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H εκπαίδευση 
αναβαθμίζει 
τον ασφαλιστή

Α. ΣΑΡΡΗΓΕΩΡΓΊΟΥ 

ΟΜΊΛΟΣ AXA

+υγείαΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ Η ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ CLAWBACK

Μια νέα γενιά προβληµατικών επιχειρήσεων δηµιουργεί η πολιτική φαρµάκου της τελευταίας δεκαετίας. Αυτό επεσήµανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας 

Ένωσης Φαρµακοβιοµηχανίας (ΠΕΦ) Θεόδωρος Τρύφων σε συνέντευξη τύπου µε αφορµή την κατάθεση στη διακοµµατική επιτροπή για το φάρµακο, 

των προτάσεων της ελληνικής παραγωγικής φαρµακοβιοµηχανίας

Σελίδες 24-25

ΙΟΒΕ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σ
ηµαντική αύξηση καταγράφει ο δείκτης υπηρεσιών υγείας την 

τελευταία επταετία, σύµφωνα µε µελέτη του ΙΟΒΕ για τους δεί-

κτες κόστους αποζηµίωσης, µακροχρόνιων ασφαλιστικών 

νοσοκοµειακών προγραµµάτων.

 Πολύ χρήσιµο εργαλείο  για την ασφαλιστική αγορά υγείας χα-

ρακτήρισε τους δείκτες  ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ και διευθύνων σύµ-

βουλος της Eurolife ERB Ασφαλιστικής κ. Αλέξανδρος Σαρρηγε-

ωργίου κατά την παρουσίαση .Όπως είπε  στοχεύουν στον απολο-

γιστικό υπολογισµό και την παρακολούθηση του κόστους των απο-

ζηµιώσεων των µακροχρόνιων ασφαλιστικών νοσοκοµειακών 

προγραµµάτων σε επίπεδο ασφαλιστικής αγοράς. Οι δείκτες αυτοί 

θα προσφέρουν χρήσιµη πληροφόρηση για την ετήσια πορεία του 

κόστους των αποζηµιώσεων της συγκεκριµένης κατηγορίας προ-

γραµµάτων, ενώ ο τρόπος που θα χρησιµοποιηθεί το εργαλείο αυ-

τό από κάθε ασφαλιστική επιχείρηση θα εξαρτηθεί από διάφορους 

παράγοντες, όπως η σύνθεση του χαρτοφυλακίου της, τα χαρακτη-

ριστικά του κάθε προγράµµατός της, τα αποτελέσµατα αυτού κ.

λπ,πρόσθεσε ο πρόεδρος της ΕΑΕΕ. Σε κάθε περίπτωση, όµως, το 

εργαλείο αυτό θα ενισχύσει τη διαφάνεια στην ασφαλιστική αγορά 

υγείας, ένα τοµέα ιδιαίτερα ευαίσθητο που βρίσκεται ψηλά στις α-

σφαλιστικές επιλογές των πολιτών, τόνισε ο κ. Σαρρηγεωργίου. 

Σηµειώνεται ότι τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από 14 ασφαλιστικές 

εταιρίες, οι οποίες καλύπτουν σχεδόν το σύνολο της αγοράς νοσο-

Αναλυτική παρουσίαση στις σελίδες  18-23

Θα ενισχυθεί 

η διαφάνεια

στην ασφαλιστική 

αγορά υγείας

ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑ

Δύο νέες  ιατρικές 

καινοτομίες  

ΙΑΣΩ

Αναπτυσσόμενη επιχείρηση 

υγείας στην Ελλάδα

Ευρωκλινική Αθηνών

Εξειδικευμένες

επεμβάσεις εγκεφάλου

Interamerican 

Η διαφοροποίηση

με το «bewell» 
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Toυ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΙΤΣΙΟΥ 

Στο ….σφυρί άρχισαν να βγάζουν δάνεια προ-
βληµατικών, εδώ και χρόνια, επιχειρήσεων 
οι τράπεζες επιδιώκοντας αφενός να «ξε-

φορτωθούν» τις µη εξυπηρετούµενες απαιτή-
σεις τους, αφετέρου να πιέσουν τους βασικούς 
µετόχους των εταιρειών να αποδεχθούν λύσεις 
που ως τώρα απορρίπτουν. 

Η αλλαγή τακτικής είναι, ήδη, ορατή καθώς 
βρίσκονται σε εξέλιξη τέσσερις διαγωνισµοί για 
την πώληση δανειακών απαιτήσεων της 
Eurobank, που αφορούν τις Σαρακάκης, Χαλυ-
βουργία Ελλάδος, Ολύµπιον Θεραπευτήριο και 
Μαρίνες Ρόδου. Πρόκειται για οµίλους, που κρί-
νεται ότι µπορούν να αναζωογονηθούν, εφόσον 
κεφαλαιοποιηθεί µέρος του υψηλού σήµερα δα-
νεισµού τους. 

Οι κινήσεις της Eurobank σχολιάζονται θετικά 
από την αγορά, που θεωρεί ότι κάποιος έπρεπε 
να ανοίξει το δρόµο για να τελειώσει το ιδιότυπο 
καθεστώς προστασίας µεγαλοεπιχειρηµατιών, 
που επί χρόνια απορρίπτουν λύσεις για τη σωτη-
ρία των εταιρειών τους. «Συµπεριφέρονται λες 
και έχουν προστασία του νόµου Κατσέλη και για 
να τελειώσει αυτή η νοοτροπία απαιτούνται πρά-

Praxia Bank Έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις
σελ.

20-21

H  τράπεζα τρέχει µέσα στη φετινή χρονιά την απαραίτητη προεργασία, ώστε να αναθεωρηθεί σε βάθος το υφιστάµενο 
λειτουργικό της µοντέλο και να µετατραπεί σε challenger bank, µε έµφαση στη χρηµατοδότηση µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων και στη καταναλωτική πίστη

ΓΙΑΤΙ ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΤΑΚΤΙΚΗ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Στο... σφυρί
δάνεια επιχειρήσεων 

Συνέχεια στη σελ. 22

►Εφόσον τα πωλητήρια 

προχωρήσουν, 

οι επιχειρηματίες 

θα βρεθούν, έχοντας 

απέναντί τους, ως πιστωτές, 

funds, που θα επιδιώξουν 

να ανακτήσουν γρήγορα 

τα χρήματα τους

Να μεταφέρουμε το 
μήνυμα της ασφάλισης 
365 μέρες τον χρόνο

Ισχυρή 
αύξηση 
εσόδων

Πρόταση για αξιοπρεπείς συντάξεις

Όσο αναπτύσσεται η ασφαλιστική συνείδηση, 
τόσο η αγορά θα γίνεται πιο δυνατή και θα στέ-
κεται δίπλα στην ελληνική κοινωνία, τονίζει ο 
πρόεδρος της ΕΑΕΕ με αφορμή την Ημέρα 
Ασφάλισης                    | Σελίδα 4

Δυναμική ανά-
πτυξη  σε υγεία, 
προστασία και  
ασφαλίσεις εμπο-
ρικών κινδύνων, 
τονίζει ο  κ. Gérald 
Harlin  | Σελίδα 10

Η εκπαίδευση των ασφαλιστικών συμβού-
λων είναι κρίσιμη, τόσο για τους ίδιους όσο 
και για την κερδοφορία της επιχείρησης, το-
νίζει στο NextDeal o επικεφαλής  Εκπαίδευ-
σης & Ανάπτυξης των Δικτύων Interamerican

| Σελίδες 12-13

Τέσσερα σενάρια για τη βελ-
τίωση του ασφαλιστικού συ-
στήματος με ενίσχυση του 
δεύτερου πυλώνα ασφάλι-
σης  προβλέπει η μελέτη της 
Ένωσης Αναλογιστών Ελλάδος. Το  συνταξιοδοτικό σύστημα, για 
να είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμο και με αξιοπρεπείς παροχές, θα 
πρέπει να είναι ένα σύστημα τριών πυλώνων, τόνισε πρόεδρος της 
Ένωσης κ. Πάνος Δημητρίου  | Σελίδες 8-9

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ ΜΙΛΑ ΣΤΟ NEXTDEAL

ERGO

Ανοιχτός και δημιουργικός 
διάλογος με το δίκτυο 
Συναντήσεις σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη  
και Ηράκλειο Κρήτης        | Σελίδα 14

ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ - ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΥΠΡΟΥ ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟ  ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ  ΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ 

Στη Λάρνακα της Κύπρου πραγµατοποιήθηκε το δεύτερο διαδραστικό συνέδριο της Υδρογείου Ασφαλιστικής και της Υδρογείου Ασφαλιστικής Κύπρου, µία 

σύµπραξη των δύο εταιρειών αφιερωµένη στη νέα γενιά ασφαλιστών και τα θέµατα που διαµορφώνουν το αύριο της ασφαλιστικής βιοµηχανίας.To συνέδριο 

έφερε κοντά κορυφαίους ασφαλιστικούς διαµεσολαβητές από τις αγορές της Ελλάδας και της Κύπρου επιτυγχάνοντας, µέσα από µία συµµετοχική διαδικασία, να 

αποτελέσει το βήµα των δικών τους  απόψεων πάνω σε επίκαιρα ασφαλιστικά ζητήµατα

Σελ. 36-37

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 2018

Κ αλύτερη εικόνα παρουσιάζουν τα κυπριακά νοικοκυριά 

το 2018 σε σχέση µε το 2017, σύµφωνα µε έρευνα του 

Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου σε συνεργασία µε 

την Εταιρεία Ερευνών Cypronetwork, στο πλαίσιο του 14ου 

ασφαλιστικού συνεδρίου που πραγµατοποιήθηκε στο Συνε-

δριακό Κέντρο Φιλοξενία στη Λευκωσία.
Το «Ασφαλιστικό Συνέδριο 2018» διοργανώθηκε από το 

Ασφαλιστικό Ινστιτούτο Κύπρου και είχε θέµα "Μπροστά στις 

Προκλήσεις: Ανεβάζουµε το Επίπεδο!" Ο τίτλος του συνεδρί-

ου µας επιβεβαιώνει το µήνυµα ότι µπροστά στις προκλή-

σεις, ανεβάζουµε επίπεδο, και θα πρέπει να συνεχίσουµε να 

επιδεικνύουµε επαγγελµατικό χαρακτήρα, προσαρµοστικό-

τητα, ανθεκτικότητα και να συνεχίσουµε να παράγουµε γνώ-

ση και κατάρτιση στον τοµέα των ασφαλίσεων" ανέφερε, 

µεταξύ άλλων στο µήνυµα του ο πρόεδρος του διοικητικού 

συµβουλίου του Ινστιτούτου, Μανώλης Ιωαννίδης.

Το παρών στο συνέδριο έδωσε και το NEXTDEAL µε τον 

Κωστή Σπύρου, για να σας µεταφέρει τους προβληµατι-

σµούς και τις εξελίξεις της κυπριακής ασφαλιστικής αγοράς.

Στο φετινό συνέδριο συζητήθηκαν τα εξής θέµατα:Συνέχεια στις σελίδες 34-36

Κύπρου &
ΣΕΛΙ∆ΕΣ

Αυξάνονταιοι ενδιαφερόµενοι για ασφαλιστήρια συµβόλαια υγείας

Ο πρόεδρος του Συνδέσµου Ασφαλιστικών Εταιρειών Κύπρου κ.  Ανδρέας Στυλιανού
Η Έφορος Ασφαλίσεων  κ. Βικτώρια Νάταρ Ο πρόεδρος του Ασφαλιστικού Ινστιτούτου Κύπρου κ. Μανώλης Ιωαννίδης

Η κ. Νάντια Σταυρογιάννη πρόεδρος Ελληνικού Ινστιτούτου Ασφαλιστικών Σπουδών

Του απεσταλµένου µας στην  ΚύπροΚΩΣΤΗ ΣΠΥΡΟΥ

Του ΛΆΜΠΡΟΥ ΚΆΡΆΓΕΏΡΓΟΥ

Διαβεβαιώσεις ότι η Affidea θα έχει πρωτα-
γωνιστικό ρόλο στον τομέα της υγείας, παρέ-
χει σε αποκλειστική συνέντευξή του στο 

NextDeal  και τον Λάμπρο Καραγεώργο, ο κ. Θεόδω-
ρος Καρούτζος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της Affidea Ελλάδος. «Εγγυώμαι υπεύθυνα ότι 
η Affidea θα  συνεχίσει να επενδύει σταθερά και 
δυναμικά στην ανάπτυξη, διατηρώντας την ηγετική 

της θέση και ανεβάζοντας τον πήχη των υπηρεσιών 
της ιδιωτικής υγείας ακόμα πιο ψηλά», τονίζει χα-
ρακτηριστικά ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της Affidea Ελλάδος. 

| Συνέχεια στη σελίδες 2-3

Δέσμευση 
ποιότητας 

από την 
Affidea

Σχεδιάζει εξαγορές 
και επενδύσεις

Δείκτες κόστους υγείας ΙΟΒΕ

Στο... σφυρί δάνεια επιχειρήσεων

Ασφαλιστικό συνέδριο Κύπρου

Πολύ χρήσιμο εργαλείο  για την ασφαλιστική αγορά υγείας χαρακτήρισε τους δείκτες  ο κ. Αλέξανδρος 
Σαρρηγεωργίου                      | Σελίδες 15, 18-23

Τα πρώτα τέσσερα πωλητήρια και ποιες επιχειρήσεις έπονται. Γιατί αλλάζουν τακτική οι τράπεζες 
 | Σελίδες 19, 22

Διοργανώθηκε από το Ασφαλιστικό Ινστιτούτο με θέμα «Μπροστά στις Προκλήσεις: Ανεβάζουμε το 
Επίπεδο»                                        | Σελίδες 33-36

ΥΓΕΊΑ

BANKING

ΚΥΠΡΟΣ

ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΛΟΓΊΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΊΑΝΝΗΣ ΓΊΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
EUROPEAN 

INSURANCE
Έσοδα από 

ασφάλιστρα που 
ξεπέρασαν τα 1,2 

τρισ. ευρώ  
κατέγραψαν οι 
ευρωπαϊκές 
ασφαλιστικές 

εταιρείες  
| Σελίδα 29
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ροποιεί τη θέση της Affidea στην αγορά υπηρεσι-
ών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και ενδυναμώνει 
ακόμη περισσότερο το υφιστάμενο δίκτυό της. 
Παράλληλα, διευκολύνει τους ασθενείς και τους 
ασφαλισμένους των ασφαλιστικών εταιρειών, 
καθώς αποκτούν ακόμη ευκολότερη πρόσβαση 
σε υπηρεσίες πρόληψης και διάγνωσης που πλη-
ρούν τα υψηλότερα πρότυπα και διαδικασίες α-
σφάλειας. Με στρατηγικές κινήσεις και συνεργα-
σίες υψηλού κύρους, κάνουμε σαφή τη δέσμευσή 
μας για παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλών προ-
διαγραφών και την αναπτυξιακή μας προοπτική. 
Μιλώντας για την Affidea, εγγυώμαι υπεύθυνα 
ότι θα συνεχίσει να επενδύει σταθερά και δυνα-
μικά στην ανάπτυξη, διατηρώντας την ηγετική της 
θέση και ανεβάζοντας τον πήχυ των υπηρεσιών 
ιδιωτικής υγείας ακόμα πιο ψηλά. 

 Η ιατρική τεχνολογία έχει κάνει ευκολότερη τη ζωή των 
ασθενών. Ποιες είναι οι πρακτικές που υιοθετείτε στην 
Affidea για την ασφάλεια των ασθενών και ποιο είναι το 
πλάνο ανάπτυξης της εταιρείας στον τομέα για την 
επόμενη τριετία;

Με δεδομένη τη δέσμευσή μας να πρωτοπο-
ρούμε στις εξελίξεις της σύγχρονης Ιατρικής, 

συνεχίζουμε να επενδύουμε σε τεχνολογία αιχ-
μής, να προσελκύουμε κορυφαίο, έμψυχο ιατρι-
κό και νοσηλευτικό δυναμικό, έχοντας πάντα στο 
επίκεντρο τον άνθρωπο. Δίνουμε μεγάλη έμφαση 
στην ποιότητα, επενδύουμε στον πλέον σύγχρονο 
εξοπλισμό, στις καινοτόμες πρακτικές, με σκοπό 
να προσφέρουμε ακόμα πιο καινοτόμες και ολο-
κληρωμένες ιατρικές υπηρεσίες, με γνώμονα 
την ασφάλεια των εξεταζόμενων. Αξίζει να ανα-
φέρω ότι τα διαγνωστικά μας κέντρα εφαρμό-
ζουν το πρόγραμμα Dose Excellence, χρησιμο-
ποιώντας τη χαμηλότερη δυνατή δόση ακτινοβο-
λίας για την παραγωγή άρτιων διαγνωστικά ει-
κόνων και περιλαμβάνονται στη λίστα των καλύ-
τερων της Ευρώπης από πλευράς ακτινοπροστα-
σίας. Σε διεθνές επίπεδο εφαρμόζουμε το πρω-
τοποριακό MR Excellence Programme κατά τη 
διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας για βέλτιστα 
αποτελέσματα αναφορικά με το χρόνο εξέτασης 
και την ποιότητα της εικόνας. Η ανώδυνη αιμολη-
ψία είναι μια ακόμη μέθοδος που κατ’ αποκλει-
στικότητα έχουμε υιοθετήσει. Όλα τα παραπάνω 
αποτελούν δεσμεύσεις ποιότητας για την Affidea. 
Και αυτή η προσπάθεια επιβραβεύεται και από 
τον κόσμο που μας εμπιστεύεται, αλλά και από το 
περιβάλλον που γνωρίζει τι σημαίνουν αυτά. 

 Επιπλέον διαθέτετε ένα σύγχρονο σύστημα 
τηλεϊατρικής. Οι ασφαλισμένοι πώς μπορούν να 
χρησιμοποιήσουν το σύστημα και σε ποιες υπηρεσίες 
έχουν πρόσβαση;

Έχοντας ως αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητά 
μας οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας να είναι 
εφάμιλλες της υψηλότερης παγκοσμίως ποιότη-
τας, έχουμε προχωρήσει σε σημαντικές επενδύ-
σεις. Στο πλαίσιο αυτό, είμαστε ιδιαίτερα υπερή-
φανοι που διαθέτουμε το πλέον σύγχρονο σύστη-
μα τηλεϊατρικής στην Ελλάδα, διευκολύνοντας 
την παροχή ιατρικών υπηρεσιών ακόμα και σε 
περιπτώσεις όπου παρεμβάλλεται απόσταση με-
ταξύ ασθενούς, ιατρού και άλλων εξειδικευμέ-
νων πληροφοριών και γνώσεων. Επιτυγχάνεται 
με αυτόν τον τρόπο η απρόσκοπτη πρόσβαση των 
ασθενών στην έγκυρη διάγνωση και στην καλύ-
τερη περίθαλψη από τους κορυφαίους στο είδος 
τους ιατρούς, γεγονός που αποτελεί προστιθέμε-
νη αξία για τον εξεταζόμενο. Αναβαθμίζονται έτσι 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας σε επίπεδο 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και η δυνατότητα 
παροχής εξειδικευμένων ιατρικών συμβουλών 
από ειδικούς ακόμη και του εξωτερικού, που δι-
αφορετικά δεν θα ήταν προσιτοί.

 Από το 2017 συνεργάζεσθε με την ΕΘΝΙΚΗ 
Ασφαλιστική. Πρακτικά για τον ασφαλισμένο της Εθνικής 
Ασφαλιστικής τι σημαίνει αυτή η συνεργασία; Έχετε 
συνάψει ανάλογες συνεργασίες και με άλλες 
ασφαλιστικές εταιρείες;

Στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια παρατηρεί-
ται μια στροφή προς την ιδιωτική ασφάλιση, τόσο 
για την κάλυψη της πρωτοβάθμιας όσο και της 
δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Οι βασικοί παρά-
γοντες που παίζουν τον κυριότερο ρόλο στην επι-
λογή του ασφαλιστήριου προγράμματος είναι η 
σχέση παροχών που προσφέρει το ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο σε συνάρτηση με το κόστος. Οι πελά-
τες, λοιπόν, ζητούν προϊόντα υγείας υψηλών 
προδιαγραφών σε ανταγωνιστικές τιμές. Με ο-
δηγό τις ανάγκες των ασφαλισμένων, η Affidea 
προσφέρει σειρά καινοτόμων προϊόντων υγείας, 
παρέχοντας πάντα υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
σε ανταγωνιστικές τιμές. Στόχος μας είναι οι α-
σφαλισμένοι της Εθνικής Ασφαλιστικής, αλλά 

και όλων των ασφαλιστικών εταιρειών να αι-
σθάνονται πάντα τη σιγουριά και την ποιοτική 
κάλυψη που μπορεί να προσφέρει o μεγαλύτερος 
φορέας παροχής Εξωνοσοκομειακής Περίθαλ-
ψης στην Ευρώπη, όπως είναι η Affidea. 

Στην αδιαμφισβήτητη παροχή υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσιών υγείας που προσφέρουμε στον 
εξεταζόμενο, για τις οποίες μάλιστα τα διαγνω-
στικά εργαστήρια της Affidea ήδη προσμετρούν 
σημαντικές διεθνείς αναγνωρίσεις, πιστεύω α-
κράδαντα ότι η ανθρωποκεντρική προσέγγιση α-
ποτελεί εχέγγυο για την ψήφο εμπιστοσύνης 
στην Affidea. 

Ο Όμιλος βασίζεται όχι μόνον στην τεχνολογία 
αιχμής και στην καινοτομία, αλλά και στη συνέ-
πεια και την υπευθυνότητα, στην οικοδόμηση 
σχέσεων εμπιστοσύνης με διάρκεια στο χρόνο, 
στην άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες των ασθε-
νών και των συνεργατών μας. Το γεγονός ότι τα 
διαγνωστικά μας κέντρα διαθέτουν ένα ειδικό 
τμήμα υποδοχής και εξυπηρέτησης αποκλειστικά 
για τους ασφαλισμένους των ασφαλιστικών ε-
ταιρειών έχει συμβάλει τα μέγιστα στην ταχύτερη 
και αρτιότερη εξυπηρέτηση. Και με ιδιαίτερη χα-
ρά διαπιστώνουμε καθημερινά ότι οι ασφαλισμέ-
νοι που κάνουν χρήση των υπηρεσιών μας είναι 
απόλυτα ικανοποιημένοι, τόσο από την εξυπηρέ-
τηση όσο και από το προσωπικό και τις υπηρεσίες 
μας σύμφωνα με τα μετρήσιμα αποτελέσματα 
που προκύπτουν από την έρευνα που διεξάγουμε 
πανελλαδικά.

Η συνεργασία μας με τις ασφαλιστικές εταιρεί-
ες έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια. Συνερ-
γαζόμαστε με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες 
και της Ελλάδος και του εξωτερικού, καθώς 
πολλοί Έλληνες, αλλά και ξένοι που έρχονται 
στην Ελλάδα ή μένουν και δουλεύουν στη χώρα 
μας, είναι ασφαλισμένοι σε εταιρείες του εξωτε-
ρικού. Στόχος μας είναι η επέκταση της συνεργα-
σίας με κορυφαίες ελληνικές και ξένες εταιρείες 
από το χώρο της ασφάλισης. Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση έχουμε δημιουργήσει καινοτόμα και 
οικονομικά ασφαλιστικά προϊόντα αποκλειστι-
κής κάλυψης, ώστε ολοένα και περισσότεροι α-

σφαλισμένοι να έχουν πρόσβαση στις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες του Ομίλου. 

 Γενικότερα πώς σχολιάζετε το γεγονός ότι ένα μεγάλο 
μέρος των δαπανών υγείας είναι «ιδιωτικές» και 
μάλιστα εκτός οποιουδήποτε συστήματος ασφάλισης 
(ιδιωτικής ή κοινωνικής, επαγγελματικής κ.λπ.), 
κατευθείαν από την τσέπη του ασθενούς;

Σε καμία περίπτωση δεν ανταγωνιζόμαστε τον 
δημόσιο τομέα υγείας. Θα έλεγα ότι συμπορευό-
μαστε. Αδιαμφισβήτητα ένας κεντρικός, στρατηγι-
κός σχεδιασμός θα μπορούσε να αποφέρει πολλα-
πλά οφέλη, τόσο στην οικονομία όσο και στους 
ανθρώπους που έχουν ανάγκη πρόσβασης στο 
σύστημα υγείας. Εδώ και 13 χρόνια, ο Όμιλος έχει 
ως βασικό του στόχο οι άνθρωποι που τον εμπι-
στεύονται, να αισθάνονται την απαραίτητη σιγου-
ριά, όσο απρόβλεπτο κι αν είναι το περιβάλλον 
γύρω τους. Είναι γνωστό πως η οικονομική συ-
γκυρία που βιώνει η χώρα μας τα τελευταία χρό-
νια, έχει φέρει αλλαγές στις προτεραιότητες, στις 
συνήθειες και στις ανάγκες του σύγχρονου αν-
θρώπου ως προς την κάλυψη των αναγκών του 
για πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και νοσηλεία. 

 Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον κλάδο υπηρεσιών 
υγείας. Η Affidea συμμετέχει σε αυτό το «παιχνίδι;»

Η Affidea σήμερα είναι ο κορυφαίος πάροχος 
Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης στην Ευρώπη, 
με παρουσία και δραστηριότητα σε 16 χώρες και 
245 ιδιόκτητες ιατρικές μονάδες. Μέσω λοιπόν 
ενός τόσο διευρυμένου και άρτια οργανωμένου 
δικτύου, ο Όμιλος είναι σε θέση να παράσχει την 
καλύτερη εξυπηρέτηση, αλλά και ποιοτικότερη 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα. Και θα κάνουμε οτιδή-
ποτε είναι δυνατόν για να παραμείνουμε στην 
πρωτοπορία των εξελίξεων, είτε αυτό σημαίνει 
νέες εξαγορές και επενδύσεις είτε νέες θέσεις 
εργασίας, προκειμένου να προσφέρουμε υψηλής 
ποιοτικής στάθμης υπηρεσίες υγείας για όλους. 
Ο χώρος πλέον, όπως σε όλους τους κλάδους, 
συγκεντρώνεται. Εκτιμώ ότι θα υπάρξει περαιτέ-
ρω συγκέντρωση στον ιδιωτικό τομέα παροχής 
υπηρεσιών υγείας, με την Affidea να παίζει πρω-
ταγωνιστικό ρόλο.

Συνέντευξη  | |  Συνέντευξη

Περιγράψτε μας την πορεία της Affidea 
στην Ελλάδα και ποια είναι τα στοιχεία 
που τη διαφοροποιούν στο χώρο της 
πρωτοβάθμιας περίθαλψης έναντι του 
ανταγωνισμού.

H Affidea ξεκίνησε τη λειτουργία 
της ως Ευρωιατρική και τη δραστη-
ριότητά της στην αγορά των διαγνω-
στικών εργαστηρίων απεικόνισης 
και βιοπαθολογίας, με στόχο την 
παροχή ολοκληρωμένων πρωτο-
βάθμιων υπηρεσιών υγείας υψηλής 
ποιότητας για όλους. Με δεκατρία 

χρόνια παρουσίας στην Ελλάδα, η 
ελληνική θυγατρική της Affidea έχει 
αποκτήσει ήδη τη δική της δυναμική 
και εξελίσσεται ανοδικά στο χώρο 
της πρωτοβάθμιας υγείας. Τα κέ-
ντρα της είναι πιστοποιημένα κατά 
το διεθνές πρότυπο ISO 9001 και τα 
βιοπαθολογικά της εργαστήρια είναι 
διαπιστευμένα από το Εθνικό Σύ-
στημα Διαπίστευσης κατά το ISO 
15189. 

Αξιοπιστία, καινοτομία, ανθρωπιά 

είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που 
κάνουν την Affidea να ξεχωρίζει και 
να δημιουργεί διαχρονικές σχέσεις 
εμπιστοσύνης με τους πελάτες της 
που την επιλέγουν για τις εξετάσεις 
τους. Αφουγκράζεται τις ανάγκες 
των ασφαλισμένων, των ιδιωτών 
και της αγοράς, προκειμένου να εξε-
λίσσει συνεχώς τις υπηρεσίες της, 
έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε σύγ-
χρονη ανάγκη για τη φροντίδα της 
υγείας. Είναι αποδεδειγμένο εξάλ-

λου από τη διεθνή εμπειρία ότι η 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα αποτελεί τη 
μόνη εγγύηση για ποιοτικότερη ια-
τρική φροντίδα και ορθολογική χρή-
ση διαγνωστικών εξετάσεων. 

 Εξαγοράσατε τις δύο μονάδες 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας του 
θεραπευτηρίου ΥΓΕΙΑ, σε Περιστέρι και 
Aθήνα, ενισχύοντας τη θέση σας στην 
αγορά. Υπάρχει στους σχεδιασμούς άμεσα 
άλλη τέτοιου είδους κίνηση; 

Πράγματι, η εξαγορά αυτή ισχυ-
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Δέσμευση ποιότητας 
από την Affidea

Ο κ. Θεόδωρος 
Καρούτζος γνωστοποιεί 
ότι  υπάρχει συνεργασία 
με όλες τις  
ασφαλιστικές εταιρείες 
και της Ελλάδος καθώς  
και του εξωτερικού, με 
στόχευση την επέκταση 
της συνεργασίας με 
κορυφαίες ελληνικές 
και ξένες εταιρείες από 
τον χώρο της 
ασφάλισης. Ερωτηθείς 
σχετικά, τονίζει ότι  « θα 
κάνουμε οτιδήποτε 
είναι δυνατόν για να 
παραμείνουμε στην 
πρωτοπορία των 
εξελίξεων, είτε αυτό 
σημαίνει νέες εξαγορές 
και επενδύσεις, είτε 
νέες θέσεις εργασίας, 
προκειμένου να 
προσφέρουμε υψηλής 
ποιοτικής στάθμης 
υπηρεσίες υγείας για 
όλους».

Σχεδιάζει  εξαγορές και επενδύσεις

H Affidea αφουγκράζεται τις ανάγκες των ασφαλισμένων,  
των ιδιωτών και της αγοράς, προκειμένου να εξελίσσει  
συνεχώς τις υπηρεσίες της, έτσι ώστε να καλύπτουν κάθε  
σύγχρονη ανάγκη για τη φροντίδα της υγείας

Ποιος είναι 
ο  Θεόδωρος Καρούτζος

Ο Θεόδωρος Καρούτζος γεννήθηκε 
πριν 45 χρόνια στην Καλαμάτα και είναι 
κάτοχος Μεταπτυχιακού τίτλου MBA με 
ειδίκευση στο Healthmanagement. Στο 
χώρο της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας ει-
σήλθε το 1998 και πολύ γρήγορα ανήλθε 
σε στελεχιακές θέσεις ευθύνης σε μεγά-
λες εταιρείες του χώρου. Το 2006 ξεκί-
νησε ως γενικός διευθυντής της Affidea 
στην Ελλάδα και από τον Μάρτιο του 
2012 ανέλαβε ως πρόεδρος και διευθύ-
νων σύμβουλος της.Μέλος της Εταιρίας 
Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(Ε.Α.Σ.Ε.), ο Θεόδωρος Καρούτζος είναι 
ένα στέλεχος με διεθνή πολυετή καριέ-
ρα, ένας άνθρωπος που με την πολύτιμη 
εμπειρία και το όραμά του βρίσκεται 
στην πρώτη γραμμή σε όλα τα στάδια ε-
ξέλιξης του ομίλου.


