
ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ ΛΟΓΙΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ-ΟΡΚΩΣΩΝ-ΕΩΣΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΚΣΩΝ 

1. το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης λογιστικών υπηρεσιών θα περιλαμβάνει: 

α) Σην εφαρμογή του Π.Δ. 146/2003 για λογαριασμό του Γενικού Νοσοκομείου Ανατολικής Αχαΐας 

(Οργανική Μονάδα Αιγίου & Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων οι οποίες έχουν 

Λογιστική αυτοτέλεια). Η εφαρμογή περιλαμβάνει την καταχώρηση όλων των λογιστικών γεγονότων 

από τα πρωτογενή παραστατικά στα τηρούμενα στο λειτουργικό σύστημα της Δημόσιας Μονάδας 

Τγείας, λογιστικά βιβλία, την εκτέλεση όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ενημέρωση και 

λειτουργία της γενικής λογιστικής, της αναλυτικής λογιστικής και του δημόσιου λογιστικού, την 

σύνταξη και έκδοση περιοδικών και ετήσιων καταστάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 

146/2003 αλλά και την κείμενη νομοθεσία, την οργάνωση και επίβλεψη της απογραφής τέλους 

χρήσεως, την ενημέρωση των λογιστικών βιβλίων για τα αποτελέσματα της απογραφής τέλους 

χρήσεως, το άνοιγμα όλων των λογαριασμών που απαιτούνται για την πλήρη εφαρμογή και η 

ενημέρωση των λογαριασμών με τα δεδομένα της απογραφής έναρξης αποτελούν μέρος των 

συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου. 

β) Σην Εφαρμογή της Αναλυτικής Λογιστικής σύμφωνα με τις απαιτήσεις του σχεδίου Γενικής – 

Αναλυτικής και Κοστολογικής Οργάνωσης και την παροχή υπηρεσιών υμβούλου για την επιλογή 

και εγκατάσταση της αναγκαίας μηχανογραφικής υποδομής εφόσον απαιτηθεί. 

γ) Tην κατάρτιση των ετήσιων λογιστικών καταστάσεών τους, σύμφωνα με το ΠΔ 146/2003 καθώς 

και με τα Διεθνή Πρότυπα Φρηματοοικονομικής Πληροφόρησης. 

δ) Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο 

στ) Σην θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση του αναγκαίου προσωπικού του Νοσοκομείου 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ 

1. Ετήσια απογραφή ήτοι: 

I. Τπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των εδαφικών εκτάσεων 

II. Τπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μηχανημάτων-τεχνικών εγκαταστάσεων και λοιπού 

μηχανολογικού εξοπλισμού 

III. Τπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των μεταφορικών μέσων 

IV. Τπολογισμός και Αποτίμηση της αξίας των επίπλων και λοιπού εξοπλισμού καθώς και των 

λοιπών παγίων στοιχείων όπως περιγράφονται στο ΠΔ 146/2003 και απαιτούνται για την σύνταξη 

του ισολογισμού. 

V. Ο έλεγχος του τρέχοντος Μητρώου Παγίων και η τροποποίηση του εφόσον κριθεί απαραίτητο 

λαμβάνοντας υπόψη τυχόν καταστροφές ή επιστροφές παγίων που δεν έχουν καταχωρηθεί. 

2. Τπολογισμός και έλεγχος όλων των λοιπών στοιχείων του Ενεργητικού και Παθητικού όπως: 

I. υμφωνία Εσόδων- Εξόδων 

II. υμφωνία Σραπεζικών Λογαριασμών 

III. Καθημερινή συμφωνία Σαμείου 

IV. υμφωνία οφειλετών 

V. υμφωνία απαιτήσεων 

3. Υυσική απογραφή των αποθεμάτων κατά ποσότητα και αξία 

4. Επίβλεψη και έλεγχος της σωστής λογιστικής απεικόνισης των λογιστικών γεγονότων που 

αφορούν το Νοσοκομείο με βάση την Δημόσια λογιστική, την Γενική Λογιστική και την Αναλυτική 

Λογιστική και τα διεθνή λογιστικά πρότυπα ήτοι: 

I. υμπλήρωση του Λογιστικού χεδίου του Νοσοκομείου σε συνεργασία με τις οικονομικές υπηρεσίες 

ως προς το τμήμα των λογαριασμών προσδιορισμού του οργανικού αποτελέσματος και του 

αποτελέσματος χρήσεως. 

II. Έλεγχος - συνεργασία με την εταιρεία υποστήριξης του μηχανογραφικού συστήματος της 

Δημόσιας Μονάδας Τγείας και με τις οικονομικές υπηρεσίες της για την αξιόπιστη, αποτελεσματική 

συλλειτουργία και συμφωνία των αντιστοιχιζόμενων λογιστικών κυκλωμάτων της Γενικής Λογιστικής. 

Οι σχετικές αναλυτικές διαδικασίες καθορίζονται με το Π.Δ. 146/2003. 

III. Καταχώρηση τιμολογίων αγορών στο μηχανογραφικό πρόγραμμα διαχειρίσεων του 

Νοσοκομείου. 

IV. Καταχώρηση και παρακολούθηση αντίστοιχων αναλώσεων αποθεμάτων από τα διάφορα 

τμήματα του Νοσοκομείου, επίσης μέσω του ίδιου προγράμματος. 

V. Τποστήριξη του Λογιστηρίου για την διενέργεια των λογιστικών εγγραφών και την έκδοση των 

μηχανογραφικών τίτλων πληρωμής των προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων του Νοσοκομείου 

μέσω της «εφαρμογής Λογιστηρίου». 

VI. Παρακολούθηση σε ημερήσια βάση και συνεχής έλεγχος του συνόλου των λογιστικών εγγραφών 

και λοιπών διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση της εφαρμογής και παρέμβαση αυτού, 



όπου απαιτείται, μέσω των υπευθύνων των οικονομικών υπηρεσιών του Νοσοκομείου, για τη 

διενέργεια των αναγκαίων διορθώσεων-βελτιώσεων 

VII. ύνταξη μηνιαίου ισοζυγίου στο τέλος κάθε μήνα. 

VIIΙ.Η εφαρμογή του ενιαίου πλαισίου κωδικοποίησης αναλυτικής λογιστικής με βάση το εγχειρίδιο 

εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής το οποίο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Επιστημονικός 

σχεδιασμός – υντονισμός και υποστήριξη ΤΤΚΑ και ΤΠΕ για την ανάπτυξη και βελτίωση συστημάτων 

οικονομικού προγραμματισμού και οικονομικής διαχείρισης νοσοκομείων με τη χρήση 

μηχανογραφημένου διπλογραφικού συστήματος» 

5. Η κατάρτιση των Οικονομικών καταστάσεων της Γενικής Εκμετάλλευσης, Αποτελεσμάτων χρήσης, 

Ισολογισμού, Διάθεσης Αποτελεσμάτων και προσαρτήματος στη σύνταξη Εκθέσεως Διαχείρισης και 

στην υποβολή αυτών στην εποπτεύουσα αρχή καθώς και στη δημοσίευση στο Υ.Ε.Κ. Φρειάζεται να 

τονιστεί ότι τα στελέχη των Νοσοκομείων έχουν την ευθύνη σωστής αποτύπωσης των οικονομικών 

στοιχείων στις Οικονομικές Καταστάσεις . Επισημαίνεται δε ότι, όπου το εκάστοτε Νοσοκομείο έχει 

αναθέσει σε εξωτερικό λογιστή ή και ορκωτό ελεγκτή την υποστήριξη/ έλεγχο των οικονομικών 

καταστάσεων θα πρέπει να καθίσταται σαφές από τη Διοίκηση στους Αναδόχους ότι έχουν εξίσου 

σημαντική ευθύνη /συνυπευθυνότητα με τα στελέχη των Νοσοκομείων στην ακριβή αποτύπωση των 

οικονομικών στοιχείων στις Οικονομικές Καταστάσεις. Ειδικότερα, θα υπάρχει ρητή πρόβλεψη της 

ευθύνης των εν λόγω εξωτερικών συνεργατών στις συμβάσεις ανάθεσής τους, οι οποίες θα 

ελέγχονται από πλευράς διοίκησης. 

6. Η παροχή συμβουλών στα στελέχη και στη Διοίκηση του Νοσοκομείου για την υποστήριξη του 

συστήματος και την επίλυση προβλημάτων οικονομικής φύσης. 

7. Η εκπαίδευση του προσωπικού στα εξειδικευμένα θέματα που απαιτούν οι ανάγκες κατά τμήμα και 

την πρακτική επιμόρφωση κάθε χρήστη στην καθημερινή ενασχόληση του με το αντικείμενο, με την 

μετάδοση εμπειρίας. 

8. Η εκμάθηση στα στελέχη του Νοσοκομείου των οικονομικών δεδομένων π.χ. χρησιμοποίηση 

αριθμοδεικτών, ώστε η Διοίκηση να μπορεί να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την πορεία των 

οικονομικών του Νοσοκομείου. 

Φρειάζεται να σημειωθεί ότι το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης θα προσαρμόζεται 

σύμφωνα με τις ανάγκες της κάθε Δημόσιας Μονάδας Τγείας. Η σύμβαση θα αναφέρει λεπτομερώς 

τα παραδοτέα και τις υπηρεσίες εκ μέρους του αναδόχου και τις διαδοχικές φάσεις του έργου. 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

Φρειάζεται να σημειωθεί ότι η τελική ευθύνη της υλοποίησης του χρονοδιαγράμματος ανήκει στη 

Διοίκηση της κάθε Δημόσιας Μονάδας Τγείας, η οποία θα πρέπει να εποπτεύει το έργο του 

Αναδόχου, καθώς και τη συνάρτηση του με τα έργα άλλων εξωτερικών συνεργατών (π.χ. ορκωτών 

ελεγκτών) και να ελέγχει την εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος. 

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΝΑΔΟΦΟΤ 

Ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί από τη Δημόσια Μονάδα Τγείας το έργο, θα πρέπει να πληροί 

τις παρακάτω προϋποθέσεις: 

α) Να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία σε τήρηση λογιστικών βιβλίων σε Ν.Π.Δ.Δ., που εφαρμόζει 

υποχρεωτικά διπλογραφική λογιστική ή σε Ανώνυμες Εταιρείες ή σε Εταιρείες Περιορισμένης 

Ευθύνης. Ειδικότερα, θα συνεκτιμηθεί η αποδεδειγμένη τριετή εμπειρία σε εφαρμογή του π.δ. 146/2003 

σε Δημόσιες Μονάδες Τγείας ενώ θα αξιολογηθεί θετικά η προηγούμενη εμπειρία του σε εφαρμογή 

των: π.δ. 205/1998 (Κλαδικό Λογιστικό χέδιο των Ν.Π.Δ.Δ.) και π.δ. 315/1999 (Κλαδικό Λογιστικό 

χέδιο των Ο.Σ.Α.). 

β) Ως εμπειρία εννοείται η εμπειρία της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου, που θα είναι επικεφαλής 

της προτεινόμενης από τον ανάδοχο ομάδας, για την υλοποίηση του έργου στην Δημόσια Μονάδα 

Τγείας και ειδικότερα η υπογραφή απ’ αυτόν τουλάχιστον τριών ισολογισμών, τα τελευταία τρία 

χρόνια πριν από την προκήρυξη του διαγωνισμού. ε περίπτωση που αυτό το πρόσωπο, για 

οποιονδήποτε λόγο, αποχωρήσει από την ομάδα, θα πρέπει να αντικατασταθεί εντός δέκα ημερών 

από άλλο πρόσωπο, που να κατέχει τα σχετικά προσόντα που απαιτούνται. 

γ) Σο φυσικό πρόσωπο που τεκμηριώνει την εμπειρία του αναδόχου, να είναι κάτοχος άδειας λογιστή 

φοροτέχνη Α΄ τάξεως. Σα υπόλοιπα φυσικά πρόσωπα που θα πλαισιώνουν την ομάδα του 

αναδόχου ως βοηθοί, θα πρέπει να είναι κάτοχοι αδείας λογιστή – φοροτέχνη τουλάχιστον Β΄ ή Γ΄ 

τάξεως ανάλογα με την περίπτωση. 

δ) την ομάδα έργου του αναδόχου θα περιλαμβάνεται υποχρεωτικά και ένας (1) Αναλυτής − 

Προγραμματιστής πτυχιούχος Α.Ε.Ι. ή Σ.Ε.Ι., με αποδεδειγμένη τριετή επαγγελματική εμπειρία στην 

εκπόνηση και στην εφαρμογή προγραμμάτων μηχανογραφικής τήρησης βιβλίων, είτε τρίτης 

κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και τοιχείων είτε των π.δ. 146/2003, 205/1998 315/1999. 



Επιπλέον για την ολοκλήρωση των ανωτέρω απαιτείται εκτός των όσων ορίζονται στην εν λόγω 

εγκύκλιο , η καθημερινή οκτάωρη παρουσία ενός ατόμου στην Οργανική Μονάδα Αιγίου & ενός 

ατόμου στην Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Καλαβρύτων , τα οποίο θα αναφέρονται 

ονομαστικά στην ομάδα έργου. 

Σα εν λόγω άτομα εκτός των όσων ανωτέρω έχουν καταγραφεί θα πρέπει να γνωρίζουν και να 

αποδεικνύουν με προγενέστερη εμπειρία επί ποινή αποκλεισμού τη χρήση του Λογιστικού 

Προγράμματος (SAP), και ειδικότερα να αναλαμβάνουν την ημερήσια καθοδήγηση του προσωπικού 

ώστε να εκτελεί τις πιο κάτω εργασίες: 

1. Παρακολούθηση Γενικής Λογιστικής. 

2. Παρακολούθηση Αναλυτικής Λογιστικής. 

3. Ενημέρωση και συμφωνία Δημόσιου Λογιστικού. 

4. Π/Τ και Σροποποιήσεων αυτού. 

5. Μητρώο Δεσμεύσεων. 

6. Πάγια- Μητρώα Παγίων. 

7. υμφωνία Σραπεζών. 

8. Μισθοδοσίας (SAP). 

9. υμπλήρωση Esynet (όλοι οι οικονομικοί πίνακες). 

10. Μηνιαία τατιστικά. 

11. υμφωνίες Προμηθευτών. 

12. Παρακολούθηση – Καταχώρηση Εσόδων. 

2. το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης Ορκωτών λογιστών θα περιλαμβάνει:  

Σον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Νοσοκομείου (Οικονομικές καταστάσεις Οργανικής 

Μονάδας Αιγίου, Οικονομικές Καταστάσεις Αποκεντρωμένης Οργανικής Μονάδας Καλαβρύτων, 

Ενιαίες οικονομικές καταστάσεις) 

–ισολογισμό και αποτελέσματα χρήσης για τη τρέχουσα διαχειριστική χρήση. 

–Απογραφή τρέχοντος έτους 

Ο έλεγχος θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες και τα πρότυπα που έχουν υιοθετηθεί 

από το Εποπτικό υμβούλιο του ώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, και τα οποία βασίζονται 

στις Αρχές των Διεθνών Ελεγκτικών Προτύπων σε συνδυασμό με διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 

3329/05, όπως ισχύουν. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί με στόχο τη διακρίβωση του κατά πόσον οι 

οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου απεικονίζουν με πληρότητα και σαφήνεια την οικονομική 

θέση του Νοσοκομείου και τα αποτελέσματα των εργασιών του της χρήσης που λήγει, σύμφωνα με 

τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, που έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ο ανάδοχος «Ελεγκτής» ειδικότερα θα εξετάσει τα βιβλία και τα στοιχεία εκείνα που τεκμηριώνουν τα 

ποσά και τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις οικονομικές καταστάσεις, θα εκτιμήσει τις  

λογιστικές μεθόδους που εφαρμόστηκαν και θα αξιολογήσει τη γενικότερη παρουσίαση των 

στοιχείων και πληροφοριών στις οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου, κατά τρόπο που να 

διασφαλίζεται  βεβαιότητα ότι οι οικονομικές καταστάσεις του Νοσοκομείου είναι απαλλαγμένες από 

ουσιώδη λάθη και παραλείψεις.  

Θεωρείται αναγκαία η φυσική παρουσία για την υποβοήθηση του έργου και τη συμμετοχή του  

αναδόχου, όπου απαιτείται στο κλείσιμο της χρήσης (φυσική απογραφή κλπ) και υπογραφή των 

δελτίων απογραφής. 

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εταιριών Ορκωτών  

Ελεγκτών του ώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών και να μπορούν σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, να αναλαμβάνουν τον έλεγχο οικονομικών καταστάσεων μεταξύ  

άλλων και Νοσοκομείων. Η εγγραφή αποδεικνύεται με την κατάθεση στο φάκελο της τεχνικής 

προσφοράς βεβαίωσης εγγραφής στο Μητρώο .Ο.Ε.Λ. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα 

πρέπει να αναφέρουν το ονοματεπώνυμο του συγκεκριμένου Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή που θα 

διενεργήσει τον έλεγχο με αναφορά στον αριθμό εγγραφής του στο μητρώο .Ο.Ε.Λ. 

 

3. το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ανάθεσης Εσωτερικών ελεγκτών θα περιλαμβάνει:  

 

 1. Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου  



 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των νοσοκομείων. 

 Μηνιαίος έλεγχος εφαρμογής του διπλογραφικού συστήματος στις εφαρμογές α) της γενικής 

λογιστικής,  β) του δημόσιου λογιστικού και γ) αναλυτικής λογιστικής. 

 Μηνιαίος έλεγχος επί των στοιχείων του esy net επί των οριστικών μηνιαίων οικονομικών, 

καταστάσεων (μηνιαία οριστικά ισοζύγια) στις τρεις εφαρμογές του διπλογραφικού 

συστήματος ήτοι: α) Γενικής λογιστικής, β) Δημόσιου λογιστικού και γ) 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, κ.λ.π. 

 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. 

 

2. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα της μηχανογράφησης. 

Μηνιαίες διαδικασίες στον τομέα της μηχανογράφησης των μηχανογραφικών υποσυστημάτων του 

νοσοκομείου καθώς και της διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το 

πρόγραμμα του διπλογραφικού συστήματος. 

Ειδικότερα στο τέλος κάθε μήνα ο εσωτερικός  ελεγκτής  θα πιστοποιεί, μετά από δειγματοληπτικούς 

ελέγχους την εύρυθμη λειτουργία των κάτωθι βασικών υποσυστημάτων του νοσοκομείου: 

 Τποσύστημα διαχείρισης φαρμάκου - υλικών ιατροβιοτεχνολογίας - αναλωσίμων υλικών - 

ανταλλακτικών και υπηρεσιών. 

 Τποσύστημα μητρώου παγίων 

 Τποσύστημα κίνησης ασθενών - τιμολόγησης ασθενών - εξωτερικών ιατρείων - 

απογευματινών ιατρείων - Σ.Ε.Π. 

 Τποσύστημα διαχείρισης διαγνωστικών - απεικονιστικών εργαστηρίων, L.I.S, R.I.S, PAX. 

 Τποσύστημα διαχείρισης κλινικών - ιατρικός φάκελος ασθενών. 

 Τποσύστημα προμηθευτών. 

 Τποσύστημα μισθοδοσίας. 

 

3. Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στον τομέα του διπλογραφικού συστήματος. 

το τέλος κάθε μήνα, μετά από δειγματοληπτικό έλεγχο θα πιστοποιούνται τα κάτωθι: 

 Η ενημερότητα των μηχανογραφικών υποσυστημάτων με το σύνολο των οικονομικών 

συναλλαγών του μήνα αναφοράς 

 Ενημερότητα και συμφωνία των δεδομένων των ανωτέρω υποσυστημάτων προς τους 

λογαριασμούς της γενικής λογιστικής, του δημόσιου λογιστικού και της αναλυτικής 

λογιστικής. 

 Απαραίτητες συμφωνίες και διασταυρώσεις στην κίνηση των λογαριασμών τάξεως σχετικών 

με την εκτέλεση του προϋπολογισμού του νοσοκομείου 

 Ενημέρωση αναλυτικής λογιστικής, εξαγωγή των κοστολογικών στοιχείων του πίνακα 

αναφοράς. 

 Καταγραφή εκκρεμοτήτων του μήνα αναφοράς και προτάσεις επίλυσης τους. 

 

4. ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου, σχετικής με τα προβλήματα που 

προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - καταγραφή εκκρεμοτήτων - προτάσεις και λύσεις για τη βελτίωση 

των υφιστάμενων διαδικασιών. 

 

5. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του νοσοκομείου. 

Ετήσια έκθεση που θα συνοδεύει τον Απολογισμό, τον Ισολογισμό, την Κατάσταση των 

Αποτελεσμάτων καθώς και το Προσάρτημα.        

 

 

 

                                                          

                                                                        



Επί μέρους ενέργειες εσωτερικού ελεγκτή Φρονοδιάγραμμα 

Ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου ε μηνιαία βάση 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο τομέα της 

μηχανογράφησης, εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής 

ε μηνιαία βάση-Πιστοποίηση 

βασικών υποσυστημάτων του 

Νοσοκομείου 

Διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου στο τομέα του 

διπλογραφικού συστήματος 

ε μηνιαία βάση-Πιστοποίηση 

στοιχείων 

ύνταξη μηνιαίας έκθεσης προς τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου 
ε μηνιαία βάση 

Ετήσια έκθεση πεπραγμένων προς τη Διοίκηση του 

Νοσοκομείου 
ε ετήσια βάση 

 

 

 

 

 

 

1. ΠΗΛΙΩΣΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ 

2. ΣΙΓΓΑ ΚΟΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

3. ΜΑΣΣΕ ΜΑΡΓΑΡΙΣΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


