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Μ
ια σηµαντική αλλά, εν πολλοίς, ανεκµετάλλευτη «χείρα βοηθείας» έχουν ε-

δώ και µερικά χρόνια στη διάθεσή τους οι διοικήσεις των δηµόσιων νοσο-

κοµείων, των υγειονοµικών περιφερειών (ΥΠΕ), ακόµη και το Υπουργείο Υ-

γείας. Ο λόγος για τη διπλογραφική λογιστική µέθοδο, που θεσπίστηκε το 

2003, αλλά –κατά την «ελληνική τακτική»– τέθηκε σε υποχρεωτική εφαρµογή τρία χρό-

νια µετά, για να αρχίσει στην πράξη να λειτουργεί το 2010, υπό το βάρος της µνηµονι-

ακής πραγµατικότητας. Όπως εξηγεί στο PhB ο Θ. Λάζαρης, διευθύνων σύµβουλος της 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ, εταιρείας που παρέχει, µεταξύ άλλων, οικονοµοτεχνικές υπηρεσίες σε

δηµόσιες µονάδες υγείας, η πλήρης εφαρµογή του διπλογραφικού «εργαλείου» µπορεί 

να προσφέρει «αποτελεσµατικότερη διαχείριση των χρησιµοποιούµενων πόρων, µεγα-

λύτερη διαφάνεια, µικρότερο κόστος παραγωγής των υπηρεσιών τους, µε τελικό σκοπό 

την αναβάθµιση των παρεχόµενων υπηρεσιών προς τους ασθενείς». Επιτρέπει, επιπλέον,

τη σύνταξη διαφανών ισολογισµών, µε ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφόρηση όσων 

έχουν εύλογο ενδιαφέρον, όπως η Βουλή, το Υπουργείο Υγείας, οι διεθνείς οργανισµοί, 

οι πολίτες κ.λπ. Παρόλα αυτά, το έργο δεν έχει εφαρµοστεί στο 100%, στερώντας από 

τις διοικήσεις των νοσοκοµείων και των ΥΠΕ, αλλά και από το Υπουργείο Υγείας και την 

κυβέρνηση, µια ρεαλιστική απεικόνιση για την προέλευση του νοσοκοµειακού κόστους, 

αλλά και τις αποδοτικές διαδικασίες ελέγχων.

O διευθύνων σύµβουλος της 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ περιγράφει 

την πραγµατικότητα στην 

οικονοµική διαχείριση 

των δηµόσιων 

νοσοκοµείων σήµερα, 

τα πιθανά οφέλη, τα 

καθηµερινά εµπόδια και τις 

µελλοντικές προκλήσεις

ΘΩΜΑΣ ΛΑΖΑΡΗΣ*

Πολύτιµο "εργαλείο" για
το ΕΣΥ

*Οικονοµολόγος Υγείας, Διευθύνων 

Σύµβουλος της ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ 

Οικονοµοτεχνικοί Σύµβουλοι ΑΕ

Συνέντευξη: Β. Αγγουρίδη
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Κύριε Λάζαρη, ένας από τους τοµείς

στους οποίους δραστηριοποιείται η

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ είναι και ο περίπλο-

κος τοµέας της λογιστικής υποστή-

ριξης των δηµόσιων νοσοκοµείων.

Πρακτικά, τι σηµαίνει αυτό;

Η εισαγωγή της λογιστικής τυποποίησης 

στα δηµόσια νοσοκοµεία µε την εφαρµο-

γή της διπλογραφικής λογιστικής µεθόδου 

θεσπίστηκε µε το κλαδικό λογιστικό σχέδιο

των ΔΜΥ (ΠΔ 146/2003) και µε υποχρεω-

τική εφαρµογή από 1/1/2006. Η εισαγω-

γή του θεσµού της λογιστικής τυποποίησης 

στα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µας

αποτέλεσε ένα τολµηρό και αποφασιστικό 

βήµα στον εκσυγχρονισµό της λογιστικής-

κοστολογικής τους οργάνωσης. Οι διοική-

σεις πλέον των δηµόσιων νοσοκοµείων, αλ-

λά και οι υγειονοµικές περιφέρειες και το 

Υπουργείο Υγείας, αξιοποιώντας τις δυνατό-

τητες του διπλογραφικού λογιστικού συστή-

µατος, έχουν στα χέρια τους ένα πολύτιµο 

εργαλείο, που τους εξασφαλίζει αποφασι-

στική βοήθεια για αποτελεσµατικότερη δι-

αχείριση των χρησιµοποιούµενων πόρων, 

µεγαλύτερη διαφάνεια, µικρότερο κόστος 

παραγωγής των υπηρεσιών τους, µε τελι-

κό σκοπό την αναβάθµιση των παρεχόµε-

νων υπηρεσιών προς τους ασθενείς. Έχουν

επίσης τη δυνατότητα να συντάσσουν ισο-

λογισµούς και µέσω αυτών να παρέχουν

πληροφορίες για τη χρηµατοοικονοµική

θέση και επίδοσή τους. Οι ισολογισµοί,

αφού ελεγχθούν από ορκωτούς λογιστές, 

δηµοσιεύονται στο πρόγραµµα «Διαύγεια»,

και µε τον τρόπο αυτό εξυπηρετείται αφε-

νός η λογοδοσία των διοικήσεών τους και 

αφετέρου η απρόσκοπτη χρηµατοοικονο-

µική πληροφόρηση όσων έχουν εύλογο

ενδιαφέρον, όπως η Βουλή, το Υπουργείο 

Υγείας, οι διεθνείς οργανισµοί, οι πολίτες 

κ.λπ. Επίσης, η λειτουργία του ESY.net έγι-

νε εφικτή χάριν της εφαρµογής του διπλο-

γραφικού λογιστικού συστήµατος. 

Η σύνταξη ισολογισµών κάθε έτος, ο έ-

λεγχος και η δηµοσίευσή τους έως 31 Ιου-

λίου αποτελούν και µνηµονιακή υποχρέω-

ση. Πρέπει να επισηµάνω, ότι η λογιστική 

διαχείριση αποτελεί ένα ιδιαίτερα πολυ-

σύνθετο έργο, αφού τα δηµόσια νοσοκο-

µεία, πέραν του κοινωνικού έργου που ε-

πιτελούν, αποτελούν ταυτόχρονα διακριτές

οικονοµικές και παραγωγικές οντότητες,

και µάλιστα από τις µεγαλύτερες της χώ-

ρας µας. Στη λειτουργία τους συναντώνται 

όλες οι κυριότερες εξειδικεύσεις της λογι-

στικής επιστήµης, όπως η ξενοδοχειακή λο-

γιστική, η λογιστική παροχής υπηρεσιών, 

η διοικητική λογιστική, η κοστολόγηση υ-

πηρεσιών, µε ταυτόχρονη τη συλλειτουργία

του δηµόσιου λογιστικού. Τα δε οικονοµι-

κά τους µεγέθη είναι τεράστια. Ενδεικτικά,

σας αναφέρω τα παρακάτω στοιχεία, που 

αφορούν το έτος 2013, όπως προέκυψαν 

από έρευνα της εταιρείας µας, στους ισο-

λογισµούς των νοσοκοµείων. Η αξία κτήσης

της ακίνητης περιουσίας τους ανέρχεται σε

3,5 δισ. ευρώ περίπου, ο κύκλος εργασιών

τους (τζίρος) σε 2 δισ. ευρώ (χωρίς τις επι-

χορηγήσεις), οι απαιτήσεις σε 3 δισ. ευρώ,

οι υποχρεώσεις σε 1,1 δισ. ευρώ και τα ί-

δια κεφάλαια σε 6,2 δισ. ευρώ. 

Η έλλειψη εξειδικευµένου προσωπικού 

(π.χ. λογιστών-κοστολόγων) ανέδειξε την

αναγκαιότητα προσφυγής σε εξωτερικούς 

συµβούλους-συνεργάτες, έτσι ώστε το δι-

πλογραφικό σύστηµα να εφαρµοστεί µε

επιστηµονικό τρόπο. Παράλληλα, η τήρη-

ση αξιόπιστου λογιστικού συστήµατος επι-

τυγχάνεται µε την ανάληψη της σχετικής

Η αξία κτήσης της ακίνητης

περιουσίας των δηµόσιων

νοσοκοµείων ανέρχεται σε

3,5 δισ. ευρώ και ο κύκλος

εργασιών τους σε 2 δισ. ευρώ

Δηµόσια νοσοκοµεία:

Οι απαιτήσεις

ανέρχονται σε 3 δισ.

ευρώ, οι υποχρεώσεις

σε 1,1 δισ. ευρώ και τα

ίδια κεφάλαια σε 6,2

δισ. ευρώ
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ευθύνης από τον υπεύθυνο εξωτερικό λο-

γιστή. Στον τοµέα αυτό η συµβολή της εται-

ρείας µας ήταν καθοριστική. Το έργο, από 

την εφαρµογή του έως και σήµερα, υπο-

στηρίζεται εξολοκλήρου από εξωτερικούς

συνεργάτες, αφού κανένα δηµόσιο νοσο-

κοµείο δεν είναι σε θέση να συντάσσει µό-

νο του ισολογισµό.

Επρόκειτο για µνηµονιακό στόχο που

νοµοθετήθηκε λοιπόν; Εφαρµόστη-

κε όµως ποτέ στο 100%, και αν η α-

πάντησή σας είναι αρνητική, τι ε-

µπόδισε την εφαρµογή του;

Η νοµοθέτησή του έγινε 

πριν το Μνηµόνιο, το έ-

τος 2003, µε µετάθεση

της υποχρεωτικής ε-

φαρµογής του την 1η 

Ιανουαρίου του 2006. 

Στην πράξη όµως, το 

έργο «έτρεξε» σε όλα 

τα νοσοκοµεία από το

2010. Βασικό εµπό-

διο στην έγκαιρη υ-

λοποίησή του ήταν η

έλλειψη κατάλλη-

λης µηχανογρα-

φικής υποδοµής

σε πολλά νο-

σοκοµεία, η

απουσία η-

λεκτρονικής

διασύνδεσης

µεταξύ των

τµηµάτων των

νοσοκοµείων

και η έλλειψη

εξειδικευµένου

προσωπικού.

Το έργο δεν

έχει εφαρµο-

στεί στο 100%,

αφού το σηµα-

ντικότερο κοµµά-

τι του, που αφορά 

την αναλυτική λο-

γιστική-κοστολό-

γηση, δεν τηρεί-

ται πλήρως. 

Δυστυχώς ό-

µως, η εφαρ-

µογή του αντιµε-

τωπίζεται µέχρι σήµερα από 

την πλειοψηφία των διοικήσε-

ων των νοσοκοµείων ως νοµική

υποχρέωση που πρέπει να εκ-

πληρώσουν και όχι ως εργαλείο

αποτελεσµατικής διοίκησης. Για

Η νοµοθέτηση του

διπλογραφικού λογιστικού

συστήµατος έγινε πριν το

Μνηµόνιο. Στην πράξη όµως

«έτρεξε» σε όλα τα νοσοκοµεία

από το 2010
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παράδειγµα πέρυσι, αλλά και το 2013, πα-

ρατηρήθηκε το φαινόµενο, κατά τον έλεγχο

των τεχνικών κλιµακίων των δανειστών της 

χώρας, όσα νοσοκοµεία δεν είχαν συντά-

ξει έγκαιρα, έως 31 Ιουλίου, τον ισολογισµό

τους, οι διοικήσεις τους µας ζήτησαν η ερ-

γασία αυτή να ολοκληρωθεί σε µία ηµέρα!

Προκύπτει δηλαδή η ανεπάρκεια πολ-

λών διοικήσεων στο να κατανοήσουν τη

σπουδαιότητα της αξιοποίησης των δυνα-

τοτήτων που τους παρέχει το διπλογραφι-

κό σύστηµα για την άσκηση αποτελεσµα-

τικού management.

Μετά την κυβερνητική αλλαγή τα πράγ-

µατα άλλαξαν και πώς διαµορφώθηκαν;

Η εµπειρία µας καταδεικνύει ότι σε κάθε

κυβερνητική αλλαγή παρατηρείται µια «χα-

λάρωση» στη συνέχιση του έργου, η οποία 

παρατηρήθηκε έντονα το έτος 2009 (έτος

εκλογών). Μέχρι σήµερα, και µετά την κυ-

βερνητική αλλαγή, η κατάσταση παραµένει

ίδια, αφού στις προτεραιότητες της πολιτι-

κής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας είναι η 

αντιµετώπιση άλλων οξυµένων ζητηµάτων 

και, κατά συνέπεια, τα θέµατα της λογιστι-

κής οργάνωσης των δηµοσίων νοσοκοµεί-

ων έπονται. Άλλωστε, είναι συνάρτηση και 

των επικείµενων αλλαγών των διοικήσεων 

των νοσοκοµείων. Παρόλα αυτά, στις πρώ-

τες δηλώσεις της νέας πολιτικής ηγεσίας

διαφαίνεται η αναγνώριση της σηµασίας

της επιστηµονικής οργάνωσης και διοίκη-

σης του ΕΣΥ. Με βάση δε και τις πρόσφα-

τες εξαγγελίες του κυρίου υπουργού Υγείας 

στο νοµοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή,

θα προβλέπεται ένα νέο σύγχρονο θεσµι-

κό πλαίσιο, που µεταξύ των άλλων θα δια-

µορφώνει τους όρους και τις συνθήκες ενός

συστήµατος κοστολόγησης και που προφα-

νώς θα είναι εκτός του ισχύοντος πλαισίου 

της ΕΣΑΝ ΑΕ.

Οι επόµενοι µήνες τι επιφυλάσσουν; Υ-

πάρχουν παγίδες που πρέπει να απο-

φευχθούν και εµπόδια που πρέπει να

ξεπεραστούν;

Υπάρχουν ανοιχτά θέµατα, που απορρέ-

ουν από θεσµοθετηµένες υποχρεώσεις, ό-

πως π.χ. η  πλήρης εφαρµογή της αναλυτι-

κής λογιστικής-κοστολόγησης, η δυνατότητα

των νοσοκοµείων να παρέχουν προς τους 

ασφαλισµένους του ΕΟΠΥΥ τις υπηρεσίες

τους µε κόστος που έχει υπολογιστεί ανά κα-

τηγορία θεραπείας (ΚΕΝ-DRGs), σύµφω-

να µε τον Ν. 4046/2012 κ.λπ. Περιµένουµε

βέβαια να δούµε πώς θα διαµορφωθεί το 

νέο πλαίσιο οργάνωσης και διοίκησης του 

ΕΣΥ. Σε κάθε περίπτωση όµως, οι σηµερι-

νές συνθήκες επιβάλλουν επιτακτικά την ε-

γκαθίδρυση ενός συστήµατος ελέγχου του 

κόστους, γιατί σήµερα από τα δηµόσια νο-

σοκοµεία απουσιάζει παντελώς οποιαδή-

ποτε µορφή επιστηµονικής ανάλυσης για

την προέλευση του νοσοκοµειακού κόστους,

και δεν υπάρχουν οι αντίστοιχες διαδικασίες

ελέγχων. Η εµπειρία µας καταδεικνύει ότι 

οποιοσδήποτε λογιστικός σχεδιασµός υιο-

θετηθεί θα πρέπει να έχει ασθενοκεντρικό 

χαρακτήρα. Η λογιστική οργάνωση κάθε

νοσοκοµείου πρέπει να είναι προσανατολι-

σµένη στη διαχείριση και παρακολούθηση

του ασθενή. Τα «τµήµατα παραγωγής» στα 

δηµόσια νοσοκοµεία είναι τα ιατρικά τµή-

µατα (κλινικές), τα βιοπαθολογικά και α-

πεικονιστικά εργαστήρια, τα χειρουργεία, 

το ΤΕΠ και τα ΤΕΙ που αποτελούν κέντρα

κόστους. Σ’ αυτά, πέραν των οικονοµικών 

πληροφοριών που συλλέγονται µε εσωλο-

γιστικό τρόπο, θα παρακολουθούνται και

Η έλλειψη εξειδικευµένου

προσωπικού ανέδειξε την

αναγκαιότητα προσφυγής

σε εξωτερικούς συµβούλους-

συνεργάτες

Βασικό εµπόδιο στην

υλοποίηση ήταν η

έλλειψη κατάλληλης

µηχανογραφικής υποδοµής,

ηλεκτρονικής διασύνδεσης

και εξειδικευµένου

προσωπικού
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σηµαντικές µη λογιστικές πληροφορίες που

αφορούν το παραγόµενο ποσοτικό έργο

(π.χ. ηµέρες νοσηλείας, αριθµός επεµβά-

σεων, πλήθος εξετάσεων κ.λπ.), καθώς και

το ποιοτικό έργο αυτών (π.χ. ενδονοσοκο-

µειακές λοιµώξεις, κλινική έρευνα κ.λπ).

Ο συνδυασµός των παραπάνω θα επιτρέ-

πει την αξιολόγηση σε επίπεδο ιατρικών

τµηµάτων, εργαστηρίων κ.λπ. Η λειτουρ-

γία ενός τέτοιου συστήµατος πρέπει να υ-

ποστηριχθεί από προσωπικό διαφορετικών

ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητι-

κό κ.λπ.) που στις σηµερινές συνθήκες της 

τραγικής έλλειψης ανθρώπινου δυναµικού 

δεν είναι διαθέσιµο. 

Οι πιο πάνω επιτεύξεις στον λογιστικό εκ-

συγχρονισµό των δηµόσιων νοσοκοµείων α-

ναµφισβήτητα πρέπει να συνεχιστούν. Ω-

στόσο, νιώθω την ανάγκη να επισηµάνω ότι

είναι υπαρκτός ο κίνδυνος της µη συνέχισής

τους, λόγω της µη θεώρησης από το Ελεγκτι-

κό Συνέδριο των αµοιβών των εξωτερικών 

συµβούλων που υποστηρίζουν το έργο. Το 

εµπόδιο αυτό πρέπει να ξεπεραστεί άµεσα 

και οριστικά από πλευράς Υπουργείου Υ-

γείας, δεδοµένου ότι µε το ισχύον νοµοθε-

τικό πλαίσιο (άρθρο 11 του Ν. 3697/2008 

και άρθρο 10 του Ν. 3730/2008) παρέχε-

ται στις διοικήσεις των νοσοκοµείων η δυ-

νατότητα της ανάθεσής του. Η µη επίλυσή 

του θα έχει ως συνέπεια τα δηµόσια νο-

σοκοµεία να χάσουν την ευκαιρία ενίσχυ-

σης της διαφάνειας στη διαχείριση των οι-

κονοµικών τους, σύµφωνα µε τα ισχύοντα 

διεθνώς και τις αναγνωρισµένες βέλτιστες 

πρακτικές στη λογιστική παρακολούθηση

των δηµόσιων οργανισµών και µονάδων.

Η προσπάθεια στήριξης από την ΚΑΙ-

ΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ των στελεχών των δη-

µόσιων µονάδων υγείας επεκτείνεται

και σε άλλα πεδία, πέραν της λογιστι-

κής υποστήριξης;

Στους άξονες της επιστηµονικής και ε-

παγγελµατικής δραστηριότητάς µας περι-

λαµβάνεται η εκπαίδευση και κατάρτιση

των νοσοκοµειακών στελεχών, καθώς και 

η έκδοση εξειδικευµένων συµβουλευτικών 

προϊόντων που σχετίζονται µε την οικονο-

µική διοίκηση των νοσοκοµείων. Προς την 

κατεύθυνση αυτή ολοκληρώσαµε την και-

νοτόµο εφαρµογή “Inn_Balance”, µε την ο-

ποία επιτυγχάνεται ο µερισµός του κόστους

των βοηθητικών κέντρων στα κύρια κέντρα 

κόστους. Η εφαρµογή αυτή αποτελεί χρήσι-

µο εργαλείο στα χέρια των διοικήσεων των 

νοσοκοµείων για τον αποτελεσµατικό έλεγ-

χο του κόστους, αφού µέσω αυτής παρέχε-

ται αξιόπιστη πληροφόρηση για το συνολι-

κό κόστος κάθε κύριου κέντρου κόστους.

Βουτάτε όµως, κύριε Λάζαρη, και στα

«σκοτεινά νερά», από πλευράς δυ-

σκολίας και πολυπλοκότητας, του

management νοσοκοµείων. Πώς µπο-

ρείτε να βοηθήσετε τις διοικήσεις των

νοσηλευτικών µονάδων στη διαχεί-

ριση της καθηµερινότητας στην Ελ-

λάδα της κρίσης;

Τα δηµόσια νοσοκοµεία της χώρας µας 

υστερούν στην καθιέρωση, αποδοχή και ε-

φαρµογή ενός σύγχρονου συστήµατος δι-

οίκησης και οργάνωσής τους σε σχέση µε 

τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες έ-

χουν προβλέψει στο Εθνικό Σύστηµα Υγεί-

ας τους την εφαρµογή των εργαλείων του 

ορθολογικού management. Η εισαγωγή

των σύγχρονων µεθόδων και εργαλείων

ορθολογικού management, όπως είναι η 

µέτρηση της απόδοσης, η διασφάλιση της 

Οποιοσδήποτε

λογιστικός σχεδιασµός

υιοθετηθεί θα πρέπει

να έχει ασθενοκεντρικό

χαρακτήρα
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ποιότητας, ο επιχειρησιακός σχεδιασµός,

το διπλογραφικό λογιστικό σύστηµα, ο ε-

σωτερικός έλεγχος, η εταιρική διακυβέρ-

νηση κ.λπ., αποβλέπει στην αποτελεσµα-

τικότητα και αποδοτικότητα των δηµόσιων 

νοσοκοµείων, στην παροχή ποιοτικών πα-

ρεχόµενων υπηρεσιών, στην καλύτερη α-

ξιοποίηση του ανθρώπινου δυναµικού, στη 

µείωση της γραφειοκρατίας κ.λπ. Η εφαρ-

µογή των εργαλείων αυτών απαιτεί ικανό-

τητες και εξειδικευµένες γνώσεις. Κατά συ-

νέπεια, η συνδροµή µας είναι καταλυτική, 

αφού η πολυετής εµπειρία µας, οι γνώσεις 

και το ενδιαφέρον µας δίνουν λύσεις στις 

διοικήσεις των νοσοκοµείων για έγκυρη και

άµεση πληροφόρηση για την οικονοµική

κατάσταση των µονάδων που διοικούν. Η 

υποβολή εκθέσεων προς τις διοικήσεις σε 

µηνιαία βάση µε την αξιολόγηση της οικο-

νοµικής πορείας του νοσοκοµείου είναι µια

καλή λύση, που ανταποκρίνεται στις πραγ-

µατικές ανάγκες πληροφόρησής τους. Ε-

πίσης, πιστεύω ότι οι διοικήσεις των νοσο-

κοµείων, µεσούσης της κρίσης, θα πρέπει 

να λάβουν πρωτοβουλίες αξιοποίησης έ-

στω κάποιων από τα παραπάνω εργαλεία. 

Μπορούµε, για παράδειγµα, σε συνεργασία

µαζί τους να συντάξουµε προϋπολογισµούς

ανά ιατρικό τµήµα και να παρακολουθού-

µε την υλοποίησή τους. Είµαι σίγουρος ό-

τι από τη διαδικασία αυτή θα εξοικονοµη-

θούν πόροι, οι οποίοι µπορούν να διατεθούν

για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών 

των τµηµάτων.

Ο κύριος τοµέας δραστηριότητας της

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΑΕ είναι λοιπόν το

outsourcing. Ποιες άλλες υπηρεσίες

αναλαµβάνετε;

Οι υπηρεσίες συµβούλου για την επιλογή

και εγκατάσταση κατάλληλης µηχανογρα-

φικής υποδοµής, η εκπόνηση στρατηγικών

και επιχειρησιακών σχεδίων, η παροχή υ-

πηρεσιών τεχνικού συµβούλου έργων ΕΣΠΑ,

η εφαρµογή των Διεθνών Προτύπων Χρη-

µατοοικονοµικής Αναφοράς, η κατάρτιση 

τµηµατικών προϋπολογισµών, ο έλεγχος

παραστατικών και η εκκαθάριση λογα-

ριασµών του ΕΟΠΥΥ κ.λπ. αποτελούν τους 

λοιπούς άξονες της επαγγελµατικής δρα-

στηριότητας της εταιρείας µας.

Βλέπετε µέλλον στο outsourcing στην

Υγεία, και ιδιαίτερα στις δηµόσιες µο-

νάδες, στη χώρα µας και ποιο µπορεί

να είναι αυτό;

Τα δηµόσια νοσοκοµεία, σήµερα, πρέπει

µε κάθε προσπάθεια να σταθούν όρθια, για

να παρέχουν τις πολύτιµες υπηρεσίες τους 

στους πολίτες της χώρας µας όταν αυτοί τις 

έχουν ανάγκη. Οι συνέργειες µεταξύ αυτών

και του ιδιωτικού τοµέα, ειδικά στην εγκα-

τάσταση σύγχρονων λογιστικών-ελεγκτικών

µηχανισµών, µε σκοπό την εξοικονόµηση 

πόρων και τον περιορισµό της σπατάλης του

δηµόσιου χρήµατος, θα επιφέρουν άµεσα 

αποτελέσµατα στη βελτίωση της αποδοτι-

κότητάς τους. Ως εκ τούτου, θα πρέπει α-

φενός να είναι στη στόχευση της Πολιτείας 

και αφετέρου η παρατηρούµενη έλλειψη

κουλτούρας outsourcing να µην αποτελεί 

εµπόδιο στις συνέργειες αυτές. Η µεταφορά

τεχνογνωσίας σε τοµείς όπως η λογιστική

διαχείριση, η λειτουργία της εφοδιαστικής 

αλυσίδας, η τήρηση ενιαίων διαδικασιών, ο

εσωτερικός έλεγχος κ.λπ., µακροπρόθεσµα

ενισχύει την παραγωγικότητα και αποτελεί 

χρήσιµο εργαλείο για την ανάπτυξη νέων 

δυνατοτήτων στα δηµόσια νοσοκοµεία της 

χώρας µας.•••

� Who is Who
Η KAINOTOMIA Οικονοµοτεχνι-

κοί Σύµβουλοι ΑΕ είναι εταιρεία 

παροχής εξειδικευµένων οικονο-

µοτεχνικών υπηρεσιών, συµβου-

λών και λύσεων και δραστηριο-

ποιείται σε Δηµόσιες Μονάδες

Υγείας, Νοµικά Πρόσωπα Δη-

µοσίου Δικαίου και λοιπά Νοµι-

κά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου. 

Η εταιρεία διαθέτει Πιστοποίηση 

Συστήµατος Διαχείρισης Ποιότη-

τας σύµφωνα µε το διεθνές πρό-

τυπο EN ISO 9001:2008 και Πι-

στοποίηση Διαχείρισης Ασφάλειας

των Πληροφοριών σύµφωνα µε 

το εξαιρετικά απαιτητικό πρότυ-

πο ISO 27001:2005. 

Το 2013 εντάχθηκε στον κατά-

λογο των ιδιωτικών ελεγκτικών ε-

ταιρειών του ΕΟΠΥΥ, ως ένωση 

εταιρειών µε την Grant Thornton

AE, συµµετέχοντας στη διεκπεραί-

ωση του ελέγχου παραστατικών 

και της εκκαθάρισης των λογαρια-

σµών του έτους 2013 του ΕΟΠΥΥ

και των συµβεβληµένων µε αυ-

τόν παρόχων υπηρεσιών υγείας. 

Την τρέχουσα περίοδο, η εται-

ρεία υλοποιεί έργα εγκατάστασης

εφαρµογής της Αναλυτικής Λογι-

στικής στις ΔΜΥ της χώρας, που 

είναι ένας από τους επιδιωκόµε-

νους στόχους, απόλυτης προτε-

ραιότητας και ιδιαίτερης σηµασί-

ας του ΥΥΚΑ. Έχει σχεδιάσει και 

αναπτύξει σύστηµα κοστολόγη-

σης των ΚΕΝ-DRGs. Ολοκλήρω-

σε επίσης την καινοτόµο εφαρµο-

γή “Inn_Balance” για την κάλυψη

των διαδικασιών µηνιαίας οριστι-

κοποίησης των οικονοµικών συ-

ναλλαγών καθώς και των διαδι-

κασιών µερισµού του κόστους

για τις ανάγκες λειτουργίας της

Αναλυτικής Λογιστικής στις ΔΜΥ.

Κυριότεροι πελάτες της είναι οι

µεγαλύτερες Δηµόσιες Μονάδες 

Υγείας της χώρας, όπως ο Ευαγ-

γελισµός, το Πανεπιστηµιακό Η-

ρακλείου, το Ιπποκράτειο Αθη-

νών, το Σισµανόγλειο, το Τζάνειο,

το Θριάσιο, το Μεταξά, το Ογκο-

λογικό Αγίων Αναργύρων κ.λπ.


