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                                                                                            Ημερομηνία: 22 Νοεμβρίου  2011 

    

 

Θέμα: « Νόμος 4025/18.10.11,Διατάξεις για τον Εσωτερικό Έλεγχο »  
 

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ, 

 

Με πολύ ενδιαφέρον υποδεχθήκαμε την ψήφιση και δημοσίευση του Ν.4025/18.10.11 
με θέμα « Ανασυγκρότηση Φορέων, Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα 
Αποκατάστασης , Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις ». 

Μετά από προσεκτική μελέτη του άρθρου 25 που αφορά τον « Εσωτερικό Έλεγχο στις 
Μονάδες Υγείας » εντοπίσαμε ορισμένα σημεία που κατά την άποψη μας χρήζουν 
σχετικής αναθεώρησης.  

Συγκεκριμένα:  

1. Ως μέλος της προβλεπόμενης  « Επιτροπής Ελέγχου » σε καμία περίπτωση δεν 
πρέπει να συμμετέχει και ο Εσωτερικός Ελεγκτής, καθ’ ότι το έργο του καλείται 
να ελέγχει η ως άνω Επιτροπή – άρα είναι ένας ρόλος εξ’ορισμού 
ασυμβίβαστος. 

2. Η επιλογή των Εσωτερικών Ελεγκτών θα πρέπει κατά την άποψη μας να γίνεται 
κατά προτεραιότητα από το εγκεκριμένο και επίσημο « Μητρώο Εσωτερικών 
Ελεγκτών » του ΥΠΕΘΟ, άλλως με όρους και προδιαγραφές προσόντων ίδιες 
αυτών του επίσημου « Μητρώου » ώστε να διασφαλισθεί το υψηλό επίπεδο 
των Εσωτερικών Ελεγκτών που θα στελεχώσουν Μονάδες Υγείας. 

3. Χρειάζεται, κατά την άποψή μας, πριν προχωρήσουν οι αρμόδιοι φορείς 
(Διοικήσεις Νοσοκομείων) σε κατά τόπους προσλήψεις Εσωτερικών Ελεγκτών, 
να καθορισθούν τα επίπεδα αμοιβών καθώς και η αναλογία ατόμων ανά 
κατηγορία Υγειονομικής Μονάδας (ενδεχομένως σε σχέση με τον αριθμό 
κλινών και εργαζομένων). 

4. Θα πρέπει επίσης οπωσδήποτε να ληφθή πρόβλεψη στον νόμο οι έλεγχοι, να 
διενεργούνται σύμφωνα με τα « Διεθνή Πρότυπα για την Επαγγελματική 
Εφαρμογή του Εσωτερικού Ελέγχου », γεγονός που θα εξασφαλίζει καταρχήν 



2 
 

την αποτελεσματική διενέργεια εσωτερικών ελέγχων. Τα « Διεθνή Πρότυπα », 
αντίγραφο των οποίων σας εσωκλείουμε, αποτελούν τον παγκόσμιο « οδηγό » 
διενέργειας  ελέγχων και έχουν υιοθετηθεί και στην χώρα μας από πολλούς 
επίσημους φορείς (Τράπεζα της Ελλάδος, ΣΕΒ, κλπ). 

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών (ΕΙΕΕ), εκπροσωπεί τους επαγγελματίες 
Εσωτερικούς Ελεγκτές στην Ελλάδα και είναι ο επίσημα διαπιστευμένος φορέας του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Εσωτερικών Ελεγκτών ( The Institute of Internal Auditors – USA). 
Σήμερα το ΕΙΕΕ αριθμεί περισσότερα από 1000 μέλη από τον Ιδιωτικό και τον Δημόσιο 
Τομέα. Καταστατικός σκοπός του ΕΙΕΕ είναι  η εκπροσώπηση του επαγγέλματος του 
Εσωτερικού Ελεγκτή, οι πιστοποιήσεις των μελών του και η εν γένει μεταφορά 
τεχνογνωσίας και βέλτιστων πρακτικών στα μέλη του και στις επιχειρήσεις της 
Ελληνικής Αγοράς. 

Με αφορμή τα ανωτέρω, παρακαλούμε για μία σύντομη συνάντηση στο γραφείο 
σας,  με σκοπό να σας παρέχουμε επιπλέον διευκρινήσεις πρακτικής μορφής που θα 
συμβάλλουν  στην αποτελεσματική εφαρμογή  ενός αναμφίβολα  « πολύτιμου 
θεσμού », αυτού του Εσωτερικού Ελέγχου στο χώρο της υγείας στην πατρίδα μας. 

 

 

Με τιμή, 

 

Για το Δ.Σ του ΕΙΕΕ 

 

 

 

Κων/νος Τριανταφυλλίδης, CIA, CCSA, CFSA, CFE 
 Αντιπρόεδρος  του Δ.Σ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κοινοποίηση: κ. Πολύζο Νικόλαο,  
                             Γενικό Γραμματέα Υγείας  
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