ΕΡΓΟ: Ανάδειξη αναδόσος παποσήρ ςπηπεζιών Εζυηεπικού Ελέγσος για ηην
κάλςτη ηυν αναγκών ηος Νοζοκομείος.
ΣΕΥΝΙΚΕ / ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ ΕΡΓΟΤ
Ννκηθφ Πιαίζην Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
1) Ο Ν. 3329/2005 ζρεηηθά κε „„Δζληθφ χζηεκα Τγείαο θαη ινηπέο δηαηάμεηο‟‟
2) Οη δηαηάμεηο ηνπ Ν 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη
Τπεξεζηψλ»
3) Σν άξζξν 25 ηνπ Ν.4025/2011 (ΦΔΚ 228/Α/2011) πεξί εζσηεξηθνχ έιεγρνπ ζηηο
Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο.
4) Ζ ππ‟ αξηζκ. ΓΠ ΓΤ5γ/νηθ. 129854/22-11-2011 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο
5) Ζ ππ. αξηζκ. πξση. 94064/01-10-2012 εγθχθιηνο ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο ΟΡΘΖ
ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ (ΑΓΑ:Β43ΞΘ-ΠΓΕ)
6) Ζ σπ’ αριθ. 53560/05-06-2013 (ΑΓΑ: ΒΔΕΛΘ-ΣΛΘ) εγκύκλιος τοσ
Υποσργείοσ Υγείας.
I.

Έναν Εζυηεπικό Ελεγκηή με ηα κάηυθι σαπακηηπιζηικά:

Α. Απαηηνχκελα Πξνζφληα
1) Πηπρίν Αλσηάηεο Οηθνλνκηθήο ρνιήο απφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα ηεο εκεδαπήο, ή απφ
ηζφηηκν αιινδαπφ Δθπαηδεπηηθφ Ίδξπκα κε αλαγλσξηζκέλν ηίηιν ζπνπδψλ απφ ηνλ
Γηεπηζηεκνληθφ Οξγαληζκφ Αλαγλψξηζεο Σίηισλ Αθαδεκατθψλ θαη Πιεξνθφξεζεο
(ΓΟΑΣΑΠ).
2) Απνδεδεηγκέλε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) εηψλ ζην αληηθείκελν ηνπ
εζσηεξηθνχ ειέγρνπ θαη ζε Γεκφζηεο Μνλάδεο Τγείαο.
3) Βεβαίσζε έληαμεο ζην Μεηξψν Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν.3429/2005
πνπ ηεξείηαη ζην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ.
4) Να κελ έρεη ν ππνςήθηνο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο νπνηαδήπνηε ζρέζε κεηνρηθή, έκκηζζε
ή αθαλή κε επηρεηξήζεηο ινγηζηηθήο ή κεραλνγξαθηθήο ππνζηήξημεο, νξθσηψλ ειεγθηψλ
θ.η.ι. νη νπνίεο λα έρνπλ ζπκβιεζεί (θαηά ηελ πεξίνδν ειέγρνπ) κε ην Γ.Ν.Α. “Ο
ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ – ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ”, θάηη πνπ ζα
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο ν
ππνςήθηνο.
5) Άδεηα Λνγηζηή-Φνξνηερληθνχ Α‟ Σάμεσο ζε ηζρχ.
6) Σίηινη πηζηνπνίεζεο Δζσηεξηθψλ Διεγθηψλ απφ ην Γηεζλέο Ηλζηηηνχην Δζσηεξηθψλ
Διεγθηψλ (CIA/CFSA/CCSA/CISA)
7) Καιή γλψζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ Υξεκαηννηθνλνκηθήο Πιεξνθφξεζεο (IFRS) θαη
Γηεζλψλ Διεγθηηθψλ Πξνηχπσλ θαη Πξνηχπσλ Δζσηεξηθνχ Διέγρνπ
8) Πνιχ θαιή ή θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο
Β. πλεθηηκψκελα Πξνζφληα
1) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ θαηάξηηζε ή/θαη παξαθνινχζεζε επηρεηξεζηαθψλ ζρεδίσλ
ή/θαη ζηελ αλάιπζε νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
2) Παξαθνινχζεζε ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ή ειεγθηηθήο.
3) Γλψζε Ζ/Τ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πηζηνπνηνχκελε απφ αλαγλσξηζκέλν
Οξγαληζκφ
4) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζρεηηθφ κε ηελ Διεγθηηθή

5) Γνώση και δσνατότητα τρήσης των πληρουοριακών σσστημάτων τοσ Δημοσίοσ
Λνγηζηηθνχ, ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ, ησλ Γηαρεηξίζεσλ Τιηθνχ, ηεο Μηζζνδνζίαο, ηνπ
Π.Γ.146/2003 θαη ηεο Ννκνζεζίαο πεξί Πξνκεζεηψλ ησλ Μνλάδσλ Τγείαο, θάηη πνπ ζα
απνδεηθλχεηαη απφ ζρεηηθή ππεχζπλε δήισζε πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν ίδηνο ν
ππνςήθηνο.

II.

Σοςλάσιζηον έναν ακόμα Εζυηεπικό Ελεγκηή με ηα κάηυθι σαπακηηπιζηικά :

1) Να θαηέρεη πηπρίν Παλεπηζηεκηαθήο εθπαίδεπζεο νηθνλνκηθήο θαηεχζπλζεο.
2) Πηζηνπνηνχκελε Γλψζε Ζ/Τ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) .
3) Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα ζρεηηθφ κε ηελ Διεγθηηθή
4) Πνιχ θαιή ή θαιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο.
5) Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία εζσηεξηθνχ ειέγρνπ ηξηψλ (3) εηψλ ζε δεκφζηνπο θνξείο
πγείαο.
Ανηικείμενο Ελέγσος
Ο Δζσηεξηθφο Διεγθηήο νθείιεη λα πξαγκαηνπνηεί:
α. Εηήζιο ππόγπαμμα ελέγσος
 Μεληαίνο έιεγρνο ησλ Οξγάλσλ Γηνίθεζεο (αξκνδηφηεηεο, απνθάζεηο, αζπκβίβαζην) θαη
θαηάζεζε πξνηάζεσλ γηα ηξνπνπνίεζε-βειηίσζε δηαδηθαζηψλ.
 Μεληαία επηζθφπεζε ηνπ Οξγαληζκνχ ιεηηνπξγίαο θαη ηνπ εζσηεξηθνχ θαλνληζκνχ
ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Παξαθνινχζεζε πινπνίεζεο θαη ζπκκφξθσζεο ησλ κέηξσλ πνπ εγθξίλεη ε Γηνίθεζε
ηνπ Γ.Ν.Α. “Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ – ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ – ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ ”
(follow up).
 Μεληαίνο έιεγρνο έξγσλ πνπ πινπνηνχληαη ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ.
 Μεληαίνο έιεγρνο ιεηηνπξγίαο θαη δηαζχλδεζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ πξνγξακκάησλ
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Μεληαίνο έιεγρνο εθαξκνγήο ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο ζηηο εθαξκνγέο: α) ηεο
Γεληθήο Λνγηζηηθήο, β) ηνπ Γεκφζηνπ Λνγηζηηθνχ θαη γ) ηεο Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο.
 Μεληαίνο έιεγρνο επί ησλ νηθνλνκηθψλ θαη ζηαηηζηηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζπκπιεξψλνληαη
ζηνπο πίλαθεο ηνπ Βi.Forms, ζηηο εθαξκνγέο ηεο Διιεληθήο ηαηηζηηθήο Αξρήο θαη ηνπ
Γεληθνχ Λνγηζηεξίνπ ηνπ Κξάηνπο.
 Μεληαίνο έιεγρνο θαη επνπηεία επί νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο ησλ ηζνδπγίσλ ησλ ηξηψλ
εθαξκνγψλ ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο, ήηνη: α) Γεληθήο ινγηζηηθήο, β) Γεκφζηνπ
ινγηζηηθνχ/Λνγαξηαζκψλ Σάμεσο θαη γ) Αλαιπηηθήο Λνγηζηηθήο.
 Πεξηνδηθνί δεηγκαηνιεπηηθνί έιεγρνη θπζηθήο απνγξαθήο ζε Γηαρεηξίζεηο πιηθψλ θαη
παγίσλ, ηφζν ζε επίπεδν θεληξηθψλ Γηαρεηξίζεσλ, φζν θαη ζε επίπεδν Κιηληθψλ,
Υεηξνπξγείσλ & Γηαγλσζηηθψλ Δξγαζηεξίσλ.
 Μεληαίνο έιεγρνο ηνπ νξηζηηθνχ θιεηζίκαηνο απνζεθψλ, δηαρεηξίζεσλ, δεκνζίνπ
ινγηζηηθνχ, θαη δηπινγξαθηθνχ, ψζηε λα κελ αιινηψλνληαη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία
πξνεγνχκελσλ κελψλ.

 Έιεγρνο απφδνζεο ινγαξηαζκνχ απφ ηνπο Γεκνζίνπο Τπνιφγνπο ηνπ άξζξνπ 150 ηνπ













Ν.4270/2014 (αθνξά ππνιφγνπο ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ πξνπιεξσκήο, δηαρεηξηζηέο
πάγησλ πξνθαηαβνιψλ, δηαρεηξηζηέο έξγσλ ΔΠΑ/ΠΓΔ, δηαρεηξηζηέο ρξεκάησλ θαη
πιηθνχ ηνπ Γεκνζίνπ).
Θέζπηζε δηαδηθαζηψλ ειέγρνπ ζρεηηθψλ κε ηελ πξνεηνηκαζία θαη ηελ θαηάξηηζε ησλ
εηήζησλ νηθνλνκηθψλ θαηαζηάζεσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο ηεο νξζήο ηήξεζεο ηνπ Μεηξψνπ Γεζκεχζεσλ θαη ηεο ζπκθσλίαο ηνπ
κε ην Γεκφζην Λνγηζηηθφ, ηνπο Λνγαξηαζκνχο Σάμεσο θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ
θαηαρσξνχληαη ζην Βi.Forms.
Μεληαίνο έιεγρνο Δζφδσλ/Απαηηήζεσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Μεληαίνο έιεγρνο Πξνκεζεηψλ (ζπκβαηηθέο, εμσζπκβαηηθέο, παξαθαηαζήθεο, πξφνδνο
δηαγσληζκψλ) θαη Γηαρεηξίζεσλ.
Μεληαίνο έιεγρνο Παγίσλ, Μεηξψνπ Παγίσλ θαη Σερληθψλ Έξγσλ φζνλ αθνξά ην
ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο.
Μεληαίνο έιεγρνο Τπνρξεψζεσλ – παξαθνινχζεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ.
Μεληαίνο έιεγρνο Γηαζεζίκσλ (θεληξηθφ ηακείν & ηξαπεδηθνί ινγαξηαζκνί) θαη
αληηπαξαβνιή κε ηηο θηλήζεηο γξακκαηίσλ είζπξαμεο/ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ, θαζψο
θαη κε ηηο αληίζηνηρεο εγγξαθέο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο.
Μεληαίνο έιεγρνο θνξνινγηθψλ θαη αζθαιηζηηθψλ ππνρξεψζεσλ (Δηζφδεκα, ΔΝΦΗΑ,
απφδνζε θξαηήζεσλ ππέξ ηξίησλ θ.η.ι.).
Γεηγκαηνιεπηηθφο έιεγρνο ζπκθσλίαο θαξηειψλ πξνκεζεπηψλ (κέζσ εθαηέξσζελ
αληηπαξαβνιήο) πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ησλ εηήζησλ “Καηαζηάζεσλ Φνξνινγηθψλ
ηνηρείσλ γηα Γηαζηαχξσζε Πιεξνθνξηψλ” (ΜΤΦ).
Πεξηνδηθή επηζθφπεζε ηεο ιεηηνπξγίαο Ηαηξηθήο, Ννζειεπηηθήο θαη Σερληθήο Τπεξεζίαο
ηνπ Ννζνθνκείνπ.
Τπνρξενχηαη κε θαζεκεξηλή θπζηθή ηνπ παξνπζία ζηνπο ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ, λα
πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαηά ηηο εξγάζηκεο ψξεο ησλ Γηνηθεηηθψλ Τπεξεζηψλ.

β. Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηηρ μησανογπάθηζηρ
Μεληαίεο δηαδηθαζίεο ζηνλ ηνκέα ηεο κεραλνγξάθεζεο ησλ κεραλνγξαθηθψλ
ππνζπζηεκάησλ ηεο Τπεξεζίαο θαη ηεο δηαζχλδεζεο απηψλ ηφζν κεηαμχ ηνπο, φπνπ
απαηηείηαη, φζν θαη κε ην πξφγξακκα ηνπ δηπινγξαθηθνχ ζπζηήκαηνο.
Δηδηθφηεξα ζην ηέινο θάζε κήλα ν εζσηεξηθφο ειεγθηήο ζα πηζηνπνηεί, κεηά απφ
δεηγκαηνιεπηηθνχο ειέγρνπο, ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία ησλ θάησζη βαζηθψλ
ππνζπζηεκάησλ ηνπ Ννζνθνκείνπ:
 Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θαξκάθνπ – πιηθψλ ηαηξνβηνηερλνινγίαο – αλαισζίκσλ
πιηθψλ – αληαιιαθηηθψλ θαη ππεξεζηψλ.
 Τπνζχζηεκα κεηξψνπ παγίσλ.
 Τπνζχζηεκα θίλεζεο αζζελψλ – ηηκνιφγεζεο αζζελψλ – εμσηεξηθψλ ηαηξείσλ –
απνγεπκαηηλψλ ηαηξείσλ – Σ.Δ.Π.
 Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο δηαγλσζηηθψλ – απεηθνληζηηθψλ εξγαζηεξίσλ.
 Τπνζχζηεκα δηαρείξηζεο θιηληθψλ – ηαηξηθφο θάθεινο αζζελψλ.
 Τπνζχζηεκα πξνκεζεηψλ.
 Τπνζχζηεκα κηζζνδνζίαο.

γ. Διαδικαζίερ εζυηεπικού ελέγσος ζηον ηομέα ηος διπλογπαθικού ζςζηήμαηορ
ην ηέινο θάζε κήλα, κεηά απφ δεηγκαηνιεπηηθφ έιεγρν, ζα πηζηνπνηνχληαη ηα θάησζη:
 Ζ ελεκεξφηεηα ησλ κεραλνγξαθηθψλ ππνζπζηεκάησλ κε ην ζχλνιν ησλ νηθνλνκηθψλ
ζπλαιιαγψλ ηνπ κήλα αλαθνξάο
 Δλεκεξφηεηα θαη ζπκθσλία ησλ δεδνκέλσλ ησλ αλσηέξσ ππνζπζηεκάησλ πξνο ηνπο
ινγαξηαζκνχο ηεο γεληθήο ινγηζηηθήο, ηνπ δεκφζηνπ ινγηζηηθνχ θαη ηεο αλαιπηηθήο
ινγηζηηθήο.
 Απαξαίηεηεο ζπκθσλίεο θαη δηαζηαπξψζεηο ζηελ θίλεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηάμεσο
ζρεηηθψλ κε ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ.
 Δλεκέξσζε αλαιπηηθήο ινγηζηηθήο, εμαγσγή ησλ θνζηνινγηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ πίλαθα
αλαθνξάο.
 Καηαγξαθή εθθξεκνηήησλ ηνπ κήλα αλαθνξάο θαη πξνηάζεηο επίιπζεο ηνπο.
δ. ύνηαξη μηνιαίαρ έκθεζηρ ππορ ηη Διοίκηζη ηος Νοζοκομείος
χληαμε κεληαίαο έθζεζεο πξνο ηε Γηνίθεζε ηνπ Γ.Ν.Α. “Ο ΔΤΑΓΓΔΛΗΜΟ –
ΟΦΘΑΛΜΗΑΣΡΔΗΟ ΑΘΖΝΧΝ – ΠΟΛΤΚΛΗΝΗΚΖ”, ζρεηηθήο κε ηα πξνβιήκαηα πνπ
πξνέθπςαλ απφ ηνλ κεληαίν έιεγρν – θαηαγξαθή εθθξεκνηήησλ – πξνηάζεηο θαη ιχζεηο γηα
ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ δηαδηθαζηψλ.
ε. Εηήζια έκθεζη πεππαγμένυν ππορ ηη Διοίκηζη ηος Νοζοκομείος
χληαμε εηήζηαο έθζεζεο πνπ ζα ζπλνδεχεη ηνλ Απνινγηζκφ, ηνλ Ηζνινγηζκφ θαη ηελ
Καηάζηαζε ησλ Απνηειεζκάησλ.
ζη. Ποιοηικόρ έλεγσορ και παπαλαβή ηυν εκθέζευν ηος Εζυηεπικού Ελεγκηή
Σφζν νη κεληαίεο εθζέζεηο φζν θαη ε εηήζηα έθζεζε ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη πνηνηηθά
θαη λα παξαιακβάλνληαη απφ Δπηηξνπή ηνπ Ν.4412/2016.
Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο
Νηθφιανο Παππάο

Σα Μέιε ηεο Δπηηξνπήο
Βαζηιηθή Παπατσάλλνπ
Θεφδσξνο Κάηζηθαο

