκη 

τροφίμων και αν τακτοποιούνται τα πλεονάσματα/ελλείμματα και με ποια 

διαδικασία. 

 Ελέγχεται αν υπάρχει απόφαση της διοίκησης που να προσδιορίζει τα αποθέματα 

ασφαλείας. 
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 Ελέγχεται αν κατά την παράδοση των ειδών από τον προμηθευτή παραβρίσκονται 

τα μέλη της επιτροπής παραλαβής ώστε να προβαίνουν σε ποιοτικό και ποσοτικό 

έλεγχο, τα οποία υπογράφουν τα πρωτόκολλα παραλαβής. 

 Ελέγχεται αν τα αποθέματα προστατεύονται από πιθανή φυσική καταστροφή, αν η 

αποθήκη είναι επαρκώς εξοπλισμένη για τη φύλαξη των αποθεμάτων, αν οι 

αποθήκες και τα ψυγεία κλειδώνουν και επιτρέπεται η πρόσβαση μόνο σε 

εξουσιοδοτημένα άτομα και ποιοι έχουν τα κλειδιά της αποθήκης. 

 Ελέγχεται αν συμφωνούν τα υπόλοιπα της αποθήκης με τα πραγματικά αποθέματα 

στον χώρο της αποθήκης. 

Για τον έλεγχο του Γραφείου Επιστασίας και της αποθήκης ιματισμού πρέπει να 

γίνονται οι εξής έλεγχοι (Οργανισμός Νοσοκομείου): 

 Να ελέγχεται αν μεριμνά για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και την καλή εμφάνιση 

του Νοσοκομείου. 

 Να ελέγχεται αν μεριμνά για την εκτέλεση των γενικών εργασιών και των 

μεταφορών εντός και εκτός Νοσοκομείου, για τη σωστή λειτουργία του 

τηλεφωνικού κέντρου, για την ασφάλεια του προσωπικού, των επισκεπτών και 

νοσηλευομένων στο Νοσοκομείο, καθώς και της φύλαξης των κτηρίων και του 

εξοπλισμού κάθε είδους. 

 Να ελέγχεται ποια άτομα εποπτεύει το Γραφείο Επιστασίας. 

 Να ελέγχεται αν παρακολουθεί τα ιδιωτικά συνεργεία που παρέχουν υπηρεσίες 

καθαριότητας και ασφάλειας στο Νοσοκομείο, αν τηρούν τις διατάξεις εργατικής 

και ασφαλιστικής νομοθεσίας για το προσωπικό που διαθέτουν στο Νοσοκομείο 

(εμπρόθεσμη καταβολή αποδοχών, χρονικά όρια εργασίας, χορήγηση αδειών). 

 Να ελέγχεται ο βαθμός παρακολούθησης των ιδιωτικών συνεργείων σχετικά με το 

αν τηρούν τις προβλεπόμενες διαδικασίες πρόσληψης, αν έχουν καταθέσει τα 

προγράμματα ωρών εργασίας, αν καταβάλλουν τις ασφαλιστικές εισφορές του 

προσωπικού που απασχολούν όπως ορίζουν οι συμβάσεις και αν λαμβάνονται 

μέτρα σε περίπτωση παραβίασης των όρων. 

 Να ελέγχεται αν τηρείται αποθήκη ιματισμού και αν γίνεται χρέωση των 

χορηγούμενων ειδών στα τμήματα. 

 Να ελέγχεται αν μεριμνά για την εξασφάλιση και συντήρηση του αναγκαίου 

ιματισμού για τις ανάγκες του Νοσοκομείου, τον καθαρισμό – πλύσιμο, την 

συντήρηση και την ανανέωση του ιματισμού, των στολών προσωπικού, των 

κλινοσκεπασμάτων, καθώς και τη φύλαξη, επιδιόρθωση και διανομή τους. 



44 

 

 

Για τον έλεγχο της Τεχνικής Υπηρεσίας γίνονται οι εξής ελεγκτικές διαδικασίες 

(Οργανισμός Νοσοκομείου): 

 Ελέγχεται αν επιμελείται τη συντήρηση και τις επισκευές όλων των οικοδομικών 

στοιχείων των κτηρίων του Νοσοκομείου και τον κάθε μορφής ξενοδοχειακού 

τύπου εξοπλισμό του Νοσοκομείου. 

 Ελέγχεται αν διατηρεί πλήρες αρχείο κλειδιών και αν αναπαράγει τον απαιτούμενο 

αριθμό ύστερα από έγκριση των αρμοδίων οργάνων. 

 Ελέγχεται αν καταρτίζει μελέτες για την εκτέλεση έργων, αν επιβλέπει την 

εκτέλεσή τους με βάση τις κείμενες διατάξεις και έχει την ευθύνη για την παραλαβή 

τους. 

 Ελέγχεται αν συντάσσει και ενημερώνει ανά έτος τον σχεδιασμό επέκτασης και 

αναβάθμισης της τεχνικής υποδομής και του εξοπλισμού του Νοσοκομείου και αν 

τα στοιχεία αυτά τα υποβάλλει στο Τμήμα Οικονομικού, για να ληφθούν υπόψη για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού και του σχεδίου ανάπτυξης του Νοσοκομείου. 

 Ελέγχεται αν έχει την ευθύνη της εκτέλεσης έργων ανάπτυξης, συντήρησης και 

διαρκούς βελτίωσης των μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ψυκτικών εγκαταστάσεων 

του Νοσοκομείου και την προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού και υλικών. 

 Ελέγχεται αν έχει την ευθύνη για την ομαλή λειτουργία των ηλεκτρολογικών 

εγκαταστάσεων, παροχής αερίων, των εγκαταστάσεων παροχής νάρκωσης στα 

χειρουργεία και γενικά για την ομαλή λειτουργία των τεχνολογικών 

εγκαταστάσεων. 

 Να ελέγχεται αν επιμελείται την καλή λειτουργία, τις επισκευές και τη συντήρηση 

του τηλεφωνικού κέντρου και των τηλεφωνικών κέντρων, 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. 

 Να ελέγχεται αν επιμελείται την καλή λειτουργία και συντήρηση των εφεδρικών 

γεννητριών του Νοσοκομείου. 

 Να ελέγχεται αν επιμελείται και συντηρεί τις εγκαταστάσεις γειώσεων και 

αλεξικέραυνου, καθώς και αν φροντίζει για την αποτελεσματική λειτουργία των 

συστημάτων πυρανίχνευσης και πυρασφάλειας. 

 Να ελέγχεται αν παρακολουθεί και ελέγχει την ομαλή διανομή ηλεκτρικής 

ενέργειας στο Νοσοκομείο σε 24ωρη βάση. 
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 Να ελέγχεται αν έχει την ευθύνη συντήρησης των οχημάτων του Νοσοκομείου. 

 Να ελέγχεται αν είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της ενεργειακής πολιτικής που 

ακολουθεί το Νοσοκομείο, αν παρακολουθεί τις καταναλώσεις ενέργειας και 

καυσίμων και αν συντάσσει μελέτες βελτιστοποίησης της απόδοσης των 

ενεργειακών συστημάτων του Νοσοκομείου. 

Η κατάρτιση και εκτέλεση του προϋπολογισμού βασίζεται στον «Κώδικα 

Κατάταξης Εσόδων – Εξόδων» (Γενικό Λογιστήριο του Κράτους Αρ. Πρωτ. 25614/26-

2-1982, εγκύκλιος 2) σύμφωνα με τον οποίο χρησιμοποιούνται Κωδικοί Αριθμών 

εσόδων και εξόδων (ΚΑΕ). Σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003, τα Νοσοκομεία πρέπει να 

τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα. 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας (2015), ο έλεγχος του λογιστηρίου γίνεται με 

τον εξής τρόπο: 

 Ελέγχεται αν καταρτίζεται ο προϋπολογισμός, οι αναμορφώσεις του και ο 

απολογισμός και αν υποβάλλονται όλα στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

 Ελέγχεται αν ενημερώνονται οι λογαριασμοί τάξεως 02.00 «Προϋπολογισμός 

Εξόδων» με πίστωση του λογαριασμού 06.00 «Προϋπολογισμός Εσόδων». 

 Ελέγχεται αν για τις καταθέσεις χρημάτων από Ασφαλιστικά Ταμεία, Ασφαλιστικές 

εταιρίες και ιδιώτες πελάτες, για τα έσοδα που προέρχονται από τις επιμέρους 

διαχειρίσεις χρημάτων και εισπράξεις αυτών (ΤΕΙ – ΤΕΠ, Γραφείο Κίνησης 

Ασθενών), για τα χρήματα που εισπράττονται από δωρεές, για τα έσοδα που 

προέρχονται από επιχορηγήσεις, για τα έσοδα από ενοίκια, για τα έσοδα από τόκους 

των τραπεζικών καταθέσεων και για τις κρατήσεις που γίνονται επί των δαπανών 

προς απόδοση σε τρίτους, εκδίδεται Γραμμάτιο Είσπραξης με το οποίο 

ενημερώνεται ταυτόχρονα το κύκλωμα της Γενικής Λογιστικής (απαιτήσεις – 

καταθέσεις όψεως) και το κύκλωμα λογαριασμών τάξεως Δημοσίου Λογιστικού με 

χρέωση του λογαριασμού 06.21 «Βεβαιωθέντα Έσοδα» και πίστωση του 

λογαριασμού 06.31 «Απολογισμός Εσόδων – Εισπραχθέντα Έσοδα». 

 Ελέγχεται αν εκδίδονται τα χρηματικά εντάλματα κατά κατηγορία υλικού, στο 

όνομα του προμηθευτή, αν εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση χρηματικών 

ενταλμάτων, αν η έκδοσή τους ενημερώνει το σύστημα και μεταβάλλει την 

χαρακτηρισμένη κατάσταση της δαπάνης από καταχωρημένη σε δαπάνη 

ενταλματοποιημένη προς το Ελεγκτικό Συνέδριο δημιουργώντας λογιστική εγγραφή 

ενταλματοποιηθείσης δαπάνης με χρέωση του λογαριασμού 02.30 

«Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες» και πίστωση του λογαριασμού 02.21 
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«Αναληφθείσες υποχρεώσεις» χωρίς να γίνεται καμία εγγραφή στο σύστημα 

Γενικής Λογιστικής, αν συλλέγονται οι υπογραφές στα χρηματικά εντάλματα και 

στις συγκεντρωτικές καταστάσεις και αποστέλλονται στον επίτροπο του Ελεγκτικού 

Συνεδρίου. 

 Ελέγχεται αν στα χρηματικά εντάλματα που επιστρέφουν από τον επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου, γίνεται επανέλεγχος των χρηματικών ενταλμάτων και των 

δικαιολογητικών τους, για να διαπιστωθεί αν επιστράφηκαν όλα ή κρατήθηκαν 

κάποια για διευκρινίσεις και αν έχουν υπογραφεί και σφραγιστεί αν 

αποσυσχετίζονται τα δικαιολογητικά, αν  επιστρέφεται ο φάκελος στο Τμήμα 

Προμηθειών (Γραφείο Διαχείρισης Υλικού), εφόσον πρόκειται για διαγωνισμό και 

τέλος, αν αρχειοθετούνται τα δικαιολογητικά και τα χρηματικά εντάλματα. 

 Ελέγχεται αν γίνεται εξόφληση των υποχρεώσεων του Νοσοκομείου με έκδοση 

επιταγής η οποία φέρει τις απαραίτητες υπογραφές για την εξόφληση της 

υποχρέωσης, με βάση τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά, που νομιμοποιούν την 

πληρωμή με βάση τους διαχειριστικούς κανόνες των Ν.Π.Δ.Δ. και αν με την 

ενημέρωση του συστήματος των εξοφλημένων χρηματικών ενταλμάτων 

ενημερώνονται ταυτόχρονα οι λογαριασμοί κυκλώματος Γενικής Λογιστικής για 

την ταμειακή κίνηση για την εξόφληση του προμηθευτή, καθώς και οι λογαριασμοί 

τάξεως του κυκλώματος του Δημόσιου Λογιστικού δημιουργώντας αυτόματα 

εγγραφή με χρέωση του λογαριασμού 02.31 «Απολογισμός εξόδων» και πίστωση 

του λογαριασμού 02.30 «Ενταλματοποιηθείσες δαπάνες». 

 Ελέγχεται αν υποβάλλονται στοιχεία στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον κατασταλτικό 

έλεγχο για το κλείσιμο παλαιότερων διαχειριστικών χρήσεων. 

 Ελέγχεται αν παρακολουθείται η ταμειακή ρευστότητα. 

 Ελέγχεται αν το λογιστήριο παραλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν 

την κάθε δαπάνη από τις οριζόμενες διαχειρίσεις που έχει σε λειτουργία το 

Νοσοκομείο και αν ενημερώνονται ορθά οι λογαριασμοί της Γενικής – Αναλυτικής 

Λογιστικής. 

 Ελέγχεται αν από τη στιγμή που λαμβάνεται το έγγραφο με το οποίο ενημερώνεται 

το Νοσοκομείο για τη λήψη της επιχορήγησης γίνεται λογιστικοποίηση με χρέωση 

του λογαριασμού 31 «απαιτήσεις από επιχορηγήσεις» και πίστωση του 

λογαριασμού 43 «επιχορηγήσεις επενδύσεων» στην περίπτωση που με την 

χορηγούμενη επιχορήγηση χρηματοδοτούνται πάγια στοιχεία ή του λογαριασμού 

«Έσοδα από επιχορηγήσεις» στην περίπτωση που η επιχορήγηση γίνεται για την 
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κάλυψη λειτουργικών δαπανών ή άλλων εξόδων, στην περίπτωση αυτή 

ενημερώνεται και το κύκλωμα λογαριασμών της Αναλυτικής Λογιστικής 

(λογαριασμός 96.74). Ταυτόχρονα, ενημερώνεται και το κύκλωμα των 

λογαριασμών τάξεως του Δημόσιου Λογιστικού με τη διενέργεια της εγγραφής 

βεβαίωσης εσόδων κατά την οποία χρεώνεται ο λογαριασμός 06.10 «Εκτέλεση 

προϋπολογισμού εσόδων» και πιστώνεται ο λογαριασμός 06.21 «Βεβαιωθέντα 

έσοδα». 

 Ελέγχεται αν παρακολουθούνται και αποδίδονται οι κρατήσεις σε τρίτους κάθε 

μήνα, αν συμφωνούνται αυτές με την εμφάνιση των αντίστοιχων εσόδων στο 

Δημόσιο Λογιστικό και τη Γενική Λογιστική αφού η εμφάνιση των εσόδων 

στηρίζεται στην σωστή έκδοση των Γραμματίων Είσπραξης επί των κρατήσεων 

υπέρ τρίτων, αν γίνεται η αντίστοιχη ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής και τέλος, 

αν γίνεται επιμελής συμφωνία των κρατήσεων στα κυκλώματα των λογαριασμών 

τάξεως του Δημόσιου Λογιστικού και των λογαριασμών υποχρεώσεων της ομάδας 

5 της Γενικής Λογιστικής. 

 Ελέγχεται αν γίνεται κλείσιμο βιβλίων του Δημόσιου Λογιστικού και της Γενικής 

Λογιστικής. 

Η διαδικασία προμήθειας παγίων, υλικών, φαρμάκων, υγειονομικού υλικού, 

τροφίμων, υπηρεσιών κλπ. γίνεται με τις εξής διαδικασίες (Ν.2286/95, Ν.2362/95, Ν. 

3310/05, Ν.3886/10, Ν.3867/10, Π.Δ. 60/2007 και Π.Δ. 118/2007): 

1. Μπορεί να προμηθευτεί εξωσυμβατικά υλικά για μικρές προμήθειες για ετήσια 

ποσά έως 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. ανά είδος και ανά ΚΑΕ σε τιμές όχι 

μεγαλύτερες από τις τιμές του παρατηρητηρίου τιμών της ΕΠΥ που ισχύει τη 

στιγμή της προμήθειας σε περίπτωση που έχουμε προμήθειες κάτω από το όριο 

διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύμβαση 

για προμήθεια υλικών η έλλειψη των οποίων προκαλεί σοβαρό ζήτημα στην 

παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και η προμήθειά τους είναι επείγουσα για το 

Νοσοκομείο. 

2. Μπορεί να προμηθευτεί συμβατικά υλικά από τον προμηθευτή με τον οποίο έχει 

σύμβαση η οποία προέκυψε (Α.Υ.Ο. 35130/739/ΦΕΚ 1291 β/11-8-2010): 

 Με απευθείας ανάθεση για ετήσια ποσά έως 20.000€ χωρίς Φ.Π.Α. 

 Με τη διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για ετήσια ποσά 

από 20.000 € μέχρι 60.000€ χωρίς Φ.Π.Α. 
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 Μετά την κατάρτιση συμβάσεων μέσω δημόσιου μειοδοτικού 

διαγωνισμού για ετήσια ποσά από 60.000€ και άνω χωρίς Φ.Π.Α. 

Ο έλεγχος των προμηθειών αφορά στον έλεγχο της ολοκλήρωσης των 

εξωσυμβατικών προμηθειών, των φακέλων ολοκληρωμένων διαγωνισμών, 

ερωτηματολογίων και προσωπικών συνεντεύξεων με το προσωπικό που ασχολείται με 

τις προμήθειες και της τήρησης των οδηγιών του Υπουργείου Υγείας.  

Για τον έλεγχο της διαδικασίας προμήθειας εξωσυμβατικών υλικών για ποσά 

κάτω από 20.000€ πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το τμήμα συντάσσει αίτηση χορήγησης υλικού προς την αρμόδια αποθήκη με 

επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της προμήθειας. 

2. Η αποθήκη χορηγεί τα διαθέσιμα υλικά, για τα μη διαθέσιμα υλικά η αποθήκη ή 

το γραφείο προμηθειών βεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει σύμβαση. 

3. Το δελτίο παραγγελίας προωθείται στην τριμελή επιτροπή μικροπρομηθειών 

που έχει οριστεί με μέριμνα του Διοικητικού Διευθυντή στην οποία δε 

συμμετέχουν υπάλληλοι των αντίστοιχων διαχειρίσεων αποθηκών. 

4. Η επιτροπή μικροπρομηθειών διενεργεί έρευνα αγοράς με τη συλλογή 

τουλάχιστον τριών προσφορών (οι τιμές των οποίων δεν πρέπει να ξεπερνούν 

τις τιμές του Παρατηρητηρίου Τιμών της ΕΠΥ) συντάσσει πρακτικό 

αξιολόγησης προσφορών και την τελική επιλεγείσα. 

5. Κατόπιν το πρακτικό εγκρίνεται και ελέγχεται από τον Προϊστάμενο 

Οικονομικού, τον Διοικητικό Διευθυντή για έλεγχο και έγκριση. 

6. Το πρακτικό αναρτάται στο πρόγραμμα Διαύγεια. 

7. Γίνεται η σχετική δέσμευση του ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του 

Νοσοκομείου (ανάληψη υποχρέωσης). 

8. Όταν το ποσό υπερβαίνει τις 2.500€ σύμφωνα με το Δημόσιο Λογιστικό πρέπει 

να υπογράφεται και ιδιωτικό συμφωνητικό. 

9. Τέλος, η Επιτροπή με το Γραφείο Προμηθειών προχωρά στην παραγγελία, 

προμήθεια και παράδοση των υλικών στην ανάλογη διαχείριση (υλικού, 

φαρμακείο, τροφίμων κλπ). 

10. Για τις μικροπρομήθειες που διενεργήθηκαν στη διάρκεια του προηγούμενου 

μήνα, υποβάλλεται εισήγηση προς το Δ.Σ. με συγκεντρωτική κατάσταση των εν 

λόγω προμηθειών για έγκριση. 
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Για τον έλεγχο της διαδικασίας προμήθειας συμβατικών υλικών με απευθείας 

ανάθεση πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το τμήμα συντάσσει αίτηση χορήγησης υλικού προς την αρμόδια αποθήκη με 

επαρκή αιτιολόγηση της αναγκαιότητας της προμήθειας. 

2. Γίνεται έλεγχος της εξωσυμβατικής προμήθειας από τον αντίστοιχο 

προϊστάμενο και υποβάλλεται η αίτηση χορήγησης υλικού στο γραφείο 

προμηθειών με το είδος, τις προδιαγραφές, την ποσότητα, την πιθανή αξία του 

υλικού και την αναγκαιότητα της προμήθειας. 

3. Το τμήμα προμηθειών – γραφείο διαχείρισης υλικού, ελέγχει αν υπάρχει 

σύμβαση ή όχι και αν υπάρχει απόθεμα υλικού στην αποθήκη ή όχι. 

4. Συντάσσεται αίτηση προμήθειας του αιτούμενου είδους με απευθείας ανάθεση. 

5. Υπάρχει υπογραφή και έγκριση της αίτησης προμήθειας από τον προϊστάμενο 

του τμήματος που αιτείται από τον προϊστάμενο του οικονομικού τμήματος και 

τον Διοικητικό Διευθυντή. 

6. Γίνεται έρευνα της αγοράς ώστε να ληφθούν τουλάχιστον τρεις προσφορές και 

πρέπει να αποδεικνύεται έστω και με απλό τρόπο ποιοι δεν επιθυμούν να 

συμμετέχουν.  

7. Υποβάλλεται εισήγηση προς το ΔΣ για αγορά υλικών ή υπηρεσιών με απευθείας 

ανάθεση. 

8. Το ΔΣ εγκρίνει τη διενέργεια προμήθειας με απευθείας ανάθεση. 

9. Συντάσσεται σύμβαση με τους προμηθευτές για τα κατακυρωμένα είδη ή 

υπηρεσίες. 

10. Διαβιβάζεται η σύμβαση προς την αντίστοιχη διαχείριση για υλοποίηση της 

παραγγελίας. 

 

Για τον έλεγχο της διαδικασίας προμήθειας με διενέργεια πρόχειρου 

μειοδοτικού διαγωνισμού (για ποσά από 20.000 € ως 60.000 €) πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το γραφείο προμηθειών αφού ετοιμάσει τον διαγωνισμό τον προωθεί στο Δ.Σ. 

για έγκριση. 

2. Μετά την έγκριση του Δ.Σ. δημοσιεύεται η σχετική προκήρυξη καθορίζοντας 

την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής, τις τεχνικές προδιαγραφές των 

υλικών, τις προϋποθέσεις συμμετοχής, το ποσό ανά είδος συγκεντρωτικά και 

αναλυτικά και το ποσό της εγγυητικής επιστολής.  
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3. Με απόφαση του διοικητή ορίζεται τόσο η επιτροπή διενέργειας και 

αξιολόγησης όσο και η επιτροπή παραλαβής και διάθεσης. 

4. Γίνεται ανάληψη υποχρέωσης σε μέρος του προϋπολογισμού του διαγωνισμού 

ανάλογα με την πορεία της ολοκλήρωσής του. 

5. Την καθορισμένη ημερομηνία το γραφείο προμηθειών παραδίδει τις προσφορές 

στην επιτροπή διενέργειας για την αποσφράγιση και ενημερώνει τους 

υποψήφιους προμηθευτές ότι μπορούν αν παραστούν εφόσον το επιθυμούν. 

6. Αρχικά, ελέγχεται αν υπάρχουν τουλάχιστον τρεις προσφορές, αν δεν υπάρχουν 

τρεις προσφορές ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος. 

7. Στη συνέχεια, αποσφραγίζονται οι προσφορές και ελέγχεται η νομιμότητα και η 

πληρότητα των δικαιολογητικών και αποκλείονται όσοι δεν τηρούν αυτές τις 

προϋποθέσεις. 

8. Εν συνεχεία αποσφραγίζονται οι τεχνικές και οικονομικές προσφορές και 

απορρίπτει αυτές που δεν πληρούν τους τεχνικούς και ποιοτικούς όρους. 

9. Συντάσσεται πρακτικό στο οποίο αναγράφονται τα υπό προμήθεια υλικά και οι 

αρχικά προσφερθείσες τιμές. 

10. Κατόπιν ξεκινά η διαδικασία της διαπραγμάτευσης με σκοπό την επίτευξη 

καλύτερων προσφορών στην οποία τελικά παραμένει ο τελικός μειοδότης. 

11. Στη συνέχεια η επιτροπή διενέργειας συντάσσει το τελικό πρακτικό 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τα μέλη της επιτροπής και το 

προσκομίζει με τα σχετικά δικαιολογητικά στο γραφείο προμηθειών.  

12. Το γραφείο προμηθειών σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής συντάσσει την 

οριστική σύμβαση η οποία υπογράφεται και από τα δύο μέρη. 

13. Η κατακυρωτική απόφαση κοινοποιείται στον προμηθευτή και στην ανάλογη 

διαχείριση (υλικού, φαρμακείο, τρόφιμα κλπ). 

Για τον έλεγχο της διαδικασίας προμήθειας με διενέργεια πρόχειρου μειοδοτικού 

διαγωνισμού (για ποσά από 60.000 € και άνω) πρέπει να ελέγχεται αν: 

1. Το Νοσοκομείο υποβάλει στο Υπουργείο Υγείας τις ανάγκες για προμήθειες του 

επόμενου έτους. 

2. Εφόσον οι προμήθειες συμπεριληφθούν στο ΠΠΥΦΥ μπορεί το Νοσοκομείο να 

προκηρύξει σχετικό διαγωνισμό. 

3. Σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει κατατεθεί το γραφείο προμηθειών ζητά από 

το αρμόδιο τμήμα να καταγράψει τα υλικά που χρειάζεται.  
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4. Υποβάλλεται εισήγηση προς το Δ.Σ. που κάνει αναφορά στη διακήρυξη, όπου 

αναλύονται οι όροι, οι διαδικασίες, η προϋπολογιζόμενη δαπάνη, οι τεχνικές 

προδιαγραφές των υλικών ή των υπηρεσιών. Η εισήγηση εγκρίνεται από το Δ.Σ. 

5. Με απόφαση Διοικητή καθορίζεται η ημερομηνία και η ώρα του διαγωνισμού, 

τα μέλη της επιτροπής σύνταξης καθώς και η αξιολόγηση των έντυπων μέσων 

για την δημοσίευση της προκήρυξης. 

6. Αποστέλλεται για δημοσίευση η περίληψη της προκήρυξης στον ημερήσιο τύπο 

και γίνεται ενημέρωση των μελών της επιτροπής αξιολόγησης. 

7. Παραλαμβάνονται και συγκεντρώνονται οι προσφορές των προμηθευτών. Οι 

προσφορές πρέπει να κατατεθούν από τους προμηθευτές στη Γραμματεία και να 

πάρουν αριθμό πρωτοκόλλου. Οι προσφορές διαβιβάζονται από τη Γραμματεία 

στο Γραφείο Προμηθειών. 

8. Ακολουθεί η παράδοση των προσφορών στα μέλη της επιτροπής την 

καθορισθείσα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. 

9. Υποβάλλεται από την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του πρακτικού 

αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών. Αυτό κατατίθεται στο Δ.Σ. προς έγκριση. 

10. Εγκρίνεται το πρακτικό αξιολόγησης τεχνικών προδιαγραφών από το Δ.Σ. και η 

απόφαση για την περαιτέρω αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών. 

11. Κοινοποιείται στους κατάλληλους από τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό, τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης των τεχνικών προδιαγραφών και η ημερομηνία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών. 

12. Κοινοποιείται η τεχνική αξιολόγηση στους συμμετέχοντες, οι οποίοι τέθηκαν 

εκτός περαιτέρω αξιολόγησης, λόγω ακαταλληλότητας των προσφερομένων 

ειδών. Μέριμνα για την επιστροφή σε αυτούς των οικονομικών προσφορών τους 

που δεν ανοίχθηκαν. 

13. Αποσφραγίζονται από την επιτροπή οι οικονομικές προσφορές και 

αξιολογούνται με κριτήρια είτε την συμφερότερη είτε τη χαμηλότερη προσφορά 

(σύμφωνα με τη διακήρυξη και αφού ληφθούν υπόψη οι ανώτερες τιμές που 

υπάρχουν στο Παρατηρητήριο Τιμών στην ιστοσελίδα της ΕΠΥ). Υποβάλλεται 

στο Δ.Σ. το πρακτικό αξιολόγησης προς έγκριση. 

14. Εγκρίνεται το πρακτικό αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών και 

κατακυρώνεται το αποτέλεσμα από το Δ.Σ. 

15. Κοινοποιείται στους προμηθευτές η κατακυρωτική απόφαση με την 

γνωστοποίησή τους για τα κατακυρωθέντα σε αυτούς είδη ή υπηρεσίες. 
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16. Συντάσσεται σύμβαση με τους προμηθευτές για τα κατακυρωμένα είδη ή 

υπηρεσίες. 

17. Αποστέλλονται και υπογράφονται συμβάσεις με την προσκόμιση ανάλογης 

εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και παράλληλα επιστρέφεται η 

εγγυητική συμμετοχής. 

18. Γίνεται διαχείριση και έλεγχος επί των ενστάσεων που κάνουν οι προμηθευτές. 

Ενστάσεις και διοικητικές προσφυγές γίνονται για τους λόγους που αναφέρονται 

στο άρθρο 15 του ΠΔ 118/07. 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11 Ν.3370/2005, η Γενική Γραμματεία Δημόσιας Υγείας 

έχει την επίβλεψη και καθοδήγηση δημιουργίας νέων οργανισμών ή επέκτασης των 

υφιστάμενων οργανισμών και υπηρεσιών στη δημόσια υγεία. Τα όργανα διοίκησης των 

Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. είναι το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Διοικητής του 

Νοσοκομείου ο οποίος είναι και ο Πρόεδρος του Δ.Σ.. Υπάρχει η δυνατότητα σε 

νοσοκομεία με άνω των 400 οργανικών κλινών να έχουν Αναπληρωτή Διοικητή ο 

οποίος είναι και αντιπρόεδρος του Δ.Σ. (Ν.3329/2005). 

Το Δ.Σ. είναι πενταμελές σε Νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες και επταμελές σε 

Νοσοκομεία με 400 και άνω οργανικές κλίνες. Αποτελείται από: 

 Τον Διοικητή του Νοσοκομείου, ως Πρόεδρο του Δ.Σ. 

 Δύο μέλη, σε νοσοκομεία έως 399 οργανικές κλίνες (καθορίζονται από τον 

Υπουργό Υγείας και το ένα μέλος ορίζεται Αντιπρόεδρος) και τρία μέλη σε 

νοσοκομεία των 400 και άνω οργανικών κλινών (Αντιπρόεδρος ορίζεται ο 

Αναπληρωτής Διοικητής). Στα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, το ένα από τα τακτικά 

μέλη που διορίζει ο Υπουργός Παιδείας, πρέπει υποχρεωτικά να είναι μέλος ΔΕΠ 

του Ιατρικού Τμήματος του οικείου ΑΕΙ.  

 Τον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου ως Αντιπρόεδρο, σε νοσοκομεία με 

400 και άνω κλίνες, με αναπληρωτή του τον Διευθυντή της Διοικητικής Υπηρεσίας. 

 Έναν εκπρόσωπο των ιατρών και των ειδικευόμενων ιατρών που υπηρετούν στο 

Νοσοκομείο, ο οποίος εκλέγεται από τους ιατρούς Ε.Σ.Υ., τους ειδικευόμενους 

ιατρούς και τους ιατρούς μέλη Δ.Ε.Π. που υπηρετούν στο Νοσοκομείο. 

 Έναν εκπρόσωπο του λοιπού προσωπικού του Νοσοκομείου, πλην των ιατρών 

Ε.Σ.Υ., ο οποίος εκλέγεται, από το λοιπό προσωπικό, πλην των ιατρών Ε.Σ.Υ. 
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Η συγκρότηση του Δ.Σ. το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.2690/1999 (άρθρα 13,14,15)  γίνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και η θητεία 

των μελών του είναι διετής. Το Δ.Σ. έχει τις εξής αρμοδιότητες (Ν. 3329/2005, άρθρο 7, 

παράγραφος 6): 

1. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο δράσης του νοσοκομείου. 

2. Εγκρίνει το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης μαζικών καταστροφών και 

έκτακτων αναγκών του Νοσοκομείου. 

3. Εγκρίνει τη δημιουργία, μείωση ή συγχώνευση μονάδων ή τμημάτων του 

Νοσοκομείου. 

4. Εγκρίνει την ανέγερση, επέκταση, αναδιάταξη και ανακατανομή των κτιριακών 

και λοιπών υποδομών του Νοσοκομείου. 

5. Εγκρίνει τον οργανισμό του Νοσοκομείου και τις τροποποιήσεις του. 

6. Εγκρίνει το συνολικό ετήσιο προγραμματισμό των προσλήψεων του 

Νοσοκομείου. 

7. Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του Νοσοκομείου, τις αναμορφώσεις και 

τροποποιήσεις του, όπως και τον Ισολογισμό και τον απολογισμό της 

οικονομικής χρήσης του κάθε έτους. 

8. Εγκρίνει το Ενιαίο Πρόγραμμα Προμηθειών του Νοσοκομείου, καθώς και τις 

τροποποιήσεις του. 

9. Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της δαπάνης που αφορά στις εφημερίες του 

ιατρικού προσωπικού και την υπερωριακή απασχόληση και εργασία κατά τις 

νυκτερινές ώρες και εξαιρέσιμες ημέρες του λοιπού προσωπικού. 

10. Εγκρίνει την ετήσια έκθεση πεπραγμένων. 

11. Εγκρίνει τις προτάσεις για την αξιοποίηση και την εκποίηση των περιουσιακών 

στοιχείων του Νοσοκομείου. 

12. Εγκρίνει τη χορήγηση πάσης φύσεως εκπαιδευτικών αδειών του ιατρικού και 

λοιπού προσωπικού σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.  

13. Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση μελετών, προμήθεια παντός τύπου εξοπλισμού, προμήθεια παντός 

τύπου αναλώσιμου υλικού και ανάθεση υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού 

για ποσό άνω των 20.000€ και μέχρι 45.000€ ετησίως. 

14. Εισηγείται τη σκοπιμότητα και τον τρόπο χρηματοδότησης για εκτέλεση έργων, 

υλοποίηση μελετών, προμήθειας παντός τύπου εξοπλισμού, αναλώσιμου υλικού 
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και ανάθεσης υπηρεσιών κατά ΚΑΕ προϋπολογισμού για ποσά άνω των 

45.000€ ετησίως στον Διοικητή της οικείας Υγειονομικής Περιφέρειας.  

Η βασική διάθρωση ενός νοσοκομείου είναι η εξής: 

 Διεύθυνση Ιατρικής Υπηρεσίας (με τμήματα Κοινωνικής Εργασίας, 

Παραϊατρικού προσωπικού, Διαιτολογίας κλπ). 

 Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

 Διεύθυνση Διοικητικής – Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Διαχείρισης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού, Τμήμα Γραμματείας, Τμήμα Γραμματείας Εξωτερικών 

Ιατρείων και Επειγόντων Περιστατικών, Τμήμα Κίνησης (εσωτερικών) 

ασθενών, Οικονομικό Τμήμα, Τμήμα Επιστασίας – Ιματισμού, Τμήμα Τεχνικής 

Υπηρεσίας, Τμήμα Βιοϊατρικής Τεχνολογίας) 

 Τμήμα Πληροφορικής 

 Γραφείο Υποστήριξης του Πολίτη 

 Επιστημονικό Συμβούλιο  

 

Με βάση το άρθρο 25 του Ν. 4025/11, το Υπουργείο Υγείας συντάσσει (μέσα 

σε τρεις μήνες από τη δημοσίευση του Νόμου) Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των 

Μονάδων Υγείας, σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά, η τήρηση του 

οποίου παρακολουθείται από σύστημα εσωτερικού ελέγχου. Σε κάθε δημόσια Μονάδα 

Υγείας ορίζεται από ένας μέχρι τρεις εσωτερικοί ελεγκτές, με απόφαση του Δ.Σ., οι 

οποίοι επιλέγονται από το Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών του Υπουργείου 

Οικονομικών. Η σύμβασή τους είναι έως 3 έτη και η συμφωνία είναι για παροχή 

ανεξάρτητων υπηρεσιών. Ο Διοικητής Υγειονομικής Περιφέρειας ορίζει Επιτροπή 

Ελέγχου η οποία αποτελείται από δύο μέλη του Δ.Σ. και τον εσωτερικό ελεγκτή. Έργο 

της είναι η παρακολούθηση της διαδικασίας χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, η 

αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και του συστήματος 

διαχείρισης κινδύνων και η πορεία του υποχρεωτικού ελέγχου των οικονομικών 

καταστάσεων. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές στα δημόσια Νοσοκομεία εκτελούν έλεγχο με βάση την 

Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας ΥΠ.ΥΓ. 94064/1-10-12 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ- ΠΓΖ). 

Περιλαμβάνονται οι εξής εργασίες: 

Ενδεικτικά παρατίθεται το ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου του Νοσοκομείου της 

ΒΟΡΕΊΟΥ  Ελλάδας (Πρόχειρος Διαγωνισμός 13Π/2013 & Εσωτερικός Κανονισμός): 
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 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των 

Νοσοκομείων. 

 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές 

της Γενικής Λογιστικής, του Δημόσιου Λογιστικού και της Αναλυτικής 

Λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων της esy net επί των οριστικών μηνιαίων 

οικονομικών καταστάσεων στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού 

συστήματος της Γενικής Λογιστικής, του Δημόσιου Λογιστικού και της 

Αναλυτικής Λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των οικονομικών και στατιστικών στοιχείων που 

συμπληρώνονται στους πίνακες του esy net. 

 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις 

φαρμακείου υλικών και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο 

και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων διαγνωστικών εργαστηρίων κλπ. 

 Μηνιαία εποπτεία του οριστικού κλεισίματος των ισοζυγίων. 

 Διαδικασίες ελέγχου σχετικών με την προετοιμασία και κατάρτιση των ετήσιων 

οικονομικών καταστάσεων. 

 Μηνιαίος έλεγχος της εξέλιξης του μητρώου δεσμεύσεων. 

 Μηνιαία επισκόπηση οργανισμού λειτουργίας του Νοσοκομείου – Εσωτερικού 

Κανονισμού Λειτουργίας. 

 Μηνιαίος έλεγχος προσωπικού – μισθοδοσίας. 

 Μηνιαίος έλεγχος εσόδων/ απαιτήσεων Νοσοκομείου. 

 Μηνιαίος έλεγχος προμηθειών και διαχειρίσεων. 

 Μηνιαίος έλεγχος παγίων –τεχνικών έργων. 

 Μηνιαίος έλεγχος υποχρεώσεων – παρακολούθηση ληξιπρόθεσμων οφειλών. 

 Μηνιαίος έλεγχος διαθέσιμων (ταμείο και τράπεζες – Λογιστικές Συμφωνίες). 

 Περιοδική επισκόπηση Λειτουργίας Ιατρικής και Νοσηλευτικής Υπηρεσίας 

Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας και Περιφερειακών Ιατρείων. 

 

Στο τέλος κάθε μήνα στο εν λόγω  Νοσοκομείο της βορείου Ελλάδας  ο 

εσωτερικός ελεγκτής πιστοποιεί με δειγματοληπτικούς ελέγχους, την εύρυθμη 

λειτουργία των εξής υποσυστημάτων του Νοσοκομείου: 
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 Υποσύστημα διαχείρισης φαρμάκων – υλικών ιατροβιοτεχνολογίας – 

αναλώσιμων υλικών – ανταλλακτικών και υπηρεσιών 

 Υποσύστημα μητρώου παγίων 

 Υποσύστημα κίνησης ασθενών – τιμολόγησης ασθενών – εξωτερικών ιατρείων 

– απογευματινών ιατρείων – ΤΕΠ 

 Υποσύστημα διαχείρισης κλινικών – ιατρικός φάκελος ασθενών 

 Υποσύστημα προμηθευτών 

 Υποσύστημα μισθοδοσίας 

Στο τέλος κάθε μήνα γίνεται επίσης δειγματοληπτικός για να πιστοποιηθούν τα εξής: 

 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των 

οικονομικών συναλλαγών του μήνα αναφοράς. 

 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς 

τους λογαριασμούς Γενικής Λογιστικής, Δημόσιου Λογιστικού και της 

Αναλυτικής Λογιστικής. 

 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών 

τάξεως σχετικών με την εκτέλεση του προϋπολογισμού των Νοσοκομείων. 

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του 

πίνακα αναφοράς. 

 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσής τους. 

 

Συντάσσεται ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του Νοσοκομείου  

η οποία συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό και την Κατάσταση των 

Αποτελεσμάτων.  

Με βάση την απόφαση του Υπουργού ΔΥ1δ/οικ.98872/2013, στο Υπουργείο 

Υγείας συγκροτείται Ομάδα Εργασίας – Επιτροπής για την υποστήριξη και διασφάλιση 

της ποιότητας έργου του εσωτερικού ελέγχου στις Μονάδες Υγείας μέσω της 

εποπτείας, αποτίμησης και αξιολόγησης του έργου των εσωτερικών ελεγκτών στα 

Νοσοκομεία.  

Τα ελεγκτικά σώματα στα Δημόσια Νοσοκομεία είναι τα εξής: 

 Ελεγκτικό Συνέδριο: Ασκεί τον δικαστικό έλεγχο της διαχείρισης το δημοσίου, 

των ΟΓΑ και των ΝΠΔΔ,. Έχει το αποκλειστικό δικαίωμα να εκτελεί 

κατασταλτικούς ελέγχους νομιμότητας και κανονικότητας στο σύνολο των 

δαπανών του δημοσίου.  
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 Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: Οι έλεγχοί του έχουν προληπτικό χαρακτήρα 

και έχουν να κάνουν με τη νομιμότητα και την κανονικότητα των ενταλμάτων 

πληρωμής του δημοσίου που εκδίδουν όλες οι δημόσιες υπηρεσίες. 

 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης: Διασφαλίζει την ομαλή και 

αποτελεσματική λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, παρακολουθεί και 

αξιολογεί το έργο των ελεγκτικών οργάνων της και εντοπίζει φαινόμενα 

κακοδιαχείρισης και διαφθοράς.  

 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.): Έργο του 

είναι η ανάπτυξη και λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για 

τη διενέργεια συστηματικών επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών.  

 

Το Ε.Σ.Υ. παρέχει υγειονομική περίθαλψη σε όλους τους πολίτες χωρίς 

οικονομικές, κοινωνικές ή επαγγελματικές διακρίσεις (Άρθρο 21, Σύνταγμα της 

Ελλάδος). Το Ε.Σ.Υ. λειτουργεί σε τρία επίπεδα: την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

(π.χ. Κέντρα Υγείας), τη δευτεροβάθμια υγειονομική περίθαλψη (π.χ. νοσοκομεία) και 

την τριτοβάθμια υγειονομική περίθαλψη (π.χ. ερευνητικά ινστιτούτα).  

Με βάση το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 θεσμοθετήθηκε ο Εσωτερικός Έλεγχος 

στις Δημόσιες Μονάδες Υγείας σε θέματα διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. 

Επίσης, οι εγκύκλιοι ΓΠ ΔΥ5γ/ Οικ 129854 – 22/11/2011 και 94064/1-10-2012 

εκδόθηκαν από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αφορούν στις 

υποχρεώσεις των εργασιών που θα έπρεπε να επιτελούν οι Εσωτερικοί Ελεγκτές.  

Υπεύθυνοι για την ορθή εκτέλεση του εσωτερικού ελέγχου είναι ο Διοικητής 

και το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου (Δ.Σ.). Ο εσωτερικός ελεγκτής έχει ως 

έργο του το σχεδιασμό και την εφαρμογή των συστημάτων λειτουργίας και μηχανισμών 

ελέγχου εντός του Νοσοκομείου.  

Ο εσωτερικός έλεγχος αφορά κυρίως τρία πεδία εφαρμογής: 

 Τους λογιστικούς ελέγχους 

 Τους διαχειριστικούς ή/και διαδικαστικούς ελέγχους  

 Τους διοικητικούς ελέγχους 

 

Τα έσοδα σε ένα Νοσοκομείο προέρχονται από επιχορηγήσεις από τον Κρατικό 

Προϋπολογισμό και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, τις εισπράξεις από 

νοσήλια, εξέταστρα και άλλες αμοιβές για παροχή υπηρεσιών, τις προσόδους από την 
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περιουσία του, τα έσοδα από δωρεές, κληροδοτήματα, εκποιήσεις περιουσιακών 

στοιχείων και από άλλα έσοδα που προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. 

Για να επιτευχθούν οι στόχοι της διοίκησης ενός Νοσοκομείου επιβάλλεται να 

βελτιωθούν οι μέθοδοι διαχείρισης, τα εργαλεία και οι τεχνικές λειτουργίας μέσω του 

εσωτερικού ελέγχου (Παπανικολάου, 2015). Ο εσωτερικός έλεγχος είναι ένα εργαλείο 

μέσω του οποίου αναλύεται η λειτουργία του οργανισμού και η υποστήριξη της 

διοίκησης, η αξιολόγηση και η αναφορά μέσω εκθέσεων για βελτιώσεις και αδυναμίες 

του συστήματος με τελικό στόχο την προσθήκη αξίας στη Μονάδα Υγείας.  

Στόχος των πληροφοριακών συστημάτων στα νοσοκομεία είναι η βελτίωση της 

περίθαλψης και η καλύτερη εξυπηρέτηση των ασθενών. Στην Ελλάδα ο τομέας της 

υγείας χαρακτηρίζεται από γραφειοκρατία και υποχρηματοδότηση. Αυτό έχει ως 

αποτέλεσμα να μην αξιοποιείται η τεχνολογία και να αυξάνονται τα διαχειριστικά λάθη 

που κοστίζουν (γραφειοκρατία, υψηλό κόστος ιατρικών πράξεων κ.ο.κ.) στον κρατικό 

προϋπολογισμό, καθώς και στην παροχή υγειονομικών υπηρεσιών. 

 

3.5. Τα Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου 

 

Η Ελεγκτική είναι κλάδος της Λογιστικής και έχει ως αντικείμενο τον καθορισμό 

αρχών, κανόνων και διαδικασιών με βάση τις οποίες διενεργείται ο λογιστικός έλεγχος 

της περιουσίας των οργανισμών και ο διοικητικός έλεγχος. Οι κανόνες και οι αρχές που 

εφαρμόζουν οι ελεγκτές όταν ασκούν τα καθήκοντά τους, υποχρεωτικά ή προαιρετικά, 

προσδιορίζονται για τους εσωτερικούς ελεγκτές από το Διεθνές Πλαίσιο για την 

Εφαρμογή του Εσωτερικού ελέγχου (International Professional Practices Framwork – 

IPPF) το οποίο παρέχεται από το Παγκόσμιο Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (The 

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

Η λειτουργία του εσωτερικού ελέγχου διέπεται από τα Διεθνή Πρότυπα και οι 

εσωτερικοί ελεγκτές εκτελούν τα καθήκοντά τους με βάση τον κώδικα δεοντολογίας 

(code of ethics), ο οποίος διέπεται από τις αρχές της ανεξαρτησίας (independency), της 

αντικειμενικότητας (objectivity) και της εμπιστευτικότητας (confidentiality) (IESBA), 

καθώς και όλα όσα προβλέπονται από το Ν.4025/11 άρθρο 25 (ΦΕΚ 228/Α/2011). 

Όσοι διενεργούν εσωτερικό έλεγχο καλούνται να συμμορφώνονται με τα Διεθνή 

Πρότυπα Ελέγχου.  

Σκοπός των προτύπων είναι να περιγράψουν τις βασικές αρχές που πρέπει να 

διέπουν τη διαδικασία εσωτερικού ελέγχου, να θέσουν ένα γενικό πλαίσιο εντός του 
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οποίου παρέχονται και να διευκολύνουν τις δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου 

για να προσθέσουν αξία στο έργο του Οργανισμού, να αξιολογήσουν την απόδοση του 

εσωτερικού ελέγχου με τη χρήση αντίστοιχων μέτρων αξιολόγησης και να προωθήσουν 

τη βελτίωση των οργανωτικών διαδικασιών και λειτουργιών (Αργυρόπουλος, 2011).  

Ο εσωτερικός έλεγχος εφαρμόζεται παγκόσμια σε διαφορετικές επιχειρήσεις 

τόσο του ιδιωτικού όσο και του δημοσίου τομέα. Ωστόσο, σε κάθε χώρα έχει 

διαφορετικό εφαρμοστικό πλαίσιο ,το οποίο καθορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. 

Ο Εσωτερικός Έλεγχος προσαρμόζεται ανάλογα με το είδος του Οργανισμού, τη 

νομική μορφή του, τις ανάγκες του. Το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελέγχων (2000) για να 

αντιμετωπίσει τυχόν διαφορές εξαιτίας αυτής της κατάστασης, εισήγαγε το 1978 τα 

πρότυπα για την επαγγελματική εφαρμογή του εσωτερικού ελέγχου προκειμένου να 

μπορέσει να εφαρμοστεί ο εσωτερικός έλεγχος σε όλων των ειδών τις επιχειρήσεις και 

τους κρατικούς οργανισμούς. Όλες οι χώρες τα υιοθέτησαν σε μεγάλο και 

ικανοποιητικό βαθμό και μέχρι σήμερα εφαρμόζονται. 

Τα πρότυπα εφαρμογής εσωτερικού ελέγχου έχουν τα εξής πλεονεκτήματα: 

 Συμβάλλουν στην κατανόηση του εσωτερικού ελέγχου σε όλα τα επίπεδα 

διοίκησης. 

 Αποτελούν το κέντρο του έργου των εσωτερικών ελεγκτών. 

 Συνδράμουν στην άσκηση του εσωτερικού ελέγχου. 

 Διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα των εσωτερικών ελεγκτών. 

 Βοηθούν στην οργάνωση του τμήματος εσωτερικού ελέγχου. 

 Διασφαλίζουν το εύρος και την εφαρμογή του ελεγκτικού έργου. 

Τα πρότυπα χωρίζονται σε τρία μέρη
3
: 

1. Πρότυπα Χαρακτηριστικών Ιδιοτήτων (Attribute Standars – Σειρά 1000)- που 

έχουν να κάνουν με τα χαρακτηριστικά των οργανισμών και ελεγκτών που 

διεξάγουν τον εσωτερικό έλεγχο. 

2. Πρότυπα Απόδοσης (Performance Standards – Σειρά 2000) - που έχουν να 

κάνουν με τη μεθοδολογία και τη φύση των δραστηριοτήτων του Εσωτερικού 

Ελέγχου και θέτουν τα ποιοτικά κριτήρια για την αξιολόγηση των υπηρεσιών 

του.  

                                                 
3
 Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών, www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm  

http://www.hiia.gr/internal_audit_protipa.htm
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3. Πρότυπα Εφαρμογής (Implementation Standards) - τα οποία εξειδικεύουν τις 

δύο πρώτες κατηγορίες Προτύπων σε συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας 

(π.χ. Έλεγχος Συμμόρφωσης, Έλεγχος Απάτης κλπ). 

Πιο αναλυτικά, η πρώτη κατηγορία αποτελείται από τα εξής: 

 1000 Σκοπός, αρμοδιότητες και υπευθυνότητες – Όλα θα πρέπει να είναι 

καταχωρημένα στο Καταστατικό Έγγραφο (charter) το οποίο θα πρέπει να είναι 

συμβατό με το σύνολο των προτύπων και να εγκριθεί από το Διοικητικό 

Συμβούλιο. Σε αυτό περιγράφονται οι αρχές και το πεδίο δράσης λειτουργίας 

του εσωτερικού ελέγχου μέσα στην επιχείρηση, οι κανονισμοί και οι 

διαδικασίες για την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου, τα πρότυπα και οι 

κατευθυντήριες γραμμές. Με αυτόν τον τρόπο, θα επιτευχτεί η σταθερότητα, η 

συνοχή, η αδιάκοπη λειτουργία και η ισορροπία μέσα στην επιχείρηση.  

 1100 Ανεξαρτησία και Αντικειμενικότητα – Ο εσωτερικός έλεγχος και ο τρόπος 

διεξαγωγής του θα πρέπει να είναι ανεξάρτητος και οι εσωτερικοί ελεγκτές να 

εκτελούν απρόσκοπτοι το έργο τους αντικειμενικά. 

 1200 Επάρκεια Γνώσεων και Δέουσα Επαγγελματική Επιμέλεια – Το 

πρόγραμμα θα πρέπει να διασφαλίζει ότι η λειτουργία εσωτερικού ελέγχου 

εκτελείται σύμφωνα με τα Πρότυπα και τον Κώδικα Ηθικής. 

 

Η δεύτερη κατηγορία απαρτίζεται από τα εξής: 

 2000 Διοίκηση εσωτερικού ελέγχου – Ο διευθυντής του εσωτερικού ελέγχου 

πρέπει να διοικεί αποτελεσματικά για να προσθέτει αξία στην επιχείρηση. 

 2100 Φύση εργασιών – Αφορά στη βελτίωση των συστημάτων διαχείρισης 

κινδύνων, ελέγχου και εταιρικής διοίκησης . 

 2200 Σχεδιασμός Ελεγκτικών Εργασιών – Αφορά στο πλάνο για κάθε ελεγκτική 

ενασχόληση που πρέπει να αναπτύσσουν οι εσωτερικοί ελεγκτές. 

 2300 Διενέργεια των ελεγκτικών εργασιών – Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

αξιολογούν και να αναλύουν όλες τις πληροφορίες για την επίτευξη του έργου 

τους. 

 2400 Επικοινωνία των αποτελεσμάτων – Οι εσωτερικοί ελεγκτές πρέπει να 

γνωστοποιούν τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. 

 2500 Διαδικασία επόπτευσης – Ο Διευθυντής εσωτερικού ελέγχου πρέπει να 

εποπτεύει τις διαπιστώσεις που έχουν γνωστοποιηθεί στη διοίκηση. 
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 2600 Αποδοχή των κινδύνων από τη διοίκηση – Η διοίκηση οφείλει να 

συνεργάζεται διαρκώς με τον Διευθυντή εσωτερικού ελέγχου. 

 

Η Τρίτη κατηγορία εξειδικεύει περαιτέρω τις δύο προηγούμενες. 

Οι υπηρεσίες της δεύτερης κατηγορίας χωρίζονται σε Υπηρεσίες Διαβεβαίωσης 

και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες. Οι Υπηρεσίες Διαβεβαίωσης αφορούν την αξιολόγηση 

μιας λειτουργίας, ενός συστήματος ή μιας διαδικασίας με αποδεικτικά στοιχεία, ενώ 

εμπλέκονται τρία μέρη: το άτομο ή η ομάδα που έχει τη λειτουργία, το άτομο ή η ομάδα 

που εκτελεί την αξιολόγηση και το άτομο ή ομάδα που κάνει χρήση της αξιολόγησης. 

Οι Συμβουλευτικές Υπηρεσίες έχουν δύο μέρη: το άτομο ή την ομάδα που προσφέρει 

τις υπηρεσίες και το άτομο ή ομάδα που ζητά και λαμβάνει τις συμβουλές.  

Πλέον, οι εσωτερικοί ελεγκτές λειτουργούν και ως σύμβουλοι και αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να απαιτείται αναδιαμόρφωση των σχέσεων με τους ελεγχόμενους 

(Morgan, 1979). Η διοίκηση ενός Οργανισμού πρέπει να ορίζει έναν γραπτό Κώδικα 

Λειτουργίας του Οργανισμού ,ώστε να αναπτυχθεί η κατάλληλη κουλτούρα και 

νοοτροπία στο προσωπικό και να ορίζει μια Επιτροπή Ελέγχου, μια Επιτροπή Κινδύνου 

και μια Επιτροπή Ποιότητας.  Το καταστατικό εσωτερικού ελέγχου εγκρίνεται από το 

ανώτατο όργανο διοίκησης του οργανισμού ,ώστε να υπάρχει αξιοπιστία στον 

εσωτερικό έλεγχο.  

Οι Εσωτερικοί Ελεγκτές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με το αντικείμενο και να 

έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν και τον πιο δύστροπο ελεγχόμενο, να έχουν 

αυξημένες επαγγελματικές δυνατότητες (Συμβουλευτική Οδηγία 1210-1), γνώσεις και 

ικανότητες για να εφαρμόζουν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού Ελέγχου. 

Βασικά εργαλεία των εσωτερικών ελεγκτών είναι (Τριανταφυλλίδης, 2006): 

Α) Τα Διεθνή Πρότυπα (Standards for the Professional Practice of Internal Auditing) : 

Όπως αναφέραμε, καθορίζουν τη φύση, την έκταση και το σκοπό της υπηρεσίας 

εσωτερικού ελέγχου και εμπεριέχονται στα «Πρότυπα για την Επαγγελματική 

Εφαρμογή Εσωτερικού Ελέγχου» του Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.  

Σύμφωνα με το Ινστιτούτο σκοπός των προτύπων είναι: 

 Να περιγράψουν τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν την πρακτική του 

εσωτερικού ελέγχου, 

 Να αποτελέσουν το γενικό πλαίσιο βάσει του οποίου προάγεται η προστιθέμενη 

αξία σε δραστηριότητες του εσωτερικού ελέγχου 

 Να αποτελέσουν μέτρο αξιολόγησης της απόδοσης του εσωτερικού ελέγχου 
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 Να προωθήσουν τη βελτίωση σε οργανωτικές διαδικασίες και λειτουργίες. 

Β) Ο Κώδικας Δεοντολογίας του Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών (ΙΙΑ): 

Εξειδικεύει τους κανόνες συμπεριφοράς προσώπων και επαγγελματιών όσον αφορά 

στην ακεραιότητα, την αντικειμενικότητα και εμπιστευτικότητα που πρέπει να 

επιδεικνύουν (Πάσχας κ.ά., 2006). 

Γ) Η Πιστοποίηση των Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA, CFSA, CCSA, CGAP κ.ά.). 

Δ) Η συνεχής επαγγελματική τους εκπαίδευση: Η τεχνική επάρκεια διασφαλίζεται 

μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης και ο καθένας έχει την προσωπική ευθύνη να 

ενημερώνεται για τις βελτιώσεις και τις εξελίξεις σε πρότυπα, διαδικασίες και τεχνικές 

εσωτερικού ελέγχου. 

Η Επιτροπή Nolan (1995) όρισε κάποιες αρχές τις οποίες πρέπει να ακολουθούν οι 

δημόσιοι φορείς ως Κώδικες Συμπεριφοράς και όρισε την ανεξαρτησία των εσωτερικών 

συστημάτων τήρησης των προτύπων. Οι αρχές είναι οι εξής για όσους κατέχουν 

δημόσιο αξίωμα: 

1. Αρχή της ανιδιοτέλειας  

2. Αρχή της ακεραιότητας 

3. Αρχή της αντικειμενικότητας 

4. Αρχή της λογοδοσίας 

5. Αρχή της διαφάνειας 

6. Αρχή της ειλικρίνειας 

7. Αρχή της ηγεσίας 

Όσον αφορά στα νοσοκομεία, υπάρχουν συγκεκριμένοι κανόνες και πρότυπα 

πάνω στα οποία κινείται ο εσωτερικός έλεγχος. Σύμφωνα με το πλαίσιο του νόμου 

Sarbanes – Oxley (2002), η υιοθέτηση ενός γραπτού κώδικα δεοντολογίας για τα 

ανώτερα διευθυντικά στελέχη και όλους τους υπαλλήλους αποτελεί τη βάση για την 

ανάπτυξη της κατάλληλης κουλτούρας και δεοντολογίας που είναι απαραίτητα στην 

εταιρική οργάνωση (Bullivant et al., 2012).  

Σύμφωνα με τους McSherry & Pearce (2002), η διοίκηση υγειονομικής 

περίθαλψης θα πρέπει να συγκεράσει την εταιρική διοίκηση, την κλινική διοίκηση και 

τις μη κλινικές υπηρεσίες υποστήριξης. Το διεθνές πλαίσιο διοίκησης Healthcare 

Quality Improvement Partnership (HQIP) and the Good Governance Institute – GGI 

(Bullivant et al, 2012, Bullivant et al, 2015) ορίζει: 
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 Να υπάρχει κανονισμός λειτουργίας με σαφή περιγραφή του σκοπού του 

Νοσοκομείου, τους ρόλους και την προβλεπόμενη συμπεριφορά του 

προσωπικού. 

 Να κάνει πράξη τις αρχές διοίκησης σύμφωνα με τις οποίες απαιτείται: 

 Το νοσοκομείο να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του. 

 Λογοδοσία και έλεγχος αποφάσεων της διοίκησης. 

 Προστασία των ενδιαφερομένων (κράτους, ασθενών, προμηθευτών). 

 Διαχωρισμός των ρόλων διοίκησης και διαχείρισης.  

 Επιλογή ορθών πολιτικών και αποφάσεων από τη διοίκηση. 

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

υπαλλήλους ή άλλα ελεγκτικά όργανα, όπως η Επιτροπή Ελέγχου 

(αποτελείται από στελέχη χωρίς εκτελεστική εξουσία, όχι τον πρόεδρο ή τον 

αντιπρόεδρο, βεβαιώνει τη λειτουργία των συστημάτων και των διαδικασιών 

διοίκησης, έχει στενή σχέση με τους εσωτερικούς ελεγκτές, πρέπει να 

συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά το χρόνο χωρίς την διοίκηση για την 

προετοιμασία ανατροφοδότησης και ειλικρινούς συζήτησης για τη σχέση 

που έχει με τους ελεγκτές, τη διαχείριση και επάρκεια των πόρων, εξετάζει 

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

πληροφορική διοίκηση, την κλινική ποιότητα και τον κλινικό έλεγχο), η 

Επιτροπή Κινδύνων (εντοπίζει τους αναμενόμενους κινδύνους, βοηθά το 

Δ.Σ. να εκτιμήσει τους κινδύνους), η Επιτροπή Ποιότητας (βοηθά το Δ.Σ. 

στην κατανόηση και βελτίωση των προβλημάτων ποιότητας), Ειδικές 

Επιτροπές με ευθύνες για την ολοκλήρωση συγκεκριμένων έργων με 

χρονικά περιθώρια. 

 Ειλικρίνεια και διαφάνεια στις αποφάσεις. 

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

λειτουργίας. 

 Η διοίκηση να έχει γνώση της αγοράς στην οποία απευθύνεται και 

δραστηριοποιείται ώστε να εντοπίζει τους κινδύνους και τις ευκαιρίες. 

 Ικανότητα εκτέλεσης αποφάσεων. 

 Να ενεργοποιεί τις στρατηγικές που προωθούν αλλαγές. 

 Να διατηρεί αποτελεσματικές εξωτερικές σχέσεις με τους ενδιαφερόμενους, 

τους ασθενείς και την κοινωνία. 

 Να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητα των εσωτερικών σχέσεων. 
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 Να απαιτεί διαφάνεια και δημοσιοποίηση των εκθέσεων. 

 Να διασφαλίζει την ποιότητα και την ασφάλεια των συστημάτων και των δομών 

του. 

 Να «προκαλεί» τους ιθύνοντες ώστε να υλοποιούνται τα συμφωνηθέντα. 

 Να διασφαλίζει τη συνεχή συμμόρφωση των δραστηριοτήτων με τον 

Κανονισμό Λειτουργίας και να γνωρίζει τους κινδύνους που αντιμετωπίζει η 

Μονάδα Υγείας. 

 Να προσθέτει αξία και να αποφεύγει τις αποτυχίες. 

Ο Οργανισμός αντιμετωπίζει καθημερινά επιχειρηματικούς κινδύνους οι οποίοι 

μπορεί να είναι εσωτερικοί ή εξωτερικοί. Μια σύγχρονη στρατηγική αξιολόγησης 

κινδύνων με βάση επιστημονικές μεθόδους πρέπει να περιέχει (Κουτούπης, 2009): 

1. Σχέδιο ανάπτυξης, καταγραφής και παρακολούθησης της υλοποίησης των 

στόχων και σκοπών του Οργανισμού.  

2. Σχέδιο αναγνώρισης, εκτίμησης και αξιολόγησης των κινδύνων που θεωρείται 

ότι απειλούν τον Οργανισμό και χρήση μοντέλου διαχείρισης κινδύνων (ERM) 

για σύνδεση με τους επιχειρησιακούς σκοπούς και στόχους. 

3. Σχέδια στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων. 

4. Σχέδια παρακολούθησης κινδύνων και βελτίωσης των στρατηγικών διαδικασιών 

αντιμετώπισής τους. 

Οι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν και καθορίσουν τους κινδύνους είναι 

(Κουτούπης, 2009): 

 Η ποιότητα του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου 

 Η ποιότητα, η ακεραιότητα και η ανταγωνιστικότητα του Οργανισμού 

 Το μέγεθος του Οργανισμού 

 Ο τελευταίος έλεγχος που έγινε 

 Αλλαγές στα πληροφοριακά συστήματα 

 Αλλαγές στα λογιστικά συστήματα 

 Η πολυπλοκότητα των λειτουργιών της επιχείρησης 

 Αλλαγές που συνέβησαν πρόσφατα στο προσωπικό 

 Η χρηματοοικονομική κατάσταση του Οργανισμού 

 Πολιτικές παράμετροι 

 Η απόσταση και σχέση με την Κεντρική Διοίκηση 

 Το εξωτερικό περιβάλλον 
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Η διαχείριση κινδύνων είναι ευθύνη και επιλογή της Διοίκησης όσον αφορά 

στον σχεδιασμό, την παρακολούθηση και τις διαδικασίες ελέγχου. Η μεθοδολογία ERM 

(Κουτούπης 2009, Λουμιώτης, 2013) θεωρείται από τις καλύτερες στη συστηματική 

προσέγγιση των κινδύνων που απειλούν ένα Νοσοκομείο  και περιέχει τα εξής: 

 Αναγνώριση και αξιολόγηση εσωτερικού περιβάλλοντος 

 Καθορισμός και καταγραφή επιχειρησιακών στόχων 

 Αναγνώριση γεγονότων με θετική ή αρνητική επίδραση στην επίτευξη στόχων 

 Αξιολόγηση των κινδύνων που σχετίζονται με τους επιχειρησιακούς στόχους 

 Αντιμετώπιση των κινδύνων με βάση το αποδεκτό επίπεδο αποδοχής συνεπειών 

των κινδύνων που μπορεί να αντέξει το Νοσοκομείο 

 Δικλείδες ασφαλείας για την αντιμετώπιση των κινδύνων 

 Εφαρμογή διαδικασιών, πρακτικών πληροφόρησης και επικοινωνίας στο 

εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον του Νοσοκομείου 

 Επισκόπηση διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων από τη διοίκηση ή την Επιτροπή 

Διαχείρισης Κινδύνων ή την Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου 

 Χρήση ειδικών τεχνικών, νομικών και συμβούλων για τον εντοπισμό και την 

εξειδίκευση των κινδύνων. 

 Επιστημονική μέτρηση πιθανότητας εμφάνισης κινδύνων, καταγραφή των 

επιπτώσεών τους και του  κόστους αυτών για το Νοσοκομείο 

 Καθορισμός τρόπων αντιμετώπισης των κινδύνων. 

Μερικές στρατηγικές τις οποίες μπορεί το Νοσοκομείο να ακολουθήσει είναι οι 

εξής (Κουτούπης, 2009, Λουμιώτης, 2013): 

 Αποφυγή κινδύνων με την ανάπτυξη – υιοθέτηση εναλλακτικών πρακτικών 

 Μείωση κινδύνων με την απαλοιφή των αιτιών δημιουργίας τους ή με τον 

περιορισμό εμφάνισής των κινδύνων ή των συνεπειών τους ή με την εφαρμογή 

ενός αποτελεσματικού εσωτερικού ελέγχου 

 Μεταβίβαση κινδύνων μέσω ασφαλιστικών συμβολαίων ή μέσω σύναψης 

παραγώγων για αντιστάθμιση των κινδύνων 

 Αποδοχή κινδύνων. 

Οι ελλείψεις μηχανογραφικών εφαρμογών και η μη αξιοποίηση υφιστάμενων 

εφαρμογών μπορούν να κριθούν ως υψηλός κίνδυνος. Το ίδιο και δυσλειτουργίες στη 

διασύνδεση/ διαλειτουργικότητα των Πληροφοριακών Συστημάτων των Νοσοκομείων 

(Π.Σ.Ν.), ελλείψεις δικλείδων ασφαλείας εισόδου στα δίκτυα, ανεπαρκής διαβάθμιση 

προσβασιμότητας στο διαδίκτυο, έλλειψη αντιγράφων ασφαλείας εκτός νοσοκομείου. 
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Ακόμη και η απουσία στοχοθεσίας στα Τμήματα Πληροφορικής θεωρείται υψηλός 

κίνδυνος. 

Ως μεσαίος κίνδυνος μπορεί να ταξινομηθεί η παλαιότητα του τεχνολογικού 

εξοπλισμού, η έλλειψη πολιτικής ασφάλειας και πολιτικής αποκατάστασης, η έλλειψη 

αναφορών εξαιρέσεων , όπου γίνεται αποτύπωση των ασυνήθιστων προσβάσεων 

χρηστών και οι χαμηλού επιπέδου γνώσεις του προσωπικού σε θέματα πληροφορικής. 

Βέβαια, όσον αφορά στον τελευταίο παράγοντα, παίζει σημαντικό ρόλο και η 

υποστελέχωση των Τμημάτων Οργάνωσης και Πληροφορικής των νοσοκομείων. Ως 

χαμηλού κινδύνου θεωρούνται προβλήματα που σχετίζονται με τη συντήρηση 

εξοπλισμού.  

Μέτρα πρόληψης αυτών των κινδύνων είναι η σύνταξη μελέτης Πολιτικής 

Ασφαλείας, η δημιουργία Σχεδίων Ανάκαμψης έπειτα από καταστροφή, η τήρηση 

αντιγράφων ασφαλείας και εκτός νοσοκομείων, η κατάρτιση και εφαρμογή δικλείδων 

ασφαλείας. Ακόμη, χρειάζεται μηχανογραφική κάλυψη των νοσοκομείων με 

αξιοποίηση των υπαρχόντων εφαρμογών μέσω εκπαίδευσης των υπαλλήλων είτε από 

το ΙΝ.ΕΠ. είτε από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

 

3.6. Είδη ελέγχου 

 

Υπάρχουν διάφορα είδη εσωτερικού ελέγχου τα οποία αναλύονται παρακάτω
4
: 

 

Έλεγχος παραγωγής 

 

Ο έλεγχος παραγωγής εξετάζει την παραγωγική διαδικασία, από το πρώτο μέχρι το 

τελευταίο στάδιο. Ασχολείται με την τήρηση των διαδικασιών και των κανόνων που 

θέτει η διοίκηση στην παραγωγική διαδικασία. Ελέγχει αν και κατά πόσο επιτυγχάνεται 

η επιθυμητή ποσότητα και ποιότητα των προϊόντων που παράγονται με βάση το 

πρόγραμμα παραγωγής και την πολιτική της εταιρίας, κατά πόσο γίνεται ορθή χρήση 

και συντήρηση του μηχανολογικού και τεχνολογικού εξοπλισμού, αν είναι κατάλληλα 

καταρτισμένο το προσωπικό που απασχολείται στην παραγωγική διαδικασία, αν 

ακολουθούνται οι κανόνες ασφαλείας, αν γίνεται ορθά και έγκαιρα η προμήθεια των 

                                                 
4
 www.theiia.org 

http://www.theiia.org/
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πρώτων υλών και αν υπάρχει έλεγχος της ποιότητάς τους (I.S.O.). Επίσης, ελέγχει τη 

διαδικασία συσκευασίας, παράδοσης και παραλαβής των προϊόντων.  

 

Οικονομικός έλεγχος 

 

Αφορά στην ορθότητα, αξιοπιστία, νομιμότητα και ακρίβεια των λογιστικών 

καταστάσεων, οικονομικών πληροφοριών και στοιχείων με τέτοιο τρόπο ώστε να 

διαφυλάσσονται η περιουσία και τα συμφέροντα της επιχείρησης. Ελέγχεται κάθε 

στοιχείο που μπορεί να έχει σχέση με απάτη ή κατάχρηση, οι διαδικασίες εγκρίσεων και 

εξουσιοδοτήσεων για εκταμίευση χρημάτων, η ορθότητα των συναλλαγών με τρίτους 

και η ορθολογική διαχείριση της περιουσίας της επιχείρησης. Πρέπει η διαχείριση και 

καταχώρηση όλων των οικονομικών δεδομένων από τους εργαζόμενους να γίνεται έτσι 

ώστε να διασφαλίζεται η ορθότητα, ακεραιότητα και η αμεσότητα, να υπάρχει η 

αντίστοιχη τεκμηρίωση με βάση τα αντίστοιχα δικαιολογητικά έγγραφα, να 

απεικονίζεται η πραγματική κατάσταση κάθε συναλλαγής και να αναγνωρίζεται το 

επίπεδο υπευθυνότητας. 

Ο λογιστικός – διαχειριστικός έλεγχος έχει να κάνει με τις λογιστικές 

διαδικασίες οι οποίες προβλέπονται από την επιχείρηση. Με βάση τις επιθυμίες της 

διοίκησης πρέπει να ελέγχονται οι συναλλαγές που εκτελούνται και καταχωρούνται. Η 

πρόσβαση στα περιουσιακά δεδομένα επιτρέπεται με τη σύμφωνη γνώμη της διοίκησης. 

Στόχος του ελέγχου αυτού είναι να εξασφαλιστεί η ορθότητα των λογιστικών 

πληροφοριών, να περιοριστούν τα λάθη, να οργανωθούν με τον κατάλληλο τρόπο οι 

λογιστικές υπηρεσίες της επιχείρησης και να καθιερωθεί ένας κώδικας κανόνων 

(American Hospital Association , 1979). Η εφαρμογή του ελέγχου αυτού έχει άμεση 

σύνδεση με την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και στη συνέχεια την 

εφαρμογή διόρθωσής τους. Οι λογιστικές υπηρεσίες της επιχείρησης οφείλουν να 

παράσχουν αληθείς πληροφορίες κατά τον εσωτερικό έλεγχο.  

 

Διοικητικός έλεγχος 

 

Αφορά στις μεθόδους, τις διαδικασίες, τα μέτρα και τα συστήματα ελέγχου που έχουν 

να κάνουν με το διοικητικό τομέα της επιχείρησης. Στόχος είναι η αφοσίωση όλων των 

εμπλεκομένων στις αρχές, τις εντολές και τους στόχους της διοίκησης για την 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της επιχείρησης. Ελέγχονται οι λειτουργίες της 
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οργάνωσης, της συνεργασίας και επικοινωνίας των τμημάτων της επιχείρησης σε όλα 

τα ιεραρχικά επίπεδα με στόχο την αντιμετώπιση των όποιων προβλημάτων υφίστανται. 

Εξετάζονται η συμπεριφορά και συμμόρφωση των εργαζομένων στον εσωτερικό 

κανονισμό και την πολιτική της εταιρίας. Γίνεται έλεγχος ορθής αξιοποίησης και 

κατανομής των πόρων της επιχείρησης και της σωστής λειτουργίας της με το μικρότερο 

δυνατό κόστος και το μεγαλύτερο όφελος. 

Η διοίκηση εφαρμόζει τους διοικητικούς ελέγχους προκειμένου να έχει ισχυρό 

εσωτερικό έλεγχο σε όλες τις δράσεις της και να πετύχει την καλύτερη δυνατή 

συμμόρφωση με τις πολιτικές της. Ο διοικητικός έλεγχος διέπεται από συγκεκριμένες 

αρχές και κανόνες τους οποίους ορίζει η διοίκηση προκειμένου να πετύχει την 

προσήλωση των υπαλλήλων της στους στόχους της επιχείρησης. Η εφαρμογή αυτών 

των αρχών και κανόνων εξαρτάται από (Αισιόπουλος, 1980): 

 

 Το μέγεθος της επιχείρησης 

 Το αντικείμενο της επιχείρησης 

 Τον όγκο των συναλλαγών που διακινεί 

 Τη βούληση του επιχειρηματία 

Προκειμένου να είναι επιτυχημένος ο διοικητικός έλεγχος χρειάζεται να 

διασαφηνιστούν πλήρως και από την αρχή οι μέθοδοι, οι στόχοι και οι κανόνες που 

απαρτίζουν και την πολιτική της επιχείρησης. Ο έλεγχος χρειάζεται να δίνει σημασία 

στα σημαντικά δεδομένα τα οποία αναγνωρίζονται ως η έναρξη προβλημάτων, να είναι 

ευέλικτος με δυνατότητες προσαρμογής στις αλλαγές των επιχειρηματικών συνθηκών, 

να αποτυπώνει ξεκάθαρα τις ευθύνες των υπαλλήλων και να καθιστά μετρήσιμα τα 

αποτελέσματα, να αποκαλύπτει τις αποκλίσεις ακόμη και να μπορεί να τις προβλέπει. 

 

Έλεγχος μηχανογράφησης 

 

Αφορά στη λειτουργία των μηχανογραφικών εφαρμογών και, εγκαταστάσεων, δικτύων 

και επικοινωνιών και στην ανάλυση δεδομένων. Ασχολείται με τη διασφάλιση της 

αξιοπιστίας, εμπιστευτικότητας, ακεραιότητας και διαθεσιμότητας των πληροφοριών. 

Στόχος είναι η επάρκεια και αποτελεσματικότητα των ελεγκτικών μηχανισμών, η 

διαπίστωση του επιπέδου ασφαλείας στη συγκέντρωση, επεξεργασία, μεταφορά και 

διαφύλαξη της πληροφορίας σε ηλεκτρονική μορφή.  
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Έλεγχος συστημάτων πληροφορικής 

 

Ασχολείται με τον έλεγχο των τεχνολογικών στοιχείων και πληροφοριακών 

συστημάτων. Στα ελληνικά νοσοκομεία συναντώνται επίσης προληπτικοί και 

κατασταλτικοί έλεγχοι και προϋπολογιστικοί έλεγχοι.  

Ακόμη υπάρχουν είδη όπως ο τεχνικός έλεγχος, ο έλεγχος προμηθειών, ο 

έλεγχος διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, ο έλεγχος αποδοτικότητας και ο ποιοτικός 

έλεγχος. 

Ανάλογα με τον χρόνο, το αντικείμενο, τον τόπο διενέργειας, την έκταση και τα όργανα 

που τον διενεργούν, κάθε έλεγχος διακρίνεται στις εξής κατηγορίες (ΓΕΔΔ, 2007):  

- Σε τακτικό και έκτακτο: Τακτικός έλεγχος είναι αυτός ο οποίος εκτελείται βάσει 

ενός προγράμματος που έχει δοθεί από το Ελεγκτικό Σώμα και έχει ως στόχο 

την εξακρίβωση συμμόρφωσης των Υπηρεσιών με το νομικό πλαίσιο που διέπει 

τη λειτουργία τους σε σχέση με τη νομιμότητα των ακολουθούμενων 

διαδικασιών και την ύπαρξη φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς. 

Έκτακτος έλεγχος είναι αυτός ο οποίος διενεργείται οποτεδήποτε κρίνεται 

απαραίτητο με στόχο την επιβεβαίωση ύπαρξης σημαντικών αποκλίσεων από 

τις διαδικασίες που ακολουθούνται σε σχέση με τη νομιμότητα ή εξακρίβωση 

φαινομένων κακοδιοίκησης και διαφθοράς που περιήλθαν εις γνώση του 

Ελεγκτικού Σώματος από καταγγελίες πολιτών ή πληροφορίες από το εξωτερικό 

περιβάλλον (π.χ. δημοσιεύματα) ή επεξεργασία τηρουμένων στοιχείων 

- Σε ειδικό και γενικό: Ειδικός είναι ο έλεγχος ο οποίος διενεργείται σε τμήμα της 

δραστηριότητας του Οργανισμού υπό έλεγχο σε μία ή περισσότερες ομοειδείς 

υπηρεσίες ταυτόχρονα. Γενικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται στο σύνολο 

των δραστηριοτήτων σε μία ή περισσότερες ομοειδείς υπηρεσίες ταυτόχρονα. 

- Σε εσωτερικό και εξωτερικό: Εσωτερικός είναι ο έλεγχος που διενεργείται από 

τα ίδια όργανα του ελεγχόμενου φορέα, ενώ εξωτερικός είναι αυτός που 

διενεργείται από τα σώματα ελέγχου ή από Υπηρεσίες Επιθεώρησης. 

- Σε συγκεντρωτικό/διερευνητικό και επιτόπιο: Συγκεντρωτικός/ Διερευνητικός 

είναι ο έλεγχος ο οποίος διεξάγεται από το ελεγκτικό όργανο στην έδρα του και 

περιλαμβάνει εργασίες ελέγχου χωρίς επιτόπια αυτοψία. Επιτόπιος είναι ο 

έλεγχος που περιλαμβάνει επιτόπια αυτοψία στην έδρα του ελεγχόμενου 

Οργανισμού. 
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- Σε καθολικό και δειγματοληπτικό: Καθολικός είναι ο έλεγχος κατά τη διάρκεια 

του οποίου ελέγχεται διεξοδικά κάθε ενέργεια ή στοιχείο της ελεγχόμενης 

υπηρεσίας. Δειγματοληπτικός είναι ο έλεγχος που γίνεται με βάση κάποιο 

δείγμα. 

Ένας τακτικός – και όχι μόνο – έλεγχος περιλαμβάνει τρία στάδια (ΓΕΔΔ, 2007; 

Υπουργείο Οικονομικών, 2015): 

Α) τον σχεδιασμό του ελέγχου (κατάρτιση σχεδίου ελέγχου, συλλογή απαραίτητων 

πληροφοριών για την ανάλυση και περιγραφή του ελεγχόμενου αντικειμένου, 

καταγραφή όλων των ασφαλιστικών δικλείδων, εντοπισμός και αξιολόγηση κινδύνων), 

Β) τη διενέργεια του ελέγχου (όπου πραγματοποιούνται επιτόπιες επισκέψεις και 

γίνονται άλλες αναγκαίες ενέργειες για να αποκτηθεί ακριβής εικόνα και να κατανοηθεί 

η λειτουργία του ελεγχόμενου συστήματος και η επάρκειά του) και  

Γ) τη σύνταξη της έκθεσης αποτελεσμάτων ελέγχου (στην οποία καταγράφεται κάθε 

πληροφορία και στοιχείο που αφορά στο ελεγχόμενο σύστημα, στα αποτελέσματα του 

ελέγχου και τις προτάσεις και ενέργειες που συμφωνούνται μετά την ολοκλήρωσή του). 

Ο εσωτερικός έλεγχος στο σύνολό του για όλες τις παραπάνω κατηγορίες είναι 

απαραίτητος γιατί υπάρχει κίνδυνος από τις ανθρώπινες αδυναμίες (φοροδιαφυγή, 

αμέλεια, αναβλητικότητα κ.λ.π.). Η διοίκηση των επιχειρήσεων πρέπει να προστατευτεί 

από τους κινδύνους του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος και ο εσωτερικός 

έλεγχος προστατεύει την επιχείρηση από πιθανούς κινδύνους και λάθη. Άλλωστε 

αντικείμενο της ελεγκτικής είναι ο έλεγχος των οντοτήτων (επιχειρήσεων, οργανισμών 

κλπ.) με κύριο στόχο (Νεγκάκης & Ταχυνάκης, 2014): 

Α) να προληφθούν να αποκαλυφθούν ή να κατασταλούν τόσο τα ακούσια όσο και τα 

εκούσια λάθη και οι οικονομικές ατασθαλίες, 

Β) να πιστοποιηθεί η αξιοπιστία των δεδομένων και της ορθής εφαρμογής των 

κείμενων διατάξεων. 

 

3.7 Εσωτερικός έλεγχος στον δημόσιο τομέα 

 

Ο Δημόσιος Τομέας στην Ελλάδα περιλαμβάνει τη Γενική Κυβέρνηση και τις Δημόσιες 

Υπηρεσίες και Οργανισμούς (Δ.Ε.Κ.Ο.). Η Γενική Κυβέρνηση αποτελείται από την 

Κεντρική Κυβέρνηση, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ Βαθμού 

(Δήμοι και Περιφέρειες) και τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (ταμεία 

κοινωνικής ασφάλισης και νοσοκομεία). Τα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης και τα 
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νοσοκομεία είναι φορείς παροχής υπηρεσιών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας 

αντίστοιχα.  

Κυριότεροι φορείς με γενικές αρμοδιότητες ελέγχου και επιθεώρησης ή άλλοι 

με τομεακό χαρακτήρα είναι οι εξής: 

 Ελεγκτικό Συνέδριο 

 Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής 

 Συνήγορος του Πολίτη (ΣτΠ) 

 Γενικός Επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης (ΓΕΔΔ) 

 Γενική Γραμματεία Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ΓΓΔΑΔ) 

 Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ) 

 Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ) 

 Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) 

 Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) 

 Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ) 

 Σώμα Επιθεωρητών – Ελεγκτών Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών 

(ΣΕΕΜΥΕ) 

 Σώμα Επιθεώρησης και Ελέγχου Καταστημάτων Κράτησης (ΣΕΕΚΚ) 

 Σώμα Επιθεωρητών Δημοσίων Έργων (ΣΕΔΕ) 

 Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος 

 Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΓΔΔΕ) 

 Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ. (ΔΕΥΕΛΑΣ) 

 Διεύθυνση Οικονομικών Υποθέσεων ΕΛ.ΑΣ. 

 Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών  Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) 

 Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΕΔΕΛ) 

 Γραφείο Εσωτερικών Υποθέσεων του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας 

(ΓΕΥΥΕΝ) 

 

Με το Ν. 2920/2001 συστάθηκε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας και Πρόνοιας το 

οποίο υπάγεται στον Υπουργό Υγείας και Πρόνοιας. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και 

λειτουργία κεντρικού και περιφερειακού μηχανισμού για τη διενέργεια συστηματικών 

επιθεωρήσεων, ελέγχων και ερευνών, σε όλες τις υπηρεσίες και τους φορείς που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα ή εποπτεία του υπουργού υγείας και πρόνοιας και στις 

υπηρεσίες υγείας των ασφαλιστικών φορέων, με στόχο τη βελτίωση της 
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παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας αυτών, την ποιοτική αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας, την εξάλειψη της κακοδιοίκησης και την 

προστασία της υγείας και της περιουσίας των πολιτών από την παροχή υπηρεσιών 

υγείας και πρόνοιας με καταχρηστικό τρόπο. 

Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, ο Γενικός Επιθεωρητής του Σώματος δίνει εντολές 

για επιθεώρηση, έλεγχο ή έρευνα στους Επιθεωρητές αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν εντολής 

του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας ή μετά από αίτημα του Συνηγόρου του Πολίτη, 

εφόσον πρόκειται για θέματα γενικού ενδιαφέροντος.  

Στα νοσοκομεία έχουν εφαρμοστεί τεχνικές διοίκησης του ιδιωτικού τομέα μαζί 

με κάποιο σχετικό πλαίσιο ελέγχου επίδοσης και μια μεγαλύτερη απαίτηση από την 

πλευρά του κράτους για εφαρμογή προγραμμάτων αξιολόγησης ,για να μετρηθεί η 

αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των νοσοκομείων (Nyland K. & Pettersen J.I., 

2004). Η χρήση του εσωτερικού ελέγχου είναι κεντρικό στοιχείο αυτών των 

μεταρρυθμίσεων.  

Ο προϋπολογισμός και η οικονομική διαχείριση στον δημόσιο τομέα 

θεωρούνταν παλιότερα μέσα σχεδιασμού και αναφοράς. Ωστόσο, πλέον αυτές οι 

διαδικασίες θεωρούνται «συσκευές» ελέγχου (Olson et al. ,1998). Ειδικά, η έμφαση στα 

λογιστικά συστήματα συνεισέφερε στην κατασκευή λελογισμένων οργανισμών και εν 

προκειμένω σε νοσοκομεία στα οποία τα άτομα έχουν τον έλεγχο και την ευθύνη 

(Miller, 1992; Roberts and Scapens, 1985). Η τάση τώρα ορίζει οι δημόσιες υπηρεσίες 

να ελέγχονται σε μεγάλο βαθμό από λογιστικά συστήματα και διαδικασίες 

αξιολόγησης, οι οποίες συγκρίνουν τους στόχους με τα αποτελέσματα (Power, 1997). 

Τα συστήματα ποιότητας που εφαρμόζονται στα νοσοκομεία αρχικά έχουν να 

κάνουν με τον έλεγχο και την εκτίμηση της ποιότητας του εξοπλισμού, των φαρμάκων, 

των υλικών, των τροφίμων και της εκπαίδευσης προσωπικού και έπειτα έχουν να 

κάνουν με βελτιώσεις για όλα τα προαναφερόμενα. Το μοντέλο συστημάτων ποιότητας 

που εφαρμόζεται στον Δημόσιο τομέα είναι η Διαχείριση Ολικής Ποιότητας (Δ.Ο.Π.).  

Ο εσωτερικός έλεγχος χρησιμοποιείται εδώ και χρόνια στον ιδιωτικό τομέα 

ειδικά στις μεγάλες επιχειρήσεις για να υπάρχει καλύτερη οργάνωση, να επιτυγχάνεται 

ομαλά η κερδοφορία των επιχειρήσεων και να καταπολεμώνται προβλήματα 

κακοδιαχείρισης ή διαφθοράς. Σύμφωνα με τους Carhill & Kincaid (1989), οι δημόσιοι 

οργανισμοί έχουν ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, ο οποίος δημιουργεί ακαμψία 

στη λήψη αποφάσεων και έτσι καθίσταται δύσκολος ο περιορισμός του κόστους και η 

αύξηση της αποτελεσματικότητας και της κερδοφορίας τους. 
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Σύμφωνα με την Goodwin (2004), οι δημόσιοι οργανισμοί λειτουργούν με βάση 

τους νόμους με δράσεις εντός ενός άκαμπτου διοικητικού πλαισίου το οποίο δεν αφήνει 

χώρο για πρωτοβουλίες ή ευελιξία και έτσι δε δίνεται βαρύτητα στον παράγοντα κόστος 

και σε θέματα αποδοτικότητας. Οι ιδιωτικοί οργανισμοί έχουν ως κύριο μέλημά τους τη 

μεγιστοποίηση των κερδών, ενώ οι δημόσιοι στη βελτίωση των υπηρεσιών τους 

(Goodwin, 2003, Goodwin, 2004).  

Σημαντική προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία του εσωτερικού 

ελέγχου στον δημόσιο τομέα αποτελεί η ανεξαρτησία της δομής του (International 

Organization of Supreme Audit Institutions, Lima, 1977). Με άλλα λόγια, οι εσωτερικοί 

ελεγκτές πρέπει να δίνουν αναφορά απευθείας στη Διοίκηση του Οργανισμού.  



74 

 

Κεφάλαιο 4: Μελέτη περίπτωσης: Ελληνικό Νοσοκομείο 

στη Βόρεια Ελλάδα 

 

 

4.1 Εισαγωγή 

 

Στο πρακτικό κομμάτι θα μελετηθούν οι μηνιαίες εκθέσεις εσωτερικού ελέγχου ενός 

νοσοκομείου της Βορείου Ελλάδος για χρονικό διάστημα ενός οκτάμηνου. Σύμφωνα με 

το άρθρο 25 του Ν. 4025/2011 απαιτείται μηνιαίος έλεγχος διοικητικών, διαχειριστικών 

και λογιστικών θεμάτων.  

 

4.2 Μελέτη περίπτωσης  

 

Η διοίκηση του νοσοκομείου σε συνεργασία με εξωτερικούς ελεγκτές οι οποίοι 

ανέλαβαν την ευθύνη εσωτερικού ελέγχου στο επιλεγμένο νοσοκομείο επικεντρώθηκαν 

τον Ιανουάριο στα εξής σημεία: 

 Στην πρόοδο εφαρμογής Αναλυτικής Λογιστικής: Παρατηρήθηκε από τον 

έλεγχο ότι δεν εφαρμόζονται πλήρως τα συστήματα κοστολόγησης και τήρησης 

αναλυτικής λογιστικής. Το μηχανογραφικό πρόγραμμα ήταν εγκατεστημένο και 

εναρμονισμένο πλήρως με το Π.Δ. 146/2003, αλλά εκκρεμούσε ο τελικός 

επιμερισμός της Ομάδας 6, η ολοκλήρωση μηχανογράφησης του τμήματος 

Διαιτολογίας και η πραγματοποίηση της Ατομικής Εντολής διάθεσης της 

διαχείρισης Γραφικής Ύλης. Η πρόταση του ελεγκτή ήταν η εντατικοποίηση 

των ενεργειών μιας και  ο Ν. 3329/2005 δίνει περιθώριο υποχρεωτικής 

εφαρμογής της Αναλυτικής Λογιστικής έως 2 χρόνια μετά την υποχρεωτική 

εφαρμογή της Γενικής Λογιστικής. Επίσης, πρότεινε την άμεση ολοκλήρωση 

μηχανογράφησης όλων των τμημάτων και την άμεση διενέργεια όλων των  

απαραίτητων παραμετροποιήσεων στο σύστημα (βάσει της εγκυκλίου ΥΥΚΑ 

αρ.πρω.οικ.53560,5-6-2013). Οι εργασίες που απαιτούνται για την επίτευξη των 

προτάσεων ήταν οι εξής: 

 Επικαιροποίηση φύλλων μερισμού/ αναμερισμού 

 Κατανομή άμεσου κόστους στα κέντρα κόστους 

 Προσδιορισμός στοιχείων έμμεσου κόστους 
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 Αναμερισμός στοιχείων κόστους ενδιάμεσων και βοηθητικών 

κέντρων προς τα κέντρα που παράγουν έργο 

 Προσδιορισμός μηνιαίου κόστους για τα κύρια κέντρα κόστους 

 Κατανομή εσόδων προς τα κύρια κέντρα κόστους 

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής για κατηγορίες όπως οι 

αγορές, τα λοιπά έσοδα, οι επιχορηγήσεις, τα έσοδα/έξοδα 

προηγούμενων χρήσεων. 

 Στον έλεγχο προγράμματος εφημεριών: Παρατηρήθηκε ότι ενώ το νοσοκομείο 

ήταν με βάση το νόμο υποχρεωμένο να πραγματοποιεί συγκεκριμένο αριθμό 

εφημεριών, ωστόσο αυτό ήταν αδύνατο, καθώς δεν αρκούσε η ισχύουσα 

σύνθεση του ιατρικού προσωπικού του νοσοκομείου. Η ανεπάρκεια αυτή 

καλύπτεται είτε με επιπλέον εφημερίες των υπαρχόντων ιατρών είτε με 

μετακίνηση ιατρικού προσωπικού από κοντινά νοσοκομεία είτε με επικουρικούς 

ιατρούς. Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο επίσης διαπιστώθηκε ότι το πρόγραμμα 

εφημεριών συντίθεται από τη Γραμματεία της Διοίκησης και όχι από το 

Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Πρόταση του ελεγκτή ήταν να 

υπάρξει εντατικοποίηση της επικοινωνίας με την ΥΠΕ και το Υπουργείο Υγείας 

για κάλυψη των κενών ή έστω εξομάλυνση των διαδικασιών. Επίσης, καθώς με 

βάση το άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 το Επιστημονικό Συμβούλιο καταρτίζει και 

εισηγείται το ετήσιο και μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών, ο ελεγκτής προτείνει η 

διαδικασία να τηρείται ωσαύτως.  

 Στη Λειτουργία επιτροπής χειρουργείου: Τη χρονική στιγμή εξέτασης του 

νοσοκομείου δεν είχε γίνει σύσταση και λειτουργία Επιτροπής Χειρουργείων, η 

οποία είναι υπεύθυνη για την ορθή λειτουργία του τμήματος, αναφέρει στον 

διευθυντή του χειρουργικού τομέα θέματα σχετικά με τους χώρους, τον 

εξοπλισμό και τη λειτουργία του χειρουργίου. Παρατηρήθηκε, ακόμη, έλλειψη 

κανονισμού λειτουργίας του χειρουργικού τομέα. Οι προτάσεις του ελεγκτή 

αφορούν στην δημιουργία κανονισμού λειτουργίας χειρουργίου και στην άμεση 

συγκρότηση της Επιτροπής Χειρουργείων. Η τελευταία εποπτεύει την τήρηση: 

 Του Κανονισμού Νοσοκομείων στο χειρουργείο 

 Της Ιατρικής Δεοντολογίας στο χειρουργείο 

 Των κανόνων λειτουργίας χειρουργείου 

 Των προγραμμάτων χειρουργείου 

 Των βιβλίων και αρχείου χειρουργείου 
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 Στη Λειτουργία Τμήματος Βραχείας Νοσηλείας: Σκοπός του Τμήματος αυτού 

είναι να αποσυμφορίζει τις κλινικές και τα χειρουργεία των νοσοκομείων και να 

πραγματοποιεί μείωση έως και 50% στο κόστος νοσηλείας. Το Τμήμα αυτό δεν 

εξέδιδε εισιτήριο στους ασθενείς, αλλά σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε καλή 

λειτουργία τουυ. Ο ελεγκτής εισηγήθηκε έκδοση εισιτηρίων σε κάθε περίπτωση 

ασθενούς που επισκέπτεται το εν λόγω τμήμα και παραμονή σε αυτό έως 24 

ώρες. Αλλιώς, πρέπει ο ασθνεής να μεταφέρεται σε Κλινική του Νοσοκομείου.  

 Στις Δυσλειτουργίες Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ): 

Παρατηρήθηκε ότι δεν έγινε καταχώρηση ασθενών στο ηλεκτρονικό σύστημα, 

αλλά καταγραφή τους στο βιβλίο Περιστατικών. Επίσης, δεν εκδόθηκαν 

ηλεκτρονικές αποδείξεις, με αποτέλεσμα να παραλείπονται στοιχεία όπως 

ημερομηνία και ώρα ή ακόμη και διάγνωση. Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν 

πραγματοποιείται αποχρέωση των υλικών και φαρμάκων τα οποία αναλώνονται 

στο Τμήμα και αυτό επηρεάζει και την αποθήκη του Τμήματος. Παρατηρήθηκε, 

επίσης, έλλειψη σε Γραμματειακή Υποστήριξη  και σε Διευθυντή Ιατρό. Η 

εισήγηση του ελεγκτή αφορούσε τήρηση της ηλεκτρονικής καταγραφής των 

ασθενών και των υλικών που χρησιμοποιούνται για αυτούς. Ακόμη, προτάθηκε 

αναλυτική καταγραφή στο Βιβλίο Περιστατικών (ώρα, ημερομηνία, διάγνωση) 

και έκδοση μηχανογραφημένων αποδείξεων. Μέσα στις γενικές συστάσεις του 

ελεγκτή ήταν η ύπαρξη ενός Διευθυντή Ιατρού, αλλά αυτό εξαρτάται και από 

την πληρότητα των γιατρών του Νοσοκομείου και δεν είναι μόνο θέμα της 

Διοίκησης. 

Τον μήνα Φεβρουάριο εξετάστηκαν τα εξής σημεία: 

 Διαδικασίες προμήθειας φαρμακευτικού υλικού: Διαπιστώθηκε ότι το 

Νοσοκομείο προχωρά σε προμήθεια του οικονομικότερου φαρμάκου ίδιας 

δραστικής ουσίας αλλά και φαρμάκων ομοειδών δραστικών ουσιών μέσω 

διαδικασίας υποβολής προσφορών από τις εταιρίες και ύστερα από συνεννόηση 

με τους ιατρούς. Για να γίνει ορθά η διαδικασία ελέγχου επιλέχθηκαν 10 

φάρμακα ως δείγμα και έγινε αντιπαραβολή των τιμών με τις αντίστοιχες 

νοσοκομειακές από το επικαιροποιημένο παρατηρητήριο τιμών που είχε 

δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Υπουργείου Υγείας (www.moh.gov.gr). 

Προέκυψε ότι όλες οι τιμές ήταν εντός του παρατηρητηρίου τιμών. Κατά τον 

έλεγχο που έγινε στο φαρμακείο διαπιστώθηκε αύξηση των γενοσήμων, αλλά 

και μεγάλο ποσοστό των πρωτοτύπων. Η εισήγηση του ελεγκτή αφορούσε στην 

http://www.moh.gov.gr/
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εφαρμογή διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια φαρμακευτικύ υλικού 

με βάση το Ν. 3580/2007 (ΦΕΚ΄ 134-18/6/2007). Πλέον βέβαια το 

συγκεκριμένο θέμα έχει λυθεί με την Υπουργική Απόφαση Αριθμ.  

Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546 «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια 

των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και 

Φαρμάκων Υγείας του Υπουργείου Υγείας» με το ΦΕΚ Β΄183/31-01-2014.  

 Έλεγχος αναλώσεων φαρμάκων στη Χειρουργική κλινική: Έγινε αντιπαραβολή 

του έτους 2012 με το αντίστοιχο διάστημα του 2013, εξετάστηκαν οι διαφορές 

και διαπιστώθηκε αύξηση των αναλώσεων κατά ποσοστό μικρότερο της τάξης 

οτυ 5%. Η εισήγηση του ελεγκτή συνιστούσε συνεργασία μεταξύ της Διοίκησης 

και της Ιατρικής Υπηρεσίας για ενημέρωση των ιατρών ώστε να γίνεται πιο 

ορθολογική χρήση των φαρμάκων για να ελαχιστοποιηθεί η σπατάλη 

χρηματικών πόρων του νοσοκομείου (cost reduction policy). Συμπληρωματικά, 

μπορούν να διερευνηθούν οι λόγοι αύξησης των αναλώσεων. 

 Έλεγχος στοιχείων Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής: Έγινε αντιπαραβολή των υπολοίπων Γενικής Λογιστικής από το 

ισοζύγιο του μήνα Δεκεμβρίου για το 201Χ και των αντίστοιχων στοιχείων στο 

Esynet. Από τον έλεγχο προέκυψε ότι δεν υπάρχουν διαφορές. Η σύσταση του 

ελεγκτή αφορούσε στην συνέχεια της ορθής συμπλήρωσης των πεδίων 

αναφορών του Esynet και ενημέρωσης της Γενικής Λογιστικής από τα 

συστήματα Διαχειρίσεων.  

 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: Διαπιστώθηκε θέμα 

αποπληρωμής των οφειλών του νοσοκομείου και ειδικά αυτών που έχουν υψηλό 

βαθμό ωρίμανσης. Για αυτό ο ελεγκτής πρότεινε το Νοσοκομείο να προχωρήσει 

στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές και να 

αποφευχθούν πιθανές νομικές ενέργειες σε βάρος του Νοσοκομείου με 

επιπρόσθετα πιθανώς κόστη. Ακόμη, στην εισήγηση τονιζόταν η ανάγκη 

απόφασης διακανονισμών με τους προμηθευτές ώστε να μην υπάρξουν πιθανά 

πρόστιμα ή /και τόκοι.  

 Έλεγχος αναμονών στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία εντός τακτικού ωραρίου: Οι 

ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με το διάστημα αναμονής σε ημέρες των 

ραντεβού Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων στο πλαίσιο του τακτικού ωραρίου 

έδειξαν ότι ένα ιατρείο, το Ω.Ρ.Λ., είχε μεγάλη αναμονή της τάξης των 15 

ημερών αναμονής. Πρόταση του ελεγκτή ήταν να επανεξεταστεί το ωράριο και 
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οι ημέρες λειτουργίας ώστε να εξαντληθούν οι δυνατότητες μείωσης των 

χρόνων αναμονής για τους ασθενείς.  

Τον μήνα Μάρτιο εξετάστηκαν δύο σημεία όμοια με τον Φεβρουάριο (σημειωμένα με 

*) και τρία διαφορετικά: 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος τιμολογήσεων υλικών χειρουργείου 

(παρακαταθήκες): Στόχος του ελέγχου ήταν να βρεθεί το χρονικό διάστημα που 

μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας πραγματοποίησης ενός χειρουργείου και της 

ημερομηνίας τιμολόγησής του. Παρατηρήθηκε ότι ο μέσος όρος ήταν αρκετά 

υψηλός (17 ημέρες), ενώ το μέγιστο έχρηζε άμεσης προσοχής (πάνω  από 50 

ημέρες). Η καθυστέρηση τιμολόγησης κρύβει τον κίνδυνο μη δέσμευσης 

πίστωσης λόγω μειωμένου προϋπολογισμού και κατ’επέκταση κρύβει τον 

κίνδυνο δημιουργίας προβλήματος απόδοσης των απαιτούμενων χρημάτων προς 

τις προμηθεύτριες εταιρίες. Προτάθηκε η επίσπευση της διαδικασίας 

τιμολόγησης προς τις εταιρίες. Άμεσα πρέπει να μεταφέρονται τα παραστατικά 

στον αρμόδιο υπάλληλο ώστε αυτός να προβεί στην άμεση τιμολόγηση ώστε να 

διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία του τμήματος και εν συνεχεία του ιδρύματος. 

 Διαδικασία απαίτησης εσόδων από ασφαλιστικά ταμεία από ιδιώτες: 

Εξετάστηκε το χρονικό διάστημα που απαιτείται από το Νοσοκομείο ώστε να 

υποβάλλει τα νοσήλια στα ασφαλιστικά ταμεία ώτε να απαιτήσει τα ανάλογα 

έσοδα. Διαπιστώθηκε καθυστέρηση στην υποβολή νοσηλίων του ΕΟΠΠΥ και 

παρακλινικών εξετάσεων. Όσον αφορά στις απαιτήσεις από ιδιώτες,, σύμφωνα 

με την παράγραφο 1 του άρθρου 4 «Βεβαίωση Δημοσίων Εσόδων» του 

«Κώδικα Διατάξεων για την είσπραξη Δημοσίων Εσόδων», για την ταμειακή 

βεβαίωση των χρεών, ο προϊστάμενος της αρχής, που απέκτησε νόμιμο τίτλο, 

συντάσσει και αποστέλλει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. χρηματικό κατάλογο, μέσα σε 

τρεις μήνες από το τέλος του μήνα που αποκτήθηκε ο τίτλος. Η συγκεκριμένη 

πολιτική διαπιστώθηκε ότι ακολουθείται από το Νοσοκομείο κι έτσι η 

διαδικασία μείωσης των απαιτήσεων των ιδιωτών βρισκόταν σε εξέλιξη το 

εξεταζόμενο διάστημα. Ο ελεγκτής εισηγήθηκε την ορθή και άμεση τιμολόγηση 

νοσηλίων ώστε να μην υπάρχει καθυστέρηση στην είσπραξη απαιτήσεων από τα 

ασφαλιστικά ταμεία. Ακόμη, εισηγήθηκε να κρατώνται όλα τα στοιχεία των 

ασθενών (π.χ. ΑΦΜ, ο ΑΜΚΑ) κατά το εισιτήριο και εξιτήριο ώστε να γίνεται 

ταυτοποίηση του ασθενούς. Προτάθηκε, ακόμη, η Προϊσταμένη του Γραφείου 

Κίνησης Ασθενών να αναφέρει στη Διοίκηση κάθε τρίμηνο το ύψος των 
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απαιτήσεων από ιδιώτες και το ποσό που καθίσταται ληξιπρόθεσμο πέραν του 

τριμήνου. Προτάθηκε μετά την εκχώρηση των παραπάνω απαιτήσεων στη 

Δ.Ο.Υ. να αρχειοθετούνται τα αντίστοιχα αποδεικτικά εκχώρησης και να 

αρχειοθετούνται στο Γραφείο Κίνησης Ασθενών.  

 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (*): Διαπιστώθηκε ότι το θέμα 

αποπληρωμής των οφειλών του Νοσοκομείου παραμένει σε μεγάλο βαθμό 

επικινδυνότητας. Προτάθηκε να γίνουν ενέργειες μείωσης ληξιπρόθεσμων 

οφειλών και ό,τι προτάθηκε και τον προηγούμενο μήνα. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω φυσικής απογραφής στη διαχείριση τροφίμων: 

Οι μικρές διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν αμελητέες και σχετίζονται με τη 

μονάδα μέτρησης. Προτάθηκε η εντατικοποίηση ενημέρωσης του συστήματος 

με τις κινήσεις των τροφίμων που πραγματοποιούνται εντός κάθε ημέρας και 

συχνότερες έκτακτες απογραφές ώστε να τακτοποιούνται οι όποιες διαφορές 

τυχόν παρατηρηθούν. 

 Έλεγχος των στοιχείων του Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής (*): Δεν προέκυψε και πάλι διαφορά. Προτάθηκε η συνέχεια της 

τήρησης των προβλεπομένων. 

Τον Απρίλιο εξετάστηκαν τα παρακάτω σημεία: 

 Έλεγχος κόστους αγορών φαρμακευτικού υλικού: Με βάση το Ν.3918/2011 

άρθρο 35 παράγραφος 2 «καθιερώνεται ποσό επιστροφής (rebate) για τις 

φαρμακευτικές εταιρίες ή τους κατόχους άδειας κυκλοφορίας φαρμακευτικών 

προϊόντων προς τα νοσοκομεία του ΕΣΥ, το οποίο υπολογίζεται στο 5% επί της 

νοσοκομειακής τιμής, όπως αυτή ορίζεται από τις αγορανομικές διατάξεις». 

Διαπιστώθηκε από το δειγματοληπτικό έλεγχο που έγινε σε τιμολόγια αγοράς 

των μηνών Φεβρουαρίου ότι σε αρκετά είδη φαρμάκου έχει επιτευχθεί επιπλέον 

έκπτωση έως και από 70%. Προτάθηκε, λοιπόν, η εντατικοποίηση της 

προσπάθειας της Διαχείρισης Φαρμακείου για την διενέργεια ακόμη πιο 

προσοδοφόρων διαπραγματεύσεων για το ίδρυμα και σε ακόμη περισσότερα 

είδη. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος μέσω φυσικής απογραφής Αποθήκης Γενικού 

Υλικού: Η συγκεκριμένη αποθήκη επιλέχθηκε λόγω του ότι σε αυτήν 

βρίσκονται υλικά του νοσοκομείου με μεγάλη κίνηση. Ελέγχθηκε περίπου το 

20% επί του συνόλου των κωδικών υλικών που υπήρχαν την ημέρα της 

απογραφής στην Αποθήκη. Σε κανέναν δεν προέκυψε διαφορά. Προτάθηκε 
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προσεκτική, συνεχής και άμεση καταχώρηση κωδικών των υλικών στο σύστημα  

και τακτικές απογραφές για να εντοπίζονται άμεσα και έγκαιρα τυχόν διαφορές.  

 Έλεγχος αναλώσεων φίλτρων ΜΤΝ: Έγινε έλεγχος στη Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Ζητήθηκαν οι μηνιαίες 

καταστάσεις ασθενών που παραδίδονται στο Γραφείο Κίνησης για να γίνει 

αντίστοιχη τιμολόγηση ανά ασθενή και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις της 

Μονάδας Τεχνητού Νεφρού. Διαπιστώθηκε ότι δεν έγινε χρήση επιπρόσθετου 

φίλτρου. Προτάθηκε να γίνεται ορθολογική χρήση των φίλτρων που 

χρησιμοποιούνται στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, καθώς αντιπροσωπεύουν ένα 

σημαντικό ποσοστό των αγορών Υγειονομικού Υλικού.  

 Μηνιαία Συμφωνία Τραπεζών:Δεν εντοπίστηκαν διαφορές από τον έλεγχο που 

διενεργήθηκε. Προτάθηκε από τον ελεγκτή να υπάρχει έγκαιρη και έγκυρη 

ενημέρωση του προγράμματος Γενικής Λογιστικής και ταυτόχρονα να 

πραγματοποιούνται καθημερινά συμφωνίες των τραπεζών ώστε να 

αποφευχθούν τυχόν διαφορές. Προτάθηκε δύο υπάλληλοι να αναλαμβάνουν τις 

τραπεζικές συμφωνίες με διαφορετικές αρμοδιότητες ο καθένας.  

Τον Μάιο εξετάστηκαν τα εξής στοιχεία: 

 Έλεγχος καταστάσεων Χειρουργείου: Πραγματοποιήθηκε καταγραφή και 

επισκόπηση της διαδικασίας που τηρείται. Η διαδικασία ορίζει την 

προηγούμενη ημέρα της πραγματοποίησης χειρουργείων να εκτυπώνεται το 

σύνολο των προγραμματισμένων επεμβάσεων με ολοκληρωμένα στοιχεία 

(ονοματεπώνυμο ασθενή, ηλικία, διάγνωση, περιγραφή επέμβασης και ονόματα 

ιατρών). Αυτά τα αρχεία φυλάσσονται σε κλασέρ στο χώρο του χειρουργείου. 

Μετά τις επεμβάσεις τα στοιχεία καταγράφονται στο βιβλίο και έπειτα 

αποθηκεύονται σε ηλεκτρονική μορφή. Διαπιστώθηκε ότι για κάποια 

χειρουργεία δεν αναγραφόταν το όνομα του χειρούργου που θα 

πραγματοποιούσε την εγχείρηση. Επίσης, διαπιστώθηκε ότι στο ηλεκτρονικό 

αρχείο υπήρχε χειρουργείο μη προγραμματισμένο. Διαφορά διαπιστώθηκε και 

μεταξύ των προγραμματισμένων χειρουργείων και του βιβλίου του 

Χειρουργείου. Προτάθηκε να γίνεται καταγραφή των ονομάτων των ιατρών που 

πραγματοποιούν τα χειρουργεία και η λειτουργία σηπτικού Χειρουργείου σε 

συγκεκριμένο χώρο στα εξωτερικά ιατρεία ώστε στον χώρο να 

πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις (π.χ. αφάιρεση κύστεων και λιπωμάτων, 

αφαίρεση σπίλων κλπ) για τις οποίες δεν απαιτείται ολική αναισθησία. 
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 Επισκόπηση εφημεριών Μαιευτικής Κλινικής: Έγινε αντιπαραβολή των 

προγραμμάτων εφημεριών Μαιευτικής Κλινικής με τα αντίστοιχα του Βιβλίου 

Μητρώου Τοκετών λαμβάνοντας υπόψη αλλαγές που δηλώθηκαν στο Γραφείο 

Ανθρώπινου Δυναμικού. Σημειώνεται ότι όσον αφορά τους τοκετούς εντός του 

κανονικού ωραρίου εργασίας (08:00 – 15:00), αν ο εφημερεύων ιατρός είναι 

απασχολημένος, την εκτέλεση του τοκετού αναλαμβάνει κάποιος άλλος ιατρός. 

Πέραν του κανονικού ωραρίου την ευθύνη για την εκτέλεση του τοκετού φέρει 

ο εφημερεύων ειδικός ιατρός ή /και ο εφημερεύων ειδικευόμενος ιατρός. 

Παρατηρήθηκε, ωστόσο, το φαινόμενο ο ιατρός που εκτέλεσε τον τοκετό να 

είναι διαφορετικός από τον εφημερεύονται σε ώρες εκτός του κανονικού 

ωραρίου . Προτάθηκε η Διοίκηση να εξετάσει την ορθότητα της συγκεκριμένης 

πρακτικής σε συνεργασία με τη Διεύθυνση της Κλινικής συνυπολογίζοντας 

όμως τη σχέση εμπιστοσύνης που ενδεχόμενως να έχει δημιουργηθεί ανάμεσα 

σε κάποιον ιατρό και την οποιαδήποτε μέλλουσα μητέρα. 

 Παρακολούθηση Μητρώου Δεσμεύσεων: Ζητήθηκε από την υπεύθυνη της 

εφαρμογής του Μητρώου Δεσμεύσεων η κατάσταση στην οποία αναγράφεται ο 

κωδικός ανά ΚΑΕ, η περιγραφή των ΚΑΕ και το υπόλοιπο διαθέσιμο ποσό από 

τον προϋπολογισμό της τρέχουσας χρήσης. Προέκυψε ότι το διαθέσιμο 

υπόλοιπο των εξεταζόμενων ΚΑΕ είναι περιορισμένο και το νοσοκομείο στο 

μέλλον θα αντιμετωπίσει δυσκολίες στην κάλυψη των αναγκών. Εντοπίστηκε 

υπέρβαση προϋπολογισμού στα αντιδραστήρια και στο ορθοπεδικό υλικό (στον 

5
ο
 μήνα χρήσης είχε ήδη χρησιμοποιηθεί το 72% και το 62,5% αντίστοιχα). 

Προτάθηκε αναθεώρηση και τροποποίηση του προϋπολογισμού ώστε να 

μεταφερθούν διάθεσιμα από τους υπόλοιπους κωδικούς ΚΑΕ σε αυτούς που 

παρουσιάζουν μη επαρκές υπόλοιπο προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες του 

Νοσοκομείου και να αποφευχθεί λειτουργικό πρόβλημα. Προτάθηκε, ακόμη, οι 

συγκεκριμένες παρατηρήσεις να επισημανθούν στην Υ.ΠΕ. στην οποία 

υπάγεται το Νοσοκομείο και στο Υπουργείο Υγείας ώστε να προβούν σε 

τροποποίηση και ενίσχυση του ισχύοντος προϋπολογισμού.  

 Έλεγχος των στοιχείων του Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής (*):Από τον έλεγχο δεν προέκυψε διαφορά. Προτάθηκε η συνέχιση 

της ορθής συμπλήρωσης των πεδίων αναφορών του Esynet και η πλήρης 

ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής από τα συστήματα των Διαχειρίσεων ώστε 

να μην προκύπτουν τυχόν διαφορές.  
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 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων: Οι εκκρεμείς οφειλές του 

Νοσοκομείου και οι οφειλές για χρονικό διάστημα μεγαλύτεροτων 90 ημερών 

παρουσίασαν μείωση σε σχέση με τον μήνα Φεβρουάριο. Επίσης, 

παρατηρήθηκε ότι οι εκκρεμείς οφειλές του νοσοκομείου για χρονικό διάστημα 

μεγαλύτερο των 90 ημερών αποτελούν το 62,89% των συνολικών εκκρεμών 

οφειλών του Νοσοκομείου. Προτάθηκε εκ νέου το Νοσοκομείο να προχωρήσει 

στις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να μειωθούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 

και να αποφευχθούν τυχόν νομικές ενέργειες κατά του Νοσοκομείου με 

επιπρόσθετα ενδεχομένως κόστη.  

Τον Ιούνιο ελέχθηκαν τα εξής: 

 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (*): Παρατηρήθηκε μείωση 

των εκκρεμών οφειλών και αυτών με χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 

ημερών σε σχέση με τον έλεγχο του προηγούμενου μήνα. Προτάθηκε 

παρόλ’αυτά το Νοσοκομείο να προβεί και σε περαιτέρω ενέργειες μείωσης των 

οφειλών του.  

 Έλεγχος των στοιχείων του Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής: Από τον έλεγχο προέκυψαν διαφορές στις λειτουργικές δαπάνες 

του Νοσοκομείου που οφείλονται στις πρόσθετες αμοιβές των ιατρών του ΕΣΥ 

που παρακολουθούνται εξωλογιστικά αλλά και σε τιμολόγια που έχουν 

καταχωρηθεί σε μεταβατικούς λογαριασμούς διότι δεν είχαν οριστικοποιηθεί 

κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του Esynet. Επίσης, παρατηρήθηκε διαφορά 

στα στοιχεία της Μηνιαίας Κατάστασης Λειτουργικών Εσόδων που οφείλεται 

σε επιχορήγηση η οποία δεν είχε εισπραχθεί κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης 

του Esynet. Συστάθηκε στο Νοσοκομείο να προβαίνει σε προσεκτική και 

έγκαιρη συμπλήρωση των πεδίων των αναφορών του Esynet και στην πλήρη 

ενημέρωση της Λογιστικής από τα συστήματα των διαχειρίσεων προκειμένου 

να μην προκύπτουν διαφορές μεταξύ των στοιχείων που υποβάλλονται και της 

Γενικής Λογιστικής. 

 Έλεγχος αρνητικών υπολοίπων στη Διαχείριση Φαρμακείου: Διαπιστώθηκε η 

ύπαρξη αρνητικών υπολοίπων στην ηλεκτρονική αποθήκη. Στο σύνολο των 

κωδικών βρέθηκαν 22 αρνητικές τιμές, εκ των οποίων για τις 19 υπήρξε 

ενημέρωση για το λόγο ύπαρξής τους. Οι υπόλοιπες τρεις χρειάζονταν 

περαιτέρω διερεύνηση. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο 31/03/2010 ΥΚΚΑ, η 

ύπαρξη αρνητικών υπολοίπων στο μηχανογραφικό σύστημα διαχείρισης του 
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φαρμακείου δεν προβλέπεται, επομένως, προτάθηκε προσεκτική διενέργεια της 

διαδικασίας εισαγωγής και εξαγωγής φαρμάκων και υλικών με σκοπό τη μείωση 

των αρνητικών υπολοίπων. Συστάθηκαν, ακόμη, πιο συχνές και έκτακτες 

απογραφές για να τακτοποιούνται εγκαίρως οι διαφορές. 

 Δειγματοληπτικός έλεγχος αποθεμάτων μέσω φυσικής απογραφής στην 

Διαχείριση Φαρμακείου: Επιλέχθηκε η συγκεκριμένη αποθήκη, καθώς σε αυτήν 

βρίσκονται τα μεγαλύτερης αξίας και τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα υλικά. 

Ζητήθηκε το ποσοτικό υπόλοιπο του ισοζυγίου από το μηχανογραφικό 

πρόγραμμα διαχείρισης και επιλέχτηκε αντιπροσωπευτικό δείγμα. Βρέθηκε 

έλλειμμα σε 2 από τους 21 κωδικούς που ελέγχθηκαν και πλεόνασμα σε 3 από 

τους 21. Το έλλειμμα που εντοπίστηκε οφείλεται στη χορήγηση του φαρμάκου 

χωρίς πραγματοποίηση της αντίστοιχης εξαγωγής από το μηχανογραφικό 

σύστημα. Το πλεόνασμα και στα τρία φάρμακα οφείλεται σε λανθασμένη 

διάθεση προς την κλινική από τον φαρμακοποιό. Προτάθηκε πιο προσεκτική 

καταχώρηση των κωδικών στο σύστημα, εντατικοποίηση της ενημέρωσης του 

συστήματος από τους υπαλλήλους του Φαρμακείου με τις κινήσεις των 

φαρμάκων που πραγματοποιούνται εντός κάθε ημέρας και πιο συχνές έκτακτες 

απογραφές για έγκαιρη τακτοποίηση τυχόν διαφορών. 

Τον μήνα Ιούλιο έγιναν τα εξής: 

 Έλεγχος των στοιχείων του Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής (*):Από τον έλεγχο προέκυψαν διαφορές μεταξύ των λειτουργικών 

δαπανών του Νοσοκομείου όπως εμφανίζονται στο ισοζύγιο της Γενικής 

Λογιστικής και των στοιχείων του Esynet, οι οποίες οφείλονται στις πρόσθετες 

αμοιβές των γιατρών του ΕΣΥ που παρακολουθούνται εξωλογιστικά και σε 

τιμολόγια που έχουν καταχωρηθεί σε μεταβατικούς λογαριασμούς, καθώς δεν 

είχαν οριστικοποιηθεί κατά τη διάρκεια συμπλήρωσης του Esynet. Επίσης, 

υπάρχει μια διαφορά στην Μηνιαία Κατάσταση λειτουργικών εσόδων που 

οφείλεται στην επιχορήγηση που δεν είχε εισπραχθεί κατά τη διάρκεια 

συμπλήρωσης του Esynet. Συστάθηκε στο Νοσοκομείο πιο προσεκτική και 

έγκαιρη συμπλήρωση των πεδίων των Αναφορών του Esynet και πλήρη 

ενημέρωση της Γενικής Λογιστικής από τα συστήματα των Διαχειρίσεων. 

 Ποσοστό απορρόφησης των επιχορηγήσεων: Έγινε έλεγχος σχετικά με την 

έγκαιρη πληρωμή των υποχρεώσεων του ιδρύματος μετά την παραλαβή των 

αντίστοιχων κρατικών επιχορηγήσεων. Έγινε αντιπαραβολή στις κρατικές 
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επιχορηγήσεις που εισέπραξε το τότε τρέχον έτος με τα εντάλματα που είχαν 

κοπεί και αφορούσαν τους αντίστοιχους μήνες. Διαπιστώθηκε ότι το 

Νοσοκομείο είχε πραγματοποιήσει ενταλματοποίηση ύψους 99,52%. 

Προτάθηκε εντατικοποίηση της προσπάθειας για υψηλά επίπεδα απορρόφησης 

των επιχορηγήσεων.  

 Έλεγχος Τήρησης Προϋπολογισμού 201Χ: Ελέγχθηκαν οι αγορές του 

Υγειονομικού, Φαρμακευτικού και Χημικού Υλικού ώστε να προσδιοριστεί η 

ορθή χρήση, τα διαθέσιμα υπόλοιπα μέχρι το τέλος χρήσης και το ενδεχόμενο 

επιπλέον χρηματοδότησης. Σύμφωνα με τα ευρήματα προέκυψε ότι το 

Υγειονομικό υλικό είχε υπερβεί το όριο κατά 12,08% πλέον του εγκεκριμένου 

ορίου, το Φαρμακευτικό είχε υπερβεί το όριο κατά 9,39% και το Χημικό κατά 

27,72%. Ο ελεγκτής αναφέρει στην αναφορά του ότι το έγγραφο της Υ.ΠΕ. 

σχετικά με την κατάρτιση και υποβολή προϋπολογισμού εσόδων εξόδων του 

συγκεκριμένου υπό έλεγχο οικονομικού έτους είχε καταρτιστεί στο 90% των 

ορίων του συνοπτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους. Επίσης, πρέπει 

να συνυπολογιστεί το ότι οι πιστώσεις στον ΚΑΕ των εξόδων του Π/Υ έχουν 

διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες του μητρώου δεσμεύσεων του 

Νοσοκομείου. Προτάθηκε εντατικοποίηση της προσπάθειας συμμόρφωσης με 

τα εγκεκριμένα όρια του προϋπολογισμού του 201Χ σύμφωνα με τις οδηγίες 

του Υπουργείου Υγείας και τη Υ.ΠΕ. στην οποία υπάγεται το Νοσοκομείο. 

Ακόμη, συστάθηκε το Οικονομικό Τμήμα και οι επιμέρους Διαχειρίσεις να 

διενεργούν έντονη παρακολούθηση ως προς την τήρηση του εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού σε δωδεκατημόρια (ανά μήνα) ώστε να ελαχιστοποιηθεί η 

περίπτωση υπέρβασής του. 

 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων (*): Οι εκκρεμείς οφειλές και 

όσε είναι μεγαλύτερες των 90 ημερών παρουσίασαν μεγάλη μείωση και 

συστάθηκε να συνεχιστεί η προσπάθεια προς την ίδια κατεύθυνση. 

Τον μήνα Αύγουστο έγιναν τα εξής: 

 Έλεγχος Γραφείου Προμηθειών: Εντοπίστηκε έλλειψη στον καθορισμό 

αρμοδιοτήτων των μόνιμων υπαλλήλων του γραφείου και ότι δεν είναι πάντα 

εφικτός ο έλεγχος των διαδικασιών από ανώτερο ιεραρχικά όργανο λόγω του 

τρόπου κατανομής αρμοδιοτήτων και του όγκου εργασίας. Αποτέλεσμα είναι ότι 

δεν διασφαλίζονται οι διαδικασίες και δε συμμετέχουν δύο εμπλεκόμενοι όπως 

ορίζουν οι βέλτιστες πρακτικές. Επίσης, παρατηρήθηκε ότι το γραφείο 
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ασχολείται και με άλλα αντικείμενα όπως αρμοδιότητες της Διαχείρισης Υλικού 

και αυτό δημιουργεί σύγκρουση συμφερόντων. Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι δεν 

υπάρχει τεκμηριωμένη παρακολούθηση της απόδοσης των προμηθευτών, δεν 

υφίσταται μηχανογραφικό πρόγραμμα για εξωσυμβατικές προμήθειες, το 

προσωπικό δεν επαρκεί για την πληθώρα και τον όγκο αρμοδιοτήτων. 

Συστάθηκε η Διοίκηση του Νοσοκομείου από κοινού με το Γραφείο 

Προμηθειών να λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις του ελεγκτή και να τις 

ιεραρχήσουν ως προς την αναγκαιότητα λήψης διορθωτικών δράσεων για την 

ορθή και αποτελεσματική λειτουργία του τμήματος. Ο Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας θα λύσει μακροπρόθεσμα τέτοιου είδους προβλήματα. Προτάθηκε 

επίσης ή κατά το δυνατό διενέργεια περισσότερων ενιαίων διαγωνισμών μεταξύ 

των νοσοκομείων της ίδιας Υ.ΠΕ., καθώς έτσι επιτυγχάνονται οικονομίες 

κλίμακας άρα έχουν μεγαλύτερη διαπραγματευτική ικανότητα και θα μπορούν 

να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες του με το χαμηλότερο δυνατό κόστος. 

 Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας: Διαπιστώθηκε ότι το Νοσοκομείο δεν 

διαθέτει Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Ο Νόμος ΕΣΥ 1397/1983 

προβλέπει την εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των 

νοσοκομείων.  Λίγο αργότερα υπήρξε η απόφαση αριθμ1/ 20
ης

 Ολομέλειας του 

ΚΕΣΥ /13-12-84/11-1-85 με τίτλο «Ενιαίος Εσωτερικός Κανονισμός 

Λειτουργίας Ιατρικής Υπηρεσίας Νοσοκομείων» και η απόφαση ολομέλειας του 

ΚΕΣΥ το 1991 και για τη νοσηλευτική υπηρεσία με αριθμ1 αποφ/85
ης

 

ολομέλειας/20-6-91/1-7-91. Ωστόσο, καμία από αυτές δεν εφαρμόστηκε στο 

Νοσοκομείο. Προτάθηκε να προβεί το Νοσοκομείο στις απαραίτητες ενέργειες 

έτσι ώστε να καταρτιστεί επικαιροποιημένο εγχειρίδιο Εσωτερικού Κανονισμού 

Λειτουργίας με βασικά θέματα λειτουργίας τα εξής: 

o Τις αρμοδιότητες όλων των οργάνων του κατά κλάδο και η διαδικασία 

άσκησης αυτών. 

o Τις υποχρεώσεις του προσωπικού του Νοσοκομείου. 

o Τον τρόπο άσκησης του έργου του προσωπικού. 

o Τα αντικείμενα λειτουργίας του Νοσοκομείου αναλυτικά. 

o Την οργανωτική και διοικητική διάρθρωση των Υπηρεσιών του. 

o Τη διαδικασία λειτουργίας του ανθρώπινου δυναμικού του. 

 Έλεγχος τήρησης προϋπολογισμού: Έγινε αντιπαραβολή των εγκεκριμένων 

ορίων του Π/Υ 201Χ που είχαν οριστεί από το Υπουργείο Υγείας με τις αγορές 
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των εν λόγω Υλικών. Όσον αφορά το Υγειονομικό υλικό είχε καταναλωθεί 

14,72% πέραν της προϋπολογισθείσας δαπάνης, όσον αφορά το Φαρμακευτικό 

υπερέβη τον προϋπολογισμό κατά 11,55% και το Χημικό κατά 10,31%. 

Προτάθηκε το Νοσοκομείο να συνεχίσει την προσπάθεια συμμόρφωσης με τα 

εγκεκριμένα όρια του Π/Υ σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας και 

της αντίστοιχης Υ.ΠΕ. Το Οικονομικό τμήμα και οι επιμέρους Διαχειρίσεις 

έλαβαν σύσταση για πιο έντονη παρακολούθηση ως προς την τήρηση του 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού σε δωδεκατημόρια (ανά μήνα) ώστε να υπάρξει 

ελαχιστοποίηση υπέρβασης.  

 Έλεγχος των στοιχείων του Esynet με τα υπόλοιπα των λογαριασμών Γενικής 

Λογιστικής (*): Έγινε αντιπαραβολή των υπολοίπων Γενικής Λογιστικής από το 

ισοζύγιο του Ιουλίου και τα αντίστοιχα στοιχεία όπως παρουσιάζονται στο 

Esynet όσον αφορά τις Μηνιαίες Αγορές – Συγκεντρωτικά τις μηνιαίες 

λειτουργικές δαπάνες – υποχρεώσεις από λειτουργικές δαπάνες και τη μηνιαία 

κατάσταση λειτουργικών εσόδων. Προέκυψε διαφορά στις υποχρεώσεις από 

λειτουργικές δαπάνες λόγω του ότι στο Esynet δεν καταχωρείται το σύνολο των 

δαπανών της Γενικής Λογιστικής και γιατί στα λοιπά του 61 καταχωρούνται οι 

δαπάνες καθαριότητας, ενώ παρουσιάζονται και στις απομονωμένες. Επίσης, 

προέκυψε διαφορά στη μηνιαία κατάσταση λειτουργικών εσόδων που αφορά 

έσοδα από επιχορηγήσεις.Συστάθηκε πιο προσεκτική και έγκαιρη συμπλήρωση 

πεδίων των Αναφορών του Esynet και πλήρης ενημέρωση της Γενικής 

Λογιστικής από τα συστήματα Διαχειρίσεων για να μην προκύπτουν διαφορές. 

 Μηνιαίος έλεγχος ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων(*): Παρουσιάστηκε μείωση 

των εκκρεμών οφειλών και αυτών που είναι μεγαλύτερες από 90 ημέρες. 

Συστάθηκε ακόμη πιο έντονη προσπάθεια μείωσης των οφειλών. 
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Κεφάλαιο 5 Συμπεράσματα, περιορισμοί, προτάσεις για 

μελλοντική έρευνα 

 

 

 

Στο κεφάλαιο αυτό καταγράφονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη 

βιβλιογραφίας και την ανάλυση των εκθέσεων εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιο 

Νοσοκομείο της Ελλάδος. 

Από τη μελέτη περίπτωσης γίνεται κατανοητή η δυσκολία στην εφαρμογή 

εσωτερικού ελέγχου σε ένα δημόσιο ελληνικό νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι η 

νομοθεσία παρέχει ένα αρκετά σαφές, συγκεκριμένο και λεπτομερές πλαίσιο 

εφαρμογής του εσωτερικού ελέγχου και λειτουργίας των Νοσοκομείων παρατηρείται 

ότι δεν εφαρμόζονται σε όλην την έκτασή τους οι νόμοι, τα πρότυπα και οι κανόνες. 

Και η βιβλιογραφί  επιβεβαιώνει τα ευρήματα της παρούσας μελέτης καθώς τα 

ελληνικά Νοσοκομεία μέσα στη δίνη της κρίσης αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά 

οικονομικά και δομικά προβλήματα. Οι ελλείψεις των ιατρών, του νοσοκομειακού και 

ιατροφαρμακευτικού εξοπλισμού και των αντίστοιχων υλικών είναι τα κύρια 

προβλήματα με τα οποία έρχονται καθημερινά αντιμέτωπες οι Διοικήσεις των 

Νοσοκομείων.           

Η ελαχιστοποίηση του λειτουργικού κόστους των νοσοκομείων είναι από τους 

πιο σημαντικούς στόχους των διοικήσεων μετά την εφαρμογή των μνημονίων στην 

χώρα μας. Η έμφαση, λοιπόν, δίνεται σε τέτοιου είδους στοιχεία και δεδομένα με 

αποτέλεσμα να καθυστερούν ή να είναι μικρότερης προτεραιότητας ζητήματα όπως η 

δημιουργία ενός Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας ή η ανάθεση αρμοδιοτήτων πιο 

ξεκάθαρων και συγκεκριμένων στους υπαλλήλους των Τμημάτων των Νοσοκομείων. 

 Οι εσωτερικοί ελεγκτές έχουν ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσουν ωστόσο 

πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη τους τα λειτουργικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν 

σήμερα τα ελληνικά νοσοκομεία και να δίνουν συστάσεις και συμβουλές με βάση το 

ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτουν, τις υποδομές που μεταχειρίζονται και τους 

προϋπολογισμούς που λαμβάνουν. Σε κάθε περίπτωση κάθε νοσοκομείο οφείλει να 

τηρεί τους νόμους κατά το δοκούν και η εφαρμογή τους είναι έργο των εσωτερικών 

ελεγκτών. Οι τελευταίοι λειτουργούν υποστηρικτικά στη διοίκηση αλλά και στο ίδιο το 
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Νοσοκομείο ως Οργανισμό ο οποίος έχει συνέχεια και τελεί μια πολύ σημαντική για 

την κοινωνία υπηρεσία.           

Οι παθογένειες των ελληνικών Νοσοκομείων είναι πολύχρονο πρόβλημα το 

οποίο όλες οι κυβερνήσεις προσπαθούν να συμμαζέψουν και να περιορίσουν. Ο 

εσωτερικός έλεγχος αποτελεί έναν οδηγό για την ορθή λειτουργία των νοσοκομείων και 

αποτελεί εργαλείο αποτελεσματικότητας του Οργανισμού. Για αυτό ακριβώς οι 

Διοικήσεις των Νοσοκομείων πρέπει να συνεργα΄ζονται στενά με τους εσωτερικούς 

ελεγκτές και να διαθέτουν σε αυτούς τα μέσα και τους τρόπους για να εκτελούν το έργο 

τους.  

Τα αποτελέσματα του εσωτερικού ελέγχου μόνο θετικά μπορούν να είναι για 

ένα Νοσοκομείο καθώς η έγκαιρη επίλυση προβλημάτων τα οποία μπορεί και να μην 

είναι εμφανή τη στιγμή που συμβαίνουν αποτρέπει την αποκάλυψη σοβαρότερων 

λαθών αργότερα. Η πρόνοια είναι πάντα καλύτερη της πρόληψης και αυτό ισχύει και 

για την περίπτωση του εσωτερικού ελέγχου. 

Η συγκεκριμένη έρευνα βασίστηκε σε ελληνική και ξένη βιβλιογραφία και 

κυρίως στη νομολογία και το θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής της στην Ελλάδα για τα 

Νοσοκομεία και τον εσωτερικό έλεγχο σε αυτά. Βασίζεται στην υπόθεση ότι όλα τα 

Νοσοκομεία τηρούν τη Νομολογία και ακολουθούν τα Διεθνή Πρότυπα Εσωτερικού 

Ελέγχου. Ακόμη, από τη μελέτη περίπτωσης εξάχθηκαν χρήσιμα συμπεράσματα τα 

οποία όμως δεν μπορούν να γενικευτούν για το σύνολο των ελληνικών Νοσοκομείων.  

Η εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου σε ένα ελληνικό Νοσοκομείο βοήθησε στην 

κατανόηση επί του πρακτέου όλων των θεωρητικών πλαισίων και οδηγών που 

αναφέρθηκαν στα πρώτα κεφάλαια της παρούσας διπλωματικής. Μένουν πολλά να 

γίνουν προκειμένου οι διαδικασίες τις οποίες περιγράφει ο εσωτερικός έλεγχος να 

εφαρμοστούν πραγματικά σε όλα τα Νοσοκομεία και τις κλινικές της χώρας. 

Η παρούσα έρευνα εξέτασε την εφαρμογή εσωτερικού ελέγχου σε ένα ελληνικό 

δημόσιο Νοσοκομείο της Βορείου Ελλάδος. Μια μελλοντική έρευνα θα μπορούσε να 

εξετάσει και άλλα Νοσοκομεία σε όλη την ελληνική επικράτεια και για μεγαλύτερο 

χρονικό διάστημα. Ωστόσο, μιας και η πρόσβαση σε πληροφορίες πραγματικών 

εσωτερικών ελέγχων είναι ιδιαίτερα δύσκολη, μια χρήσιμη και πιο εφικτή πρόταση θα 

ήταν να εξεταστούν Νοσοκομεία στην χώρα τα οποία διαθέτουν ξεχωριστό Τμήμα 

Εσωτερικού Ελέγχου και να διανεμηθεί σε αυτά ερωτηματολόγιο σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα ή μη της εφαρμογής του εσωτερικού έλεγχου. Σίγουρα τα οφέλη 

του είναι αδιαμφισβήτητα ωστόσο το θέμα είναι κατά πόσο οι συστάσεις και τα 
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αποτελέσματά του έχουν πραγματικά θετική επιρροή και επίδραση στις αποφάσεις της 

εκάστοτε διοίκησης. Χρήσιμο επίσης θα ήταν να εξεταστούν οι παράγοντες που 

διαφοροποιούν την επιτυχία του εσωτερικού ελέγχου σε ένα Νοσοκομείο με μεγάλη 

αποτελεσματικότητα στην τήρηση διαδικασιών και προϋπολογισμού έναντι άλλων 

λιγότερο επιτυχημένων.  
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