
Η αξιόπιστη λύση λογιστικής οργάνωσης οντοτήτων του δηµοσίου

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε.

Η KAINOTOMIA Οικονοµοτεχνικοί Σύµβουλοι Α.Ε. είναι 
εταιρεία παροχής εξειδικευµένων οικονοµοτεχνικών 
υπηρεσιών, συµβουλών και λύσεων και δραστηριοποιείται σε 
οντότητες του Δηµόσιου Τοµέα (Δηµόσιες Μονάδες Υγείας, 
ΝΠΔΔ, OTA, ΑΕΙ). Η εταιρεία ιδρύθηκε από Οικονοµολόγους 
- Λογιστές, µε αποδεδειγµένη επιστηµονική επάρκεια και 
εµπειρία, τόσο στο Δηµόσιο, όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. Η 
εταιρεία είναι µέλος του ΟΕΕ, του Συνδέσµου Α.Ε. & Ε.Π.Ε., 
του ΣΕΙΒ και του ΣΕΣΜΑ. Είναι πιστοποιηµένη κατά τα διεθνή 
πρότυπα EN ISO 9001 & ISO 27001. Από το έτος 2017 
συµµετέχει, µε ποσοστό 50%, στη νεοσυσταθείσα εταιρεία 
πληροφορικής PublicSoft, η οποία µεταξύ των άλλων έχει 
αναπτύξει τη διαδικτυακή εφαρµογή «Ηλεκτρονική Διαχείριση 
Δηµοσίων Συµβάσεων PublicPro». Η επιτυχής ολοκλήρωση 
σηµαντικών έργων έως σήµερα αποτελεί το εχέγγυο για την 
αποτελεσµατική υποστήριξη των πελατών της στο µέλλον.

Σήµερα η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. 

Έχει την ευθύνη της λογιστικής οργάνωσης των µεγαλύτερων 
δηµόσιων νοσοκοµείων της χώρας όπως Ιπποκράτειο, 

Σισµανόγλειο, Τζάνειο, Θριάσιο, Μεταξά, Κρατικό Νίκαιας, 
Πανεπιστηµιακό Ηρακλείου, Χανίων κ.α, και λοιπών ΝΠΔΔ 
όπως ΕΚΑΒ, ΕΚΕΑ, 1η ΥΠΕ, 2η ΥΠΕ κ.α.

l  Είναι ο leader της αγοράς παροχής υπηρεσιών λογιστικής 
υποστήριξης των Μονάδων Υγείας του ΕΣΥ, κατέχοντας 
ποσοστό 25%.

l Διαθέτει στελέχη µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση. 
Το ανθρώπινο δυναµικό της εταιρείας αποτελείται από 
προσωπικό:

m υψηλής επιστηµονικής επάρκειας
m µε µακρόχρονη εµπειρία στους τοµείς εξειδίκευσής του 

και
m γνωρίζει τη λειτουργία όλων των µηχανογραφικών 

εφαρµογών των φορέων που δραστηριοποιείται η 
εταιρεία, όπως SAP, ΗΔΙΚΑ, SibaSoft, Computer 
Solutions, ComputerTeam, Unisystems, ΟR-CO, 
SOFT1, OTS κλπ. 

Ευαγγελία Λάζαρη
MSc Διευθύνων Σύµβουλος

Η εισαγωγή του θεσµού της λογιστικής τυποποίησης στο δηµόσιο τοµέα, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, αποτέλεσε την 
αφορµή ίδρυσης της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Α.Ε. Ήταν συνειδητή επιλογή των ιδρυτών της η εταιρεία να δραστηριοποιηθεί αποκλειστικά 
στο δηµόσιο τοµέα, έχοντας ως άξονες επιστηµονικής και επαγγελµατικής δραστηριότητας, τη λογιστική οργάνωση, την 
εκπαίδευση, τις υπηρεσίες outsourcing και την έκδοση συµβουλευτικών προϊόντων. 

Δέκα πέντε χρόνια µετά, αποδεικνύεται ότι η συµβολή της εταιρείας στην εισαγωγή του θεσµού της λογιστικής τυποποίησης και του 
λογιστικού εκσυγχρονισµού στις ΔΜΥ, τα ΝΠΔΔ και τους ΟΤΑ, ήταν καθοριστική. Από την ίδρυσή της µέχρι και σήµερα 
καινοτοµεί, συµµετέχει, και υποστηρίζει το λογιστικό εκσυγχρονισµό των οντοτήτων του Δηµόσιου Τοµέα.

Πρόκληση για τη διοίκηση της εταιρείας στο µέλλον αποτελεί η συµβολή της στον περαιτέρω εκσυγχρονισµό των φορέων του 
δηµοσίου, µέσω της υποστήριξης σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων management, όπως είναι η εισαγωγή του νέου λογιστικού 
πλαισίου της Γενικής Κυβέρνησης, η κοστολόγηση µε βάση το νέο σύστηµα των DRGs στα νοσοκοµεία κλπ.
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