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 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   

(Του άρθρου 118 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από τον 
Υπ’αριθμ.Ν.4782 ΦΕΚ Α 36/9.3.2021) 

 Αρ.προσ. 08 

 

 Το Γενικό Νοσοκομείο Κοζάνης «Μαμάτσειο» έχοντας υπόψη: 

 

Α. Τις διατάξεις του Ν.4412/08.08.2016 (Α’147) Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών(Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/24/ ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Β. Την με αρ.πρωτ. 94/16-02-2022 ΑΔΑ:ΨΨ854690ΒΣ-ΚΥΤ, ΑΔΑΜ:22REQ010107994 απόφαση Δ.Σ. 

για έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της πρόσκλησης για τις υπηρεσίες εσωτερικού 

διαχειριστικού ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος). 

Γ. Την με αρ.πρωτ.2437/23-02-2022 ΑΔΑ:95Σ14690ΒΣ-ΝΡΟ α/α 415 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

 

 

 

 

Απευθύνουμαι 

 

Πρόσκληση υποβολής σφραγισμένων προσφορών 

 

 

 Ανάδειξης αναδόχου για τις υπηρεσίες εσωτερικού  διαχειριστικού ελέγχου (εσωτερικός έλεγχος) 

CPV:79212200-5 για τις ανάγκες του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο». 

Η προϋπολογισθείσα δαπάνη για την ανωτέρω προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00€ με 

Φ.Π.Α και βαραίνει την με ΚΑΕ: 0419 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022. 

Κριτήριο κατακύρωσης της παρούσας θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής. 
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Παρακαλούμε, αφού λάβετε υπόψη τους όρους της Πρόσκλησης, να καταθέσετε σε σφραγισμένο 

φάκελο την προσφορά, στο πρωτόκολλο του Γ.Ν. Κοζάνης «Μαμάτσειο» (Μαματσίου 1, Κοζάνη, 

Τ.Κ.50100) ως την Δευτέρα  14 Μαρτίου 2022 και ώρα 14:00 μ.μ αναγράφοντας: 

1.Στον τίτλο την λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ», 

2.Περιγραφή της πρόσκλησης 

3. Την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

4. Τα στοιχεία του αποστολέα 

5.  Την ένδειξη σε εμφανές σημείο «ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΤΕΙ» 

Προσφορές που θα υποβάλλονται στην υπηρεσία εκπρόθεσμα δεν θα λαμβάνονται υπόψη. 

 

Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την Τρίτη  15 Μαρτίου  και ώρα 10:00 από την αρμόδια 

υπηρεσία και οι εν λόγω προσφορές θα αξιολογηθούν από την αρμόδια επιτροπή. 

Ισχύς προσφορών: O χρόνος ισχύς των προσφορών είναι 360 ημερολογιακές ημέρες , 

προσμετρούμενες από την επόμενη της ημέρας διενέργειας της πρόσκλησης. Προσφορά που ορίζει 

χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

a. Μέχρι την ημέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχει για τους προσφέροντες λόγος 

αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στα άρθρα 73 και 74 του Ν.4412/2016 για τους οποίους 

οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται από την συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς του δημοσίου. 

b. Αποδέχεται τους όρους της παρούσας πρόσκλησης και η προσφορά του συντάχτηκε σύμφωνα 

με αυτούς. 

c. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης σου σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

υπηρεσίας για αναβολή, ματαίωση ή ακύρωση του διαγωνισμού. 

d. Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 360 ημέρες ημερολογιακές προσμετρώμενες από την 

επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 

Τεχνική προσφορά: Όλα τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν την τεχνική επάρκεια του 

οικονομικού φορέα σύμφωνα με το Παράρτημα Α’ της παρούσας. Οποιοδήποτε έγγραφο ή πιστοποιητικό 

ζητείται στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσης. 

Οικονομική προσφορά:  Οι προσφορές θα αναγράφουν την τιμή χωρίς Φ.Π.Α και με Φ.Π.Α. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής 

της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης. Προσφορές 

που ζητούν την απαλλαγή τους από τις κρατήσεις, δεν γίνονται δεκτές. 

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και 

απορρίπτονται. 
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ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

 

 

Ο τελικός ανάδοχος προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016 θα πρέπει να 

προσκομίσει κατά την υπογραφή της σύμβασης τα παρακάτω δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρθρο  80 

του ν. 4412/2016. 

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Που εκδίδεται  έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η 

υποχρέωση αφορά ιδίως: aa) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, γγ) στις 

περιπτώσεις συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

β. Φορολογική ενημερότητα. (Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής 

του). 

γ. Ασφαλιστική ενημερότητα.  (άρθρο 80 παρ.2 του ν.4412/2016 ). Το παρόν πιστοποιητικό θα πρέπει 

να ισχύει κατά τον χρόνο υποβολής του. 

δ. Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ ή το ισχύον καταστατικό της εταιρείας από  όπου προκύπτουν τα μέλη και ο 

νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας. Το παρόν πιστοποιητικό γίνεται αποδεκτό εφόσον έχει εκδοθεί ως 

τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του. 

Σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης των ανωτέρω πιστοποιητικών εντός δέκα(10) ημερών από τη 

σχετική πρόσκληση ο υποψήφιος ανάδοχος αποκλείεται από τη διαδικασία και καλείται ο αμέσως 

επόμενος στην κατάταξη των συμμετεχόντων. 

Το νοσοκομείο διατηρεί το δικαίωμα ματαίωσης /ακύρωσης της διαδικασίας σε οποιαδήποτε φάση αυτής. 

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο ΚΗΜΔΗΣ και στην ιστοσελίδα του 

νοσοκομείου.www.mamatsio.gr στην διαδρομή: ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΑ  

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου. Η ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισμού γίνεται εγγράφως προς τον επιλεγέντα από 

την αναθέτουσα αρχή. 

Ο χρόνος διάρκειας της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ένα έτος με δυνατότητα παράτασης τριών 

μηνών. 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ  

Ενστάσεις-προσφυγές κατά της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων μέσω της παρούσης πρόσκλησης 

υποβάλλονται με την διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 127,205&205Α του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
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ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

 

1. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας 

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των 

υποχρεώσεων της σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημιάς που προκληθεί 

σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάσταση της. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται κατά την εκτέλεση της σύμβασης να τηρεί τις υποχρεώσεις τους που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 

νομοθεσίας, οι οποίες έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης , το Εθνικό Δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου , οι οποίες 

απαριθμούνται στο παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α’ του ν.4412/2016.  

 

 
 
 
 
Σύμφωνα με το Ν.4820/2021 (άρθρο 207, περ.α) , το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο 
πλαίσιο εκτέλεσης της σύμβασης καθώς και ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας οφείλει να 
προσκομίσει βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό ανάρρωσης (νόσησης) .   
 
 

 

 
 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ 

  

 

                                                        

                                                              ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

 

Α. ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 

Έχοντας υπόψη: 
 Τις διατάξεις του άρθρου 25 του Νόμου 4025/2011 (ΦΕΚ 228/Α/2011), με τις οποίες  

θεσμοθετείται ο εσωτερικός έλεγχος στις δημόσιες μονάδες υγείας σε θέματα 
διοικητικά, διαχειριστικά και λογιστικά. 

 Την υπ’ αριθ. ΓΠ ΔΥ5γ/οικ. 129854/22-11-2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  

 Την υπ’ αριθ. 94064/01-10-2012 (ΑΔΑ: Β43ΞΘ-ΠΓΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  

 Την υπ’ αριθ. 53560/05-06-2013 (ΑΔΑ: ΒΕΖΛΘ-ΣΛΘ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας.  

 Εσωτερικού Ελέγχου στους φορείς που υπάγονται στην ελεγκτική του δικαιοδοσία. 

 Τις διατάξεις του Νόμου 4795/2021 αναφορικά με την καθιέρωση συστήματος 

εσωτερικού ελέγχου στο δημόσιο τομέα 

 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΈΡΓΟΥ 

 

Υπηρεσία Ετήσιας Παροχής Εσωτερικού Ελέγχου 

Oι Εσωτερικοί Ελεγκτές θα αναλάβουν τις κάτωθι αρμοδιότητες: 

 κατάρτιση του Ετήσιου ή Πολυετές Πρόγραµµατος Εργασιών, λαµβανοµένων υπόψη των 

στρατηγικών και επιχειρησιακών προτεραιοτήτων του φορέα, καθώς και της αξιολόγησης των 

κινδύνων και των ευκαιριών του φορέα, 

 σχεδιασμός και διενέργεια προγραμματισμένων και εκτάκτων ελέγχων επί του συνόλου των 

υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, 

των εκτελούµενων έργων, καθώς και των πληροφοριακών του συστηµάτων, όπως αυτά 

εντοπίζονται µέσω της διαδικασίας αξιολόγησης και ιεράρχησης των κινδύνων που απειλούν τη 

λειτουργία τους, σύµφωνα µε τις πιθανότητες εκδήλωσης του κινδύνου και τις ενδεχόµενες 

συνέπειές του, 

 παροχή συμβουλευτικών έργων επί του συνόλου των υπηρεσιών του φορέα, των λειτουργιών, 

των συλλογικών οργάνων αυτού, των διαδικασιών του, των εκτελούµενων έργων, καθώς και 

των πληροφοριακών του συστηµάτων, 

 έλεγχο και παροχή  διαβεβαίωσης περί της επάρκειας του Συστήµατος Εσωτερικού Ελέγχου του 

φορέα και εισήγηση σχετικών βελτιωτικών προτάσεων 

 αξιολόγηση  της λειτουργίας του φορέα βάσει των αρχών της χρηστής δηµοσιονοµικής 

διαχείρισης, 

 έλεγχος την ορθήςεφαρμογής των διαδικασιών εκτέλεσης του προϋπολογισµού, σύνταξης και 

αποστολής στο Υπουργείο Οικονοµικών των δηµοσιονοµικών και λοιπών αναφορών, καθώς και 

διενέργειας των δαπανών και διαχείρισης της περιουσίας του οικείου φορέα για τον εντοπισµό 

τυχόν ενδείξεων φαινοµένων κακοδιοίκησης, κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης ή 

απάτης, καθώς και εάν ο φορέας αναπτύσσει κατάλληλες δικλίδες για την αποτροπή τους στο 

µέλλον, 
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 έλεγχος και αξιολόγησης των διαδικασίων κατάρτισης των οικονοµικών και µη αναφορών του 

φορέα, 

 αξιολόγηση των διαδικασίωνσχεδιασµού και εκτέλεσης των λειτουργιών και των προγραµµάτων 

του φορέα, 

 έλεγχος της συµµόρφωσης του φορέα προς την ισχύουσα νοµοθεσία, τους κανονισµούς και τις 

πολιτικές που διέπουν τη λειτουργία του, 

 έλεγχοςτων πληροφοριακών συστημάτων ως προς την αποτελεσµατικότητά τους για την 

επίτευξη των στόχων του φορέα, 

 παρακολούθηση, αξιολόγηση και επιβεβαιώση των διορθωτικών η βελτιωτικών ενεργειών που 

πραγµατοποιούνται από τις υπηρεσίες του φορέα σε συµµόρφωση µε τις προτάσεις του 

εσωτερικού ελέγχου, µέχρι την οριστική υλοποίησή τους, 

 κατάρτιση Ετήσιας Έκθεσης µε Γνώµη, 

 γνωστοποίησηαµελλητί στις αρµόδιες υπηρεσίες και στον πειθαρχικό Προϊστάµενο, σύµφωνα 

µε τις ισχύουσες διατάξεις, τυχόν ενδείξεις απάτης ή έλλειψης ακεραιότητας ή πειθαρχικής 

ευθύνης υπαλλήλων και 

 μέριμνα για την εκπαίδευση και την επιµόρφωση των εσωτερικών ελεγκτών. 

Οι εσωτερικοί ελεγκτές, οφείλουν να προβούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά στις εξής 
ελεγκτικές εργασίες:  

 Μηνιαίος έλεγχος λειτουργίας μηχανογραφικών προγραμμάτων των Νοσοκομείωνκαι της 

διασύνδεσης αυτών τόσο μεταξύ τους όπου απαιτείται όσο και με το πρόγραμμα του 

διπλογραφικού συστήματος.  

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

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

 Μηνιαίος έλεγχος 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 BI-FORMS & της παραγωγικής λειτουργίας του BIFORMS «Σύστημα Επιχειρηματικής 

Ευφυΐας».  

 Περιοδικοί δειγματοληπτικοί έλεγχοι φυσικής απογραφής σε διαχειρίσεις φαρμακείου υλικών 

και παγίων, τόσο σε επίπεδο κεντρικών διαχειρίσεων όσο και σε επίπεδο κλινικών, χειρουργείων 

εργαστηρίων κ.λ.π.  

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, οι εσωτερικοί ελεγκτές οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη 
τους τα γενικώς αποδεκτά Πρότυπα για την Επαγγελματική Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου, το 
Πλαίσιο Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Επιτροπής C.O.S.O., καθώς και τις καλές πρακτικές, που 
διαμορφώνονται από φορείς, όπως η Επιτροπή C.O.S.O και το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (I.I.A.). 

 
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ  

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ οφείλει να παραδίδει:  

 ετήσιο πρόγραμμα ελέγχου με παράδοση ένα μήνα από την υπογραφή της σύμβασης. 

 μηνιαία έκθεση προς τη Διοίκηση της εκάστης οργανικής μονάδας, καταγράφοντας τα 

προβλήματα που προέκυψαν από το μηνιαίο έλεγχο - εκκρεμότητες-προτάσεις και λύσεις 

για τη βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών.  

 ετήσια έκθεση πεπραγμένων με γνώμη (για τις εκάστοτε οικονομικές χρήσεις) προς το 

Δ.Σ. του  φορέα, η οποία και θα συνοδεύει τον Απολογισμό και τις Οικονομικές 

Καταστάσεις του φορέα με παράδοση εντός 90 ημερών από την λήξη της οικονομικής 

χρήσης. 
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Δικαίωμα συμμετοχής – κριτήρια επιλογής αναδόχου : 

 
Α. Απαιτούμενα Προσόντα  
1. Πτυχίο Ανωτάτης Οικονομικής Σχολής (ΑΕΙ-ΤΕΙ) από Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής 

ή Ισότιμου Αλλοδαπού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, με αναγνωρισμένο τίτλο σπουδών από τον 
ΔΟΑΤΑΠ.  

2. Αποδεδειγμένη τουλάχιστον διετή επαγγελματική εμπειρία σε τμήμα εσωτερικού ελέγχου 
δημόσιων φορέων υγείας ή σε αντίστοιχο τμήμα (εσωτερικού ελέγχου) ελεγκτικής εταιρείας η 
οποία παρέχει υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου σε δημόσιους φορείς υγείας.  

3. Βεβαίωση ένταξης στο Μητρώο Εσωτερικών Ελεγκτών που τηρείται στο Υπουργείο 
Οικονομικών για τις μη εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών Δημόσιες Επιχειρήσεις ή 
βεβαίωση ότι είναι μέλη του Ελληνικού Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών.  

4. Να μην έχει ο υποψήφιος ή η εταιρεία σχέση μετοχική, έμμισθη ή αφανή με επιχειρήσεις 
λογιστικής ή πληροφορικής υποστήριξης, Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, οι οποίες να 
συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση με τον φορέα κάτι που θα αποδεικνύεται από σχετική 
υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.  

5. Τίτλοι πιστοποίησης Εσωτερικών Ελεγκτών (CIA/CFSA/CCSA/CISA)  
6. Άδεια Λογιστή-Φοροτεχνικού Α’ Τάξεως σε ισχύ.  
7. Καλή γνώση Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (IFRS) και Διεθνών 

Ελεγκτικών Προτύπων και Προτύπων Εσωτερικού Ελέγχου.  
Β. Συνεκτιμώμενα Προσόντα  
1. Τίτλοι πιστοποίησης Εξωτερικών Ελεγκτών [ACCA, Διετές επαγγελματικό Μεταπτυχιακό 

Πρόγραμμα του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ)]  
2. Εμπειρία στον εξωτερικό έλεγχο σε συμβουλευτική/ελεγκτική εταιρεία. 
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατάρτιση ή/και παρακολούθηση επιχειρησιακών σχεδίων 

ή/και στην ανάλυση οικονομικών καταστάσεων.  
4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε άλλα συναφή γνωστικά αντικείμενα (π.χ. λογιστική, διοικητικές 

διαδικασίες κ.α.).  
5. Παρακολούθηση σεμιναρίων σε θέματα εσωτερικού ελέγχου ή ελεγκτικής.  
6. Γνώση Η/Υ (Word, Excel, PowerPoint, Internet) πιστοποιούμενη από αναγνωρισμένο 

οργανισμό ή βεβαιούμενη με υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου.  
7. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα σχετικό με την Ελεγκτική ή τις Μονάδες Υγείας  
8. Γνώση και δυνατότητα χρήσης των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου 

Λογιστικού, του Μητρώου Δεσμεύσεων, των Αποθηκών, της Μισθοδοσίας, του ΠΔ 146/03 και 
της Νομοθεσίας περί Προμηθειών των μονάδων υγείας κάτι που θα αποδεικνύεται από σχετική 
υπεύθυνη δήλωση που θα προσκομίσει ο ίδιος ο υποψήφιος.  

9. Καλή ή πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας. Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να 
αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά 

Όλα τα ανωτέρω θα πρέπει να αποδεικνύονται με τα σχετικά πιστοποιητικά. 
 




