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Ο Θεόδωρος Καρούτζος, Πρό-
εδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της Affidea Ελλάδος, αναφέρθηκε 
στην πορεία της εταιρείας, επιση-
μαίνοντας: «Η Affidea στην Ελλά-
δα ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, 
ως Ευρωιατρική, με όραμα τη δη-
μιουργία ενός ποιοτικού φορέα πα-
ροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας που θα τιμά τον 
εξεταζόμενο. Από την πρώτη ημέρα 
της λειτουργίας της στηρίχθηκε από 
μια μεγάλη, ισχυρή ομάδα καταξιω-
μένων ιατρών. Κυρίως, όμως, χτί-
στηκε χάρη στην προσπάθεια, την 
προσήλωση και την αφοσίωση των 
ανθρώπων της. Μιας ομάδας, που 
κατάφερε μεγαλώνοντας όχι μόνο 
να διατηρήσει, αλλά και να ενισχύ-
σει την κουλτούρα της ανθρώπινης 
εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου ή 
του ασθενούς. Συνεχίζουμε με τον 
πλέον σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισμό, το κορυφαίο ανθρώπι-
νο δυναμικό και τις βέλτιστες πρα-
κτικές προς όφελος των εξεταζόμε-
νων, αλλά πάντα με την ίδια ευθύ-
νη και προσήλωση». 

Αναφερόμενος στα στοιχεία που 
διαφοροποιούν την Affidea στο χώ-
ρο της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλ-
ψης έναντι του ανταγωνισμού, τόνι-
σε: «Επενδύουμε σε εξοπλισμό τε-
χνολογίας αιχμής, αλλά και σε ια-
τρικό προσωπικό που μας επιτρέ-
πουν να προσφέρουμε νέες, καινο-
τόμες υπηρεσίες, να είμαστε δίπλα σε 
εκείνους που μας έχουν ανάγκη και 
να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο 
την θετική εμπειρία των εξεταζόμε-
νων. Για τον επισκέπτη της Affidea 
η εξέταση στους πρότυπους ιατρι-
κούς χώρους μας είναι άνετη, άμε-
ση και με αξιόπιστα ιατρικά αποτε-
λέσματα. Εγγυόμαστε υπεύθυνα την 
ασφάλεια των ασθενών με την εφαρ-
μογή αυστηρών πρωτοκόλλων στη 
συντήρηση και στον εκσυγχρονισμό 
των μηχανημάτων μας και την υιο-
θέτηση πρακτικών που περιορίζουν 
τη διάρκεια της εξέτασης. Προσφέ-
ρουμε εξατομικευμένη φροντίδα και 
προσωποκεντρική προσέγγιση ανά-
λογα με τις ανάγκες υγείας των εξε-
ταζόμενών μας. Διατηρούμε ένα κα-
θαρό και φιλικό περιβάλλον υψη-
λής αισθητικής που συμβάλλει στη 
μείωση του άγχους και της αγωνίας 

των ασθενών πριν και κατά τη διάρ-
κεια της εξέτασης. Ολα αυτά αποτε-
λούν δεσμεύσεις ποιότητας για την 
Affidea, τόσο ως προς την εξυπη-
ρέτηση όσο και ως προς τις υπηρε-
σίες που παρέχουμε σε όλους τους 
ανθρώπους που μας εμπιστεύονται 
το πολυτιμότερο αγαθό, την υγεία 
τους. Η πρόσφατη βράβευση Επιχει-
ρηματικής Αριστείας στα «Diamonds 
of the Greek Economy» επισφραγί-
ζει τη δέσμευση της Affidea να λει-
τουργεί υπεύθυνα, ανεβάζοντας διαρ-
κώς τον πήχη των υπηρεσιών υγεί-
ας στην Ελλάδα». 

Σχετικά με το εκτεταμένο 
Πανελλαδικό Δίκτυο Διαγνωστι-
κών Εργαστηρίων που ήδη διαθέ-
τει η Affidea στην Ελλάδα, ο κ. Κα-
ρούτζος δήλωσε: «Πιστεύω ακρά-
δαντα ότι Ελλάδα δεν είναι μόνον 

η Αθήνα και το έχουμε αποδείξει 
έμπρακτα με τις επενδύσεις μας σε 
όλη την περιφέρεια. Εχουμε παρου-
σία μέσω ιδιόκτητων διαγνωστι-
κών κέντρων στις μεγαλύτερες σε 
πληθυσμό ελληνικές πόλεις όπως 
τα Χανιά, το Ηράκλειο, την Καλα-
μάτα, την Σπάρτη, την Θεσσαλονί-
κη, την Καβάλα, την Κοζάνη, κάνο-
ντας έτσι πράξη την παροχή ολο-
κληρωμένων υπηρεσιών υγείας για 
όλους. Ηδη και στην Πάτρα, στο 
πλαίσιο της συνεργασίας μας με την 
Εθνική Ασφαλιστική, έχουμε άρι-
στη συνεργασία με την «Φροντίδα 
Υγείας», μια διαγνωστική μονάδα 
που λειτουργεί εδώ και πάρα πολ-
λά χρόνια στο κέντρο της μεγαλύτε-
ρης πόλης της Πελοποννήσου, πα-
ρέχοντας υψηλού επιπέδου ιατρική 
φροντίδα σε πρωτοβάθμιο επίπε-
δο. Η περιφέρεια έχει ανάγκη από 

πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας 
ιατρική φροντίδα κι εμείς θέλουμε 
όχι μόνο να της προσφέρουμε, αλ-
λά και να της διασφαλίσουμε αυτή 
τη δυνατότητα. Και, τέλος, να δώ-
σουμε την αξία που πρέπει στην 
πρόληψη, γιατί όπως δείχνουν τα 
στοιχεία σήμερα, όλα μπορούν να 
αντιμετωπιστούν σοβαρά με πολι-
τικές πρόληψης».

Ο Θεόδωρος Καρούτζος έχει 
συνδέσει το όνομά του με τη δυ-
ναμική και ανοδική εξέλιξη της 
Affidea σε συνδυασμό με την υλο-
ποίηση ενός πολυδιάστατου προ-
γράμματος κοινωνικής προσφο-
ράς με βασική αρχή τον σεβασμό 
στον άνθρωπο. «Θέτουμε στο επί-
κεντρο την κοινωνία για την οποία 
επιστρατεύουμε ένα σύνολο δρά-
σεων που αναδεικνύουν την διαρ-
κή δέσμευσή μας να λειτουργούμε 
ως ένας υπεύθυνος εταιρικός πο-
λίτης. Αγκαλιάζουμε πληθυσμούς 
συνανθρώπων μας και ομάδες παι-
διών με συγκεκριμένα προβλήμα-
τα, στηρίζουμε πρωτοβουλίες που 
εστιάζονται στη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής των ευπαθών κοινω-
νικών ομάδων, ενισχύουμε οικο-
νομικά το έργο φορέων που προ-
άγουν τον αθλητισμό, τον πολιτι-
σμό, την εκπαίδευση, συστηματι-
κά υποστηρίζουμε συνέδρια και 
εκδηλώσεις με στόχο την ενδυ-
νάμωση της πρόληψης στη χώρα 
μας» σημείωσε.

Το απόσταγμα της φιλοσοφί-
ας του και της αποφασιστικότη-
τάς του, που τον οδήγησαν στην 
επιτυχία, το μοιράζεται: «Να βλέ-
πετε πάντα τη φωτεινή πλευρά 
της Ελλάδος μας, να βάζετε στό-
χους, να έχετε την υπομονή να 
δραστηριοποιείστε στην κατάλ-
ληλη στιγμή, να δημιουργείτε χώ-
ρους εργασίας με ανθρώπους που 
θα τους επιλέγετε από τον χαρα-
κτήρα τους και μετά από τις γνώ-
σεις τους. Και σε αυτό το σημείο 
επιμένω, γιατί ήταν πάντα η αρ-
χή μου, να κερδίζετε τους συνερ-
γάτες σας στο επίπεδό τους και 
να βεβαιώνεστε ότι αγαπάνε αυ-
τό που κάνουν, γιατί χωρίς αγά-
πη δεν υπάρχει επιτυχία και γιατί 
επιτυχία είναι οι συνεργάτες σας 
να αισθάνονται ασφαλείς και πα-
ραγωγικοί. Να στοχεύετε διαρκώς 
στην ποιότητα και στην καινοτο-
μία. Θετικό θα είναι η κάθε προ-
σπάθειά σας να κάνει, άμεσα ή έμ-
μεσα, καλό στον μικρό ή μεγάλο 
κοινωνικό χώρο όπου δραστηρι-
οποιείστε. Ετσι μόνο θα απολαύ-
σετε την αναγνώριση, την εκτίμη-
ση, που σας διαβεβαιώνω είναι η 
καλύτερη ανταμοιβή».

΄Ανθρωπος των έργων και 
όχι των λόγων, με διεθνή εμπειρία 
και τεχνογνωσία, ο Θεόδωρος Κα-
ρούτζος πιστεύει στην πατρίδα του 
όσο λίγοι γι’ αυτό και της αφοσιώ-
θηκε: «Εδώ είναι η βάση μας, εδώ 
είναι η χώρα μας, μένουμε και το 
παλεύουμε. Προσπαθούμε να προ-
σαρμοζόμαστε στις νέες καταστάσεις 
που διαμορφώνονται, όποιες κι αν 
είναι αυτές. Να προσφέρουμε πά-
ντοτε τις υπηρεσίες μας με την ποι-
ότητα που έχουμε, για να βοηθού-
με την ελληνική οικονομία και κοι-
νωνία. Εμείς οι Ελληνες και η χώ-
ρα μας αποδεδειγμένα έχουμε τη 
δύναμη να κάνουμε θαύματα, αλ-
λά πρέπει πρώτα αυτό εμείς να το 
πιστέψουμε» σημειώνει χαρακτηρι-
στικά, αναφερόμενος στην τιμητική 
διάκριση που απέσπασε πρόσφατα 
στα «Healthcare Business Awards» 
με Χρυσό βραβείο για την Επενδυ-
τική Δραστηριότητα και την ισχυ-
ρή παρουσία και πορεία που έχει 
διαγράψει η Affidea στην Πρωτο-
βάθμια Υγεία στην Ελλάδα. 

Πριν από 13 χρόνια γεννήθηκε ως Ευρωιατρική, με όραμα τη δημιουργία 
ενός ποιοτικού φορέα παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας που θα τιμά τον εξεταζόμενο. Από την πρώτη ημέρα της 
λειτουργίας της μέχρι σήμερα στηρίζεται από μια μεγάλη, ισχυρή 

ομάδα καταξιωμένων ιατρών. Αλλωστε οι άνθρωποί της που την υπηρετούν με 
προσήλωση και αφοσίωση αποτελούν τον βασικό κορμό της Affidea Ελλάδος. 
Αυτός ο κορμός εργάστηκε με σύστημα και συνέπεια καρποφορώντας έναν 
πρωτοποριακό φορέα παροχής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ενισχύοντας 

παράλληλα την κουλτούρα της ανθρώπινης εξυπηρέτησης του εξεταζόμενου ή 
του ασθενούς. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλός της, Θεόδωρος Καρούτζος,  
μας συστήνει την εταιρεία της οποίας ηγείται, κάνοντας μνεία στην αξιοσημείωτη 
πορεία που αυτή έχει διαγράψει με εκείνον στο τιμόνι. Ο κ. Καρούτζος καταθέτει 
τη ματιά του για τον κρίσιμο χώρο της υγείας που συνεχώς μεταβάλλεται, ενώ 
εστιάζει στις δυναμικές εκείνες που αλλάζουν τον χάρτη της Πρωτοβάθμιας 
Περίθαλψης. Ως κεντρικό ζητούμενο υπογραμμίζει την προαγωγή της υγείας και 
την ενδυνάμωση της πρόληψης σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής των ανθρώπων. 

Θεόδωρός Καρόύτζός: Αλλάζουμε 
τον χάρτη της υγείας στην Ελλάδα

Θεόδωρος Καρούτζος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Affidea Ελλάδος
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