ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΜΑΣ

Management – Marketing
Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηματικότητας
Marketing 3.0. Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο,
2η έκδοση
Χάος, οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων, 2η έκδοση
Ευέλικτη εργασία: νέες μορφές και ποιότητα απασχόλησης, 4η έκδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις. Δοκιμασμένες τεχνικές με αποτελέσματα!
Βρίσκοντας νέα εργασία μετά τα 50
Άσε με ήσυχη! Πώς να κερδίσετε την επαγγελματική ζωή που θέλετε
μετά την απόκτηση των παιδιών σας
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το Εξαιρετικά Αποτελεσματικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Το μικρό ΜΒΑ
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Το αλφαβητάρι του διαπραγματευτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι των οικονομικών
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Οδηγός Ιδεών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Επιτυχημένες Καινοτομίες
Δοκίμια – Μαρτυρίες – Λογοτεχνία
Μίνως Ζομπανάκης. Τραπεζίτης χωρίς σύνορα
Ελένη, 4η έκδοση
Βασίλης Βασιλικός – Νίκος Παπανδρέου. Δυο συγγραφείς – Μία δεκαετία
Πολιτισμός, Επικοινωνία, Παγκοσμιοποίηση
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια
Λευκώματα
Ελλάδα, Λαμπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση (σκληρό εξώφυλλο)
365 Κινήσεις για να σώσουμε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες μου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες μου
(συλλεκτική δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μελίνα. Κυριακή για πάντα
Μεγάλη Βρεταννία. Ένα ξενοδοχείο-σύμβολο
Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
Ευτυχία. Μαθήματα από μια Νέα Επιστήμη
Το θέμα δεν είναι τα λεφτά
Εξαιρετικό NLP
Ψηφιακή Γενιά. Πώς μεταμορφώνει τον κόσμο σας
Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις μιας συνέντευξης
Ο μόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις.
Ο Ακτιβιστής της αλλαγής
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισμένος
100 συνταγές για ένα σώμα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύμα υγιές
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
Μικρό Βιβλίο για τα Τρόφιμα
Μικρό Βιβλίο για το Χρήμα
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Χαιρετισμός
της Αλεξάνδρας Κ. Βοβολίνη,
προέδρου του Ομίλου Economia

Αγαπητοί Φίλοι και Φίλες,
Άλλος ένας φοιτητικός μας Διαγωνισμός, ο 21ος, ολοκληρώθηκε φέτος με μεγάλη συμμετοχή σπουδαστών από 26 τριτοβάθμια εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Το θέμα της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας στον χώρο της Υγείας
ανταποκρίνεται απόλυτα στις ανάγκες της δύσκολης εποχής που βιώνουμε, προσφέροντας την ευκαιρία στους νέους μας να στρέψουν το ενδιαφέρον τους σ’ έναν
τομέα που έχει μεγάλες ανεκμετάλλευτες ακόμη δυνατότητες ανάπτυξης. Επίσης,
τους δίνει την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με δυναμικές ελληνικές επιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται ήδη σε αυτόν. Ειδικά στις μέρες μας, που αρνητικά ή
ανούσια πρότυπα μας κατακλύζουν, ο Διαγωνισμός αναδεικνύει τη φιλοπονία, την
εργατικότητα και τις πρωτοποριακές ιδέες νέων ανθρώπων.
Προτού φτάσω στις καθιερωμένες ευχαριστίες, θα θέλαμε όλοι εδώ στον Όμιλο
Economia να υποσχεθούμε ότι θα συνεχίσουμε τη διοργάνωση αυτή και μετά την
«ενηλικίωσή» της με θέματα της επικαιρότητας, που αφθονούν.
Οι πολυάριθμοι πια Διαγωνισμοί που διεξάγονται με επιτυχία από πολλούς οργανισμούς τα τελευταία χρόνια, αποδεικνύουν τη μεγάλη «δίψα» των νέων να
βρουν δημιουργικές διεξόδους, ιδιαίτερα τα χρόνια της μεγάλης και παρατεταμένης
κρίσης, κρίσης οικονομικής και κρίσης αξιών, που διανύουμε. Ομολογώ ότι αισθανόμαστε μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια που βρήκαμε τόσους άξιους μιμητές
μέσα στις δύο δεκαετίες που πέρασαν.
Φυσικά, ξεφυλλίζοντας τον αναμνηστικό τόμο που κρατάτε στα χέρια σας και
ανατρέχοντας στις προηγούμενες διοργανώσεις μας (σελ. 12-51), η συγκίνησή μας
είναι και αυτή μεγάλη. Αναγνωρίζουμε με ικανοποίηση τη διαρκή συμπαράσταση
που είχαμε από τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και την ηθική στήριξη της ακα7
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δημαϊκής κοινότητας και της πολιτείας από την αρχή του Διαγωνισμού, το1994,
ως και σήμερα.
Ευχαριστούμε λοιπόν όλους τους παράγοντες που μας στήριξαν και εξακολουθούν να μας στηρίζουν, όπως και τους εκατοντάδες νέους που έλαβαν μέρος και
φέτος (με 203 συνολικά ατομικές και ομαδικές εργασίες) σ’ αυτή την ευγενική
άμιλλα ιδεών. Οι βραβευθέντες του Διαγωνισμού, που αποτελούν τον Σύλλογο
Αποφοίτων Νικητών/Economia’s Winners Alumni και σταδιοδρομούν ήδη επαγγελματικά με επιτυχία, αποτελούν για εμάς πηγή αισιοδοξίας για το μέλλον της
χώρας μας.

8
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Οι Προηγούμενοι Διαγωνισμοί

1994-2014
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Χορηγοί
Πανελλήνιων Φοιτητικών Διαγωνισμών
1994-2014
ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΤΗΡ ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ
AΣΦAΛEIAI MINETTA
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΔΙΗΝΕΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.
EΘNIKH AΣΦAΛIΣTIKH
EΘNIKH ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΣΤΙΑ
ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΒΑΝΗ
ΕΛΓΕΚΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΕΕΔΕ)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΛΛΗΝΟΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ POLO
ΕΥΔΑΠ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΓΕΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΤΣΙΜΕΝΤΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΙΟΒΕ
ΜΥΘΟΣ ΖΥΘΟΠΟΪΙΑ
MOTOΔYNAMIKH
ΜΥΛΟΙ ΛΟΥΛΗ
OIKONOMIKO ΠANEΠΙΣTHMIO ΑΘΗΝΩΝ
ΣEΠE
ΣTAYPOΣ ΔHMAΣ
ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΙΤΑΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΦΩΚΑΣ - ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ADIDAS
ΑΙΤ ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY
AIΕSEC
AEGEAN
AEGEAN BULK Co, Inc
ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL AT THE
AMERICAN COLLEGE OF GREECE
ALPHA BANK
ANEK LINES
ATTICA BANK
BALLANTINE’S
BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
BP HELLAS
CHIPITA
COCO-MAT
CRISTIAN DIOR
COMPUTER CENTER A.E.
DBS
EUROBANK EFG
ERNST & YOUNG
ES-EUROSCIENCE
FAMAR
GATEWAY
CLORYBOOK
GOODY’S
HELLAS ON LINE
HELLENIC MOTORMUSEUM - CAPITOL ATHENIAN
HEWLETT PACKARD HELLAS
i-LEARN ACADEMY
INFO-QUEST TECHNOLOGIES

21os 10-51.qxp_Layout 1 5/18/15 17:51 Page 11

INTERAMERICAN ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRACOM ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
INTRALOT
IST - INDEPENDENT STUDIES
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
JADE HELLAS
KRAFT JACOBS SUCHARD
LINGUAPHONE
LION HELLAS A.E.
MEDITERRANEAN COLLEGE
MICROSOFT
MOTOROLA
NEW YORK COLLEGE
PANAFON
PHARMATHEN
PIZZA HUT
QS ATHENS GRAD SCHOOL TOUR
RANK XEROX

REUTERS
S&B ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΟΡΥΚΤΑ Α.Ε.
SETE
SI ENORASIS ADVERTISING
SIEMENS
SOCIETE GENERALE
SONY ERICSSON
STEDIMA
STIMOROL
STORAENSO
TASTY - KRAFT JACOBS SUCHARD
THENAMARIS SHIPS MANAGEMENT INC
TUV SUDDEUTSCHLAND
UNIFON
VIRGIN ATLANTIC
VIVODI
XIOSBANK

Χορηγοί Επικοινωνίας
ΑΘΗΝΑ 9,84
ΑΝΤΙ RADIO 97,5 (Θεσσαλονίκη)
ΕΚΦΡΑΣΗ 92,4 (Θεσσαλονίκη)
ΕΡΤ3
ΗΧΟΣ 90,9 (Λάρισα)
KAΘHMEPINH εφημερίδα
KAPIEPA εφημερίδα
ΠΑΝΟΡΑΜΑ 9,84 (Θεσσαλονίκη)
ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΠΟΛΙΣ 88,6 FM
ACTIONGLOBAL COMMUNICATIONS HELLAS
ALEXANDROUPOLIS RADIO DEE JAY 94,8
ALPHA NEWS 98,7 FM
ALPHA ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ
ASTRA RADIO 93,2 (Μυτιλήνη)
BLUE FM 92,6 (Τρίπολη)
CLASSIC FM 96,14 ((Θεσσαλονίκη)
COOL FM 106,8 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
COSMOS FM 90,7 (Αγρίνιο)
E-SHOP.GR
FLY FM 95,9 (Ρέθυμνο, Κρήτη)
GREEKBOOKS.GR
HELLASTAT

JERONIMO GROOVY 88,9
KARIERA.GR
KISS FM 101,3 (Μυτιλήνη)
KISS FM 92,2 (Πάτρα)
MAD, WWW.MAD.TV, MAD RADIO 106,2
METRO 89,2 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NEO ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ 102,3 (Ηράκλειο, Κρήτη)
NITRO RADIO 102,5
NOVA ΣΠΟΡFM, SPORTDAY
POWER 100,2 (Βόλος)
RADIO DJ 105 (Αρκαδία)
RADIO IN 93,1 (Ιωάννινα)
RADIO1 FM 88 (Ρόδος)
SFERA 102,2
SFERA 96,6 (Πάτρα)
STUDIO 19 101,9 (Ηράκλειο, Κρήτη)
SUPER B TV (Πάτρα)
UNIVERSITY PRESS
THINK DIGITAL
TOP FM 105 (Άρτα)
TOP FM 98,9 (Χίος)
ZHTEITAI.GR

11
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1994 - 1995
ΠΡΩΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ.
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Οι βραβευθέντες του διαγωνισμού της ΟΒΕ μαζί με τον Δ. Μαρινόπουλο, μετά την τελετή

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Δημήτρης Μαρινόπουλος
πρόεδρος του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών
και πρώην πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
• Τάκης Αράπογλου
γενικός διευθυντής της American Express Bank
• Διονύσης Σβορώνος
εντεταλμένος σύμβουλος της Α.Ε. ΒΙΟΣΩΛ
• Ιωάννης Χασσίδ
καθηγητής Βιομηχανικής Οικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς
• Δημήτρης Καραμάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονομικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύμβουλος έκδοσης της Οικονομικής Βιομηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία

12
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1995 - 1996
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στιγμιότυπο από την τελετή βράβευσης του Δεύτερου Πανελλήνιου Φοιτητικού Διαγωνισμού.
Στο μέσον, ο τότε υπουργός Παιδείας Γ. Παπανδρέου

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ανδρέας Κιντής
πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
• Ελένη Βαράγκη
επιχειρηματίας - μέλος του Γενικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών
• Νίκος Νανόπουλος
γενικός διευθυντής της Eurobank
• Δημήτρης Καραμάνος
διευθυντής σύνταξης της Οικονομικής Βιομηχανικής Επιθεώρησης
• Γιάννης Σιώτος
σύμβουλος έκδοσης της Οικονομικής Βιομηχανικής Επιθεώρησης
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Μέγαρο Athenaum
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1996 - 1997
ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒø¡∏™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡π™Àƒπ√À ∂πƒ∏¡∏
¢π∞∆ª∏ª∞∆π∫√ ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™∂ √¢∂ ∫∞π ∂∂ª
∆ª∏ª∞ ∞™∆π∫∏™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑πƒ∏™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ MARKETING MANAGEMENT, DEREE COLLEGE

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∂∫ƒ∏ πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∞∆™ ¶∞™Ã∞§∏™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °π∞¡¡∞∫√¶√À§√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À§√Àª¶∞™∏™ °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞¢√¶√À§∏™ Ã. °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, CBS STUDIES

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶π™π∂§∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ ™∆∞∆π™∆π∫ø¡ ∫∞π ∞™º∞§π™∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡¢ƒπ∫√¶√À§√™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ÙË˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ™ÙËÓ ÚÒÙË ÛÂÈÚ¿ ·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿: ¢. ª·ÚÈÓﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ π√µ∂, §. ¶··‰‹ÌÔ˜, ‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ ∆Ú¿Â˙·˜ ÙË˜ ∂ÏÏ¿‰Ô˜, ∞. ∑ËÛÈÌﬁÔ˘ÏÔ˜ Á.Á. ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ ¶·È‰Â›·˜,
∫. √ÈÎÔÓﬁÌÔ˘, ÚÒÙÔ˜ ÓÈÎËÙ‹˜ Î·È ∆. °È·ÓÓ›ÙÛË˜, ÔÈÎÔÓÔÌÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙÔ˘ Úˆı˘Ô˘ÚÁÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ ¶··ı·Ó·Û›Ô˘
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ EÌÔÚÈÎÔ‡ Î·È BÈÔÌË¯·ÓÈÎÔ‡ EÈÌÂÏËÙËÚ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ °ÈÒÚÁÔ˜ AÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ M·Ú›ÓÔ˜ °È·ÓÓﬁÔ˘ÏÔ˜
·Ó·ÏËÚˆÙ‹˜ ÁÂÓÈÎﬁ˜ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙË˜ Alpha TÚ¿Â˙·˜ ¶›ÛÙÂˆ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ª¤Á·ÚÔ Athenaeum, ·›ıÔ˘Û· ª·Ú›· ∫¿ÏÏ·˜
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1997 - 1998
ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΠΑΡΑΓΩΝ
ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑∏¢π∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™∆∂§∂Ãø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À Ã∞ƒ∞§∞ª¶√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√ – ™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: °∂øƒ°√À§√¶√À§√À ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡, IST STUDIES

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: √π∫√¡√ª∞∫∏ ∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞™ª∞ ∂§∂¡∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∫ø¡™∆∞¡∆π¡√À ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ∫∞π ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∆Àƒ∆∞π√À ™∆∞ª∞∆π¡∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡ (MBA), ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: µ§∏™ª∞™ √ƒ∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞µ§∞™√¶√À§√™ º. ∞£∞¡∞™π√™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆™π√™ ™∆∞£∏™
∆ª∏ª∞ ∆ƒ∞¶∂∑π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™ ¢π√π∫∏∆π∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °∞§π∞∆™√À ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ ∂ÚÁ·Û›·˜ Î·È ∫ÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ∞ÛÊ·Ï›ÛÂˆÓ, ªÈÏÙÈ¿‰Ë ¶··˚ˆ¿ÓÓÔ˘,
Î·È Ì¤ÏË ÙË˜ ÂÈÙÚÔ‹˜ ÙÔ˘ ∆È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ KÔ˘ÎÈ¿‰Ë˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÛÙÔ AÚÈÛÙÔÙ¤ÏÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ £ÂÛÛ·ÏÔÓ›ÎË˜ Î·È ÚﬁÂ‰ÚÔ˜
ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ Î·È KÔÈÓˆÓÈÎ‹˜ EÈÙÚÔ‹˜
ñ N›ÎÔ˜ AÓ·Ï˘Ù‹˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ EÏÏËÓÈÎÒÓ BÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ XÚ‹ÛÙÔ˜ ¶ÔÏ˘˙ˆÁﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ™˘ÓÔÌÔÛÔÓ‰›·˜ EÚÁ·ÙÒÓ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¶¿ÓÙÂÈÔ ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ, ∞ÌÊÈı¤·ÙÚÔ ™¿ÎË ∫·Ú¿ÁÈˆÚÁ·
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1998 - 1999
ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΟΝ 21ο ΑΙΩΝΑ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ§∞°∫∞ ¶∞¡∞°πø∆∞
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∆ƒπ∞¡∆∞ºÀ§§√À πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ºπ§π¶¶∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞ƒ√À∆∏™ ™ø∆∏ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: £∂√Ã∞ƒ∏™ πø∞¡¡∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∆∆∞§√°§√À ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ƒ√∫∫∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞§π∫π∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ªÀ§ø¡∞∫∏ ÃƒÀ™√À§∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆∞Àƒ∞∫∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ - ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: °ƒπ¶∞π√À ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√¶√À§√™ ∂À£Àªπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√À ∫ø¡™∆∞¡∆π¡∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™ - ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ª∞∫π¢√À ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡√°ƒ∞º∏ª∂¡√À §√°π™∆∏ƒπ√À, π∂∫ øª∂°∞
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™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ·ÔÓÔÌ‹. ¢È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ô ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ¢Ú˘˜, Î·È Ô Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡
¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ, ∞. ∫ÈÓÙ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ °È¿ÓÓË˜ M¿ÓÔ˜
ÁÂÓÈÎﬁ˜ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ÙË˜ EÓÒÛÂˆ˜ EÏÏËÓÈÎÒÓ TÚ·Â˙ÒÓ
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ AÏÂÍ¿ÎË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ XÚËÌ·ÙÈÛÙËÚ›Ô˘ ¶·Ú·ÁÒÁˆÓ AıËÓÒÓ Î·È K·ıËÁËÙ‹˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ
ñ AﬁÛÙÔÏÔ˜ T·Ì‚·Î¿ÎË˜
˘Ô‰ÈÔÈÎËÙ‹˜ ÙË˜ EıÓÈÎ‹˜ TÚ¿Â˙·˜ ÙË˜ EÏÏ¿‰Ô˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: Athenaeum Intercontinental, Ballroom II
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1999 - 2000
ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒπ¡√¶√À§√À ¢π√¡À™π∞-£∂√¢øƒ∞
™Ã√§∏ ¡√ªπ∫ø¡, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: °∫π√∫∞ ∆∂ƒæπÃ√ƒ∏
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ £∂√§√°π∞™, £∂√§√°π∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂ƒ§∂ª∏™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√¡∆√°π∞¡¡∏™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À∆√À¶∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒ∫π∞™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫√À ∫∞π √π∫√¡√ªπ∫√À ™∆∂§∂Ã√À™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, π∂∫ øª∂°∞

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: §∂´¡∞™ ¢∏ª∏∆ƒ∏™
∆ª∏ª∞ °∂ø¶√¡π∞™, ™Ã√§∏ °∂ø∆∂Ã¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡,
∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∑∂ƒµ∞ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆™∂∫√™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡, ™Ã√§∏ ¢π∞Ã∂πƒI™∏™ ºÀ™π∫ø¡ ¶√ƒø¡ ∫∞π ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ πø∞¡¡π¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™À§∞∫√À ∞¡¢ƒπ∞¡∏-∂À∞¡£π∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ™Ã√§∏ £∂∆π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∞∆ƒø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∞ƒ∞¡∆∏ ∞¡∞™∆∞™π∞
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: ¡›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ªÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜,
π¿ÛÔÓ· ™ÙÚ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ Î·È µÏ¿ÛË ™Ê˘ÚﬁÂÚ·, ·Ó·ÏËÚˆÙ‹ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ÙË˜ ∂˘Úˆ·˚Î‹˜
∂ÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ N›ÎË °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ MÔ˘ÛÂ›Ô˘ °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ IÛÙÔÚ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¶··ÏÂÍﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ A.E. TÛÈÌ¤ÓÙˆÓ TÈÙ¿Ó
ñ MÈ¯¿ÏË˜ ™ÎÔ‡ÏÏÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ XËÌÂ›·˜ & ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÏÏËÓÈÎ‹˜ EÙ·ÈÚ›·˜ ÁÈ· ÙËÓ ¶ÚÔÛÙ·Û›· ÙÔ˘ ¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ K·Ú·Ì¿ÓÔ˜
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ Û‡ÓÙ·ÍË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
ñ °È¿ÓÓË˜ ™ÈÒÙÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ªÔ˘ÛÂ›Ô °Ô˘Ï·Ó‰Ú‹ º˘ÛÈÎ‹˜ πÛÙÔÚ›·˜, ∫¤ÓÙÚÔ °·›·
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2000 - 2001
ΕΒ∆ΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΚΑΙ Η ΝΕΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒƒ∂ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ª¡∞∫√™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àª∂ø¡π¢∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ ∞°ƒ√¡√ªø¡ ∫∞π ∆√¶√°ƒ∞ºø¡ ª∏Ã∞¡π∫ø¡,
¶√§À∆∂Ã¡π∫∏ ™Ã√§∏, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∞°∞∫∏™-¶∞¡∞°√¶√À§√™ ∫ø¡/¡√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: µπ¢∞§∏ ∞°°∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡, ∂£¡π∫√ ∫∞π ∫∞¶√¢π™∆ƒπ∞∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶√À∫√Àµ∞§∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
¶∆ÀÃπ√ÀÃ√™ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ¶√§π∆π∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¢∏ªπ∑∞ ª∞ƒπ∞-ª∂§π¡∞
∆ª∏ª∞ ¢∏ª√™π∞™ ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ¡∆∞∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ ¶§∏ƒ√º√ƒπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶ƒ∞™√¶√À§√À ∂§¶π¢∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™¢ƒ∞§π∞ ∞π∫∞∆∂ƒπ¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ™Ã√§∏ ¢π√π∫∏™∏™ ∫∞π √π∫√¡√ªπ∞™, ∆∂π §∞ƒπ™∞™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Àƒ√À ∞§∂•∞¡¢ƒ∞
∆ª∏ª∞ √¢∂, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∂∆∆√™ ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ KAI ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™√À§∞∫√™ ¶. ∏§π∞™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: £∞¡√™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™
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√È ‰ÂÎ·Ù¤ÛÛÂÚÈ˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜: °. ¢Ú˘, ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, °. ™·ÎÂÏÏ›ˆÓ·,
ÁÂÓ. ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· N¤·˜ °ÂÓÈ¿˜, °. ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘, ÂÈ‰ÈÎﬁ ÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ˘Ô˘ÚÁÂ›Ô˘ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ,
°. ¶··ÓÙˆÓ›Ô˘, ˘Ô˘ÚÁﬁ EıÓÈÎ‹˜ OÈÎÔÓÔÌ›·˜-OÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, §. AÓÙˆÓ·ÎﬁÔ˘ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™EB, Î·È A. AÌ·ÚÈÒÙÔ˘,
·Ó·ÏËÚÒÙÚÈ· ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ÙË˜ E˘Úˆ·˚Î‹˜ EÈÙÚÔ‹˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ÃÚ‹ÛÙÔ˜ Ã·ÏÎÈ¿˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ∂ıÓÈÎÔ‡ ªÂÙÛÔ‚›Ô˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘
ñ °ÚËÁﬁÚË˜ ¶Ú·ÛÙ¿ÎÔ˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ªÈ¯¿ÏË˜ ÃÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Siemens ∞.∂.
Î·È ¶ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ EÙ·ÈÚÈÒÓ Siemens ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·
ñ £·Ó¿ÛË˜ ∞ı·Ó·ÛÔ‡ÏË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ Altec ∞.∂.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ∑¿ÂÈÔ Μ¤Á·ÚÔ, Α›ıÔ˘Û· 13
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2001 - 2002
ΟΓ∆ΟΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ 2004
ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ:
ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞∫∆∂¡π∑√°§√À ∞¡∂™∆∏™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞∑∞Ã∞ƒπ√À π. ¡π∫√§∞√™
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞°√ƒ√À µ∞™π§π∫∏
∆ª∏ª∞ ∆√Àƒπ™∆π∫ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø¡™∆∞¡∆π¡√¶√À§√™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¡∞¡√À ™∆À§π∞¡∏
∆ª∏ª∞ •∂¡ø¡ °§ø™™ø¡, ª∂∆∞ºƒ∞™∏™ & ¢π∂ƒª∏¡∂π∞™, π√¡π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∂∫∏™ ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶§∞´∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
BA (HONS) IN BUSINESS AND MANAGEMENT STUDIES, THE HERAKLION SCHOOL OF MANAGEMENT

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ª√™Ã√À ∞¡∞™∆∞™π∞-∂§∂¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™Àƒπ°√™ ∂À∞°°∂§√™
∆ª∏ª∞ ∂¶πÃ∂πƒ∏™π∞∫∏™ ∂ƒ∂À¡∞™ ∫∞π ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√´∆™∞¡√™ °π∞¡¡∏™
∆∂π ª∏Ã∞¡√§√°π∞™ ¶∂πƒ∞π∞

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª¶∞ƒª¶∞ ™∆∞Àƒ√À§∞-ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ ºπ§√™√ºπ∞™ ∫∞π ¶∞π¢∞°ø°π∫∏™, ∞ƒπ™∆√∆∂§∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§√¡π∫∏™

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆∞∫∏™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞∆™∞¢∏ª∞ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™ ∫∞π ª∂™ø¡ ª∞∑π∫∏™ ∂¡∏ª∂ƒø™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

24

21os 14-33:Layout 1

5/15/15

4:17 PM

Page 25

™ÙÈÁÌÈﬁÙ˘Ô ·ﬁ ÙËÓ ÙÂÏÂÙ‹ ·ÔÓÔÌ‹˜ ÙˆÓ ‚Ú·‚Â›ˆÓ. ∞ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È: Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜,
ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ∞ıËÓ·›ˆÓ, Î·È Ô ¡¿ÛÔ˜ ∞ÏÂ˘Ú¿˜, ÚÒËÓ ˘Ê˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ¶ÔÏÈÙÈÛÌÔ‡ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∞‚Ú·ÌﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ÚÒËÓ ‰‹Ì·Ú¯Ô˜ ÙË˜ ∞ı‹Ó·˜
ñ ∆Ú‡ÊˆÓ·˜ ∫ÔÏÏ›ÓÙ˙·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
Î·È Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ °ÂÓÈÎ‹˜ ¢ÈÂ‡ı˘ÓÛË˜ ∂ıÂÏÔÓÙÈÛÌÔ‡ AıήÓ· 2004
ñ ªËÓ¿˜ ∆¿ÓÂ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∞ıËÓ·˚Î‹˜ ∑˘ıÔÔÈ›·˜
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜,
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ¢ËÌ·Ú¯È·Îﬁ ª¤Á·ÚÔ ∞ıËÓÒÓ, Α›ıÔ˘Û· ΤÂÏÂÙÒÓ
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2002 - 2003
ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ:
Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΩΣ ΚΑΛΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àµ∞ƒ∞™ ∞°°∂§√™, ¶∞¶∞¢√¶√À§√™ £∂√Ã∞ƒ∏™
∆ª∏ª∞ ¢π∂£¡ø¡ ∫∞π ∂Àƒø¶∞´∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ™¶√À¢ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫√À™∫√À∆∏ ∞¡∆π°√¡∏
∆ª∏ª∞ ª√ƒπ∞∫∏™ µπ√§√°π∞™ ∫∞π µπ√´∞∆ƒπ∫∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√ƒ¡∂§∞∫∏™ ∞¡¢ƒ∂∞™
∆ª∏ª∞ ∫√π¡ø¡π∫∏™ ¶√§π∆π∫∏™ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫∏™ ∞¡£ƒø¶√§√°π∞™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∂´∆∑π∫∞ ∞°°∂§π∫∏
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¶∞°∂øƒ°π√À ∞§∂•∞¡¢ƒ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞£∞¡∞™√¶√À§√À πø∞¡¡∞
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ¶∞¡∆π∂ƒ∞ ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π Ã∞§∫π¢√™

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: °∂ƒ∞™πª√À °πøƒ°√™
∆ª∏ª∞ ¡∞À∆π§π∞∫ø¡ ™¶√À¢ø¡, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶∂πƒ∞πø™

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™π∞∫∞µ∂§∞™ ªπÃ∞§∏™
∆ª∏ª∞ ºπ§√§√°π∞™, ºπ§√™√ºπ∫∏ ™Ã√§∏, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∫ƒ∏∆∏™

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §π√§π√À ∞ºƒ√¢π∆∏
∆ª∏ª∞ ∂ª¶√ƒπ∞™ ∫∞π ¢π∞º∏ªπ™∏™, ™Ã√§∏ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ∆∂π £∂™™∞§√¡π∫∏™

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: §∞ª¶ƒ√À °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ Ãøƒ√∆∞•π∞™, ¶√§∂√¢√ªπ∞™ ∫∞π ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™,
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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OÈ ‰Ò‰ÂÎ· ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ Ì·˙› ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): ¢ËÌ‹ÙÚË ¢·ÓËÏ¿ÙÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ ‰ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ Û˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EÙ·ÈÚÈÎ‹ KÔÈÓˆÓÈÎ‹
E˘ı‡ÓË, ¢Ú·ÎÔ‡ÏË ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ EBEA, AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OBE, ¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OBE,
¶·Ó·ÁÈÒÙË AÏÂÍ¿ÎË, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., NÈÎﬁÏ·Ô B¤ÙÙ·, Î·ıËÁËÙ‹ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈÛÙ‹ÌË˜ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ AıËÓÒÓ

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¢Ú·ÎÔ‡ÏË˜ ºÔ˘ÓÙÔ˘Î¿ÎÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ EBEA
ñ NÈÎﬁÏ·Ô˜ B¤ÙÙ·˜
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ OÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ¢·ÛÎ·ÏﬁÔ˘ÏÔ˜
‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ¢¤ÏÙ· ™˘ÌÌÂÙÔ¯ÒÓ A.E.
ñ M·Ú›· AÏÂÍ›Ô˘
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ¢.™. ÙÔ˘ EÏÏËÓÈÎÔ‡ ¢ÈÎÙ‡Ô˘ ÁÈ· ÙËÓ EKE
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ µÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: ÃÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ ∞ıËÓÒÓ, πÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2003 - 2004
∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã√À§π∞ƒ∞™ ∞¶√™∆√§√™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§§π¡∆∑∏™ ¶∞ƒ∞™∫∂À∞™
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: µ∞ƒ∆∑π∫√™ •∂¡√∫ƒ∞∆∏™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫ø™∆√À§∞ ∫∞∆∂ƒπ¡∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∂§π°∫√∆™π¢∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: §√Àªπø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞ƒÀø∆∏ ª∞ƒπ∞
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞´∆∞∆∑∏ ÃƒÀ™√À§∞
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ MBA, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ª∞Ã∞§πø∆∏™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡
¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫ø¡ ∫∞π ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞À°∂ƒ∏™ Ãƒ∏™∆√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∑∞µπ¢∞ Ã∞ƒπ∫§∂π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫∏™ ΚΑΙ ¶∂ƒπº∂ƒ∂π∞∫∏™ ∞¡∞¶∆À•∏™, ¶∞¡∆∂π√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∆À§√¶√À§√™ ∂¶∞ª∂π¡ø¡¢∞™
∆ª∏ª∞ ¡√ªπ∫∏™, ¡√ªπ∫∏ ™Ã√§∏ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: Ã∞∆∑π∫√À ª∂§¶√ª∂¡∏
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏∆π∫∏™ ∂¶π™∆∏ª∏™ ∫∞π ∆∂Ã¡√§√°π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡
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√È ‰ÂÎ·ÙÚÂ›˜ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÙÔ˘ 10Ô˘ ¶·ÓÂÏÏ‹ÓÈÔ˘ ºÔÈÙËÙÈÎÔ‡ ¢È·ÁˆÓÈÛÌÔ‡ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜.
™ÙË ÌÂÛ·›· ÛÂÈÚ¿ ‰È·ÎÚ›ÓÔÓÙ·È (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): Ô √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜, ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, Ô °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÏÔÁÔÛÎÔ‡ÊË˜,
˘Ô˘ÚÁﬁ˜ √ÈÎÔÓÔÌ›·˜ Î·È √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ, Ô ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ™ÈÔ‡Ê·˜, ˘Ô˘ÚÁﬁ˜ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜, Ô ‰Ú. µ·Û›ÏË˜ £ÂÔ¯·Ú¿ÎË˜,
·Î·‰ËÌ·˚Îﬁ˜, ˘Â‡ı˘ÓÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ MBA ÛÙÔ ALBA, Î·È Ë ∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ·
ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ ¡¿ÓÛ˘ ¶··ÏÂÍ·Ó‰Ú‹
·ÓÙÈÚ‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÔ‡ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ∞ıËÓÒÓ
ñ √‰˘ÛÛ¤·˜ ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™˘Ó‰¤ÛÌÔ˘ ∂ÏÏËÓÈÎÒÓ µÈÔÌË¯·ÓÈÒÓ
ñ ∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˜ ªÔ˘Ù¿ÚË˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ π. ªÔ˘Ù¿ÚË˜ & ÀÈﬁ˜ Holding
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ BÈÔÌË¯·ÓÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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2004 - 2005
ΕΝ∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α ΤΟΥ 21ου ΑΙΩΝΑ

OÈ ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): °ÂÒÚÁÈÔ XÈÒÙË, Ú‡Ù·ÓË IST Studies,
P·Ê·‹Ï Mˆ˘Û‹, ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢E¶A, MÈ¯·‹Ï XÚÈÛÙÔÊÔÚ¿ÎÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙÔ˘ OÌ›ÏÔ˘ Siemens,
¢ËÌ‹ÙÚË K·Ú·Ì¿ÓÔ, Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜, Andrew Brooker, ÁÂÓÈÎﬁ ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ Μ¿ÚÎÂÙÈÓÁÎ ÙË˜ Quacquarelli
Symonds, ™‡ÚÔ K·Ú¿ÏÔ, ÚﬁÂ‰ÚÔ X.A., £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ IOBE Î·È AÏÂÍ¿Ó‰Ú· K. BÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë,
ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ OÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ EÈıÂÒÚËÛË˜

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ EÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ IOBE Î·È Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
ñ °È¿ÓÓË˜ º›ÏË˜
Ú‡Ù·ÓË˜ ÙÔ˘ ¶ÔÏ˘ÙÂ¯ÓÂ›Ô˘ ∫Ú‹ÙË˜
ñ ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ¢ËÌﬁÛÈ·˜ ∂È¯Â›ÚËÛË˜ ∞ÂÚ›Ô˘ ∞.∂.
ñ ™‡ÚÔ˜ £ÂÔ‰ˆÚﬁÔ˘ÏÔ˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Chipita International A.E.
ñ ¢ËÌ‹ÙÚË˜ ∫·Ú·Ì¿ÓÔ˜
Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ¤Î‰ÔÛË˜ ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√ & EI¢IKO ∂¶∞£§√: ª∏™π∞∫√À§∏ ∞¡¢ƒ√ª∞Ã∏
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂À∆∂ƒ√ µƒ∞µ∂π√: ¶√¶∏ ∂À°∂¡π∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: º∞∆√Àƒ√À ¶∞¡∞°πø∆∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: •∞¡£√¶√À§√™ ¡π∫√§∞√™
∆ª∏ª∞ √ƒ°∞¡ø™∏™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶∂ª¶∆√ µƒ∞µ∂π√: º∂§§√Àƒ∏™ °∂øƒ°π√™
∆ª∏ª∞ ª∞£∏ª∞∆π∫∏™ ¶ƒ√∆À¶√¶√π∏™∏™ ™∆∞ Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∞,
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§À∆∂Ã¡∂π√

∂∫∆√ µƒ∞µ∂π√: ¢∂§∞™√À¢∞™ ª∞ƒ∫√™
∆ª∏ª∞ ª∏Ã∞¡π∫ø¡ √π∫√¡√ªπ∞™ ∫∞π ¢π√π∫∏™∏™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞π°∞π√À

∂µ¢√ª√ µƒ∞µ∂π√: ∫∞§√°∏ƒ√™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ ∂º∞ƒª√™ª∂¡ø¡ ª∞£∏ª∞∆π∫ø¡ ∫∞π ºÀ™π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡
∂£¡π∫√ ª∂∆™√µπ√ ¶√§ÀT∂Ã¡∂π√

√°¢√√ µƒ∞µ∂π√: Ã√¡¢ƒ∞∫∏™ °∂øƒ°π√™
ª∂∆∞¶∆ÀÃπ∞∫√ ¶ƒ√°ƒ∞ªª∞ ™¶√À¢ø¡ ™∆∏ ¢π√π∫∏∆π∫∏ ∆ø¡ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡,
√π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∫√Àº√™ £øª∞™
∆ª∏ª∞ §√°π™∆π∫∏™ ∫∞π Ãƒ∏ª∞∆√√π∫√¡√ªπ∫∏™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¶√™∆√§√À ™√ºπ∞
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

∂¡¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: Ãøƒπ∞¡√¶√À§√™ ∂ªª∞¡√À∏§
∆ª∏ª∞ ¢π√π∫∏™∏™ ∂¶πÃ∂πƒ∏™∂ø¡, ∆∂π ∞£∏¡ø¡

¢ø¢∂∫∞∆√ µƒ∞µ∂π√: ∞¡∆ø¡∞∫∞∫∏™ ∂§∂À£∂ƒπ√™
™Ã√§∏ ∫√π¡ø¡π∫ø¡ ∂¶π™∆∏ªø¡, ∂§§∏¡π∫√ ∞¡√π∫∆√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√

¢∂∫∞∆√ ∆ƒπ∆√ µƒ∞µ∂π√: ∆∞§πª∏ √§°∞
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ª∞∫∂¢√¡π∞™

¢∂∫∞∆√ ∆∂∆∞ƒ∆√ µƒ∞µ∂π√: ™∫√Àƒ∞™ ¢∏ª∏∆ƒπ√™
∆ª∏ª∞ √π∫√¡√ªπ∫√, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £∂™™∞§π∞™
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
∆ª∏ª∞ ¢IOIKHTIKH™ E¶I™THMH™ ΚΑΙ TEXNO§O°IA™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¶ƒø∆√ µƒ∞µ∂π√: KAKABA™ KøN™TANTINO™

¢EYTEPO µƒ∞µ∂π√: MOYPATI¢H™ ANTøNIO™
TMHMA A°PONOMøN KAI TO¶O°PAºøN MHXANIKøN, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

TPITO µƒ∞µ∂π√: KAPAMANø§H™ A. °EøP°IO™
∆ª∏ª∞ ¶§HPOºOPIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

TETAPTO µƒ∞µ∂π√: KAPANTANA ¢AºNH-MAPIA
∆ª∏ª∞ ºI§O™OºIA™, ¶AI¢A°ø°IKH™ KAI æYXO§O°IA™, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ IøANNINø¡

¶EM¶TO µƒ∞µ∂π√: °EøP°O¶OY§O™ ¶. TZANETO™
∆ª∏ª∞ MHXANIKøN META§§EIøN-META§§OYP°øN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

EKTO µƒ∞µ∂π√: T™AKANIKA E§I™ABET
∆ª∏ª∞ OP°ANø™H™ KAI ¢IOIKH™H™ E¶IXEIPH™EøN, ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ¶EIPAIA

EB¢OMO µƒ∞µ∂π√: EPE™IO™ ¶ANA°IøTH™
∆ª∏ª∞ MHXANO§O°øN-MHXANIKøN, E£NIKO MET™OBIO ¶O§YTEXNEIO

O°¢OO µƒ∞µ∂π√: ™APPH™ NIKO§AO™
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™ KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

ENATO µƒ∞µ∂π√: TIPIAKI¢OY °EøP°IA
∆ª∏ª∞ ª∞ƒ∫∂∆π¡°∫ ∫∞π ∂¶π∫√π¡ø¡π∞™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶E§T™IO™ ™TAMATH™
∆ª∏ª∞ OIKONOMIKO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ MAKE¢ONIA™

EN¢EKATO µƒ∞µ∂π√: M¶OYKOYBA§A BA™I§IKH
∆ª∏ª∞ §O°I™TIKH™KAI XPHMATOOIKONOMIKH™, √π∫√¡√ªπ∫√ ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢ø¢EKATO µƒ∞µ∂π√: KPHTI¢OY A§E•AN¢PA
£EO§O°IKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™

¢EKATO TPITO µƒ∞µ∂π√: XATZH°IANNH MAPIA
∆ª∏ª∞ °Eø°PAºIA™, XAPOKO¶EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ ∞£∏¡ø¡

¢EKATO TETAPTO µƒ∞µ∂π√: MYTH EYA°°E§IA
NOMIKH ™XO§H, API™TOTE§EIO ¶∞¡∂¶π™∆∏ªπ√ £E™™A§ONIKH™
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2005 - 2006
∆Ω∆ΕΚΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

√È ‚Ú·‚Â˘ı¤ÓÙÂ˜ ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÛÂ ·Ó·ÌÓËÛÙÈÎ‹ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›· ÌÂ ÙÔ˘˜ (·ﬁ ·ÚÈÛÙÂÚ¿): £Âﬁ‰ˆÚÔ º¤ÛÛ·, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ ÙÔ˘ ™µ∂
Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ Info-Quest AEBE, ª¿ÚÎÔ ¶Ï˘Ù¿, ˘Â‡ı˘ÓÔ ªÂÙ·Ù˘¯È·ÎÔ‡ ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ Modular MSc
ÛÙËÓ ÂÈÛÙ‹ÌË ÙˆÓ ÀÔÏÔÁÈÛÙÒÓ Ist Studies, ŒÊË ∫Ô˘ÙÛÔ˘Ú¤ÏË, ·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ Info-Quest ∞∂µ∂, √‰˘ÛÛ¤· ∫˘ÚÈ·ÎﬁÔ˘ÏÔ,
ÚﬁÂ‰ÚÔ ¢ÈÔÈÎËÙÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ S&B µÈÔÌË¯·ÓÈÎ¿ √Ú˘ÎÙ¿, ¡·Ù·Ï›· ∫·Ú··Ó·ÁÈÒÙË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ™ÙÚ·ÙËÁÈÎ‹˜ & ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜
Siemens, ÕÓÓ· ª·ÓˆÏ¿, ˘Â‡ı˘ÓË ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ∂∂¢∂, ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∫ÔÓÙÔÁÈ¿ÓÓË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎ‹˜ ∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜,
ÀÁÈÂÈÓ‹˜, AÛÊ¿ÏÂÈ·˜ & ∂È‰ÈÎÒÓ ∂ÚÁˆÓ EUROBANK, ∂ÏÂ˘ıÂÚ›· ¶·Ù·Î¿ÎË, ∆Ì‹Ì· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ Alpha Bank,
ƒÔ‡Ï· ™·ÏÔ‡ÙÛË, ‰ÈÂ˘ı‡ÓÙÚÈ· ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ & ∆‡Ô˘ Aegean Airlines, ª·ÚÈÏ¤Ó· ¢ÔÁ¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓË ∂Ù·ÈÚÈÎ‹˜
∂ÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ Î·È ¢ËÌÔÛ›ˆÓ ™¯¤ÛÂˆÓ ªÔÙÔ‰˘Ó·ÌÈÎ‹ ∞.∂., πˆ¿ÓÓË ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·, Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜, πˆ¿ÓÓË
ªÔ‡Ú·, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ ∞ÓıÚÒÈÓÔ˘ ¢˘Ó·ÌÈÎÔ‡ Famar, ¶·Ó·ÁÈÒÙË ∆ÛÔ˘›‰Ë, ÚﬁÂ‰ÚÔ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘,
∞ÏÂÍ¿Ó‰Ú· ∫. µÔ‚ÔÏ›ÓË-§·ÛÎ·Ú›‰Ë, ÂÎ‰ﬁÙÚÈ· ÙË˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎ‹˜ ∂ÈıÂÒÚËÛË˜, ¢ËÌ‹ÙÚË ™ÈÔ‡Ê·, ˘Ô˘ÚÁﬁ ∞Ó¿Ù˘ÍË˜,
∫ˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ °·Ï¿ÓË, ˘Â‡ı˘ÓÔ ˆÏ‹ÛÂˆÓ Coco-Mat, ™˘Ï‚¿Ó· ƒ¿ÙË, ‚Ô˘ÏÂ˘Ù‹ ¶∞™√∫, £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ ¶·Ï¿ÛÎ·,
‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹ π‰Ú‡Ì·ÙÔ˜ √ÈÎÔÓÔÌÈÎÒÓ Î·È µÈÔÌË¯·ÓÈÎÒÓ ∂ÚÂ˘ÓÒÓ Î·È Î·ıËÁËÙ‹ ¶·ÓÙÂ›Ô˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘, ™ÔÊÔÎÏ‹ •˘Ó‹,
ÚﬁÂ‰ÚÔ Mediterranean College, °ÈÒÚÁÔ ¢Ú˘, Ì¤ÏÔ˜ ∂ıÓÈÎÔ‡ ™˘Ì‚Ô˘Ï›Ô˘ ¶∞™√∫ Î·È ÚÒËÓ ˘Ô˘ÚÁﬁ, ƒ·Ê·‹Ï ªˆ˘Û‹,
ÚÒËÓ ÚﬁÂ‰ÚÔ Î·È ‰ÈÂ˘ı‡ÓÔÓÙ· Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ ¢∂¶∞

EÈÙÚÔ‹ AÍÈÔÏﬁÁËÛË˜:
ñ πˆ¿ÓÓË˜ ªÔ˘ÚÌÔ‡Ú·˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ª·ÎÂ‰ÔÓ›·˜
ñ £Âﬁ‰ˆÚÔ˜ º¤ÛÛ·˜
·ÓÙÈÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ™∂µ, ‰ÈÂ˘ı‡ÓˆÓ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ Info-Quest AEBE
ñ ¶·Ó·ÁÈÒÙË˜ ∆ÛÔ˘›‰Ë˜
ÚﬁÂ‰ÚÔ˜ ÙÔ˘ ∆·¯˘‰ÚÔÌÈÎÔ‡ ∆·ÌÈÂ˘ÙËÚ›Ô˘
ñ £ÂÔ‰ﬁÛÈÔ˜ ¶·Ï¿ÛÎ·˜
ÂÈ‰ÈÎﬁ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜ ÙË˜ ∂ÈÙÚÔ‹˜, ‰ÈÂ˘ı˘ÓÙ‹˜ ÙÔ˘ π√µ∂,
Î·ıËÁËÙ‹˜ ÙÔ˘ ¶¿ÓÙÂÈÔ˘ ¶·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘
XÒÚÔ˜ ÙÂÏÂÙ‹˜ ·ÔÓÔÌ‹˜ ‚Ú·‚Â›ˆÓ: XÚËÌ·ÙÈÛÙ‹ÚÈÔ AıËÓÒÓ, IÛÙÔÚÈÎ‹ Α›ıÔ˘Û· Σ˘Ó·ÏÏ·ÁÒÓ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
1η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ & ΕΙΔΙΚΟ ΕΠΑΘΛΟ: ΣΙΓΟΥΡΙΤΑ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΖΙΚΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ MARKETING & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΟΥΣΔΕΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΡΔΟΥΠΑΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΖΑΡΑΚΗ ΑΘΗΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ ΜΑΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΟΓΔΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΡΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΑΡΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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ΒΡΑΒΕΙΑ
2η ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΕΛΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΛΑΒΡΑΝΟΣ ΓΙΑΓΚΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΟΥΚΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΪΛΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΟΛΥΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ,
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΕΒΔΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΦΕΝΤΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ, IST STUDIES
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2006 - 2007
ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ,
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΣΙΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΟΥΛΤΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ,
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΠΠΕ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ, ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΕΒΔΟΜΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΟΛΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓΔΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΕΝΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΟΥΚΑΛΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΙΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΙΛΩΝ ΒΑΡΒΑΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΥΝΑΙΤΕΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΝ,
ΤΕΙ ΜΕΣΣΟΛΟΓΓΙΟΥ / ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΝΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΠΤΗ ΑΝΘΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΩΔΕΚΑΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ / ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΜΦΙΣΣΑΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΗΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΠΕΛΕΣΑΚΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βρανευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τους (από αριστερά): Γιώργο Δρυ, μέλος Εθνικού Συμβουλίου
ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, Σοφοκλή Ξυνή, πρόεδρο Mediterranean College, Σπύρο Ταλιαδούρο, υφυπουργό Παιδείας,
Μαριέττα Γιαννάκου, υπουργό Παιδείας, Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, εκδότρια της Οικονομικής Επιθεώρησης,
Αναστάσιο Τσιώνο, πρύτανη του New York College, Λεωνίδα Γοτζέ, διευθυντή Μεταπτυχιακών New York College,
Χριστίνα Καλοκούβαρου, διεύθυνση Δημοσίων Σχέσεων της Siemens A.E., Χριστίνα Τραϊτοράκη, υπεύθυνη Πληροφόρησης
Τεκμηρίωσης της S&B Βιομηχανικά Ορυκτά Α.Ε. και Γεώργιο Χιώτη, πρύτανη του IST/University of Hertfordshire

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, μέλος Δ.Σ. Τιτάν
• Αντιγόνη Λυμπεράκη
καθηγήτρια του Παντείου Πανεπιστημίου
• Γιάννης Δενδρινός
σύμβουλος διοίκησης ΟΑΕΔ
• Γιάννης Παπαβασιλείου
οικονομικός διευθυντής της Νεοχημικής - Λ.Β. Λαυρεντιάδης ΑΒΕΕ
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύμβουλος της Επιτροπής, διευθυντής του ΙΟΒΕ,
καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Χρηματιστήριο Αθηνών, Ιστορική Αίθουσα Συναλλαγών
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2007 - 2008
ΔΕΚΑΤΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΠΑΔΟΥΡΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:: ΚΟΤΕΤΕ ΜΑΡΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

TPITO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΗΔΙΑΝΑΚΗ ΜΑΡΙΛΕΝΑ
ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

TETAPTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΨΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΡΤΖΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΙΕΚ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

EKTO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

EBΔOMO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΟΓΔΟΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΑΛΛΗ ΜΑΡΟΥΔΙΑ- ΒΑΡΒΑΡΑ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ENATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΝΤΑΖΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΔEKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ENΔEKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΟΡΡΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΩΔEKATO ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΤΕΙ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τους (από αριστερά): Ευάγγελο Μπαλτά,
γενικό γραμματέα ΥΠΕΧΩΔΕ, Δημήτρη Πλατή, γενικό γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη-Λασκαρίδη, πρόεδρο του Ομίλου Εconomia, Νικόλαο Μουσιόπουλο, πρόεδρο της Επιτροπής
Αξιολόγησης

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Νικόλαος Μουσιόπουλος
πρόεδρος της Επιτροπής, καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών
και κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
• Ανδρέας Παπανδρέου
αναπληρωτής καθηγητής στα Οικονομικά του Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αθηνών
• Θεόδωρος Πανταλάκης
αντιπρόεδρος Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
• Κωνσταντίνος Κουκλέλης
διευθυντής παρακολούθησης Προόδου Εταιρειών Ομίλου ΒΙΟΧΑΛΚΟ Α.Ε.
• Θεοδόσιος Παλάσκας
ειδικός σύμβουλος Επιτροπής, καθηγητής Παντείου Πανεπιστημίου
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Χρηματιστήριο Αθηνών
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2008 - 2009
ΔΕΚΑΤΟΣ ΠΕΜΠΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ, ΕΜΠΟΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΟΝΤΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ,
ΓΙΑΝΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΔΕΣΥΠΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, ΔΟΥΚΑ ΙΩΑΝΝΑ,
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΛΟΥΠΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, ΜΑΥΡΟΜΟΥΣΤΑΚΟΣ ΜΗΝΑΣ,
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΑΣΣΙΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, ΦΟΥΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΧΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
NEW YORK COLLEGE

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΑΛΒΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΦΡΑΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΤΣΙΜΑΡΔΟΥ ΜΥΡΤΩ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΡΕΤΣΙΝΑΣ ΑΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΚΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΖΑΡΡΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με τους: Κωστή Χατζηδάκη, υπουργό Ανάπτυξης,
Αλεξάνδρα Κ. Βοβολίνη, πρόεδρο του Ομίλου economia, μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιριών-Χορηγών του Διαγωνισμού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
Πρόεδρος της Επιτροπής
• Θάνος Σκούρας
καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Μέλη
• Σοφία Κουνεκάκη-Εφραίμογλου
πρόεδρος & διευθύνουσα σύμβουλος της VIVODI ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
• Παύλος Μυλωνάς
γενικός διευθυντής και οικονομικός σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας
• Αλέξανδρος Σαμαράς
αρχιτέκτων και πρόεδρος του Δ.Σ. του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
• Στέλιος Σταυρίδης
διευθύνων σύμβουλος της PISCINES IDEALES A.E.
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Ζάππειο Μέγαρο
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2009 - 2010
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΚΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΡΑΝΙΚΑΣ, ΠΕΤΡΟΣ ΤΣΟΥΚΛΙΔΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΛΑΗΣ, ΝΑΝΤΙΑ ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ
UNIVERSITY OF READING, BSc ECONOMICS & ACCOUNTING

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗ
ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΙΚΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΒΙΒΙΑΝ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΣΠΑΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ, ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΜΑΡΙΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΣΤΑΥΡΙΔΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΙΑΓΚΛΙΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΡΑΚΟΥΛΑΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Οι βραβευθέντες φοιτητές σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκπροσώπους
των Εταιρειών-Χορηγών του Διαγωνισμού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Ελένη Δενδρινού-Λουρή
καθηγήτρια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών,
υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος
• Νίκος Καραμούζης
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της EUROBANK EFG
• Λίτσα Παναγιωτοπούλου
διευθύνουσα σύμβουλος της OTEAcademy
• Ιωάννης Σωτηρόπουλος
γενικός διευθυντής Δυτικών Βαλκανίων, VIVARTIA S.A.
Κλάδος Αρτοποιΐας & Ζαχαρωδών
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης
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2010 - 2011
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΒΔΟΜΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΓΚΙΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΜΑΡΙΑ ΠΟΥΛΙΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΦΙΛΙΣ ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΑΜΙΛ ΓΚΟΥΝΓΚΟΡ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΙΧΟΠΟΥΛΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΙΝΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΑ ΜΠΡΙΑΝΑ, ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΟΥΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΙΧΑΛΗΣ Σ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΕΛΕΝΗ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΟΛΓΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ - ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΩΡ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΑΡΙΝΑ ΚΟΛΥΒΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ
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Οι νικητές του 17ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του Διαγωνισμού

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Σταύρος Μπένος
πρώην υπουργός Πολιτισμού και πρόεδρος του Σωματείου «Διάζωμα»
• Νιόβη Παυλίδου
καθηγήτρια στο τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
• Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος
διευθύνων σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε
• Κλεάνθης Παπαδόπουλος
πρόεδρος του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Ομίλου Economia
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2011-2012
ΔΕΚΑΤΟΣ OΓΔOOΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΤΑΝΤΑΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΣΑΝΤΑΜΟΥΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ Κ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΕΡΖΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΧΑΡΑ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΛΑΤΟΚΟΥΤΗ ΣΟΦΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΡΑΔΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΑΜΠΑΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΑΡΑΦΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΣΑΤΣΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΑΜΑΤΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΠΑΣΤΡΑ ΜΑΡΙΑ-ΆΝΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ
ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΟ KING'S COLLEGE LONDON

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΤΣΕΤΟΥΡΑΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-
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Οι νικητές του 18ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης
και εκπροσώπους των Εταιρειών-Χορηγών του Διαγωνισμού.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Βασίλειος Μακιός
καθηγητής και διευθυντής μονάδας της Ελληνικής Πρωτοβουλίας
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών Corallia.
• Τάσος Τζήκας
πρόεδρος Δ.Σ. του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας
και πρόεδρος της «ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ» Θεσσαλονίκης
• Λεωνίδας Θεόκλητος
αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας
• Mιχάλης Mπλέτσας
διευθυντής πληροφορικής του Media Lab MIT και μέλος Δ.Σ. του ΟΤΕ
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου ECONOMIA
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Ελληνικό Μουσείο Αυτοκινήτου, Athenian Capitol
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2012-2013
ΔΕΚΑΤΟΣ ΕΝΑΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΤΑ ΜΕΣΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΔΑΓΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΚΕΠΑΠΤΣΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΜΙΜΗ ΙΡΙΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΖΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΑΛΛΙΑΡΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΑΘΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΤΣΙΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ-ΛΑΛΙ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΤΑΛΑ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΥΣΟΥΛΑ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΡΑΜΠΟΚΟΥΚΗΣ ΘΩΜΑΣ, ΠΑΟΥΝΗ ΑΝΤΙΓΟΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΣΤΟΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, UNIVERSITY OF WARWICK
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Οι νικητές του 19ου economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Χρήστος Γκόρτσος,
αναπληρωτής καθηγητής Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο
και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών
• Χρύσανθος Δελλαρόκας,
καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων στο Boston University School of Management
• Χρήστος Κασκαβέλης,
αντιπρόεδρος Δ.Σ. της Velti Center for Innovation
• Διονύσης Κολοκοτσάς,
Public Policy manager, Google
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Ομίλου Economia
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2013 - 2014
ΕΙΚΟΣΤΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
ΘΕΜΑ: ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΜΑΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΠΟΥΡΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΥ ΑΝΕΖΙΝΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΥΡΤΩ, ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ,
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, ΧΑΤΖΗΖΗΣΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΚΟΛΛΙΑ ΣΟΦΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΑΤΕΙ ΛΑΜΙΑΣ

ΒΡΑΒΕΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΧΑΓΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΙΕΝΤΙΔΟΥ ΔΑΝΑΗ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΑΡΓΥΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΚΑΡΑΜΗΤΣΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΕΜΠΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ: ΜΟΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ,
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
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Οι νικητές του 20ού economia Φοιτητικού Διαγωνισμού σε αναμνηστική φωτογραφία με μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και
εκπροσώπους των Εταιριών-Χορηγών.

Επιτροπή Αξιολόγησης:
• Τάκης Αθανασόπουλος,
πρόεδρος ΙΟΒΕ
• Νέλλη Κάτσου,
αντιπρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Pharmathen
• Ελευθέριος Θ. Ιακώβου,
καθηγητής, πρόεδρος τμ. Μηχανολόγων Μηχανικών του Α.Π.Θ.
• Ανδρέας Ζομπανάκης,
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας,
πρόεδρος της Vector Partners
• Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, γενικός διευθυντής του Ομίλου Economia
Χώρος τελετής απονομής βραβείων: Πολυχώρος Eco Zone του Ομίλου Economia
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21ος Φοιτητικός
Διαγωνισμός

Χορηγοί
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1ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

3 Διπλά εισιτήρια εξωτερικού

Αναμνηστικό Έπαθλο

2ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

2 Εκπαιδευτικά Προγράμματα Management, αξίας 2.000 ευρώ το καθένα

3ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

3 εισιτήρια (με επιστροφή)
για δύο άτομα το καθένα

3 διανυκτερεύσεις για δύο άτομα
σε ξενοδοχείο του ομίλου

4ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

3 εισιτήρια (με επιστροφή) για δύο άτομα το καθένα

5ο Βραβείο Ομαδικής Εργασίας

3 διανυκτερεύσεις για δύο άτομα σε ξενοδοχείο του ομίλου
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1ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας 12.500 ευρώ

1 προπληρωμένη κάρτα
αξίας 250 ευρώ

Αναμνηστικό
Έπαθλο

2ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Υποτροφία αξίας έως 9.500 ευρώ

1 προπληρωμένη κάρτα αξίας 250 ευρώ

3ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Χρηματικό Έπαθλο, αξίας 1.000 ευρώ

4ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

1 Διπλό εισιτήριο εξωτερικού

5ο Βραβείο Ατομικής Εργασίας

Η/Υ Quest τελευταίας τεχνολογίας

Γεύμα αξίας 20 ευρώ για κάθε βραβευμένο

Οικονομικά βιβλία αξίας 50 ευρώ
σε κάθε διαγωνιζόμενο
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Χορηγός Τόμου

Υποστηρικτές Χορηγοί

Υπό την Αιγίδα

Χορηγοί Επικοινωνίας

Με την Υποστήριξη

Διοργανωτής

www.economia.gr
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ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ
Το Ίδρυμα Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου εμπνεύστηκαν και ίδρυσαν
το 1999 ο Παύλος και η Αλεξάνδρα Κανελλοπούλου.
Ο σκοπός του Ιδρύματος είναι πολυδιάστατος και επικεντρώνεται στην προβολή
της ελληνικής τέχνης και του πολιτισμού, στην προαγωγή της εκπαίδευσης, στην ανάληψη και υποστήριξη δράσεων που αφορούν λιγότερο προνομιούχα άτομα και κοινωφελείς φορείς.
Το Ίδρυμα αναλαμβάνει δραστηριότητες σε τρεις κυρίως τομείς: Στον εμπλουτισμό και στην ενίσχυση του Μουσείου Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, στην
υποστήριξη κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων.
Κεντρικό πόλο δραστηριοτήτων του Ιδρύματος αποτελεί το Μουσείο Παύλου και
Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου, το έργο της αγάπης του ζεύγους για τον ελληνικό πολιτισμό και της έγνοιας του να παραμείνει η πολιτιστική μας κληρονομιά στην Ελλάδα.
Η αγάπη αυτή τους οδήγησε στο να δωρίσουν την πολύτιμη συλλογή τους στο Ελληνικό Κράτος το 1972 και να ιδρυθεί το Μουσείο Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου.
www.pakanellopoulosfoundation.org
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) είναι το παλαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της χώρας στο χώρο των Οικονομικών Επιστημών και της Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ ταυτόχρονα συγκαταλέγεται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια
με την υψηλότερη ζήτηση μεταξύ των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Ιδρύθηκε το 1920 ως Ανωτάτη Σχολή Εμπορικών Σπουδών και σε όλη τη διάρκεια
της ιστορίας του έχει δημιουργήσει μια λαμπρή παράδοση προσφοράς στη νεολαία της
πατρίδας μας και την επιστήμη. Χιλιάδες απόφοιτοί του είναι σήμερα υψηλόβαθμα διοικητικά και οικονομικά στελέχη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα της οικονομίας
μας, μέλη ΔΕΠ σε ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και μέλη διεθνών οργανισμών.
Σήμερα το ΟΠΑ διαθέτει 3 Σχολές (Οικονομικών Επιστημών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας) στις οποίες εντάσσονται τα
8 Προπτυχιακά του Τμήματα. Επιπλέον, προσφέρει 32 εξαιρετικά δημοφιλή Μεταπτυχιακά Προγράμματα Πλήρους και Μερικής Φοίτησης καθώς και Διδακτορικά Προγράμματα που συνδέονται με σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Στις πιο
πρόσφατες διακρίσεις του ΟΠΑ συγκαταλέγονται η κατάταξή του στην ελίτ των Πανεπιστημίων σε παγκόσμιο επίπεδο στα 5 επιστημονικά πεδία στα οποία δραστηριοποιείται σύμφωνα με τη διεθνούς κύρους κατάταξη της Quacquarelli Symonds (QS), η
ανακήρυξή του σε “Top Business School” με 4 αστέρια διάκρισης καταλαμβάνοντας την
47η θέση μεταξύ των καλύτερων Business Schools της Δυτικής Ευρώπης από τη διεθνή λίστα κατάταξης Eduniversal και η κατάκτηση της 51ης θέσης σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο πάλι σύμφωνα με την (QS). Επίσης για το 2014, το ΟΠΑ έλαβε Τιμητική διάκριση «Για τη Συνέπεια Επιδίωξης της Αριστείας» από την Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Τέλος για το ίδιο έτος, το ΟΠΑ κατέλαβε και πάλι
κορυφαίες θέσεις για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών που λειτουργεί, από
την Eduniversal.
Με εφόδια το εξαιρετικό διδακτικό και φοιτητικό του δυναμικό, την προσήλωση
στην ποιότητα, την ακαδημαϊκή δεοντολογία και την προσφορά στην έρευνα, το ΟΠΑ
επιδιώκει την εξωστρέφεια και την αριστεία. Στόχος είναι η κατάρτιση στελεχών, ικανών να ανταποκριθούν στις παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της
κοινωνίας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η κατάρτιση επιστημόνων - φορέων δημιουργίας.
Ταυτόχρονα, με υποδομές και εξοπλισμό που συνεχώς εκσυγχρονίζονται και προσαρμόζονται στις απαιτήσεις και στις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και προσφέροντας ένα σύνολο πολιτιστικών, αθλητικών και άλλων δραστηριοτήτων, το ΟΠΑ
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προσφέρει στους φοιτητές του στέρεες βάσεις για την προσωπική και επαγγελματική
τους εξέλιξη.
Σε αυτό το πλαίσιο και σε ένα περιβάλλον που αναγνωρίζει και συναισθάνεται τις
ανησυχίες, τους προβληματισμούς, τις ανάγκες και τα γενικότερα ενδιαφέροντα των
φοιτητών, το ΟΠΑ διαμορφώνει τη γνώση και προάγει την επιστήμη, προσφέρει ένα
εξαιρετικό επίπεδο σπουδών και συμβάλλει στην ολόπλευρη συγκρότηση επιστημόνων και μελλοντικών στελεχών.
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BAHAS, GRAMATIDIS & PARTNERS
Η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια ιστορία 32
ετών στην άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους πελάτες της συγκαταλέγονται ελληνικές και ξένες εταιρείες και όμιλοι, τράπεζες, πρεσβείες, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου, οργανισμοί κοινής ωφέλειας,
το ελληνικό δημόσιο, ιδρύματα και ιδιώτες. Ασκεί όλους τους κλάδους του δικαίου με
έμφαση στο εμπορικό, αστικό, εργατικό και διοικητικό δίκαιο, έχει έντονη δικαστηριακή και διαιτητική παρουσία, ενώ παράλληλα ασχολείται σε μεγάλο βαθμό με το
πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και με το νομοθετικό έργο της ελληνικής κυβέρνησης.
Με μία δύναμη 27 έμπειρων δικηγόρων, συνεπικουρούμενων από ασκούμενους
δικηγόρους και εξειδικευμένο διοικητικό προσωπικό και εκπαιδευμένων στο να αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των πελατών τους και στο να ασκούν προληπτική δικηγορία, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει τη δυνατότητα
να διεκπεραιώνει σύνθετες υποθέσεις, να ανοίγει δρόμους στην εξέλιξη του δικαίου
και να εισαγάγει καινοτόμες πρακτικές στην άσκηση της δικηγορίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα και πληρέστερα οι πελάτες της. Παράλληλα, μέσα από ένα δίκτυο αποτελούμενο από γνωστά και επιφανή δικηγορικά γραφεία σε 37 χώρες, έχει τη
δυνατότητα να διευκολύνει τις εξωστρεφείς δραστηριότητες των ελληνικών επιχειρήσεων.
Τέλος, η δικηγορική εταιρεία Μπαχάς, Γραμματίδης & Συνεταίροι έχει μια έντονη
κοινωνική παρουσία μέσα από ένα εκτεταμένο πρόγραμμα δράσεων εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ενώ παράλληλα στηρίζει κι επιβραβεύει καινοτόμες επιχειρηματικές
προτάσεις ιδιαίτερα προερχόμενες από νέους ανθρώπους.
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EY
Η EY κατέχει ηγετική θέση διεθνώς στην παροχή ελεγκτικών, φορολογικών, χρηματοοικονομικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Παγκοσμίως, οι 190.000 άνθρωποί μας είναι ενωμένοι με τις κοινές αξίες μας και με σταθερή δέσμευση στην ποιότητα.
Ξεχωρίζουμε βοηθώντας τους πελάτες μας και την ευρύτερη κοινωνία στην επίτευξη
των στόχων τους.
Από την 1η Ιουλίου 2008, η EY, έχει ενοποιήσει τα γραφεία της σε 98 χώρες από
τη Δυτική και Ανατολική Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ινδία και την Αφρική σε
μια νέα ενιαία περιφέρεια που ονομάζεται ΕΜΕΙΑ, και που αριθμεί περισσότερα από
85.000 στελέχη και 4.055 εταίρους.
Στην Ελλάδα, η EY λειτουργεί από το 1926, με δύο γραφεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, απασχολώντας 850 επαγγελματίες στο σύνολό τους. Ανήκει σε μία από τις 12
υπο-περιοχές του ΕΜΕΙΑ, αυτή της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία
απαρτίζεται από τις εξής 21 χώρες: Αλβανία, Boσνία-Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Ελλάδα,
Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Λιθουανία, Λετονία, Μάλτα, Μολδαβία, Μαυροβούνιο,
Ουγγαρία, ΠΓΔΜ, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία, Τσεχία.
Αυτή η νέα δομή μας δίνει τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο τις σημαντικές ευκαιρίες που υπάρχουν στην περιοχή. Ο συντονισμός
ενεργειών των γραφείων, η κοινή μας μεθοδολογία, καθώς και η διαμόρφωση μιας
κοινής αντίληψης μάς βοηθά να ανταποκριθούμε καλύτερα στις ανάγκες των πελατών
μας σε ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.
Tομείς δραστηριότητας
Η EY παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα:
•
Ελεγκτικές υπηρεσίες
•
Φορολογικές υπηρεσίες
•
Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες
•
Συμβουλευτικές υπηρεσίες
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NOVARTIS HELLAS
Η Novartis είναι μια από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες παγκοσμίως που
δημιουργήθηκε από τη συγχώνευση των εταιρειών Ciba και Sandoz το 1996. Σήμερα,
με έδρα τη Βασιλεία της Ελβετίας, διαθέτει τα προϊόντα της σε περισσότερες από 180
χώρες καιαπασχολεί περίπου 130.000 εργαζόμενους.
Δραστηριοποιείται στους Τομείς των Φαρμακευτικών Ιδιοσκευασμάτων, των Γενοσήμων Φαρμάκων – Generics (Sandoz) και της Οφθαλμολογικής Φροντίδας
(Alcon).
Αποστολή μας είναι η παροχή μιας ευρείας σειράς φαρμακευτικών σκευασμάτων
που προστατεύουν την υγεία, θεραπεύουν ασθένειες και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής
των ασθενών, απαντώντας πλήρως στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται στο δυναμικά μεταβαλλόμενο περιβάλλον του χώρου της Υγείας. Παράλληλα,
η εταιρεία ενισχύει πολυάριθμα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Κλινικών και Ιατρικών Εταιρειών, καθώς και Συλλόγους ασθενών και Κοινωφελείς Οργανισμούς.

Novartis Hellas

O Όμιλος Novartis στην Ελλάδα, αποτελούμενος από την Novartis Hellas, την
Alcon και τη Sandoz, διαθέτει τα προϊόντα του στην ελληνική αγορά μέσα από ένα μεγάλο δίκτυο διανομής (φαρμακαποθηκών, φαρμακείων και νοσοκομείων) . Τα κεντρικά γραφεία της Novartis Hellas βρίσκονται στη Μεταμόρφωση Αττικής, ενώ
λειτουργεί γραφείο και στη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι η εξυπηρέτηση της ιατρικής κοινότητας και των ασθενών. Για να μάθετε περισσότερα για τη Novartis Hellas,
μπορείτε να επισκεφθείτε την εταιρική ιστοσελίδα μας www.novartis.gr
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ALBA GRADUATE BUSINESS SCHOOL
AT THE AMERICAN COLLEGE OF GREECE
Business unusual
Με στόχο να εκπαιδεύσει τους οραματιστές ηγέτες του αύριο και να προωθήσει
ενεργά την επιστημονική έρευνα και τη δημιουργία νέας γνώσης, το ALBA Graduate
Business School at The American College of Greece, λειτουργεί ως ένας ανεξάρτητος
μη κρατικός, μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, υπό την αιγίδα του ΣΕΒ, της ΕΕΔΕ και του ΕΒΕΑ.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Executive MBA • The ALBA MBΑ • MBA in Banking (υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών) • MBA in Shipping • MSc in Shipping Managemenet •
MSc in Finance • MSc in Risk Management • MSc in Marketing • MSc in Strategic
Human Resources Management • MSc in Business for Lawyers • Double Masters for
Lawyers (σε συνεργασία με το University of Reading, School of Law) • MSc in International Business and Management • MSc in International Shipping and Finance (σε
συνεργασία με το University of Reading) • MSc in Entrepreneurship • MSc in Tourism
Management
Τα περισσότερα από τα προγράμματα σπουδών του είναι πιστοποιημένα από εξειδικευμένους Διεθνείς Οργανισμούς Πιστοποίησης, όπως το The Association of MBAs
(AMBA) και το European Foundation for Management Development (EFMD/EPAS).

Επιφανείς Καθηγητές

Τόσο το μόνιμο διδακτικό προσωπικό, όσο και οι επισκέπτες καθηγητές του ALBA,
είναι επιφανείς ακαδημαϊκοί με πλήθος δημοσιεύσεων αλλά και επαγγελματίες με
εκτενή διδακτική, ερευνητική και συμβουλευτική εμπειρία, προερχόμενοι από καταξιωμένα ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού.

Επαγγελματική Αποκατάσταση Αποφοίτων

Το Γραφείο Σταδιοδρομίας και Αποφοίτων του ALBA παρέχει σε όλους τους φοιτητές και αποφοίτους συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης σταδιοδρομίας και αναζήτησης εργασίας, συμβάλλοντας σημαντικά στην επαγγελματική
αποκατάστασή τους:
• Ατομικές συναντήσεις Career Coaching
• Σεμινάρια σε θέματα αναζήτησης εργασίας στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
• Εταιρικές παρουσιάσεις μεγάλων εταιρειών αλλά και career panels με καταξιωμένα και έμπειρα στελέχη της αγοράς εργασίας.
Επιπλέον, το ALBA Career Forum προσελκύει κάθε χρόνο πάνω από 150 στελέχη
μεγάλων εταιρειών που αναζητούν να καλύψουν τις ανάγκες τους για υψηλού επιπέδου στελεχιακό δυναμικό.
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Διαθέσιμες Υποτροφίες και Εκπτώσεις διδάκτρων

Το ALBA προσφέρει μερικές υποτροφίες σε υποψήφιους με κριτήριο την αριστεία,
καθώς και οικονομική ενίσχυση σε υποψήφιους με περιορισμένα οικονομικά μέσα.
Ειδικά για τις εταιρείες που χρηματοδοτούν στελέχη τους, το ALBA προσφέρει εκπτώσεις προκειμένου να ενισχύσει την προσπάθειά τους για εκπαίδευση υψηλών προδιαγραφών. Για τις εταιρείες-μέλη του ALBA, ισχύουν επιπλέον ειδικά προνόμια.

Executive Education

Το ALBA αποτελεί την πρώτη επιλογή των μεγαλύτερων εταιρειών για την επιμόρφωση των στελεχών τους. Τα τελευταία χρόνια, το ALBA Executive Development έχει
ανταποκριθεί στις ανάγκες άνω των 900ων εταιριών και έχει εκπαιδεύσει πάνω από
9.500 στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, προσφέροντας σεμινάρια σε
όλο το εύρος του management, mini MBAs, Προγράμματα Ανάπτυξης Ηγεσίας αλλά και
ολοκληρωμένα Ενδοεπιχειρησιακά ΜΒΑ. Επίσης, το ALBA Executive Development διοργανώνει ετησίως μία σειρά Ανοικτών Σεμιναρίων, τα οποία απευθύνονται σε στελέχη διαφορετικών βαθμίδων και σε επαγγελματίες που επιθυμούν να διευρύνουν τις γνώσεις
τους και να αναπτύξουν τις προσωπικές και επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Χρηματοδοτούμενη Έρευνα

Το ALBA, στα πλαίσια της αποστολής του για δημιουργία και διάχυση νέας γνώσης
στην ελληνική κοινωνία και οικονομία, αναλαμβάνει και υλοποιεί, σε συνεργασία με
εθνικούς και διεθνείς φορείς (πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, συμβουλευτικές εταιρείες) και με χρηματοδότηση από δημόσιους ή/ και ιδιωτικούς φορείς, έργα εφαρμοσμένης έρευνας στα γνωστικά πεδία της διοίκησης επιχειρήσεων. Έχει συμμετάσχει τα
τελευταία χρόνια σε άνω των 20, χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και
Εθνικούς φορείς, ερευνητικά έργα, στα πλαίσια των οποίων έχει συνεργασθεί με περισσότερους από 100 ευρωπαϊκούς οργανισμούς. Επίσης, το ALBA έχει σχεδιάσει και εφαρμόσει σειρά ερευνητικών έργων για λογαριασμό ελληνικών και ξένων ιδιωτικών
οργανισμών (εταιρειών, ιδρυμάτων, κ.λπ.) στα πλαίσια προγραμμάτων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.
Επιχειρηματικότητα στο ALBA
Το ALBA Hub for Enterprise and Development (AHEAD) συνδέει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με την επιχειρηματικότητα στο ALBA. Αναλαμβάνει και διαχειρίζεται χρηματοδοτούμενα ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα. Υποστηρίζει μαθητές και
αποφοίτους επιχειρηματίες μέσω αποκλειστικών υπηρεσιών, ενώ εργάζεται στενά με το
επιχειρηματικό οικοσύστημα της Ελλάδας για την τόνωση κάθε μορφής επιχειρείν.
ALBA Graduate Business School at The American College of Greece
Κολλέγιο Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ξενίας 6-8, 115 28 Αθήνα, Τηλ.:210 8964531, Fax.: 210 8964737, www.alba.edu.gr
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IST - INDEPENDENT STUDIES
OF SCIENCE & TECHNOLOGY
Το IST ιδρύθηκε το 1989 και σήμερα, είναι ένα πολυδύναμο και πολυεπίπεδο εκπαιδευτικό ίδρυμα με άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Σε συνεργασία με διακεκριμένα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού όπως το London South Bank University, το
University of London International Programmes, το University of Limerick και το Catholic
University of Lyon, το IST προσφέρει Bachelors και Masters, Supported Distance Learning
προγράμματα, καθώς και προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Εξειδίκευσης, Σεμινάρια και Επιμορφωτικά Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης σε τρεις κύριους ακαδημαϊκούς τομείς: τις Επιχειρησιακές & Οικονομικές Επιστήμες, την Επιστήμη ΥπολογιστώνΠληροφορική και τις Ανθρωπιστικές Επιστήμες & Επιστήμες Υγείας.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών στο IST οδηγεί στην απόκτηση
Bachelors και Masters, τα οποία απονέμονται από τις Πρυτανικές Αρχές των συνεργαζομένων πανεπιστημίων και αναγνωρίζονται τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και παγκοσμίως.
Οι απόφοιτοι του IST έχουν έτσι απεριόριστες δυνατότητες για επαγγελματική αποκατάσταση τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ενώ παράλληλα διατηρούν ισχυρούς δεσμούς με το Σύλλογο Αποφοίτων.
Στο IST, προωθούμε την επιχειρηματικότητα, ενθαρρύνουμε την καινοτομία, προσφέρουμε κίνητρα και καλλιεργούμε τις δεξιότητες των φοιτητών στοχεύοντας στη σύνδεση της
εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εφαρμόζοντας ένα νέο, καινοτόμο μοντέλο σπουδών που ονομάζεται business facing. Ο στόχος αυτός
επιτυγχάνεται μέσω προγραμμάτων σπουδών άμεσα συμβατών με την αγορά εργασίας, μέσω
συνεργασιών με φορείς, επιμελητήρια και επιχειρήσεις όλων των κλάδων της ελληνικής οικονομίας, αλλά και μέσω μίας πληθώρας δραστηριοτήτων για τους φοιτητές σε συνεργασία
με επιχειρήσεις (π.χ. Ημέρα Καριέρας, διαλέξεις, παρουσιάσεις, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισμός επιχειρηματικότητας και καινοτομίας Crazy Business Ideas).
Το IST συμμετέχει, ενεργά, ως μέλος στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
Αθηνών (EBEA) με το οποίο έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας, στο Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο, στο Σύλλογο Ελληνικών Κολλεγίων και στο Σύνδεσμο Ελληνικών
Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ). Το καταξιωμένο ακαδημαϊκό προσωπικό μας δραστηριοποιείται στην επιστημονική έρευνα και συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα
που αφορούν στην απασχόληση και στην επιχειρηματικότητα.
Το IST διαθέτει ακαδημαϊκή δομή και οργάνωση εφάμιλλες με εκείνες των φημισμένων Πανεπιστημίων του εξωτερικού. Η δέσμευση του IST σε θέματα ποιότητας υπογραμμίζεται από την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού ποιότητας ISO
9001:2008 “για τη σχεδίαση και υλοποίηση προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού
επιπέδου”, ενώ η ακαδημαϊκή ποιότητα ελέγχεται και διασφαλίζεται από διεθνείς οργανισμούς, όπως το Quality Assurance Agency (QAA) και το British Accreditation Council for
Higher and Further Education (BAC) της M. Βρετανίας.
Από τον Σεπτέμβριο του 2003, το IST λειτουργεί σε εγκαταστάσεις διεθνών προδιαγραφών, συνολικής έκτασης 9.500 τ.μ., ειδικά κατασκευασμένες για να εξυπηρετούν τις
ανάγκες ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος πανεπιστημιακού επιπέδου, με 25 αίθουσες δια-
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λέξεων όλες με φυσικό φως, κλιματισμό και οπτικοακουστικά μέσα, Βιβλιοθήκη με ηλεκτρονική και έντυπη πρόσβαση, φωτοτυπικά μηχανήματα και άνετο αναγνωστήριο, Εργαστήρια Υπολογιστών 150 θέσεων με συστήματα τελευταίας τεχνολογίας και γρήγορη
πρόσβαση στο internet, ασύρματη πρόσβαση στο διαδίκτυο (WiFi), προσβασιμότητα για
άτομα με ειδικές ανάγκες και ένα καλαίσθητο café με άνετο και ευχάριστο περιβάλλον.
Προγράμματα Σπουδών:
Catholic University of Lyon (France):
Bachelor in International Business
University of Limerick
• BSc (Honours) Psychology
London South Bank University (UK):
MBA (Master in Business Administration)
MSc Accounting and Finance (NEW)
MSc International Accounting with Finance (NEW)
MSc International Tourism and Hospitality Management (NEW)
MSc Web and Mobile Computing (NEW)
MSc Internet and Database Systems (NEW)
BSc (Honours) Business Management
BSc (Honours) Accounting & Finance
BA (Honours) Tourism, Hospitality and Leisure Management (NEW)
BSc (Honours) Business Information Technology
BSc (Honours) Computing
BSc (Honours) Web Development
University of London International Programmes (UK):
Μέσω των Διεθνών Προγραμμάτων του University of London, δίνεται η δυνατότητα
στους φοιτητές να φοιτήσουν στα κάτωθι προγράμματα του University of London στο IST,
με την ακαδημαϊκή επίβλεψη* των ακόλουθων Κολλεγίων του Πανεπιστημίου:
a) London School of Economics and Political Science (LSE)
BSc Accounting and Finance
BSc Politics and International Relations
Postgraduate Diploma in Banking
b) Royal Holloway
BSc Business Administration
c) Goldsmiths
BSc Computing and Information Systems
Η Ακαδημαϊκή επίβλεψη για όλα τα προγράμματα σπουδών του University of London
International Programmes γίνεται από τα Κολλέγια του Πανεπιστημίου. Οι ακαδημαϊκοί
των Κολλεγίων σχεδιάζουν το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών, ετοιμάζουν το
εκπαιδευτικό υλικό και είναι αρμόδιοι για την αξιολόγηση των φοιτητών.
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AEGEAN AIRLINES
Η AEGEAN, η μεγαλύτερη ελληνική αεροπορική εταιρεία και μέλος της Star Alliance, ξεκινώντας την πορεία της τον Μάιο του 1999 ως και σήμερα, προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε υλικό επίπεδο, σε πτήσεις
μικρών και μεσαίων αποστάσεων. Σε συνέχεια της εξαγοράς της Olympic Air το 2013,
η AEGEAN σήμερα, ως η μεγαλύτερη ελληνική προσπάθεια που έχει υπάρξει ποτέ στον
χώρο των αερομεταφορών, επενδύει σταθερά στην ανάπτυξη δικτύου εσωτερικού και
εξωτερικού, ενισχύει τον τουρισμό με νέα δρομολόγια και αύξηση θέσεων και καλύπτει
όλη την Ελλάδα, με ιδιαίτερη μέριμνα για την ευαίσθητη ζώνη της άγονης γραμμής.
Παράλληλα η εταιρεία συμβάλλει στην περαιτέρω αναβάθμιση του ελληνικού τουρισμού και της ελληνικής οικονομίας.
Το πρόγραμμα της AEGEAN το 2015, περιλαμβάνει ένα δίκτυο 134 προορισμών,
100 εξωτερικού και 34 εσωτερικού σε 42 χώρες και την Ελλάδα, με 15.400.000 διαθέσιμες θέσεις, 2,4 εκατομμύρια περισσότερες από το 2014. Οι πτήσεις θα πραγματοποιούνται με ένα από τους νεότερους στόλους στην Ευρώπη, που αποτελείται πλέον
από 57 αεροσκάφη, μετά την πρόσφατη επένδυση σε επιπλέον καινούργια Airbus
A320ceos. Η αύξηση των πτήσεων θα είναι εντονότερη το 2015 από την κύρια βάση της
Αθήνας, αλλά θα αφορά τη δραστηριότητα και από τις άλλες 8 βάσεις της εταιρείας
(Ηράκλειο, Ρόδος, Κέρκυρα, Χανιά, Κως, Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη & Λάρνακα).
Το 2014 η AEGEAN βραβεύτηκε ως «Καλύτερη περιφερειακή αεροπορική εταιρεία
στην Ευρώπη» σε έρευνα που έγινε σε περισσότερους από 18,8 εκατ. επιβάτες από τα
Skytrax World Airline Awards. Το βραβείο αυτό – που απονέμεται στην AEGEAN για
5η φορά από το 2009 έως σήμερα – αποτελεί ακόμη μια απόδειξη της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που παρέχει η εταιρεία στους επιβάτες της, οι οποίοι την εμπιστεύονται σταθερά και την τοποθετούν στην κορυφή των επιλογών τους.
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ΕΛΛHNIKH ΕTAIPΕIA
ΔIOIKHΣEΩΣ ΕΠIXEIPHΣEΩN (ΕΕΔΕ)
Η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) ιδρύθηκε το 1962.Είναι σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που σκοπό έχει τη διάδοση, ανάπτυξη και προβολή των αρχών, των μεθόδων και της πρακτικής του σύγχρονου μάνατζμεντ. Τα μέλη
της είναι νομικά πρόσωπα, επιχειρήσεις και οργανισμοί του ιδιωτικού και του δημόσιου
τομέα, καθώς και φυσικά πρόσωπα, ανώτατα και ανώτερα διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες, καθηγητές Πανεπιστημίων και φοιτητές. Στο πλαίσιο της ΕΕΔΕ λειτουργούν
πέντε Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται το καθένα σε εξειδικευμένες λειτουργίες του
management και τέσσερις τομείς που ασχολούνται με γενικότερα θέματα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος: Το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάρκετινγκ (ΕΙΜ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Οικονομικής Διοικήσεως (ΕΙΟΔ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Διοικήσεως
Παραγωγής Προϊόντων & Υπηρεσιών (ΕΙΔΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής
& Επικοινωνιών (ΕΙΠ), το Ελληνικό Ινστιτούτο Μάνατζμεντ Ανθρώπινου Δυναμικού
(ΕΙΜΑΔ), o Τομέας Γυναικών Μάνατζερ & Επιχειρηματιών (ΤΟΓΜΕ), ο Τομέας Μάνατζμεντ Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης (ΤΟΜΔΔΑ), ο Τομέας Ηγεσίας (ΤΗΓΕ)
και ο Τομέας Εταιρικών Υποθέσεων (ΤΕΥΠ).
Σήμερα η ΕΕΔΕ συγκαταλέγεται στα πέντε μεγαλύτερα Management Associations
παγκοσμίως σε επίπεδο Μελών και Έργου. Απασχολεί 80 περίπου μόνιμους εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα. Έχει εκπαιδεύσει, κατά τη διάρκεια των 53 χρόνων λειτουργίας της, περισσότερα από 500.000 στελέχη, έχει προσφέρει περισσότερες από
800.000 ώρες εκπαίδευσης μέσα από 16.700 εκπαιδευτικά προγράμματα, ενώ το Μεταπτυχιακό της πρόγραμμα πραγματοποιείται σε 24 πόλεις της χώρας και έχει περίπου 4.100 αποφοίτους.
Η Στρατηγική και η Δράση της αναπτύσσονται στους ακόλουθους βασικούς πυλώνες:
Την εκπαίδευση: Μεταπτυχιακά προγράμματα, Προγράμματα επαγγελματικής πιστοποίησης, Προγράμματα ανωτάτων στελεχών, Ανοικτά εκπαιδευτικά προγράμματα,
Ενδοεπιχειρησιακή εκπαίδευση και Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση.
Την ενημέρωση: Δραστηριότητες Ινστιτούτων & Τομέων, Εκδηλώσεις/θεσμοί
(CEO Summit, Αριστοτέλης, Marketing Matters, Banking Forum, E Business Innovation Forum, Risk Management Forum), Βραβεία (Manager of the Year, Quality Leader
of the Year, Marketing Excellence Awards, HR Excellence Awards, Corporate Affairs Excellence Awards) και το μεγαλύτερο Management Portal «ManagementDirect».
Τη δικτύωση: Μνημόνια συνεργασίας (Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική
Ευθύνη, Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, Υπουργείο Εξωτερικών, Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικής Ηθικής, Ινστιτούτο Επαγγελματικού Προσανατολισμού & Σταδιοδρομίας,
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Βιομηχανιών & Αντιπροσώπων Αρωμάτων & Καλλυντικών,
SBC TV, Quality Net Foundation, Εμπορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Λειβαδιάς και Λάρισας,
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Σύνδεσμοι Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Επιχειρήσεων
Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος και Θεσσαλικών Επιχειρήσεων & Βιομηχανιών, τα Εμπορικά & Βιομηχανικά Επιμελητήρια Αθηνών, Πειραιώς, Φθιώτιδας και Φωκίδας, τα
Επιμελητήρια Αιτωλοακαρνανίας, Βοιωτίας, Δράμας, Δωδεκανήσου, Ευβοίας, Ηρακλείου,
Καβάλας, Κοζάνης, Κορινθίας, Κυκλάδων, Μεσσηνίας και Ροδόπης καθώς και το Ξενοδοχειακό, τα διμερή επιμελητήρια ΕλληνοΑμερικανικό, ΕλληνοΓερμανικό, ΕλληνοΙταλικό ΕλληνοΣουηδικό και ΕλληνοΤουρκικό, την Ελληνική Ένωση Factoring, τον διεθνή
οργανισμό ερευνών The Conference Board, τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Εξαγωγέων, τον
Σύνδεσμο Εξαγωγέων Κρήτης, τον οργανισμό Future Leaders, τον Σύνδεσμο Επιχειρήσεων και Λιανικής Πωλήσεως Ελλάδος, την Αμερικανική Γεωργική Σχολή και το Perrotis College καθώς και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων), Διεθνείς
Συνεργασίες (European Management Association, European Marketing Confederation, European Foundation for Quality Management, European Organization for Quality, European Foundation for Management Development, Chartered Management Institute, Kent
Business School, The Chartered Institute of Marketing, The Institute of Sales & Marketing
Management, Global Compact, CEC European Managers).
Τη δημιουργία εργαλείων και υποδομών: Πιστοποιήσεις (Αιέν Αριστεύειν, Επίπεδα επιχειρηματικής αριστείας EFQM, Investors in People) και Έρευνες.
Την επικοινωνία: Περιοδικό «Manager», Εκπομπή «Δρόμοι Ανάπτυξης», Ετήσια
εξάτομη έκδοση «The Edge», Newsletters, Επιστημονικές & Ενημερωτικές εκδόσεις.
Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα: Esprit, Now, Horizon, Adapt, Info-DC, Tacis, Phare,
Interreg, Equal Round I and Round II, Europe Aid, Article-6, Leonardo Da Vinci, Life
Long Learning και Asia Invest, ενώ λειτουργεί ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Κοινοτικών Προγραμμάτων.
Τις υπηρεσίες Τελικού Δικαιούχου για τη διαχείριση και υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων, στα οποία η ΕΕΔΕ διαθέτει μεγάλη εμπειρία.
Οι δραστηριότητες της ΕΕΔΕ εκτείνονται σε όλη την Ελλάδα. Παράλληλα λειτουργεί περιφερειακά τμήματα στη Μακεδονία με έδρα τη Θεσσαλονίκη, στην Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα με έδρα την Πάτρα και στην Κρήτη με έδρα το Ηράκλειο.
Δραστηριοποιείται επίσης στην Κύπρο μέσω της Κυπριακής Εταιρίας Ανάπτυξης Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΚΕΑΔΕ) που ίδρυσε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου. Με πρωτοβουλία της στην Ελλάδα έχει ιδρυθεί και
λειτουργεί η Λέσχη Επιχειρηματικότητας, ενώ σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, το ALBA.
Τελικός στόχος της ΕΕΔΕ είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, μέσα από την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Παράλληλα στοχεύει στην προσφορά σύγχρονων ποιοτικών και
εξειδικευμένων υπηρεσιών, που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις του δύσκολου οικονομικού περιβάλλοντος, με ιδιαίτερη έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη
ηγετικών ικανοτήτων, ενώ προωθεί την έννοια της Αριστείας σε όλα τα επίπεδα.
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MINOAN LINES
Η MINOAN LINES ιδρύθηκε το 1972, έχει έδρα το Ηράκλειο (Κρήτη) και με τον
δυναμισμό και την πολύχρονη δράση και εμπειρία της, έχει αλλάξει τα δεδομένα της
ακτοπλοΐας επιβεβαιώνοντας καθημερινά την ηγετική της παρουσία στο κλάδο. Aπό το
2008 αποτελεί μέρος του Ιταλικού Ομίλου Grimaldi, ο οποίος, μ’ ένα στόλο πάνω από
100 πλοία, είναι ένας από τους μεγαλύτερους μεταφορείς οχημάτων (roll-on/roll off)
στον κόσμο.
Κατέχοντας ηγετική θέση στις γραμμές μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας καθώς και στη
γραμμή Πειραιάς - Ηράκλειο, η MINOAN LINES διαχειρίζεται ένα στόλο από υπερσύγχρονα, υψηλών προδιαγραφών και ταχυτήτων cruise ferries τα οποία είναι από τα
πιο γρήγορα και πολυτελή στην Ευρώπη. Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην εγχώρια
και διεθνή αγορά, προσφέροντας συνδέσεις ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ιταλία στην
Αδριατική Θάλασσα, καθώς και μεταξύ της Κρήτης (Ηράκλειο) και Πειραιά.
Η MINOAN LINES, με πελατοκεντρική φιλοσοφία, όραμα, αξίες, γνώση και έμφαση στο τρίπτυχο ποιότητα, αξιοπιστία, επαγγελματισμός, αποτελεί υπόδειγμα επιχειρηματικής πρωτοπορίας και σημείο αναφοράς τόσο σε πανελλαδικό όσο και σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Συνδυάζοντας άρτια την εμπειρία με τη διορατικότητα, χαράζει τη στρατηγική της τοποθετώντας το επιβατικό κοινό στο επίκεντρο κάθε καινοτόμου επιχειρηματικής της πρακτικής. Κύριο μέλημά της είναι ο σεβασμός στον επιβάτη
και στις συνεχώς εξελισσόμενες ανάγκες του και δέσμευσή της να ανταποκρίνεται απέναντι του με συνέπεια. Μέσω του εκσυγχρονισμού του στόλου της με υψηλής τεχνολογίας πολυτελή πλοία και των πιστοποιημένων στο σύνολο τους κατά τα διεθνή
πρότυπα διαχείρισης ποιότητας υπηρεσιών που παρέχονται στο επιβατικό κοινό, η
MINOAN LINES στοχεύει στη δημιουργία μίας μακροχρόνιας σχέσης εμπιστοσύνης.
Κάθε πλοίο της MINOAN LINES είναι άρτια εξοπλισμένο σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα των κρουαζιερόπλοιων στην εσωτερική διακόσμηση των κοινόχρηστων χώρων
και των καμπινών του προσφέροντας υψηλής ποιότητας ψυχαγωγία εν πλω (πολυτελή και ευρύχωρα σαλόνια, κέντρα ευεξίας και φυσικής κατάστασης, πισίνα, εστιατόρια, καζίνο, ντισκοτέκ, καταστήματα, internet corner, παιδότοποι, κλπ.), ταχύτητα,
πολυτέλεια και ασφάλεια.
Πρωταρχικός στόχος της εταιρείας ήταν και παραμένει η παροχή υψηλού επιπέδου
υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή σχέση τιμής και υπηρεσιών, δεδομένο που επιβεβαιώνεται από έγκριτους πανελλαδικούς και διεθνείς φορείς, όπως η διάκριση της MINOAN LINES ως εταιρεία με την «κορυφαία επωνυμία» στο χώρο της ακτοπλοΐας στο
διεθνούς κύρους θεσμό Corporate Superbrands 2011-2012 και από τη θετική ανταπόκριση των καταναλωτών στην ετήσια πανελλαδική έρευνα «FAMOUS BRANDS», αναδεικνύοντας για τέταρτη συνεχή χρονιά (2008, 2009, 2011, 2012) τη Minoan Lines ως
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την ακτοπλοϊκή εταιρεία με την καλύτερη φήμη για το 2012, κερδίζοντας για μία
ακόμη φορά το «ΧΡΥΣΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ» στην κατηγορία της. Επιπρόσθετα, η αναγνώριση
της πρωτοπόρου προσπάθειας της εταιρείας και της πελατοκεντρικής της φιλοσοφίας,
που έθεσε ως στόχο πριν από δέκα χρόνια και δημιούργησε το πρωτοποριακό ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΒΑΤΩΝ “Minoan Lines Bonus Club”, επιβραβεύτηκε με
τον καλύτερο δυνατό τρόπο στην κατηγορία «Προγράμματα Πελατειακής Πιστότητας», στην τελετή απονομής των Tourism Awards 2015.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ
Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ιδρύθηκαν το 1998 και αποτελούν έναν από τους κορυφαίους Ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με δραστηριότητες σε 7 χώρες. Οι μετοχές τους διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο
Αθηνών (ATHEX: ELPE) και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου (LSE: HLPD).
Το 2014, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε €9,5 δισ. και τα Συγκρίσιμα
Κέρδη EBITDA σε €417 εκ.
Μέτοχοι είναι η Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. (42,6%) και το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (35,5%), ενώ το υπόλοιπο
ελεύθερα διαπραγματεύσιμο ποσοστό ανήκει σε θεσμικούς (13,9%) και ιδιώτες (8,1%)
επενδυτές.
Ο τομέας διύλισης αποτελεί την κύρια δραστηριότητα, αντιπροσωπεύοντας περίπου 75% του συνολικού ενεργητικού του Ομίλου. Ο Όμιλος διαθέτει τα τρία από τα
τέσσερα διυλιστήρια που λειτουργούν στην Ελλάδα (Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Θεσσαλονίκη), με συνολική δυναμικότητα 340 kbpd, κατέχοντας μερίδιο περίπου 65% της
ελληνικής αγοράς στον τομέα του χονδρικού εμπορίου πετρελαιοειδών.
Ο Όμιλος, την πενταετία 2007-2012 υλοποίησε ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους
€3 δις περίπου, στο πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η ολοκλήρωση της μεγαλύτερης ιδιωτικής βιομηχανικής επένδυσης στην Ελλάδα, που αφορά τον εκσυγχρονισμό
και την αναβάθμιση του διυλιστηρίου Ελευσίνας. Το 2013 ήταν η πρώτη πλήρης χρονιά εμπορικής λειτουργίας του αναβαθμισμένου διυλιστηρίου της Ελευσίνας, το οποίο
αφού ολοκλήρωσε επιτυχώς τη διαδικασία αριστοποίησης, είχε σημαντική συνεισφορά
στην κερδοφορία του Ομίλου και την αύξηση των εξαγωγών του.
Ο Όμιλος κατέχει ηγετική θέση στην εγχώρια εμπορία, μέσω των θυγατρικών του
ΕΚΟ και ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΥΣΙΜΑ (πρώην BP Hellas). Οι δυο εταιρείες δραστηριοποιούνται στην εγχώρια λιανική εμπορία μέσω δικτύου περίπου 1.800 πρατηρίων, καθώς
και στις πωλήσεις υγραερίου, βιομηχανικών, αεροπορικών, ναυτιλιακών καυσίμων
και λιπαντικών.
Επιπλέον, ο Όμιλος δραστηριοποιείται στις αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διαθέτει το μοναδικό διυλιστήριο της π.Γ.Δ.Μ. στα Σκόπια και μέσω ενός δικτύου
287 πρατηρίων συνολικά, κατέχει σημαντική θέση στην εμπορία καυσίμων σε Κύπρο,
Βουλγαρία, Σερβία και Μαυροβούνιο.
Ο Όμιλος κατέχει δικαιώματα έρευνας υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, το Μαυροβούνιο και την Αίγυπτο. Στην Ελλάδα, συμμετέχει ως διαχειριστής (operator) σε
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διεθνή κοινοπραξία πετρελαϊκών εταιριών (συμμετοχή 33%), που διαθέτει δικαιώματα έρευνας και παραγωγής στην περιοχή του Δυτικού Πατραϊκού κόλπου και έχει ξεκινήσει τη διεξαγωγή ερευνητικών εργασιών, σύμφωνα με τη Σύμβαση Μίσθωσης με
το Ελληνικό Δημόσιο.
Ο Όμιλος διαθέτει το μοναδικό καθετοποιημένο συγκρότημα παραγωγής πετροχημικών στην Ελλάδα, με κύρια προϊόντα το πολυπροπυλένιο και παράγωγά του, η
παραγωγή του οποίου γίνεται σύμφωνα με τα πρότυπα Basel. Το μερίδιο της εγχώριας
αγοράς υπερβαίνει το 50% ενώ οι εξαγωγές, κυρίως στην Τουρκία, την Ιταλία και την
Ιβηρική χερσόνησο, αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 50%-60% των πωλήσεων.
Ο Όμιλος δραστηριοποιείται επίσης στους τομείς ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Μέσω της ELPEDISON, κοινοπραξία με την ιταλική EDISON, ήδη λειτουργεί δύο μονάδες συνδυασμένου κύκλου στη Θεσσαλονίκη και τη Θίσβη Βοιωτίας,
συνολικής ισχύος 810 MW. Επιπλέον, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με χαρτοφυλάκιο άνω των 200
MW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.
Ο Όμιλος συμμετέχει κατά 35% στη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου Α.Ε. (ΔΕΠΑ),
που αποτελεί τον κύριο εισαγωγέα και πάροχο φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Η ΔΕΠΑ
κατέχει το 100% του ΔΕΣΦΑ, ιδιοκτήτη και διαχειριστή του ελληνικού δικτύου φυσικού αερίου, καθώς και το 51% των τοπικών εταιρειών διανομής και παροχής αερίου
(ΕΠΑ).
O ΔΕΣΦΑ βρίσκεται σε διαδικασία πώλησης στην εταιρεία SOCAR του Αζερμπαϊτζάν, καθώς στις 21 Δεκεμβρίου 2013 υπεγράφη συμφωνία πώλησης των μετοχών
(Share Purchase Agreement) ύψους €400εκ. για το 66% των μετοχών, ενώ η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται στην έγκριση των αρμόδιων ρυθμιστικών αρχών ενέργειας και ανταγωνισμού σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση.
Website: www.helpe.gr
E-mail: info@helpe.gr
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ATTICA BANK
Η Attica Bank είναι ένας δυναμικός χρηματοοικονομικός οργανισμός που διαθέτει
ένα δίκτυο, αποτελούμενο, αυτή τη στιγμή, από 70 καταστήματα, τα οποία καλύπτουν
τις μεγαλύτερες πόλεις της Ελλάδας.
Ο βασικός μέτοχος της Τράπεζας είναι το ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, με ποσοστό 50,67%.
Η Attica Bank δραστηριοποιείται κυρίως στην χρηματοδότηση μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και στην αγορά ιδιωτών. Ταυτόχρονα, προσφέρει μια σειρά καταθετικών, επενδυτικών και ασφαλιστικών
Επιχειρήσεις
Καταθετικοί Λογαριασμοί
(Όψεως, Προθεσμίας,
Συναλλάγματος)
Δάνεια
(Κεφάλαιο Κίνησης,
Μακροπρόθεσμα Δάνεια)
Ομολογιακά Δάνεια
Ενέγγυες Πιστώσεις

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Λιανική Τραπεζική
Καταθετικοί Λογαριασμοί
(Ταμιευτηρίου, Τρεχούμενος, Προθεσμίας,
Repos, Συναλλάγματος)
Δάνεια
(Στεγαστικά, Καταναλωτικά, Ανοικτά)
Πιστωτικές και Χρεωστικές Κάρτες
(Visa, Electron,
Attica Prepaid Card Visa)

Leasing, Factoring
Bancassurance
Venture Capital

Επενδυτικά Προϊόντα
(Αμοιβαία Κεφάλαια,
Προϊόντα Εγγυημένου Κεφαλαίου)
Bancassurance

Υπηρεσίες
Πάγιες Εντολές
Μεταφορά Κεφαλαίων
Εισαγωγές / Εξαγωγές
(διαχείριση φορτωτικών,
ενέγγυες πιστώσεις)
Ε-banking
Πληρωμή Μισθών
-Συντάξεων

Δίνοντας προτεραιότητα στην πλήρη και ποιοτική κάλυψη των αναγκών των πελατών της, η Τράπεζα βελτιώνει διαρκώς τα κανάλια παροχής των προϊόντων και των
υπηρεσιών της. Στην κρίσιμη περίοδο που διέρχονται η χώρα και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, η Attica Bank εξακολουθεί να αποδεικνύει τόσο την ανθεκτικότητά της
στις συνθήκες που επικρατούν, όσο και την επικέντρωσή της στον πρωταρχικό στόχο
της ανάπτυξης και της ανάταξης της ελληνικής οικονομίας.
Οι κύριοι στόχοι της Τράπεζας για τα επόμενα χρόνια είναι η επέκταση των δραστηριοτήτων της σε τομείς με θετικές προοπτικές ανάπτυξης και ταυτόχρονα η διατήρηση επαρκούς κεφαλαιακής επάρκειας, η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου
πιστοδοτήσεων, η ικανοποιητική ρευστότητα και η έμφαση σε πρόσθετες πηγές εσόδων.

79

21os 52-104.qxp_Layout 1 5/18/15 17:50 Page 80

21os 52-104.qxp_Layout 1 5/18/15 17:50 Page 81

INFO QUEST TECHNOLOGIES
Η Info Quest Technologies μέλος του Ομίλου Quest, ιδρύθηκε το 1981 και δραστηριοποιείται στη διάθεση προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών Πληροφορικής και
Επικοινωνιών. Έχοντας επικεντρωθεί στρατηγικά στην ανάπτυξη ελληνικής προστιθέμενης αξίας, αποτελεί για πολλά συναπτά έτη τη μεγαλύτερη πύλη διάχυσης των
νέων τεχνολογιών στην Ελληνική αγορά.
Η εταιρεία συνεργάζεται στρατηγικά με περισσότερους από 60 κορυφαίους διεθνείς
οίκους τεχνολογίας, μεταξύ αυτών τους IBM, HP, Apple, Dell, Lenovo, Microsoft, Intel,
Cisco & EMC, παρέχοντας στους πελάτες της πρόσβαση σε όλο το φάσμα των εξελιγμένων προϊόντων, λύσεων και υπηρεσιών, που απαιτεί η εποχή της σύγκλισης των τεχνολογιών και του Internet. Παράλληλα από το 1991 κατασκευάζει τους υπολογιστές
Quest, διαθέτοντας μία ευρεία γκάμα από αξιόπιστα και οικονομικά συστήματα, για
χρήση στο σπίτι ή την επιχείρηση, ενώ από το 2012 σχεδιάζει και προωθεί μία ευρεία
γκάμα προϊόντων, όπως tablets, μικροπεριφερειακά, ηλεκτρολογικό και τηλεπικοινωνιακό υλικό, με την επωνυμία Bitmore. Από το 2001 η εταιρεία επένδυσε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, εισάγοντας πρώτη, στο σύνολο των συνεργατών της τη δυνατότητα
ηλεκτρονικής παραγγγελιοληψίας, μέσω μίας ολοκληρωμένης business to business
(Β2Β) εφαρμογής ηλεκτρονικού εμπορίου, ενώ από το 2007 δημιούργησε το ιδιαίτερα
επιτυχημένο web shop προϊόντων τεχνολογίας και καθημερινής χρήσης www.you.gr.
Από το 2013 η εταιρεία επενδύει συστηματικά στην παροχή λύσεων και υπηρεσιών
cloud, έχοντας δημιουργήσει το οικοσύστημα www.QCloud.gr, με στόχο να συμβάλλει
στην πιο άμεση και αποτελεσματική αφομοίωση των cloud υπηρεσιών σε όλο το εύρος
της αγοράς.
Η Info Quest Technologies είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 και ο κύκλος
εργασιών της για το 2014 ανήλθε σε 120 Μ€ (www.infoquest.gr)
ΟΜΙΛΟΣ QUEST
Τεχνολογία – Ταχυμεταφορές - Ενέργεια
Με βαθιές ρίζες στο χώρο της τεχνολογίας για σχεδόν 35 χρόνια, ο Όμιλος Quest
είναι ένας από τους κορυφαίους Ομίλους Τεχνολογίας της χώρας με σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση και εξέλιξη της Ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Οι δραστηριότητες του σήμερα επεκτείνονται στην Ευρώπη, τα Βαλκάνια και
στις άλλες διεθνείς αγορές.
Στον τομέα της Τεχνολογίας. ο Όμιλος δραστηριοποιείται σε όλο το εύρος των
υπηρεσιών της πληροφορικής, από τη διάθεση προϊόντων και το ηλεκτρονικό εμπόριο, μέχρι συστήματα και δίκτυα επικοινωνίας, καθώς και επιχειρηματικές εφαρμογές
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οριζόντιων και καθέτων λύσεων μέσω των εταιρειών Uni Systems, iSquare, iStorm,
Quest Online (www.you.gr) και Cardlink. Πιστός στο τρίπτυχο «Τεχνολογία – Καινοτομία – Επιχειρηματικότητα», ο Όμιλος τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει στη θερμοκοιτίδα ανάπτυξης καινοτόμων επιχειρήσεων IQbility, για τη στήριξη της ελληνικής
νεοφυούς επιχειρηματικότητας με στόχο τις διεθνείς αγορές.
Παράλληλα, ο Όμιλος Quest δραστηριοποιείται στον τομέα των Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών με την ACS Courier, πρωτοπόρο εταιρεία στις Ταχυμεταφορές και την Quest
Ενεργειακή, εταιρεία παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
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COCO-MAT
Η COCO-MAT κατασκευάζει ανώτερης ποιότητας χειροποίητα κρεβάτια, καινοτόμα προϊόντα ύπνου και κομψά έπιπλα από 100% φυσικά υλικά. Η εταιρεία ιδρύθηκε
το 1989 στην Αθήνα και, ξεκινώντας από μια μικρή οικογενειακή επιχείρηση, χαίρει
σήμερα παγκόσμιας καταξίωσης, έχοντας αναπτύξει ένα ευρύ δίκτυο καταστημάτων σε
13 χώρες συνολικά. Κεντρικό ρόλο στη φιλοσοφία της εταιρείας διαδραματίζει η αγάπη
της για τη φύση και η βαθιά κατανόηση και σεβασμός της έννοιας της αειφορίας.
Χρησιμοποιώντας την αδιόρατη σοφία της Φύσης ως πηγή έμπνευσης και οδηγό
της, η COCO-MAT δημιουργεί πρωτοποριακά προϊόντα και έπιπλα στο ιδιόκτητο εργοστάσιό της στην Ξάνθη, που έχει σχεδόν μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα. Επιπλέον
η εταιρεία υπερηφανεύεται για την χρήση φυσικά ανανεώσιμων πρώτων υλών, όπως
βαμβάκι, φύκια, μαλλί και ξυλεία που προμηθεύεται από Έλληνες παραγωγούς. Εκτός
των άλλων, την COCO-MAT εμπιστεύονται εγνωσμένης φήμης ξενοδοχεία στην Ευρώπη, τις ΗΠΑ και την Ασία, καθώς και η αεροπορική εταιρεία Etihad Airways που
προσφέρει τα προϊόντα της στους επιβάτες της Diamond First Class.
www.coco-mat.com
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E-FOOD
Δεν υπάρχουν πολλές λέξεις να περιγράψουν την πολυτέλεια του να έχεις κάποιον
να σουμαγειρεύει ακριβώς ό,τι θες, ακριβώς όπως το θες και να στο φέρει εκεί ακριβώςπου βρίσκεσαι. Εξαίσιο. Υπέροχο. Εξαιρετικό. Μάλλον υπάρχουν λέξεις
τελικά.Είναι απλά απίστευτό.Και είναι αλήθεια.
Μπορεί να μην έχεις χρόνο να τρως κάθε μέρα σε φανταστικά εστιατόρια. Έχεις
δουλειές, supermarket, ζωή. Εκεί κάπου έρχεται το e-FOOD.gr και με τρεις μόνο κινήσεις μπορείς να έχεις στην πόρτα σου ό,τι ώρα θες το φαγητό που λιγουρευόσουν όλη
μέρα! Είτε αυτό είναι μια pizza γιατί αυτό ακριβώς ονειρευόσουν από την ώρα που έφυγες από το γραφείο, είτε μια σαλάτα γιατί κάνεις διατροφή εν όψη καλοκαιριού, είτε
μαγειρευτό φαγητό γιατί πολύ ζήλεψες το παστίτσιο που είδες στην τηλεόραση.
Το να παραγγέλνεις από το τηλέφωνο δεν είναι και το καλύτερο σου και το καταλαβαίνουμε. Μπορεί να σου κόψει και την όρεξη αυτή η αναμονή. Το κακό σήμα στο
κινητό. Ο άνθρωπος στην άλλη μεριά της γραμμής. Το φαγητό που θα έρθει και δεν θα
είναι αυτό που ήθελες.
Με το e-FOOD.gr αυτά μπορείς να τα ξεχάσεις. Έχεις την επιλογή να παραγγείλεις
από τον υπολογιστή, το smartphone (iOS και Android) ή το tablet σου, καθώς παίζεις
Candy Crush, αφού διαβάσεις τα e-mail σου κι ενώ κανονίζεις ποιοι θα έρθουν σπίτι
σου το βράδυ για να δείτε τα καινούργια επεισόδια του Game Of Thrones.
Και για να μη νομίζεις ότι σε κοροϊδεύουμε, το online delivery φαγητού είναι όντως
ό,τι καλύτερο μπορούσε να σου συμβεί. Έχουμε και στοιχεία.
Πάνω από 3.000 εστιατόρια
Πάνω από 30 επιλογές κουζίνας (από καφέ μέχρι σούσι)
3.000.000 παραγγελίες
130.000 χρήστες
42 πόλεις σε όλητην Ελλάδα
100% δωρεάν και εύκολο
Μοναδικές online προσφορές
Reviews των εστιατορίων από άλλους χρήστες
Ειδικές οδηγίες παραγγελίας για να ξέρεις ότι το φαγητό θα φτάσει στην πόρτα σου,
θα είναι ακριβώς αυτό που ήθελες
Φυσικά, η ομάδα εξυπηρέτησης πελατών είναι στη διάθεσή σου ό,τι και να χρειαστείς.
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Η ιστορία του e-FOOD ξεκίνησε το 2011, όταν μία ομάδα 3 νέων παιδιών βλέποντας την άνθιση που παρουσίαζε το online delivery στο εξωτερικό, σκέφτηκαν ότι ήταν
καιρός για μια τέτοια επιχείρηση στην Ελλάδα, αφού σαν λαός απολαμβάνουμε την
απόστασή μας από την κουζίνα σε αρκετές περιπτώσεις. Χρειάστηκαν τέσσερις μήνες
πριν τη λειτουργία της πλατφόρμας και τελικά στις αρχές του 2012 το e-FOOD βγήκε
στον αέρα!
Επικεφαλής του e-FOOD είναι ο Παμίνος Κυρκίνης στου οποίου το σαλόνι έκανε
τα πρώτα του βήματα το εν λόγω start up, ενώ σιγά σιγά η ομάδα μεγάλωσε και πλέον
απαρτίζεται από 60 άτομα με μέσο όρο ηλικίας κάτω των 30ετών.
Το e-FOOD.gr είναι εδώ για να σε βοηθήσει να απολαύσεις το φαγητό σου κάθε
μέρα, όταν δεν έχεις όρεξη να μαγειρέψεις ή όταν απλά θέλεις να νιώσεις ότι κάποιος
σε φροντίζει.
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ΟΜΙΛΟΣ ECONOMIA
Με τις πολύπλευρες δραστηριότητές του ο όμιλος economia οραματίζεται να αποτυπώσει το πανόραμα της οικονομίας συνδυάζοντας αρμονικά την ιστορία με την επικαιρότητα.
Συνεχίζοντας την παράδοση της αντικειμενικής και ανεξάρτητης ενημέρωσης που
ξεκίνησε το 1934, με την ίδρυση της Βιομηχανικής Επιθεωρήσεως από τον Σπύρο Βοβολίνη, ο όμιλός μας εξελίσσεται διαρκώς ανταποκρινόμενος στις ανάγκες και τις προκλήσεις της νέας εποχής.
Περιοδικές εκδόσεις:
H Oικονομική Επιθεώρηση, μηνιαίο οικονομικοπολιτικό περιοδικό, ιδρύθηκε από
τον δημοσιογράφο Σπύρο Βοβολίνη το 1934 και είναι το μοναδικό οικονομικό περιοδικό που κυκλοφορεί στην Ελλάδα εδώ και 80 χρόνια αδιάλειπτα. Η Ο.Ε. από το 1976
διαθέτει την αποκλειστικότητα δημοσίευσης άρθρων του The Economist.
Το Business File, διμηνιαίο αγγλόφωνο περιοδικό διατίθεται στην ελληνική και
στη διεθνή αγορά από
το 1991. Περιλαμβάνει αναλύσεις για κλάδους της ελληνικής οικονομίας όπως
ενέργεια, βιομηχανία,
ναυτιλία, εισαγωγές, εξαγωγές, τραπεζικό σύστημα.
Άλλες δραστηριότητες
• Εκδόσεις ΚΕΡΚΥΡΑ – economia PUBLISHING
Βιβλία στα ελληνικά και αγγλικά: α) οικονομικά, επιχειρηματικά, διαχειριστικά
και ΑΔ βιβλία β) λευκώματα επιχειρήσεων, γ) βιογραφίες
• Economia BUSINESS TANK
Εκδηλώσεις – Συνέδρια – Βιβλιοπαρουσιάσεις
• Economia Φοιτητικός Διαγωνισμός (από το 1994)
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MAD
“Το Mad, το μοναδικό ελληνικό μουσικό κανάλι και ένα από τα πλέον αναγνωρίσιμα μουσικά brands, αποτελεί τον μεγαλύτερο οργανισμό Music & Media Services
στην Ελλάδα, λειτουργώντας και διαχειρίζοντας σε καθημερινή βάση, πέραν του Mad
TV, τέσσερα τηλεοπτικά κανάλια (Mad Greekζ/Nova, Mad Cyprus/Κύπρος, Mad Al/Αλβανία, Mad Ηits/OTE TV), τον ραδιοφωνικό σταθμό 106.2 Mad Radio & internet sites
(www.mad.gr).
Στις δραστηριότητες του Mad περιλαμβάνεται και η διοργάνωση μεγάλων event
και ενεργειών, όπως τα ετήσια μουσικά βραβεία Mad Video Music Awards, το Fashion
Music project MadWalk, o Ελληνικός τελικός της Eurovision, η Ημέρα Θετικής Ενέργειας Amita Motion, κ.α.
Το Mad παρέχει επίσης μια σειρά από B2C & B2B μουσικές υπηρεσίες όπως το
Wind Music Store (mobile music service σε συνεργασία με την Wind), την υπηρεσία
Mad Melody (παροχή μουσικών προγραμμάτων σε επαγγελματικούς χώρους), κ.α.”
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MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
Ποιοι είμαστε
Η MINDWORK BUSINESS SOLUTIONS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Ε.Π.Ε.
ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2008 από τη Λίνα Νικολοπούλου, βιολόγο με μακρόχρονη πείρα
στην επιστημονική έρευνα, καθώς και στη διοίκηση, το μάρκετινγκ και τις πωλήσεις στο
χώρο του φαρμάκου και των υπηρεσιών υγείας, σε εθνικό και πολυεθνικό περιβάλλον.
Η Mindwork δραστηριοποιείται στο χώρο της επικοινωνίας και της παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, για επιχειρήσεις και οργανισμούς με εξειδίκευση στο χώρο
της Υγείας. Παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπηρεσίες marketing, δημοσίων σχέσεων, προβολής διαφήμισης και επικοινωνίας, οργάνωσης εκδηλώσεων και συνεδρίων, ολοκληρωμένων εκστρατειών επικοινωνίας, σχεδιασμού και επιμέλειας
επιστημονικών εκδόσεων. Αναπτύσσει υλικά επικοινωνίας σε έντυπη και ψηφιακή
μορφή, και διαχειρίζεται τις σχέσεις με τα Μ.Μ.Ε., αναλαμβάνοντας την επικοινωνία
με τους δημοσιογράφους και την τροφοδότηση των μέσων με υλικό.
Το ανθρώπινο δυναμικό της Mindwork αποτελείται από έμπειρα και άρτια καταρτισμένα στελέχη, που πλαισιώνονται από εμπειρογνώμονες και επιστήμονες με υψηλή
εξειδίκευση, γεγονός που εξασφαλίζει περαιτέρω εμβάθυνση και άρτιο αποτέλεσμα σε
κάθε έργο.
Οι Υπηρεσίες μας:
• Προγράμματα Δημοσιότητας, Διαχείριση ΜΜΕ και Εκστρατείες ενημέρωσης του
κοινού
Η Mindwork εξειδικεύεται στον τομέα υγείας: Σχεδιάζει και αναπτύσσει προγράμματα δημοσιότητας για εταιρείες και οργανισμούς του δημόσιου και του ιδιωτικού
τομέα.
• Οργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων
Η Mindwork οργανώνει και υποστηρίζει όλο το φάσμα των εκδηλώσεων και συνεδρίων (ημερίδες, fora, workshops, panel discussions, road shows, συνέδρια κ.α.),
με συνέπεια, επαγγελματισμό και δημιουργικότητα.
• Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς
Η Mindwork γνωρίζει εξαιρετικά καλά το χώρο της υγείας και παρέχει στους πελάτες της συμβουλευτικές υπηρεσίες για τις στρατηγικές και παραγωγικές τους
ανάγκες.
• Έρευνα αγοράς στο χώρο των επαγγελματιών υγείας
Το 2013, η Mindwork δημιούργησε τη Mindview, μια εταιρεία στην υπηρεσία του
φαρμακευτικού και υγειονομικού τομέα, που σχεδιάζει και πραγματοποιεί ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες για εμπορικούς και επιστημονικούς σκοπούς.
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• Εκδόσεις
Η Mindwork για τις ανάγκες των πελατών της σχεδιάζει και αναπτύσσει, μεταξύ
άλλων, βιβλία, περιοδικά, έντυπα, εφημερίδες, on-line journals και ψηφιακές εκδόσεις.
Εμπειρία – πελάτες:
Οι πελάτες της Mindwork δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο χώρο της
υγείας, της επιστήμης και της εκπαίδευσης, τον οποίο γνωρίζουμε εξαιρετικά καλά.
Πρόκειται για φαρμακευτικές, εμπορικές, επιστημονικές και ιατρικές εταιρείες, ιατρικούς συλλόγους, συλλόγους ασθενών, εταιρείες βιοτεχνολογίας, πανεπιστημιακά
ιδρύματα, ερευνητικά ινστιτούτα και δημόσιους οργανισμούς του τομέα της υγείας,
όπως ο ΕΟΦ, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) κ.λπ.
Η Mindwork δουλεύει εξίσου αποτελεσματικά με οργανισμούς του δημοσίου, μη
κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιωτικές πολυεθνικές και εθνικές εταιρείες.
Ιδρύματα – Οργανισμοί – Κρατικοί Φορείς (ενδεικτικά)
Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων
Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης
Υπηρεσιών Υγείας
Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων
Ερευνών
Εταιρεία Ογκολόγων
Παθολόγων Ελλάδας
Ινστιτούτο Κοινωνικής
και Προληπτικής Ιατρικής

Εταιρείες (ενδεικτικά)
ABBOTT
ABBVIE
AMGEN
ASTRAZENECA
BRISTOL-MYERS SQUIBB
ELPEN
GALENICA
GENESIS PHARMA
GILEAD
GLAXOSMITHKLINE
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Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
Όμιλος Εθελοντών Κατά του Καρκίνου - ΑγκαλιάΖΩ

Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας
Πανελλήνια Εταιρεία Φαρμακοποιών
Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων
Σύνδεσμος Φαρμακευτικών
Επιχειρήσεων Ελλάδος
Υπουργείο Υγείας - Γενική Γραμματεία
Δημόσιας Υγείας

INTERAMERICAN
INTERNATIONAL LIFE
MENARINI
MERCK SERONO
MSD
NOVARTIS
NOVO NORDISK
PFIZER
PHARMATEN
PIERRE FABRE

ROCHE
SANOFI
SPECIFAR
TEVA
UCB
ΒΙΑΝΕΞ
ΕΝΟΡΑΣΙΣ
ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
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Πώς δουλεύουμε:
Το έναυσμα για κάθε νέο έργο το δίνει μια ιδέα: είτε την προτείνει η Mindwork, ως
λύση σε κάποιο ζήτημα πελάτη, είτε ο ίδιος ο πελάτης, αποβλέποντας σε συγκεκριμένο
στόχο. Στη συνέχεια, η Mindwork αναπτύσσει ένα «σχέδιο δράσεων», με συγκεκριμένο
χρονοδιάγραμμα, παραδοτέα και ομάδα έργου, τα οποία συμφωνούνται με τον πελάτη.
Ορίζονται «project manager-υπεύθυνος παρακολούθησης» για το σύνολο του έργου, και
υπεύθυνοι των επιμέρους δράσεων. Η παρακολούθηση είναι συνεχής και, όποτε χρειάζεται, γίνεται επικαιροποίηση του σχεδίου δράσης. Μετά την ολοκλήρωση του έργου,
συντάσσεται απολογισμός. Όλα τα έργα περιλαμβάνουν διαδικασία αξιολόγησης με ερωτηματολόγια, τα οποία συμπληρώνονται από τους αποδέκτες των υπηρεσιών.
Τι μας ξεχωρίζει (150 λέξεις):
Η Μindwork αναγνωρίζει ότι η προσήλωσή της στην ποιότητα και η σφαιρική προσέγγιση είναι το κλειδί για την επιτυχία της. Προσφέρει υπηρεσίες οι οποίες αποδίδουν σημαντική προστιθέμενη αξία στον πελάτη και καλύπτουν όλες τις πτυχές των
θεμάτων που επεξεργάζεται. Γι’ αυτό, στοχεύει στη συνολική υποστήριξη και την
πλήρη ικανοποίηση των αναγκών και των προσδοκιών των πελατών της.
Στη Mindwork η ποιότητα αποτελεί φιλοσοφία και ευθύνη κάθε εργαζομένου. Το
έμπειρο προσωπικό της επενδύει στη διαρκή ενημέρωση και εξελίσσεται, προκειμένου
να καλύπτει τις ανάγκες της εταιρείας που διαρκώς αλλάζουν. Για να εξασφαλίσει το
καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, η εταιρεία επιστρατεύει: στρατηγική σκέψη, άρτια οργάνωση, κατάλληλα δίκτυα υποδομών, προηγμένη τεχνολογία, δημιουργικότητα και
καινοτόμες ιδέες, γνώση και εξειδίκευση, μακροχρόνια πείρα και επαγγελματισμό.
Η Mindwork έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001:2008 και ΕΛΟΤ 1435. Στο πλαίσιο
της Πολιτικής για την Ποιότητα που έχει θεσπίσει η εταιρεία, βασική προϋπόθεση
είναι η διαρκής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Διακρίσεις (βραβεία)
Μέχρι σήμερα δεν έχουμε συμμετάσχει σε διαγωνιστικές διαδικασίες, αλλά το μέλλον είναι μπροστά μας!
Distinctions & Awards
We have not participated in any competitions so far, but the future is bright and lies
ahead!
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SIN RADIO
To Sin Radio ιδρύθηκε το 2010 και επαναλειτούργησε το 2012. Είναι ένα εναλλακτικό wed ραδιόφωνο, με μουσική ποικιλία που μπορεί να ικανοποιήσει όλους όσοι
‘ψάχνονται’ με τη μουσική, τον πολιτισμό και τις καινοτόμες ιδέες. Η βάση μας είναι
η Αθήνα και οι παραγωγοί/DJ μας είναι από όλον τον κόσμο. Το μότο μας είναι "listen,
don't just hear" και στόχος μας να διατηρούμε την αύρα του παλιού καλού ραδιοφώνου,
με μοντέρνα αισθητική.
Φιλοσοφία μας είναι:
Α) να υποστηρίζουμε την καλή Ελληνική και ξένη μουσική, με ιδιαίτερη μέριμνα
στην προώθηση νέων καλλιτεχνών, αλλά και στη μετάδοση μουσικών κομματιών που
δεν ακούγονται συχνά στα ραδιόφωνα.
Β) να στηρίζουμε αφιλοκερδώς όλες τις αξιόλογες προσπάθειες στον ευρύτερο χώρο
του πολιτισμού, με χορηγίες επικοινωνίας και σχετική προώθηση με τα μέσα που διαθέτουμε. Επί τούτου, η κεντρική μας ιστοσελίδα www.sinwebradio.com λειτουργεί
κατά βάση ως πολιτιστικό μαγκαζίνο, προβάλλοντας κάθε είδους αξιόλογες εκδηλώσεις (μέσω δελτίων τύπου, ανακοινώσεων, ραδιοφωνικών σποτ, κ.λπ.). Επιπλέον, διαθέτουμε δύο εξειδικευμένες υπο-σελίδες: contests.sinwebradio.com (για διεξαγωγή
διαγωνισμών για τους ακροατές μας) και vip.sinwebradio.com (για τη φιλοξενία και το
αρχείο των συνεντεύξεών μας).
Αυτό είναι, λοιπόν, το Sin Radio - το μεράκι και τα όνειρά μας, που φιλοδοξεί να
συσπειρώσει γύρω από τον διαμορφωμένο πυρήνα ακροατών, και νέους φίλους-ακροατές, γιατί την ιστορία τη γράφουν όσοι μπορούν στα δύσκολα να ονειρεύονται με τα
μάτια ανοιχτά.
Heavenly Sinful Tunes…
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STEPUP.gr
"Η πλατφόρμα StepUp.gr δίνει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε να έχει δωρεάν
πρόσβαση στο σύνολο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που έχουν προγραμματιστεί
στην Ελλάδα. Θεματικές ενότητες: Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες, Εκθέσεις, Πτυχία,
Μεταπτυχιακά, Διδακτορικά & Events.
Φιλοσοφία του Step Up είναι να δώσει σε όλους τους νέους δυνατότητα για γρήγορη, εύκολα προσβάσιμη και έγκυρη ενημέρωση για όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα που τους ενδιαφέρουν και ολοκληρώνουν το πλαίσιο της εκπαίδευσης τους.
Σε δεύτερο στάδιο το StepUp.gr φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν έγκυρο εκπαιδευτικό οδηγό παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για εξατομικευμένη ενημέρωση
ανάλογη των ενδιαφερόντων τους μέσα από τη δημιουργία προσωπικών profiles. Ο
καθένας θα έχει τη δυνατότητα επιλέγοντας πεδία ενδιαφέροντος, σπουδές κλπ να ενημερώνεται για τα εκπαιδευτικά προγράμματα που μπορούν να ενισχύσουν τις γνώσεις
του, δημιουργώντας παράλληλα την απαραίτητη σύνδεση ανάμεσα σε όλες τις κατηγορίες και τα εκπαιδευτικά επίπεδα.
Το StepUp.gr έχει ως στόχο να αποτελέσει την αναγκαία γέφυρα στα εκπαιδευτικά
επίπεδα παρέχοντας δωρεάν ενημέρωση σε όλους για όλες τις εξελίξεις είτε μέσω της
πλατφόρμας, η οποία περιέχει τα εκπαιδευτικά προγράμματα είτε μέσω του blog, στο
οποίο θα περιλαμβάνονται καίρια άρθρα για εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση,
τεχνολογία κλπ καθιστώντας την έτσι την πιο καινοτόμα εκπαιδευτική πλατφόρμα
καλύπτοντας έτσι ένα τεράστιο κενό στο εκπαιδευτικό μας σύστημα."
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ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι ο επίσημος φορέας
Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου Αθηναίων. Στόχος του είναι να προσεγγίσει
μέσα από δράσεις, πολιτισμού, άθλησης, εκπαίδευσης και δημιουργίας, τους πολίτες
κάθε ηλικίας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να έρθουν σ’ επαφή με την τέχνη, τον αθλητισμό, τις σύγχρονες μεθόδους της επιστήμης αλλά και τις νέες τεχνολογίες.
Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας επιδιώκει μέσα από τα προγράμματά του να αναπτυχθούν νέες κοινωνικές προοπτικές που θα προάγουν τις έννοιες της συλλογικότητας, της καινοτομίας, της ουσιαστικής ανθρώπινης
επικοινωνίας, του εθελοντισμού, αξιοποιώντας νέες ιδέες και πρωτοβουλίες, ατομικές και συλλογικές, και μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο να συμβάλλει στη διαμόρφωση της
σύγχρονης συλλογικής συνείδησης της Αθήνας και στη δημιουργική αξιοποίηση του
‘’ελεύθερου χρόνου’’ των πολιτών.
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ΕΠΙ.νοώ - ΕΜΠ
Το ΕΠΙ.νοώ - ΕΜΠ αποτελεί μια πρωτοβουλία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, μέσω της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜοΚΕ ΕΜΠ) και
του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ), σε συνεργασία με τον Δήμο Αθηναίων. Στόχος του προγράμματος
είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου κέντρου δικτύωσης ανταλλαγής γνώσης και
υποστήριξης ερευνητών, μηχανικών και μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΕΜΠ
που επιθυμούν να κάνουν το «άλμα» από την έρευνα στην επιχειρηματική κοινότητα,
μετατρέποντας το ερευνητικό έργο σε βιώσιμη επιχείρηση ή προϊόν. Οι δράσεις που
υλοποιεί και οι υπηρεσίες που παρέχει προκειμένου να στηρίξει τις ομάδες και τα
άτομα αυτά είναι οι εξής:
• Διοργάνωση εκδηλώσεων διάχυσης και ενημέρωσης καθώς και διοργάνωση ημερών επιχειρηματικότητας οι οποίες περιλαμβάνουν ομιλίες από επιχειρηματίες, ιδρυτές startups, στελέχη της αγοράς, μέντορες και ακαδημαϊκούς καθώς και ομιλίες για την
επιχειρηματική δραστηριοποίηση, θεματικές ομιλίες και διαδραστικές συζητήσεις.
• Διοργανωση Διαγωνισμων Καινοτομίας οι οποίοι περιλαμβάνουν την διαγωνιστική διαδικασία ομάδων ή φυσικών προσώπων πάνω σε μία πρωτότυπη ιδέα, υπηρεσία ή προϊόν.
• Παροχή ολοκληρωμένων φυσικών και άυλων υποδομών στις επιχειρηματικές
ομάδες που εντάσσονται στον επιχειρηματικό επιταχυντή του ΕΠΙ.νοώ μέσω διάθεσης χώρου υποδομών και υπηρεσιών προς αυτούς.
• Υπηρεσίες Mentoring - Coaching οι οποίες περιλαμβάνουν την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής και εκπαίδευσης των συμμετεχόντων προκειμένου να εξελιχθούν οι ίδιοι προσωπικά και ταυτόχρονα να εξελίξουν - υλοποιήσουν το αντικείμενο
με το οποίο ασχολούνται.
Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τα νέα, τις δράσεις και τις εκδηλώσεις
του κόμβου: www.epinoo.gr
ΕΠΙ.νοώ – ΕΜΠ
Βλαχάβα 6 – 8 Μοναστηράκι
e-mail: info@epinoo.gr
τηλ.: 210 3254969
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Επιτροπή Αξιολόγησης
Κυριάκος Σουλιώτης,
επίκουρος καθηγητής Πολιτικής Υγείας Πανεπιστημίου Πελλοπονήσου
Λίνα Νικολοπούλου,
διευθύνουσα σύμβουλος της Mindwork
Κωνσταντίνος Ευριπίδης,
πρόεδρος Λέσχης Επιχειρηματικότητας, διευθύνων σύμβουλος Genesis Pharma
Ειδικός σύμβουλος: Αντώνης Δ. Παπαγιαννίδης,
δημοσιογράφος, διευθυντής του περιοδικού Οικονομική Επιθεώρηση
Ο Κυριάκος Σουλιώτης είναι Επίκουρος Καθηγητής Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου
Πελοποννήσου (Κόρινθος) και Επισκέπτης Καθηγητής πολιτικής της υγείας στην Ιατρική
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και στην Ιατρική Σχολή του
Πανεπιστημίου Κρήτης.
Το ερευνητικό του έργο, σε συνεργασία με πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικά κέντρα, περιλαμβάνει περισσότερα από 40 προγράμματα και μελέτες. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται 20 βιβλία και περισσότερα από 90 άρθρα σε συλλογικούς τόμους και
επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πεδία της πολιτικής και της οικονομίας της υγείας, της
οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών υγείας, των οικονομικών ανισοτήτων κ.ά.
Έχει συμμετάσχει ως ομιλητής σε πάνω από 150 επιστημονικά συνέδρια και είναι κριτής
άρθρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά μεταξύ των οποίων: Health Policy, Journal of Medical Systems, Diabetic Medicine, American Journal of Manager Care και Journal of Business Research.
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Η Λίνα Νικολοπούλου είναι Σύμβουλος Επιχειρήσεων με εμπειρία πολλών ετών, αρχικά σε
βασική έρευνα και κατόπιν σε επιχειρηματικό περιβάλλον, στο χώρο της υγείας και του φαρμάκου. Είναι βιολόγος, απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία της στο πανεπιστήμιο ως ερευνήτρια,
αλλά συνέχισε για 15 χρόνια στη φαρμακευτική βιομηχανία, ελληνική και πολυεθνική, κατέχοντας υψηλόβαθμες θέσεις μάρκετινγκ, πωλήσεων, επιχειρηματικής ανάπτυξης και δημοσίων σχέσεων (GLAXO SMITHKLINE & Bristol Myers Squibb SA, IASO S.A., LYKOS Group,
Scientific Publications Ltd.). Έχει μεγάλη εμπειρία στην ανάπτυξη εκδόσεων και εκστρατειών
ενημέρωσης κοινού για θέματα υγείας, καθώς και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών,
τη διαχείριση έργων, την οργάνωση συνεδρίων, την εκπόνηση μελετών για διάφορους σκοπούς στο χώρο της υγείας. Το 2008 δημιούργησε τη Mindwork και το 2010 τη Mindview.
Μέχρι σήμερα, ηγείται όλων των προγραμμάτων τους.
Ο Κωνσταντίνος Ευριπίδης είναι ιδρυτικό στέλεχος και μέτοχος της ελληνικής φαρμακευτικής εταιρείας GENESIS Pharma. Από την ίδρυση της εταιρείας το 1997 έως σήμερα κατέχει
τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου. Σπούδασε Οικονομικά στην ΑΣΟΕΕ και είναι κάτοχος
ΜΒΑ από το London Business School.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον κλάδο των φαρμακευτικών προϊόντων, έχοντας διατελέσει για δέκα χρόνια Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Wellcome Hellas A.E. και της
Wellcome plc για το Ισραήλ. Έχει διατελέσει, επίσης, Assistant Country Manager της PepsiCo
International στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Είναι Πρόεδρος της Λέσχης Επιχειρηματικότητας,
αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), μέλος
του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ και μέλος του Δ.Σ. του Σωματείου “Επιχειρηματικότητα
Νέων”. Επίσης, αποτελεί ιδρυτικό μέλος του Συλλόγου Αποφοίτων του London Business
School στην Ελλάδα, ενώ από το 2000 μέχρι σήμερα εκλέγεται Πρόεδρος.
Ο Αντώνης Παπαγιαννίδης είχε την απρονοησία να γεννηθεί το 1953 - άρα βρίσκεται σε
δράση ακόμη και θα συνεχίζει να βρίσκεται, αν μη τι άλλο αφού το PROSPECT μας καλεί όλους
να πάρουμε σύνταξη στα ΄70. Νομικός, με εκείνο που λέγεται εξειδίκευση στα Ευρωπαϊκά και
στα θέματα Τύπου άρα με δυσάρεστη "από μέσα" θέαση των ακόμη πιο δυσάρεστων όψεων της
πραγματικότητας στην Ελλάδα του 2015, αυτοφυγαδεύθηκε προς την δημοσιογραφία από τα
17 του. Το κουσούρι των έμεινε. Επεβίωσε δυο θητειών στις Βρυξέλλες ("στους θεσμούς" που
θα ‘λεγε κι ο Βαρουφάκης) και μιας στο Λονδίνο.
Περπάτησε από τον παλιό "Οικονομικό Ταχυδρόμο" και "Το Βήμα" μέχρι την αλήστου
μνήμης "Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία", την "Ημερησία" και την προς στιγμήν απόπειρα επαναστόχευσης του "Ελεύθερου Τύπου". Σήμερα φιλοξενείται στην "Ναυτεμπορική" και την "Οικονομική Επιθεώρηση"/το economia.gr, αλλά τώρα εις τας δυσμάς ανακάλυψε και την
τηλεοπτική διάσταση της ζωής στο ACTION 24. Συνεχίζει να προσπαθεί να καταλάβει τι συμβαίνει - πάντα στην Ελλάδα, του 2015.
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Βραβευμένες Εργασίες

Ομαδικές
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Στις εργασίες δεν συμπεριλαμβάνονται πίνακες, σχεδιαγράμματα και παραρτήματα
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1o βραβείο
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΜΠΑΤΑΚΗΣ

ΜΑΡΙΑ
ΣΥΡΙΓΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΤΣΙΑΜΗΣ

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Τμήμα Ιατρικής
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

Τμήμα Οικονομικής
Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Σύμπραξη ελληνικών Πανεπιστημίων και ιδιωτών
για την παροχή υπηρεσιών γενετικής ιατρικής

1. Γενετική Ιατρική : Η εξέλιξη της Κλασσικής Ιατρικής
Ο 21ος αιώνας έχει χαρακτηριστεί από επίσημους φορείς, ως ο αιώνας της Γενετικής. Η
επιστήμη της Γενετικής αποτελεί την φυσική εξέλιξη της Κλασσικής Ιατρικής και φυσικά τη
μεγαλύτερη ελπίδα για την αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε συνδυασμό με την βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η Βιοϊατρική ή Γενετική Ιατρική παρέχει πολλά ακριβή διαγνωστικά
εργαλεία στους ιατρούς και γενικότερα στους επιστήμονες της Υγείας (Csako, 2006). Η
πληθώρα εργαλείων που έχουμε και ο καθημερινός εμπλουτισμός αυτών, οφείλεται στην
υψηλή χρηματοδότηση της Έρευνας στο εξωτερικό, η οποία μας οδήγησε στην Χαρτογράφηση
του Ανθρώπινου Γονιδιώματος (Wilson and Nicholls, 2015), (Ross, 1999). Παρ' όλα αυτά,
η αξιοποίηση της Γενετικής Ιατρικής ή μάλλον η άσκησή της, είναι ακόμα σε πρώιμο στάδιο στη χώρα μας.
Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται και αναλύεται η αξιοποίηση της Γενετικής
Ιατρικής ως ένα εξελικτικό εργαλείο της Ιατρικής γενικότερα. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζονται συγκεκριμένοι τρόποι σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΣΔΙΤ)
(http://www.sdit.mnec.gr/πληροφόρηση/ΣΔΙΤ/τι-είναι-οι-σδιτ) με σκοπό την εφαρμογή
νέων βιοϊατρικών μεθόδων για την πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση πολλών νοσημάτων
και κυρίως αυτών με το μεγαλύτερο ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας. Επιπλέον,
αναλύονται τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που προκύπτουν από το αναπτυξιακό πλάνο. Αρχικά, παρατείθενται τα πλεονεκτήματα της Γενετικής Ιατρικής έναντι της Κλασσικής
Ιατρικής και στην συνέχεια επεξηγούνται πρακτικοί τρόποι υλοποίησης της πρότασης καθώς και τα πλεονεκτήματα αυτών.

2. Πλεονεκτήματα των σύγχρονων βιοϊατρικών εφαρμογών
Η ειδοποιός διαφορά μεταξύ Γενετικής και Κλασσικής Ιατρικής, είναι η διαφορετική προσέγγιση
του ανθρώπου και κατ΄επέκταση της Υγείας του. Στην Κλασσική Ιατρική, κατά βάση, το ια107
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τρικό προσωπικό εμβαθύνει στη διάγνωση και τη θεραπεία. Φυσικά, επειδή οι δείκτες διάγνωσης που χρησιμοποιούνται στην Κλασσική Ιατρική (αιματολογικές, ούρων, ακτινογραφίες,
πυρηνικής ιατρικής και άλλοι) συνδέονται με την εμφάνιση συμπτωμάτων της νόσου (Sozzi
and Boeri, 2014), (Lubrano and Balzan, 2015), αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να ενισχύσει την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση σε μεγάλο εύρος νόσων. Επιπλέον, σε επίπεδο θεραπείας, ενώ παραμένει κυρίαρχη στην αντιμετώπιση του συνόλου των ασθενειών,
δεν λαμβάνει υπόψη τον παράγοντα της διαφορετικής ανταπόκρισης στη θεραπεία που έχει
κάθε οργανισμός. Αντίθετα, η Γενετική Ιατρική εστιάζει σε μοριακό επίπεδο την ασθένεια,
δίνοντας μας τη δυνατότητα να προβλέψουμε την πιθανή εμφάνισή της αλλά και να τη διαγνώσουμε σε πολύ πρώιμο στάδιο, ακόμα και προγεννητικά, και με μεγαλύτερη ακρίβεια (Gelehrter et al., 2003). Επιπλέον, μας παρέχει όλα τα εργαλεία που απαιτούνται για την χάραξη εξατομικευμένων θεραπευτικών πρωτοκόλλων, ανάλογα με τα γενετικά χαρακτηριστικά
κάθε ανθρώπου. Από τα προαναφερθέντα, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η Γενετική μπορεί να βελτιώσει την Δημόσια Υγεία καθώς μας φέρνει πιο κοντά στην Πρόληψη και την έγκαιρη Διάγνωση, ένα συμπέρασμα με σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο στις Εθνικές Οικονομίες,
καθώς οι Δαπάνες για την Υγεία σε πολλές χώρες αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 10% του Α.Ε.Π
(https://data.oecd.org/healthres/health-spending.htm).
2.1. Οικονομικό Κόστος των συχνότερων νοσημάτων στη χώρα μας
Ο τομέας της Υγείας απαιτεί πολλές δαπάνες οι οποίες καλύπτονται από Κυβερνητικούς Προϋπολογισμούς, Ασφαλιστικές εισφορές αλλά και από Ιδιωτικά Κεφάλαια (Cutler, 2002). Τα
περισσότερα χρήματα από αυτά που δαπανώνται για την Υγεία απορροφώνται για την θεραπεία,
είτε φαρμακευτική είτε χειρουργική, για τη διάγνωση και για τη νοσηλεία (Mossialos et al.,
2005). Για παράδειγμα, το κόστος της ογκολογικής φροντίδας για καρκινοπαθείς, απορροφά κατά μέσο όρο το 6.4% των συνολικών δαπανών για την Υγεία, που στην περίπτωση της
χώρας μας έχει εκτιμηθεί στο ποσό των 1,2€ δισεκατομμυρίων το 2004 βάσει μελέτης έγκριτων ερευνητών του Πανεπιστημίου Karolinska της Σουηδίας. Επιπλέον, τα καρδιαγγειακά
νοσήματα υπολογίζεται ότι κοστίζουν στην οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 169 δισεκατομμύρια ευρώ/έτος. Αυτό αντιπροσωπεύει ένα συνολικό ετήσιο κατά κεφαλήν κόστος 372€
(Μανιαδάκης, 2011). Αναφέρονται ως παράδειγμα ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς αποτελούν τις δύο πρώτες αιτίες θνησιμότητας παγκοσμίως αλλά και στην χώρα
μας (http://www.who.int/gho/countries/grc.pdf?ua=1). Παράλληλα, αποτελούν τις δύο πρώτες αιτίες απώλειας ετών ζωής προσαρμοσμένα ως προς την ικανότητα προς εργασία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Οι χώρες με υψηλή συχνότητα καρδιαγγειακών
νοσημάτων πάσχουν από εξασθένηση της οικονομικής ανάπτυξης. Οι απώλειες παραγωγής
λόγω της θνησιμότητας και νοσηρότητας των καρδιαγγειακών παθήσεων κοστίζουν στην ΕΕ
άνω των 35 δισεκατομμυρίων ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 21% του συνολικού κόστους εκείνων των παθήσεων, με περίπου τα δύο τρίτα αυτού του κόστους λόγω του θανάτου (24.4
δισεκατομμύρια ευρώ) και το ένα τρίτο λόγω της ασθένειας (10.8 δισεκατομμύρια ευρώ) των
ανθρώπων της εργασιακά ενεργού ηλικίας (Μανιαδάκης, 2011).
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2.2. Η ελλιπής αξιοποίηση της Γενετικής Ιατρικής στην Ελλάδα
Παρόλο που οι μέθοδοι διάγνωσης και εντοπισμού προδιάθεσης νοσημάτων αυξάνονται διαρκώς και είναι έγκυρες και αξιόπιστες, η εφαρμογή τους στην Ελλάδα είναι περιορισμένη. Παρά
το γεγονός αυτό, στην χώρα μας υπάρχει μεγάλος αριθμός εξειδικευμένων βιοεπιστημόνων
και ιατρών που μπορούν να εφαρμόσουν αυτές τις μεθόδους (http://www.gsrt.gr/Financing/Files/ProPeFiles70/TES_ESPEK%202014-2020%20Biosciences%20copy2014.pdf). Οι
βιοεπιστήμονες αυτοί , αποτελούν κατά βάση αποφοίτους Ελληνικών Πανεπιστημίων, γεγονός που υποδηλώνει την υψηλή χρηματοδότηση του Ελληνικού Κράτους για την εκπαίδευση επιστημονικού προσωπικού υψηλού επιπέδου, το οποίο όμως αναγκάζεται να φύγει στο
εξωτερικό για να αποκατασταθεί επαγγελματικά. Το Ελληνικό Κράτος μέσα από Προεδρικά
Διατάγματα προβλέπει την εφαρμογή της Μοριακής Διαγνωστικής και της Γενετικής Ιατρικής
από τους προαναφερθέντες επιστήμονες Υγείας (Προεδρικό Διάταγμα 158/1.10.2009, ΦΕΚ
Α199/1.10.2009). Παρ' όλα αυτά, ο πιο σημαντικός λόγος μη εφαρμογής των συγκεκριμένων μεθόδων είναι το υψηλό κόστος αγοράς εργαστηριακού εξοπλισμού. Ενδεικτικά, η αγορά μηχανήματος PCR (Polymerase Chain Reaction, Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης), το
οποίο είναι ένα από τα βασικά μηχανήματα για την διεξαγωγή αρκετών πρωτοκόλλων μοριακής
διαγνωστικής, κοστίζει τουλάχιστον €50.000. Το κόστος είναι πολλαπλάσιο για την αγορά
πολύ πιο εξειδικευμένων μηχανημάτων όπως είναι ο αναλυτής αλληλουχίας DNA (DNA sequencer) (http://www.roche.com/products/product-list.htm). Τέτοιου είδους εξειδικευμένο εξοπλισμό στην Ελλάδα, διαθέτει περιορισμένος αριθμός Ιδιωτικών Κέντρων των Αθηνών και της
Θεσσαλονίκης, καθώς και Δημόσια Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα σε όλη την επικράτεια (http://mbg.duth.gr/index.php/erevna/erevnitikes-ypodomes), (http://www.intergenetics.eu/1111+M523cca5468a.html). Ως εκ τούτου, οι ανάγκες της επαρχίας αλλά ακόμα και της Αθήνας δεν καλύπτονται επαρκώς, κυρίως λόγω της έλλειψης ενημέρωσης των
πολιτών αλλά ακόμα και των ιατρών, οι οποίοι έχουν την ευθύνη για την παραπομπή των εξεταζομένων. Επιπλέον, οι ιδιώτες που θα μπορούσαν να ιδιωτεύσουν και να επιχειρήσουν στον
συγκεκριμένο χώρο, δεν παίρνουν το συγκεκριμένο επιχειρηματικό ρίσκο καθώς απαιτεί υψηλό κεφάλαιο έναρξης. Ένας άλλος σημαντικός παράγοντας είναι το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες εξετάσεις δεν καλύπτονται από ασφαλιστικούς φορείς, με αποτέλεσμα να πρέπει να καλυφθούν out-of-pocket, δηλαδή από τους ίδιους τους εξεταζόμενους. (http://www.onmed.gr/farmako/item/321210-anagki-gia-asfalistiki-kalypsi-stis-eksetaseis-viodeikton).

3. Αναπτυξιακό πλάνο για την εφαρμογή της Γενετικής Ιατρικής στη χώρα μας
Βασιζόμενοι στα προαναφερθέντα επιχειρήματα και λαμβάνοντας υπόψη τα προσδοκώμενα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, προκύπτει η ανάγκη διαμόρφωσης μιας νέας αγοράς στο χώρο της Υγείας, με θεμέλιο τις αρχές της Γενετικής Ιατρικής και της Μοριακής
Διαγνωστικής. Επιγραμματικά αναφέρονται τα κύρια οφέλη που προκύπτουν:
• Ανάπτυξη επιχειρηματικότητας νέων Επιστημόνων.
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• Αύξηση απασχόλησης Επιστημόνων Υγείας (βιολόγοι, βιοχημικοί, γενετιστές, ιατροί και
άλλοι).
• Μείωση Κρατικών και Ασφαλιστικών Δαπανών για Θεραπεία.
• Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση ασθενειών.
• Συγκέντρωση ιατρικών δεδομένων και σχεδιασμός Επιδημιολογικών Μελετών.
• Χάραξη Πολιτικής Δημόσιας Υγείας με έμφαση στην Πρόληψη.
• Έσοδα για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και τα Δημόσια Ερευνητικά Ιδρύματα.
• Ενίσχυση της Ιατρικής Έρευνας.
3.1 Σύμπραξη ιδιωτών και δημόσιων Ιδρυμάτων για την άσκηση
της Γενετικής Ιατρικής
Παρακάτω αναλύεται ο σχεδιασμός κάθε βήματος ανάπτυξης και τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη που θα προκύψουν. Αρχικά, απαιτείται η πριμοδότηση νέων επιστημόνων (ιατρών και βιοεπιστημόνων) από την Πολιτεία, για παράδειγμα μέσω της ένταξής τους στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (https://www.espa.gr/elibrary/PA_ESPA_2014 _2020.pdf), για
τη δημιουργία γραφείων δειγματοληψίας γενετικού υλικού (σάλιο και αίμα) καθώς και παρουσίασης και ανάλυσης των αποτελεσμάτων στον εξεταζόμενο. Η ίδρυση και διατήρηση
τέτοιου γραφείου δεν έχει υψηλό κόστος εφόσον δεν απαιτείται εργαστηριακός εξοπλισμός.
Πιο συγκεκριμένα, το κόστος δημιουργίας προϋποθέτει μόνο γραφειοκρατικά έξοδα έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας και εξοπλισμό γραφείου. Τα έξοδα συντήρησης είναι
πάγια έξοδα ενοικίου, λογαριασμών ΔΕΚΟ και διαφημιστικής προώθησης. Το δεύτερο και
πιο κομβικό σημείο αποτελεί η αξιοποίηση του υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού από
τα Δημόσια Ιδρύματα (Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα). Αναλυτικότερα, με το νόμο
4009/2011 για την Παιδεία, δίνεται η δυνατότητα στα Πανεπιστήμια να ιδρύουν εταιρείες
τεχνοβλαστούς (spin-off), Ε.Π.Ε ή Α.Ε., έτσι ώστε να αξιοποιούν εμπορικά τις διεργασίες που
λαμβάνουν χώρα στις υποδομές τους (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=120I47
3I1207I646I494366&olID=730&neID=732&neTa=34&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI730I0I120I473I1207I0I2&actionID=load), (ΦΕΚ A 195/2011 Nόμος 4009/2011).
Η ίδρυση αυτών των εταιρειών δεν απαιτεί κεφαλαιοποίηση καθώς διατίθεται ήδη το προσωπικό, ο εξοπλισμός και οι κτιριακές εγκαταστάσεις οι οποίες συντηρούνται με κρατική χρηματοδότηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό λόγω του Ακαδημαϊκού και Ερευνητικού τους
έργου. Τα ιδιωτικά γραφεία των επιστημόνων μπορούν να συνάψουν συμβάσεις συνεργασίας με τις spin-off εταιρείες των Ιδρυμάτων, στα πλαίσια της οποίας, τα εργαστήρια θα αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση των μοριακών εξετάσεων (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=
120I473I1207I646I494366&olID=730&neID=732&neTa=34&ncID
=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI730I0I120I473I1207I0I2&actionID=load). Ουσιαστικά, το ιδιωτικό γραφείο θα είναι ο εμπορικός αντιπρόσωπος του Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου και θα έχει την ευθύνη για την μη επεμβατική διαδικασία δειγματοληψίας (αιμοληψία ή λήψη σάλιου με μπατονέτα), την αποστολή του δείγματος στο εργαστήρι
(http://www.sismanoglio.gr/BIOPATHOLOGIKO/ODHGOS-DIAXEIRISHS-DEIGMATON.pdf),
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την παράδοση και ανάλυση των αποτελεσμάτων στον εξεταζόμενο και φυσικά την διαφημιστική προώθηση της υπηρεσίας. Η ανάπτυξη και διάδοση της υπηρεσίας μπορεί να γίνει
σε συνεργασία με ιατρούς και ιατρικά κέντρα, τα οποία θα παραπέμπουν τον εξεταζόμενο
στα Ιδιωτικά γραφεία για την ενημέρωση από ειδικούς επιστήμονες (ιατρούς και βιοεπιστήμονες) και την πραγματοποίηση αυτών.
3.2. Τα οφέλη των Δημόσιων Ιδρυμάτων από την ανάπτυξη των εταιρειών- τεχνοβλαστών
Τα οφέλη από την ίδρυση της εταιρείας-τεχνοβλαστός των Ιδρυμάτων είναι η εισροή χρημάτων, το ποσοστό της οποίας θα καθορίζεται από την σύμβαση με το εκάστοτε γραφείο,
καθώς και η εκπαίδευση των φοιτητών και του ερευνητικού προσωπικού σε συνθήκες αγοράς, επιπρόσθετα με τη βασική ακαδημαϊκή έρευνα που διεξάγουν μέχρι σήμερα. Το ποσοστό που θα λαμβάνει το Πανεπιστήμιο ή το Ερευνητικό Κέντρο, θα κατανέμεται στα αναλώσιμα που πρέπει να χρησιμοποιηθούν για τη διεκπεραίωση των εξετάσεων, στην αμοιβή
του επικεφαλής του Εργαστηρίου (συμπληρωματικά με το μισθό του), στο Πανεπιστήμιο που
παρέχει τον εξοπλισμό, στην αμοιβή του εργαστηριακού Προσωπικού και των φοιτητών που
εργάζονται εκεί, και τέλος στην επένδυση σε νέες μεθόδους και μηχανήματα για το Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό έργο του Εργαστηρίου (ΦΕΚ A195/2011, Nόμος 4009/2011).
3.3. Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων για την χάραξη πολιτικής Υγείας
Παράπλευρη αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των εξετάσεων είναι οι επιδημιολογικές μελέτες. Η εφαρμογή της μηχανογράφησης των εργαστηρίων οδηγεί στην συγκέντρωση των αποτελεσμάτων (ανώνυμα πάντα) και την προώθησή τους σε Κεντρικό Εργαστήριο Επιδημιολογίας (για παράδειγμα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών ή της Ε.Σ.Δ.Υ.) για την πραγματοποίηση
Επιδημιολογικής Έρευνας η οποία θα κατευθύνει την χάραξη Πολιτικής της Υγείας και πιο συγκεκριμένα την Προληπτική Ιατρική για νόσους που αποτελούν τις κυριότερες αιτίες θνησιμότητας στη χώρα μας (καρδιαγγειακά, νεοπλασματικοί νόσοι κτλ) (http://www.nsph.gr/default.aspx?page=tomeas_epidimiologias), (http://panacea.med.uoa.gr/topic.aspx?id=115).

4. Κίνητρα για την ανάπτυξη του πλάνου
Λόγω του υψηλού κόστους των μοριακών εξετάσεων, είναι απαραίτητη η προσφορά κινήτρων
στους πολίτες. Αρχικά, η ασφαλιστική κάλυψη από τον ΕΟΠΥΥ θα αποτελούσε ισχυρή προώθηση προς αυτήν την κατεύθυνση. Σύμφωνα με έρευνες, το ένα τρίτο των ασθενών με καρκίνο δεν πραγματοποιούν τις απαραίτητες εξειδικευμένες εξετάσεις επειδή δεν καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταμεία (http://www.onmed.gr/farmako/item/ 321210-anagkigia-asfalistiki-kalypsi-stis-eksetaseis-viodeikton). Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει ενημέρωση
των ιατρών μέσα από ημερίδες και συνέδρια έτσι ώστε οι ίδιοι να προχωρούν σε παραπομπή
των ασθενών, ενώ παράλληλα να πριμοδοτούνται, στα πλαίσια μιας εμπορικής συμφωνίας
με τον πάροχο της συγκεκριμένης υπηρεσίας υγείας. Η μη εμφάνιση του φαινομένου προ111
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κλητής ζήτησης και εκμετάλλευσης των εξεταζομένων διασφαλίζεται από το γεγονός ότι
οι συγκεκριμένες εξετάσεις πραγματοποιούνται μία φορά και τα αποτελέσματά τους ισχύουν
εφ' όρου ζωής (http://panacea.med.uoa.gr/ topic.aspx?id=813).

5. Τα οφέλη των μοριακών εξετάσεων για την Δημόσια Υγεία
Οι μοριακές εξετάσεις καλύπτουν ένα τεράστιο εύρος νοσημάτων και παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για την υγεία κάθε ατόμου, ακόμα και αν δε νοσεί. Ο καρκίνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα έχουν γενετική και πολυπαραγοντική βάση, δηλαδή, η έκφρασή τους οφείλεται σε βλάβη του γενετικού υλικού σε συνδυασμό με περιβαλλοντικούς παράγοντες (ακτινοβολίες, διατροφή, κατάχρηση ουσιών, έλλειψη άσκησης και άλλοι) (Gelehrter et al., 2003).
Σήμερα, υπάρχει η δυνατότητα μεταγεννητικής ανίχνευσης τουλάχιστον 1200 κληρονομικών
νοσημάτων. Με αυτό τον τρόπο, εξάγονται συμπεράσματα για την προδιάθεση σε μεγάλο εύρος νόσων, όπως π.χ. νεοπλασίες πολλών ειδών, σε καρδιαγγειακά νοσήματα, το άσθμα, το
Αλτσχάιμερ, την παχυσαρκία, το Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου ΙΙ κ.α (Bonnefond and Froguel,
2015), (Wagner et al., 2004). Επιπροσθέτως, η μοριακή εξέταση παρέχει δεδομένα σχετικά
με την ανταπόκριση κάθε ατόμου στην εφαρμογή φαρμακευτικών αγωγών καθώς και την κατεύθυνση για την υιοθέτηση κατάλληλης δίαιτας. Είναι εμφανές ότι οι εφαρμογές αυτές αποτελούν αναγκαία στρατηγική για τον έλεγχο και τον περιορισμό της εμφάνισης χρόνιων νοσημάτων καθώς και πιο οικονομικές από κλασσικές θεραπευτικές μεθόδους (εγχειρήσεις, χημειοθεραπείες και άλλες). Κάθε άνθρωπος, με βάση το ιατρικό ιστορικό της οικογένειάς του
και τις απαιτούμενες μοριακές εξετάσεις θα μπορεί να γνωρίζει το ποσοστό προδιάθεσης σε
συγκεκριμένες νόσους και να προλαμβάνει την εμφάνιση αυτών με συγκεκριμένες κινήσεις οι
οποίες θα προτείνονται από το ιατρικό προσωπικό (http://www.mlo-online.com/articles/201111/bridging-the-gap-from-bench-to-bedside-optimizing-molecular-diagnostics.php).

6. Μια ρεαλιστική πρόταση προς τη βελτίωση της Δημόσιας Υγείας
Συνοψίζοντας, απώτερος σκοπός όσων απασχολούνται στον χώρο της Υγείας, πρέπει να είναι η παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών προς τους συνανθρώπους μας χωρίς να τους ζημιώνουμε βιολογικά και οικονομικά. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν αξιοποιούμε στο έπακρο
τις δυνατότητες που μας παρέχει η εξέλιξη της ιατρικής έρευνας καθώς δεν υπάρχει ο κατάλληλος προγραμματισμός και συντονισμός. Η υλοποίηση του συγκεκριμένου εγχειρήματος πρέπει να γίνει με βούληση της Πολιτείας, η οποία θα δώσει κίνητρα στους επιστήμονες και αυτοί με τη σειρά τους στους πολίτες για χρησιμοποίηση των νέων βιοϊατρικών μεθόδων. Τέλος, πέρα από τα πολλά οικονομικά οφέλη που προκύπτουν από το αναπτυξιακό
πλάνο που αναλύθηκε, προκύπτουν πολλά κοινωνικά οφέλη σχετικά με τη Δημόσια Υγεία.
Άλλωστε, όπως δήλωσε ο Αρχαίος Έλληνας πατέρας της Ιατρικής, ο Ιπποκράτης, “το προ112
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λαμβάνειν καλύτερο του θεραπεύειν” και η Γενετική Ιατρική, ύστερα από πολυετείς ιατρικές έρευνες, είναι αυτή η οποία μας παρέχει τα καλύτερα εργαλεία για την πρόληψη.

«Είναι πιο σημαντικό να ξέρεις τι άνθρωπος έχει την ασθένεια
από το να γνωρίζεις τι είδους ασθένεια έχει ένας άνθρωπος»
Ιπποκράτης
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Τα υγειονομικά cluster
ως τρόπος επέκτασης των Σ.Δ.Ι.Τ.

Εισαγωγή
Ο βαθμός συμμετοχήςi των υγειονομικών υπηρεσιών στο ΑΕΠ και ο διττός χαρακτήρας
του επιπέδου υγείας1, ως αγαθό καταναλωτικό και επενδυτικό, το καταστούν κατεξοχήν
πεδίο ιστορικών πολιτικών αντιπαραθέσεωνii. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης το ζήτημα
τοποθετείται στα πλέον αμφιλεγόμενα της μεταρρυθμιστικής ατζέντας2,3. Η πλειοψηφία
της βιβλιογραφίας συνηγορεί ότι η υγεία έχει αξία τόσο ως κοινωνικό αγαθό, αλλά και
ως παράγοντας που επιδρά αποφασιστικά στην παραγωγικότητα και γενικότερα στην οικονομία4,5.
Το ελληνικό σύστημα υγείας υποβάλλεται σήμερα σε δραστικούς περιορισμούς των
διαθέσιμων χρηματοοικονομικών πόρων6, ως αποτέλεσμα των μακροοικονομικών ανισορροπιών. Οι ασκούμενες πιέσεις7, για συγκράτηση και μείωση του κόστους, αποκαλύπτουν τα προβλήματα αναποτελεσματικότητας στην αγορά υγειονομικών υπηρεσιών. Οι
δαπάνες για την υγεία βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, όταν ο βαθμός ικανοποίησης από
τις προσφερόμενες υπηρεσίες βρίσκεται ανάμεσα στους χαμηλότερους8. Επομένως κρίνεται σκόπιμη μια προσπάθεια επανασχεδιασμού9 του τρόπου παραγωγής υπηρεσιών υγείας, διαπιστώνοντας τα λάθη του παρελθόντος10, ώστε να διασφαλιστεί η ποιοτική και ποσοτική επάρκεια με λιγότερους και πιο αποδοτικά διαχειριζόμενους πόρους11.
Η κύρια θεωρητική αντιπαράθεση που αναπτύσσεται, στα οικονομικά της υγείας, επικεντρώνεται στην κοινωνική επίπτωσή12 του ιδιοκτησιακού καθεστώτος στην αγορά των
υγειονομικών υπηρεσιών. Το κίνητρο του κέρδους, για ορισμένους επιδρά θετικά στην αποτελεσματικότητα και στην ποιότητα13. Ωστόσο, η επιδίωξη μεγιστοποίησης των κερδών,
σύμφωνα με άλλες απόψεις, ενδέχεται να οδηγήσει τις επιχειρήσεις, σε αγορές όπως αυτή
των Νοσοκομείων που υπάρχει ασυμμετρία πληροφόρησης14, σε στρατηγικές επιλογές μείωσης της τιμής ή της ποιότητας, με τρόπους μη αντιληπτούς από τους καταναλωτές.
Η αντιμετώπιση της αναποτελεσματικότητας του ελληνικού συστήματος υγείας, εγκλωβισμένη σε μια αντιπαράθεση περισσότερου-λιγότερου χώρου για τον ιδιωτικό-δημόσιο
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τομέα, λειτουργεί περιοριστικά στην αναζήτηση προωθητικών λύσεων, καθώς είτε στην
μία είτε στην άλλη εκδοχή της πραγματοποιείται ένας «θανάσιμος εναγκαλισμός» που μεταβιβάζει και τελικά διευρύνει τα προβλήματα. Αντίθετα, έχει υποστηριχθεί ότι είτε φαινόμενα διάχυσης15 (spillover effects) από τους κερδοσκοπικούς οργανισμούς στους μη, είτε
συμπράξεις μπορούν να έχουν σημαντικότερα αποτελέσματα από αυτά των ιδιωτικοποιήσεων-κρατικοποιήσεων.
Στην παρούσα εργασία θα επιχειρηθεί η υπέρβαση των επιμέρους προβλημάτων και
των δύο τομέων της οικονομίας, με την συνεπικουρία της θεωρίας του ανταγωνιστικού διαμαντιού και εκείνης των cluster. Η θεωρία των cluster δίνει την δυνατότητα μιας ιδιότυπης προσέγγισης των συμπράξεων και ευρύτερα της αλληλεπίδρασης δημόσιων και ιδιωτικών παροχέων υγείας, που χαρακτηρίζονται από υψηλή χωρική εγγύτητα, κατά την οποία
συνυπάρχουν στρατηγικές ανταγωνισμού και συνεργασίας. Η στροφή στην διεθνή ζήτηση υψηλού επιπέδου υγείας μέσα από το κτίσιμο εθνικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο ελληνικό σύστημα υγείας κρίνεται ως αναγκαίο στοιχείο για την οικονομική και
κοινωνική βιωσιμότητα του.

Προκλήσεις στον χώρο των υγειονομικών υπηρεσιών
για τον Δημόσιο-Ιδιωτικό τομέα
i) Η εισοδηματική καθίζηση, ως απότοκος της πρόσφατης κρίσης, οδηγεί τους καταναλωτές στους δημόσιους παροχείς υγείας, συρρικνώνοντας τα έσοδα του ιδιωτικού τομέαiii και δημιουργώντας υπερβάλλουσα ζήτηση στον δημόσιο.
ii) Αδυναμία αύξησης των εργοδοτικών εισφορών16, για την ικανοποίηση των αυξανόμενων
αναγκών για υπηρεσίες υγείας, σε ένα φιλελευθεροποιημένο περιβάλλον, χωρίς αρνητικές επιπτώσεις στην τιμολογιακή ανταγωνιστικότητα17 και στην προσέλκυση ξένων
άμεσων επενδύσεων.
iii) Η αύξηση της ανεργίας18 και το μέγεθος της υπόγειας οικονομίας περιορίζουν τους πόρους
των ασφαλιστικών ταμείων που είναι βασικός χρηματοδότης των υπηρεσιών υγείας.
iv) Η δημογραφική γήρανση19, από την μία αυξάνει τους καταναλωτές με πάγια μεγαλύτερες ανάγκες, άτομα της «τρίτης ηλικίας», ενώ από την άλλη, μειώνει τον οικονομικά ενεργό πληθυσμό, εκείνον δηλαδή που φορολογείται και καταβάλει ασφαλιστικές εισφορές,
δημιουργώντας ελλείμματα σε ασφαλιστικά ταμεία και κρατικό προϋπολογισμό.
v) Η ραγδαία εξέλιξη της βιοϊατρικής τεχνολογίας20 και η συνακόλουθη δυσκολία παρακολούθησης και εκσυγχρονισμού, καθιστούν απαρχαιωμένο τον Δημόσιο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και δημιουργούν «κοινωνική αποστέρηση» από τις τεχνολογίες αιχ116
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μής, ενώ ο ιδιωτικός τομέας, αντίθετα από ότι θα αναμενόταν21, αδυνατεί να καλύψει το χάσμα λόγω του δυσμενούς μακροοικονομικού περιβάλλοντος.
Παρακάτω, παραθέτονται ορισμένα χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος υγείας. Τα συναντάμε ως ανασταλτικούς παράγοντες της επιχειρηματικής δράσης και ως αποτελέσματα αποτυχιών της αγοράς. Στην εργασία αυτή, μέσα από έναν επανασχεδιασμό της
οργάνωσής της αγοράς, θα επιχειρηθεί η χρησιμοποίησή τους ως συνθήκες που συνθέτουν το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
• Μικρό μέγεθος των επιχειρήσεωνiv.
• Οι υψηλές δαπάνεςv για την υγεία βρίσκουν κοινωνικό έρεισμα στα ελληνικά πρότυπα που διαμορφώνουν υψηλή ζήτηση22.
• Πλήθος ιατρών και ανθρώπινου δυναμικού υψηλής εξειδίκευσης23, vi.
• Σχετικά υψηλή αναλογία σε υλικοτεχνικό εξοπλισμόvii ανά κάτοικοviii.
• Υψηλός βαθμός συγκέντρωσης στα αστικά κέντρα24.
• Ισχυροί μη οικονομικοί παράγοντες25.
• Περιπτώσεις ανεπίσημων σχέσεων ανάμεσα στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα26
και παραπληρωμές27.
Κάνοντας χρήση του διαμαντιού του Porter28 διαπιστώνουμε, ότι ο πλούτος σε ανθρώπινο
κεφάλαιο και οι υλικοτεχνικές υποδομές συνιστούν την μια πλευρά του, εκείνη των συνθηκών των παραγωγικών συντελεστών. Η υψηλή εγχώρια ζήτηση σε συγκεκριμένες περιοχές, ως αποτέλεσμα της αστικής συγκέντρωσης και των προτιμήσεων, κατατάσσονται
στις συνθήκες ζήτησης. Το μικρό μέγεθος των επιχειρήσεων, με ένα κατάλληλο θεσμικό
πλαίσιο, συμβάλει στην ανάπτυξη αντιπαλότητας μεταξύ τους, συνθήκη δηλαδή της άνω
πλευράς του «διαμαντιού». Παράλληλα αυτός ο κατακερματισμός των δραστηριοτήτων
καθιστά πολλές από τις επιχειρήσεις ενδιάμεσες, σχετιζόμενες και υποστηρικτικές προς
την κεντρική (μεγάλα νοσοκομεία). Τα ισχυρά κοινωνικά δίκτυα και οι μη οικονομικές σχέσεις που είναι έντονες στην Ελλάδα και ενισχύονται από τους Θεσμούς της, (οικογένεια,
πανηγύρια, θρησκευτικές συνάξεις, καφενείο) συμβάλλουν στην διάχυση της γνώσης και
στην συνεργασία. Ενώ τα παράνομα ιατρεία, ιατρών του δημοσίου και φαινόμενα διαφθοράς,
είναι δείγματα αφανούς σύνδεσης δημοσίου-ιδιωτικού τομέα. Άροντας ορισμένους κρατικούς περιορισμούς, τέτοιες στρεβλώσεις θα έπαυαν να υπάρχουν και η επισημοποίηση
των δραστηριοτήτων αυτών θα σήμαινε επιπλέον έσοδα για το δημόσιο. Προκύπτει επο117
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μένως ότι οι συνθήκες για την ανάπτυξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο τομέα της
υγείας είναι ευνοϊκές. Η ενεργοποίησή τους έγκειται στην σύζευξη των δράσεων.

Συμπράξεις Δημόσιου & Ιδιωτικού τομέα
Οι συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ) στον χώρο της υγείας, συνιστούν
πολύμορφους σχηματισμούς με σύνθεση και αρμοδιότητες που ποικίλλουν ανάλογα με τους
στόχους και τις ανάγκες29. Συνδυάζουν την οικονομική αποτελεσματικότητα και την συνέπεια
του ιδιωτικού τομέα, με τους κοινωνικούς στόχους που μόνο το κράτος, ως εκφραστής
της κοινωνικής πλειοψηφίας, μπορεί να θέσει.
Η εκτεταμένη εφαρμογή τους σε διεθνή κλίμακα καταδεικνύει τα θετικά αποτελέσματά
της σε ζητήματα εξασφάλισης χρηματοδότησης, υλοποίησης, διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών και αγαθών30. Στην Ελλάδα, ειδικότερα, συναντάμε αναθέσεις δευτερευουσών λειτουργιών σε ιδιωτικά εταιρικά σχήματα με αποτελέσματα ομολογουμένως αρκετά θετικά31.
Κρίνεται λοιπόν, σκόπιμη η γενίκευση των συμπράξεων αυτών σε δραστηριότητες που
διαφαίνεται δυνατότητα αμοιβαίου οφέλους. Ενδεικτικά αναφέρονται μια σειρά από επωφελής Σ.Δ.Ι.Τ.:
1. Ανταλλαγές ή χρονομίσθωση νοσοκομειακών πτερύγων (εξοπλισμού κτλ) μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα: Θεώρηση του ενός τομέα ως συνέχεια του άλλουix.
2. Επέκταση του «outsourcing» μη κλινικών λειτουργιών: Η παροχή ορισμένων υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα είναι πιο αποτελεσματική32 (συντήρηση κτιριακών εγκαταστάσεων και εξοπλισμού, εστίαση, ασφάλεια, καθαριότητα).
3. Ανάθεση του “management” των νοσοκομείων σε επαγγελματίες με εξειδικευμένες διοικητικές γνώσεις και υψηλά ανταποδοτικά οφέλη.
4. Κατασκευή νοσοκομειακών μονάδων: Ο ιδιωτικός τομέας αναλαμβάνει την σχεδίαση,
χρηματοδότηση, κατασκευή και λειτουργία του νοσοκομείου ενώ το κράτος αναλαμβάνει να καταβάλει το αντίτιμο χρήσης των υπηρεσιών για όσο διάστημα έχει υπογραφεί
η σχετική συμφωνία33. Υπάρχουν μια σειρά από μοντέλα και στρατηγικές που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν ( Design-Built-Finance-Operate, Built-operate-transfer, BuiltOwn-Operate, Build-lease-operate-transfer κ.α)
Μια μονιμότερου χαρακτήρα σύμπραξη-συνέργεια, δηλαδή μια οργάνωση σε ένα ανώτερο επίπεδο των δύο τομέων θα καθιστούσε εφικτή την δημιουργική υπέρβαση των αντιφάσεων που ταλανίζουν την εθνική πολιτική υγείας και θα συνέβαλε στην τόνωση της
οικονομίας και στην βιωσιμότητα του συστήματος υγείας.
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Cluster
Ο Adam Smith στον Πλούτο των Εθνών επισημαίνει την σημασία της καινοτομίας στην αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας μέσω του καταμερισμού της εργασίας34. Στις σύγχρονες θεωρίες μεγέθυνσης συναντάμε, την δημιουργία καινοτομίας και νέες τεχνολογικές ανακαλύψεις ως παράγοντες ποιοτικής διαφοροποίησης των προϊόντων και βελτίωσης του ανθρώπινου κεφαλαίου35, που συμβάλλουν καταλυτικά στην ανάπτυξη μιας χώρας. Αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο της τεχνολογίας στην οικονομική απογείωση36
(take off), αλλά και στην ποιότητα της υγείας, καθίσταται αναγκαία η αναζήτηση των συνθηκών που ευνοούν την ανάπτυξή της.
Μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκαλύπτει τα εξής αξιοποιήσιμα στοιχεία:
1. Η παγκοσμιοποίηση και η τεχνολογική αλλαγή φαίνεται να ενισχύουν την συγκέντρωση των επιχειρήσεων στον χώρο37, 38. Η οικονομική ολοκλήρωση, η πτώση του κόστους
μεταφοράς και των εμπορικών φραγμών επιτρέπουν την τοπική εξειδίκευση.
2. Με την συγκέντρωση στον χώρο, οι επιχειρήσεις διευρύνουν την αγορά τους39.
3. Οι συγκεντρώσεις αυτές αποτελούν ευνοϊκό περιβάλλον για επιχειρήσεις έντασης γνώσης(knowledge-intensive). Αξιοποιούν τις θετικές εξωτερικότητες(knowledge spill-overs)
και ευνοείται η παραγωγή καινοτομιών ενδογενώς40. Σε αυτό συμβάλει και το μικρόελληνικό μέγεθος των επιχειρήσεων41.
4. Οι συγκεντρώσεις αυτές εξασφαλίζουν την επιβίωση επιχειρήσεων που σε πρώιμα στάδια ωρίμανσης των προϊόντων τους τα κέρδη είναι μηδαμινά, όπως στον τομέα της Βιοτεχνολογίας42.
5. Προκύπτει εγγενώς, από την φύση του «Διαμαντιού» του Porter, η ενίσχυση της γεωγραφικής συγκέντρωσης(clustering), καθώς εντείνονται οι συναλλαγές μεταξύ των κεντρικών, σχετιζόμενων και υποστηρικτικών επιχειρήσεων43.
Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι οι επιχειρήσεις σε μια παγκοσμιοποιημένη αγορά
βασίζονται σε τοπικούς παράγοντες. Η σημασία της θέσης τους λοιπόν και ο τοπικός τους
χαρακτήρας διατηρούνται44. Επίσης το εθνικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να εντοπιστεί σε ένα δίκτυο χωρικά περιορισμένο. Ο καθοδηγητικός ρόλος της τεχνολογίας στην
υγεία και η σημασία της γεωγραφικής εγγύτητας στην ανάπτυξή της, την καθιστά μια δραστηριότητα που με κέντρο την ίδια μπορεί να συγκροτηθεί ένα ισχυρό δίκτυο κερδοσκοπικών επιχειρήσεων, μη κυβερνητικών οργανισμών, ερευνητικών ιδρυμάτων και άλλων κόμβων που θα λειτουργούν υποστηρικτικά και συμπληρωματικά σε τοπικό επίπεδο και θα
στοχεύουν στην διεθνή ζήτηση.
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Εξασφαλίζονται έτσι, ο δωρεάν χαρακτήρας, η ίση πρόσβαση σε τοπικό επίπεδο και
θέσεις απασχόλησης, εφόσον ο τομέας της υγείας είναι έντασης εργασίας. Η Ελλάδα, σαν
χώρα πλέον, αξιοποιώντας την γεωγραφική της θέση45, γίνεται σημαντικός κρίκος ενός παγκόσμιου καταμερισμού εργασίας και προσφοράς υπηρεσιών στον κλάδο της υγείας, εξασφαλίζοντας υψηλά κέρδη για τις εγχώριες επιχειρήσεις.

Προτάσεις πολιτικής
Η αδυναμία αυτόνομης πορείας, σε περίοδο προσαρμογής με λιγότερους πόρους, επιβάλλει
την δημιουργία ενός ιδιόμορφου μεικτού ανταγωνισμού, όπου διατηρείται η αντιπαλότητα των επιχειρήσεων και η αυτονομία τους, χωρίς να αποκλείονται οι συμπληρωματικές
και αλληλοϋποστηρικτικές σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που προσκρούουν στην
έλλειψη εμπιστοσύνης και συνεννόησης.
Η πραγματοποίησή των συμπράξεων-συνεργασιών μέσα στους κόλπους ενός cluster διευκολύνεται, καθώς μειώνονται φαινόμενα ασύμμετρης πληροφόρησης, χτίζονται σχέσεις
μονιμότερου χαρακτήρα αλλά και δημιουργούνται λόγω του συμπληρωματικού και αλληλοϋποστηρικτικού χαρακτήρα τους η δυνατότητα νέων τύπων Σ.Δ.Ι.Τ. Οι μειωμένες χρονοαποστάσεις, και οι σχέσεις που αναπτύσσονται εντός του υγειονομικού cluster επιτρέπουν έναν υψηλότερο καταμερισμό των δραστηριοτήτων οδηγώντας σε υψηλότερη εξειδίκευση, καινοτομίες και αυτά με την σειρά τους σε εντονότερες σχέσεις.
• Η συγχρηματοδότηση φαρμάκων και βιοϊατρικής τεχνολογίας, που σε πρώιμα στάδια
ωρίμανσης δεν αποφέρουν κέρδη, καθίσταται βιώσιμη, έχοντας το cluster σαν «κέλυφος»
προστασίας.
• Σχεδίαση πακέτων προσφοράς με την συνεπικουρία επιχειρήσεων από διαφορετικούς
κλάδους (αεροπορικές εταιρίες, Νοσοκομεία, ξενοδοχειακές μονάδες, μεγάλα πολυκαταστήματα, cluster και όμιλοι επιχειρήσεων κτλ), δημιουργώντας καινούργιες συνδυασμένες υπηρεσίες, από ιατρικές παροχές με θέα τον ελληνικό αιγιαλό μέχρι εξειδικευμένη κούρα και ανάρρωση υπό το ευνοϊκό μεσογειακό κλίμα.
• Ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα μπορούν να λειτουργήσουν σαν οργανισμοί πιστοποίησης του επιπέδου των υπηρεσιών, αυξάνοντας την εμπορική αξία
άλλα και αποτελώντας δίκτυα μεταφοράς γνώσης46.
• Υπηρεσίες Marketing, νομικών-οικονομικών συμβούλων, εταιρείες ταξί, ασθενοφόρων,
συνεργείων καθαρισμού και ευρύτερες υπηρεσίες, που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες, μπορούν να συγκροτηθούν με από κοινού χρηματοδότηση στους κόλπους του υγειονομικού cluster εξυπηρετώντας την κοινή ωφέλεια.
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• Υιοθέτηση σύγχρονων εργαλείων της τεχνολογίας των πληροφοριών όπως το Ε911,
θα βοηθήσουν στην επιτάχυνση της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης.
Μελέτες δείχνουν επίσης το Ε911 να έχει θετικές επιπτώσεις στην μείωση της θνησιμότητας και του νοσοκομειακού κόστους47.
• Πραγματοποίηση μιας κάθετης ολοκλήρωσης που ουσιαστικά αποτελεί μια μμέθοδο
παράκαμψης των ατελειών της αγοράς και εξωτερίκευσης των λειτουργιών της.
• Οι Managers, όπως και οι εργαζόμενοι θα ήταν αποτελεσματικότερο να μετακινούνται στην πορεία της ζωής τους, ανάμεσα σε πόστα, σύμφωνα με τις δυνατότητές τους
και σε επιχειρήσεις εντός του cluster επιτρέποντας την διάχυση της γνώσης, την συλλογή πολυποίκιλων εμπειριών, αποφεύγοντας την ανία και αρχίζοντας, έτσι, δημόσιαιδιωτικά νοσοκομεία να μιλούν την ίδια γλώσσα48.
• Νέος καταμερισμός εντός του cluster. Παροχή υπηρεσιών από το δημόσιο στις οποίες
είναι δύσκολη μια πλασματική αύξηση της ζήτησης και επομένως του κόστους (πχ στις
μεταμοσχεύσεις νεφρών κάτι τέτοιο είναι πολύ δύσκολο συγκριτικά με τις υπηρεσίες των
απεικονιστικών μηχανημάτων). Έμφαση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
• Κινητές ιατρικές μονάδες για την προσφορά δωρεάν πρωτοβάθμιας φροντίδας και την
σύνδεση του cluster με απομακρυσμένες περιοχές. Με αυτόν τον τρόπο, θα αποφευχθούν
προβλήματα περαιτέρω συγκέντρωσης των ιατρικών μονάδων, ενώ θα προσελκύονται, από τα cluster, καταναλωτές για υψηλότερων προδιαγραφών υπηρεσίες.
Η πολιτεία μπορεί να συμβάλει δημιουργώντας τα κατάλληλα κίνητρα εκπόνησης μιας
σειράς υποθέσεων εργασίας με άξονα ενδιαφέροντος τον εντοπισμό(βλέπε παράστημα)
γεωγραφικών συγκεντρώσεων ομοειδών και συμπληρωματικών οργανισμών και την καταγραφή των κάθετων και οριζόντιων διασυνδέσεων που αναπτύσσονται εντός αυτών,
ώστε ύστερα να αναζητηθούν τρόποι ενίσχυσης του δικτύου. Επιτυγχάνεται έτσι η συγκρότηση τόσο ενός μηχανισμού αξιολόγησης, παρακολούθησης και ελέγχου του κόστους
και της αποδοτικότητας αλλά και ορθολογικής κατανομής των υγειονομικών πόρων μεταξύ των υπηρεσιών και των περιφερειών, με βάση τις πραγματικές ανάγκες του πληθυσμού.
Η συμμετοχή με ενεργητικό τρόπο στην σύναψη διεθνών οικονομικών σχέσεων είναι
χρήσιμο να επιδιωχθεί. Νομοθετικές πρωτοβουλίες, που θα απλουστεύσουν την διαδικασία
ίδρυσης, αδειοδότησης και λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι απαραίτητες. Τονίζεται,
ωστόσο, ότι οι συνεργασίες εντός cluster και οι επιμέρους πτυχές τους δεν ρυθμίζονται αποκλειστικά με νομοθετικές διατάξεις αλλά είναι αντικείμενο συμβατικής ρύθμισης των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
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Επιπλέον, κρίνεται σκόπιμη η προβολή του συστήματος υγείας στις γειτονικές χώρες
ως προνομιακή “νησίδα” που συνδυάζει υψηλή ποιότητα σε ανταγωνιστική τιμή. Η Ελλάδα
βρίσκεται σχετικά εγγύτερα σε περιοχές με χαμηλό επίπεδο υγειονομικών υπηρεσιών από
τις οποίες υπάρχει παραδοσιακά ροή ανθρώπων που αναζητούν τις υγειονομικές υπηρεσίες της αναπτυγμένης Ευρώπης.
Από την πλευρά της η αυτοδιοικητική περιφέρεια μπορεί να ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα τονώνοντας την πλευρά των συντελεστών της παραγωγής με ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης και με την αναβάθμιση των διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των φορέων δράσης όπως βελτιωμένοι οδικοί άξονες και ετήσια φόρουμ για την υγεία.
Η δυνατότητα χρήσης των προϋπολογισμών των νοσοκομείων από το Δ.Σ και τον manager, πέραν της κάλυψης των λειτουργικών αναγκών, για την χάραξη αυτόνομου επενδυτικού σχεδιασμού σε συνεργασία με Δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς εντός του cluster θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμη.

Συμπεράσματα
Η βιβλιογραφική ανασκόπηση καταδεικνύει τον κεντρικό ρόλο της οργάνωσης τύπου cluster, για την διαμόρφωση ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος σε τομείς όπως των υπηρεσιών υγείας, των οποίων καθοδηγητική αρχή της ποιοτικής τους εξέλιξης και της αναβάθμισης των ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών είναι η τεχνολογία. Η ανάγκη δημιουργικής
υπέρβασης των επιμέρους αδυναμιών που εντοπίσαμε σε δημόσιο-ιδιωτικό τομέα, ικανοποιήθηκε από νέους τρόπους συμπράξεων καθώς και από την αναβάθμιση των ήδη
υπαρχόντων. Καθίσταται δυνατός, στο πλαίσιο αυτό, ο συγκερασμός ενός συστήματος
υγείας, ισότιμης πρόσβασηςx, 49, για τους κατοίκους της Ελλάδας, με την οικονομική αποτελεσματικότητα. Πρόταση της παρούσας εργασίας, σε αυτήν την κατεύθυνση, είναι η
οικοδόμηση επαρκώς ανταγωνιστικών συμπλεγμάτων οργανισμών, ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος, ώστε να αποτελέσουν πόλο έλξης επενδύσεων και διεκδίκησης
διεθνούς ρόλου στον τομέα των υγειονομικών υπηρεσιών. Αντικείμενο διερεύνησης σε
μια επομένη υπόθεση εργασίας, μπορεί να είναι ο ιδανικός συνδυασμός ανταγωνισμού
και συνεργασίας εντός των cluster, ο προσδιορισμός χωρικά άριστων ενώσεων, η χαρτογράφηση των εμπορικών διασυνδέσεων καθώς και η διαδικασία εισόδου-εξόδου από
τα cluster.
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Υποσημειώσεις
i

Οι δαπάνες για την υγεία στην Ελλάδα ανέρχονταν σε 9,3% του ΑΕΠ το 2012 (OECD
Health Statistics, How does Greece compare?, 2014)
ii Η κυβέρνηση της Margaret Thatcher το 1979 ξεκίνησε την προώθηση μιας σειράς μεταρρυθμίσεων με στόχο την επέκταση της σφαίρας της αγοράς και του περιορισμού
των κρατικών δαπανών. Κομβικές στιγμές στον χώρο της υγείας ήταν η εισήγηση του
Griffith το 1983 για την εισαγωγή στοιχείων μανατζμεντ, η κρατική έκθεση “Working
for Patients” το 1989 και ο νόμος “NHS Community Care Act”. Ακολούθησε η κοινωνική
αμφισβήτηση και ο περιορισμός των αποτελεσματων αυτων των πολιτικών.
iii Σταματίνα Παντελαίου (διευθύντρια οικονομικών και κλαδικών μελετών της ICAP GROUP):
«η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από το 2012 και μετά παρουσιάζει
συνεχή μείωση, με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξεως του 13,5%. Αν και η συνεργασία
των ιδιωτικών μονάδων υγείας με τον ΕΟΠΥΥ οδήγησε σε μια τάση αύξησης της ροής
ασθενών προς αρκετές μονάδες του κλάδου, ωστόσο η συνεχιζόμενη μείωση των τιμών των ιατρικών υπηρεσιών από αρκετές ιδιωτικές κλινικές και διαγνωστικά κέντρα,
σε μια προσπάθεια διατήρησης ή ακόμη και αύξησης της «πελατειακής» τους βάσης,
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η περαιτέρω μείωση των τιμών των φαρμάκων και κυρίως η επιβολή του νόμου περί
clawback και rebate αποτέλεσαν τους κύριους λόγους μείωσης της συνολικής αξίας
της αγοράς. Η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας εκτιμάται σε 1,4 δις. ευρώ για
το 2014»
iv Το 98% των επιχειρήσεων στην Ελλάδα απασχολούν λιγότερους από δέκα εργαζομένους
και το 95% εμφανίζουν κύκλο εργασιών μικρότερο των 500.000,00 € (στοιχεία ΕΣΥΕ
: 2003).
v Ο καθηγητής κ. Ι. Κυριόπουλος επισημαίνει: «Η ρητορική της "σπατάλης" στην Υγεία
τα τελευταία χρόνια δεν είναι "a la mode" επειδή αντιστρατεύεται αφενός την ανάπτυξη, την καινοτομία και την πρόοδο, αφετέρου παρεμποδίζει την προσπάθεια για την
ανασυγκρότηση της εθνικής βιομηχανίας ιατρικής περίθαλψης (...) Οι Αμερικανοί λένε
ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για υψηλές δαπάνες στην Υγεία. Αυτό, αναφέρουν, είναι θετικό ως γεγονός διότι αυξάνει το ΑΕΠ, την απασχόληση και δίνει διέξοδο στην καινοτομία(...)»(Εφημερίδα: Το βήμα, Φεβρουάριος 2014)
vi Το 2007 σε κάθε 1.000 Έλληνες αντιστοιχούσαν 5,4 γιατροί, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία του ΟΟΣΑ, η υψηλότερη αναλογία μεταξύ όλων των μελών του οργανισμού. Ο
μέσος όρος για τα μέλη του οργανισμού είναι μόλις 3,1 γιατροί ανά 1.000 κατοίκους
ενώ η αμέσως επόμενη χώρα μετά την Ελλάδα είναι το Βέλγιο με 4 γιατρούς. Κατά
το 2012, η Ελλάδα είχε, κατά πολύ υψηλότερο αριθμό, με 6,2 ιατρούς ανά 1.000 κατοίκους.
vii Η Ελλάδα βρίσκεται περίπου στο μέσο των χωρών του ΟΟΣΑ (12η) με κριτήριο το
δείκτη συνολικών νοσοκομειακών κλινών ανά 1.000 κατοίκους (4,7/1.000). Στο Ηνωμένο Βασίλειο ο δείκτης ανέρχεται σε 4,2 κλίνες ανά 1.000 κατοίκους.
viii Η Ελλάδα έχει 23,4 απεικονιστικά μηχανήματα ανά 1.000 κατοίκους, ενώ ο μέσος όρος
στην Ε.Ε. είναι 10,5. Χαρακτηριστικά αναφέρεται οτι διαθέτει 34,8 μαγνητικών τομογράφων ανά 1.000 κατοίκους όταν ο μέσος όρος είναι 20. (Περιοδικό: Εργασία υγεία
απο την Ε.Ε.Ι.Ε.Π., ΤΕΥΧΟΣ 174, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014)
ix Ανάλογα με την ζήτηση που παρουσιάζεται, Θα μπορούν οι δημόσιοι και οι ιδιωτικοί
παροχείς, με την κατάλληλη ρύθμιση, να μοιράζονται τα περιορισμένα αποθέματα σε
υλικοτεχνικές υποδομές, με τρόπο που να αποφεύγεται η ανεπαρκής αξιοποίηση των
διαθέσιμων πόρων και η υπερβλαλουσα ζήτηση.
x Το κριτήριο της ισοτιμίας, σύμφωνα με τον κ. Οικονόμου Χαράλαμπο στο άρθρο του
«Η λιτότητα βλάπτει σοβαρά την υγεία» τον Νοέμβρη του 2013 στο ελληνικό foreignaffairs, υπονομεύθηκε με την είσοδο της λογικής της αγοράς και της επέκτασης
των ιδιωτικών πληρομών όπως η ιδιωτική ασφάληση, άλλα και οι άμεσες πληρωμές,
συμπληρωμές, συνασφαλήσεις και τα εκπιπτώμενα ποσά κάλυψης.
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Τμήμα Οργάνωσης
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Πανεπιστήμιο Πειραιά

Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΑΝΩΛΑΚΟΥ

Τμήμα Χημείας
Πανεπιστήμιο Πατρών

Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού
ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας

1. Εισαγωγή
Στις σημερινές συνθήκες οικονομικής και ανθρωπιστικής κρίσης η Ελλάδα επιβάλλεται, και
με μικρά βήματα έχει ήδη ξεκινήσει, να αναζητά νέες καινοτόμους αναπτυξιακές στρατηγικές με στόχο την ανάκαμψή της. Πρακτικές με οικονομικά οφέλη έχουν εφαρμοσθεί διεθνώς και η Ελλάδα έχει το πλεονέκτημα να διδαχθεί από αυτές. Ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτών των πρακτικών και αναφέρεται στη διασυνοριακή
μετάβαση ασθενών προκειμένου να λάβουν ιατρονοσηλευτική φροντίδα με στόχο την πρόληψη, διάγνωση αλλά και θεραπεία. Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» εισήχθη τον 20ο αι.
οπότε και η διευκόλυνση των μετακινήσεων, η παγκοσμιοποίηση του εμπορίου και η απελευθέρωση των αγορών κατέστησε σταδιακά την υγειονομική περίθαλψη ως ένα από τα
πλέον εμπορεύσιμα αγαθά (Μοίρα Π. et al, 2014, σελ.11-12). Όμως η βιομηχανία του
ιατρικού τουρισμού μίας χώρας είναι απαραίτητο να αφουγκράζεται τις ανάγκες του αγοραστικού κοινού, στοχευμένα να υπακούει σε αρχές οργάνωσης και διοίκησης και να προσαρμόζεται στις μεταβολές του μικρο- / μακρο-περιβάλλοντός της ώστε να καταστεί ανταγωνιστική.
Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν οι τρόποι με τους οποίους ο ιατρικός τουρισμός θα λειτουργήσει αποδοτικότερα με σκοπό η Ελλάδα να αποκομίσει τα
βέλτιστα οφέλη οικονομικά και μη. Επιπροσθέτως, θα πραγματοποιηθεί περιγραφή βασικών
αρχών οργάνωσης και διοίκησης και εφαρμογή αυτών σε ένα υποθετικό μοντέλο μίας μονάδας ιατρικού τουρισμού με απώτερο σκοπό την παράθεση μιας πρότασης – εργαλείου
για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς της.
1.1 Ορισμός & Κατηγορίες Ιατρικού Τουρισμού
Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού ασχολείται με τη μετάβαση ασθενών εκτός του τόπου
διαμονής τους προκειμένου να λάβουν ιατρονοσηλευτική φροντίδα συνδυάζοντας διακοπές
και αναψυχή. Συνεπώς ο ιατρικός τουρισμός απαιτεί τη διμερή συνεργασία της υγείας και
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του τουρισμού, άρα κατ’ επέκταση περιλαμβάνει πιστοποιημένες υπηρεσίες υγείας σε επιλεγμένα ιατρικά κέντρα, σε συνδυασμό με υπηρεσίες ενημέρωσης, μεταφοράς, ξενάγησης
και εστίασης σε επιλεγμένα ξενοδοχεία για τους τουριστών υγείας (Κλαδάκης Γ., 2009,
σελ.12-15).
Ο ιατρικός τουρισμός στοχεύει στην παροχή δύο κατηγοριών υπηρεσιών βλ.Πιν.1: (α)
προς τουρίστες υγείας με χρόνια νόσο και ανάγκη τακτικής υγειονομικής φροντίδας και
(β) προς τουρίστες υγείας που επιλέγουν να λάβουν ιατρική υπηρεσία εκτός του τόπου διαμονής τους (Μαζαράκης A., 2013 web_.ppt).
Σημειώνεται ότι ο ιατρικός τουρισμός δεν πρέπει να συγχέεται με την περίθαλψη των
τουριστών οι οποίοι τυχαία χρειάστηκαν ιατρονοσηλευτική φροντίδα στον τόπο διακοπών
τους, ούτε με υπηρεσίες ευεξίας που μπορεί να προσφέρονται στα πλαίσια κάποιων ταξιδιωτικών ή άλλων προσφορών (Τούντας Ι., 2014, web_article).
1.2 Ιστορική Αναδρομή
H αναζήτηση θεραπείας εκτός του τόπου διαμονής είναι γνωστή ήδη από την αρχαία Ελλάδα (6ο αι.μ.Χ) με τα καλούμενα «Ασκληπιεία» και τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή περίοδο
με τα ιαματικά λουτρά. Επιπλέον, η μετάβαση σε σανατόρια για βαρέως πάσχοντες καταγράφεται από τη Βυζαντινή περίοδο έως και το 18ο και 19ο αι. (Μοίρα Π. et al, 2014,
σελ.11-12 / Τσόκα Ι., 2008, σελ. 14-18)
Από τον 20ο αι. της παγκοσμιοποίησης και μετά, παρατηρήθηκε ταχεία άνοδος της διασυνοριακής μετάβασης ασθενών ενώ όλο και περισσότερες χώρες ανακηρύχτηκαν ως ιδανικοί προορισμοί ιατρικού τουρισμού (Directives24/EU/2011). Αν και ο συνδυασμός ταξιδίου και νοσηλείας δεν είναι νέο φαινόμενο, ο ιατρικός τουρισμός του 20ου αι. διαφοροποιείται, μέσω αντιστροφής ροής τουριστών υγείας από τις αναπτυγμένες σε λιγότερο
αναπτυγμένες χώρες (Ινδία, Ταϋλάνδη, Τουρκία, Σιγκαπούρη κ.α), με αποτέλεσμα τη δημιουργία μίας νέας διεθνούς αγοράς. Ακόμη η δυνατότητα αξιοποίησης του ιατρικού τουρισμού ως εργαλείο ανάπτυξης μιας χώρας, αναδείχθηκε τόσο από το παράδειγμα της Κούβας, η οποία με εισροή τουριστών υγείας από τις γείτονες χώρες, αποκόμισε όφελος 30
εκ.$ για τη διετία ’97-’99, όσο και από νεότερες μελέτες (2011) όπου συνέβαλε στο 9%
του συνολικού ΑΕΠ παγκοσμίως και δημιούργησε περισσότερο από 200 εκ. θέσεις εργασίας
(Φραγκιαδάκης Γ., 2013, web_.ppt).

2. Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα του σήμερα
Αναμφίβολα η Ελλάδα συνιστά δημοφιλή τουριστικό προορισμό παγκοσμίως καθώς η
χώρα φιγουράρει στις πρώτες 20 θέσεις τουριστικών αφίξεων και εισπράξεων της παγκόσμιας κατάταξης και στην 29η θέση ανταγωνιστικότητας ως δημοφιλής τουριστικός
προορισμός (ΣΕΤΕ, 2012, σελ.3). Αντιθέτως, ως προς τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού η Ελλάδα δεν έχει ακόμη δραστηριοποιηθεί επαρκώς ώστε να καταστεί αντα128
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γωνιστική και να «συγκρουστεί» στις αγορές με άλλους εδραιωμένους προορισμούς ιατρικού τουρισμού.
Το πρώτο βήμα για την προαγωγή του ιατρικού τουρισμού έγινε με την κοινή υπουργική απόφαση ΦΕΚ 3077/3-12-2013 τ.Β΄ η οποία ορίζει σαφώς τον όρο και καθορίζει
ποιες επιχειρήσεις μπορούν να λάβουν σήμα ιατρικού τουρισμού, ενώ το 2014 ενθαρρυντικό
στοιχείο είναι η κατάταξη της χώρας για πρώτη φορά στη 14η θέση των κορυφαίων προορισμών ιατρικού τουρισμού για την επόμενη 5ετία (Medical Tourism Climate Survey, 2014).
Η διάκριση αυτή αναδεικνύει τις δυνατότητες της Ελλάδας να εισέρθει επιτυχώς στην αγορά του ιατρικού τουρισμού αλλά μένουν ακόμη πολλά να γίνουν, όπως χάραξη ενιαίας στρατηγικής από όλους τους συναρμόδιους φορείς και στόχευση των ευρέως αποδεκτών παραγόντων που ωθούν την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμούβλ.Πιν.2 (Πατσουλές Θ. , 2006,
web_pdf / Καλοσάκα Α., 2013, σελ. 91-92) .

3. Ο ιατρικός τουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας
3.1 Αρχές Οργάνωσης & Διοίκησης για την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού
στην Ελλάδα
Προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ο ιατρικός τουρισμός ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας
θα πρέπει να υιοθετηθούν αρχές οργάνωσης και διοίκησης συμπεριλαμβανομένου (α) του
στρατηγικού μάνατζμεντ, (β) της διοίκησης ολικής ποιότητας και (γ) του μάρκετινγκ.
3.1.1 Στρατηγικό Μάνατζμεντ
Είναι το σύνολο των επιχειρηματικών αποφάσεων και πράξεων που καθορίζουν τη μακροπρόθεσμη επίδοση μιας επιχείρησης. Έτσι και για τις ιατρικές – τουριστικές επιχειρήσεις
αλλά και τη βιωσιμότητα / αποδοτικότητά τους θεωρείται ζωτικής σημασίας η ορθή εφαρμογή του μάνατζμεντ μέσω του οποίου προγράμματα, προϋπολογισμοί και διαδικασίες οργάνωσης και διεύθυνσης θα υλοποιηθούν (Γεωργόπουλος Ν.Β., 2013, σελ.32).
Προκειμένου ο ελληνικός ιατρικός τουρισμός να δημιουργήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην παγκόσμια αγορά θα πρέπει να καθοριστούν οι επιχειρηματικές στρατηγικές (ηγεσία κόστους, διαφοροποίησης και εστίασης) ανάλογα με το εγχώριο περιβάλλον
και τις υπηρεσίες που αυτό παρέχει. Επιπρόσθετα, κρίνεται απαραίτητη η παρουσία εξειδικευμένων και ικανών εργαλείων οργάνωσης και διοίκησης (διοίκηση μονάδων υγείας, πληροφοριακά συστήματα διοίκησης, έλεγχος και συντονισμός) καθώς και σαφούς νομοθετικού πλαισίου για τον ιατρικό τουρισμό (μόνο ΦΕΚ3077/3-12-2013τ.Β΄) (Γεωργόπουλος
Ν.Β., 2013, σελ.274-275 / Δημόπουλος Θ.Π., 2014, σελ.103-106).
Για να εφαρμοσθεί σωστά το στρατηγικό μάνατζμεντ απαιτείται η χρήση εργαλείων διερεύνησης του μακροπεριβάλλοντος μίας επιχείρησης του οποίου οι συνιστώσες είναι πολλές και πολύπλοκες. Η PEST & η SWOT ανάλυση διευκολύνουν τη διερεύνηση αυτή και
αποτυπώνουν όψεις της επιχειρηματικής κατάστασης (Τσόκα Ι., 2008, σελ. 119-120, 141).
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Όμως, για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο η SWOT ανάλυση καθώς αυτή περιγράφει καλύτερα το περιβάλλον (εσωτερικό και εξωτερικό) μίας συγκεκριμένης επιχειρησιακής μονάδαςβλ.Εικ.1 (Constantinides C., 2013 / Didaskalou E.A
et al, 2004 p.149-157 / Κλαδάκης Γ., 2009, σελ. 220-228 / Σαραφιανός Γ., 2014, web_article / Τσόκα Ι., 2008, σελ. 230).
3.1.2 Διοίκηση ολικής ποιότητας
Αποτελεί μια ολοκληρωμένη φιλοσοφία διοίκησης, με σκοπό τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων / υπηρεσιών και των επιχειρηματικών διεργασιών με κυρίαρχα στοιχεία εστίασης τον έλεγχο και τη διασφάλιση της ποιότητας (Μποχώρης Γ.Α., 2012, σελ.29).
Συνιστώσες της οι οποίες δύνανται να εφαρμοσθούν και στην περίπτωση του ιατρικού
τουρισμού είναι: (α) η στελέχωση των δομών με εξειδικευμένο προσωπικό για συγκεκριμένες ιατρικές πράξεις αλλά και με ανθρώπινο δυναμικό με ενεργητικό ενδιαφέρον για τον
ασθενή τουρίστα και την επιχείρηση, (β) πιστοποίηση υπηρεσιών υγείας μέσω αρχών αντικειμενικού ελέγχου και διασφάλιση ποιότητας.
Όσον αφορά τα συστήματα πιστοποίησης, αυτά επιβάλλεται να διέπονται από πελατοκεντρική προσέγγιση, αρχές ανεξάρτητες κυβερνητικού ελέγχου καθώς και από αυστηρούς
κανονισμούς για ολιστικό έλεγχο των υγειονομικών – τουριστικών μονάδων. Η οικονομική διάσταση αυτών των πιστοποιήσεων, αναφαίνεται στις συνεργασίες των ασφαλιστικών
φορέων με τις υγειονομικές μονάδες, καθώς το πιθανό ρίσκο της συνεργασίας είναι μικρότερο.
Οι πιστοποιήσεις ιατρικών υπηρεσιών (JCI, ΤΕΜΟS) συνδυαζόμενες με διεθνή πρότυπα για
ξενοδοχειακές μονάδες (ISO9000) απαιτούνται προκειμένου να πιστοποιηθεί ολιστικά ένα
κέντρο ιατρικού τουρισμού για την ποιοτική και εύρυθμη λειτουργία του (Δοξιάδης Α. et
al_μελέτη ΞΕΕ, 2012, σελ.121-133).
3.1.3 Μάρκετινγκ
“Είναι ένα σύστημα επιχειρησιακών δραστηριοτήτων σχεδιασμένο έτσι ώστε να προγραμματίζει, να τιμολογεί, να προβάλλει, και να διανέμει προϊόντα / υπηρεσίες σε παρόντες
ή δυνητικούς πελάτες” (Μάλλιαρης Π., 2001, σελ.37).
Η αποτελεσματικότητα του είναι ζωτικής σημασίας και ορθή εφαρμογή του ειδικά στον
ιατρικό τουρισμό συνεπάγεται πολλαπλά οφέλη. Σημαντικοί είναι οι φορείς μάρκετινγκ,
καλούμενοι και ως medical tourism facilitators οι οποίοι, με γνώμονα την αξιολόγηση της
ποιότητας των υπηρεσιών προς όφελος των πελατών τους, με εξειδικευμένες γνώσεις, εμπειρία και διασυνδέσεις, συνιστούν συνδετικούς κρίκους ανάμεσα στις υπηρεσίες ιατρικού
τουρισμού και τους πελάτες, διευκολύνοντας όλα τα στάδια πρόσβασής τους σε αυτές (π.χ.
επίλυση γραφειοκρατικών ζητημάτων, μεταφορά, διαμονή) (Δημόπουλος Θ.Π., 2014, σελ.6264). Αποτέλεσμα θα είναι η προώθηση ελκυστικών ταξιδιωτικών πακέτων/ all-inclusive
που θα περιλαμβάνει άριστες συνθήκες ιατροτουριστικών υπηρεσιών. Προηγουμένως βέβαια επιβάλλεται η συνεργασία μεταξύ ιατρικών κέντρων, ξενοδοχειακών μονάδων και ταξιδιωτικών εταιρειών καθότι από μόνη της μια υγειονομική μονάδα, δεν είναι ικανή να δια130

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 131

μορφώσει και να προβάλλει επαρκώς και άμεσα, ελκυστικά πακέτα που να ανταποκρίνονται
στα κριτήρια επιλογής των τουριστών υγείας.
Ακρογωνιαίος λίθος της του μάρκετινγκ είναι η διαφήμιση, η οποία χρησιμοποιεί το
διαδίκτυο ως κύριο εργαλείο πραγμάτωσης της. Αν και το διαδίκτυο έχει χρησιμοποιηθεί
ήδη για την ανάδειξη κάποιων ελληνικών ιδιωτικών πρωτοβουλιών ιατρικού τουρισμούβλ.Εικ.2, οργανωμένη εθνική προσπάθεια για προβολή του εγχώριου ιατρικού τουρισμού δεν έχει ακόμη υλοποιηθεί. Σύγχρονες διαδικτυακές πύλες, πλατφόρμες κ.λπ. είναι απαραίτητο να δημιουργηθούν ενώ η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί επίσης να επιστρατευτεί σε αυτή την προσπάθεια καθώς είναι άμεση και χωρίς κόστος
(Γούναρης Σ., 2012, σελ. 300).
Τέλος, στόχο υψηλής προτεραιότητας για ισχυροποίηση της φήμης της χώρας ως top
προορισμού επιβάλλεται να αποτελέσει η δημιουργία εθνικού brandname για τον ιατρικό τουρισμό καθώς και η συμμετοχή της χώρας σε διεθνείς εκθέσεις.
3.2 Προτεινόμενο μοντέλο/ σενάριο διοίκησης και ανάπτυξης μιας μονάδας ιατρικού
τουρισμού στην Ελλάδα
Καθώς η Ελλάδα δεν κατέχει μεγάλο μερίδιο αγοράς διεθνώς, αδυνατεί σε σύγκριση με
άλλες χώρες (π.χ. Ασία) να επιτύχει μείωση στα στοιχεία κόστους των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας (αναλώσιμα υλικά, ιατρικά μηχανήματα κ.λ.π.) αδυνατώντας να εξελιχθεί
σε ηγέτη κόστους στην παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού. Αν πάλι, εφαρμοστεί
στρατηγική διαφοροποίησης (π.χ. Ταϋλάνδη) απευθυνόμενη στο σύνολο των τουριστών
υγείας διεθνώς υπάρχει κίνδυνος αποκλεισμού της προσπάθειας στη μέση (stuck in the middle). Αυτό μπορεί να συμβεί διότι θα χρειαστεί αρκετός χρόνος και μεγάλα οικονομικά ερείσματα προκειμένου να καταστεί το ελληνικό προϊόν «ιατρικός τουρισμός» μοναδικό και
κατ’ επέκταση κερδοφόρο. Όμως στην Ελλάδα “της κρίσης” ούτε χρόνος υπάρχει και φυσικά ούτε και χρήμα.
Συνεπώς βασιζόμενοι στις προαναφερθείσες αρχές επιχειρούμε μία προσέγγιση στην
κατά τη γνώμη μας ανταγωνιστικότερη επιχειρηματική στρατηγική για μία νεοσύστατη μονάδα ιατρικού τουρισμού η οποία θα μπορούσε να αναπτυχτεί στη σημερινή “υπό κρίση”
Ελλάδα αποφέροντάς της άμεσα το βέλτιστο οικονομικό όφελος. Η στρατηγική αυτή θα
είναι, της εστίασης στη διαφοροποίηση κατά την οποία εστιάζουμε σε μία συγκεκριμένη
ομάδα τουριστών υγείας (target group) προσανατολιζόμενοι στην ποιότητα μέσω ελκυστικών
πακέτων παροχών – ιατρικών υπηρεσιών και αναψυχής.
Η νεοσύστατη αυτή επιχείρηση ιατρικού τουρισμού, που ιδανικά θα πρέπει να αναπτυχθεί
σε συγκεκριμένη περιοχή της Ελλάδας με τουριστικό ενδιαφέρον (π.χ. Κρήτη), επιβάλλεται να ορίσει το δικό της target group κυρίως από πελάτες μέσου και υψηλού εισοδήματος, που θα απολαμβάνουν “value for money” υπηρεσίες. Η διαχείριση και η επικοινωνία
του προϊόντος της, θα πρέπει να γίνει α) μέσω διαφήμισης των πιστοποιημένων της ποιοτικά ιατρικών υπηρεσιών και καινοτομιών, β) μέσω συνεργασιών με ήδη διεθνώς αναγνωρισμένο επιστημονικό προσωπικό, γ) «ποντάροντας» στις χαμηλές λίστες αναμονής της,
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ιδιαίτερα για αντίστοιχες ιατρικές υπηρεσίες που έχουν μεγάλη αναμονή σε άλλα κράτη
(π.χ. μεταμοσχεύσεις οργάνων, Η.Π.Α.), και δ) μέσω στόχευσης κρατών – πελατών οι οποίοι έχουν θρησκευτικό κώλυμα στην πραγματοποίηση συγκεκριμένων ιατρικών πράξεων(εξωσωματική γονιμοποίηση), προβάλλοντας τις δυνατότητες της Ελλάδας ανάλογα.
Επιπλέον, εγχώριες και διεθνείς συνεργασίες με άλλες μονάδες ιατρικού τουρισμού, θα
αποτελούσαν ενισχυτικό παράγοντα για την δημιουργία brandname αρχικά της ιατρικής
μονάδας και κατ ‘επέκταση εθνικό βλ.Εικ.3.
Τέλος, η επιχείρηση θα πρέπει να ανταποκριθεί με πληρότητα στις ανάγκες του αγοραστικού κοινού στο οποίο απευθύνεται εκπληρώνοντας τα υποσχόμενα, με ένα εναρμονισμένο σχέδιο συνδυασμού ιατρονοσηλευτικής φροντίδας και αναψυχής αποκτώντας έτσι
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανταγωνιστές της.

4. Συμπεράσματα
Τα εθνικά και οικονομικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από ένα σύνολο μονάδων
ιατρικού τουρισμού, όπως η άνωθεν περιγραφείσα, είναι πολλαπλά. Η τουριστική περίοδος επιμηκύνεται, η εθνική φήμη κατοχυρώνεται, συνεργασίες με διεθνή ιατρικά κέντρα
αναπτύσσονται και τα έσοδα της χώρας αυξάνονται σημαντικά τόσο από τις ίδιες τις υπηρεσίες όσο και από πιθανές ξένες επενδύσεις (Φραγκιαδάκης Γ., 2013, web_.ppt, Τούντας I., 2012, web_article).
Σύμφωνα με μελέτη που εκπονήθηκε από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, δεν
υπάρχουν ασφαλείς προβλέψεις εσόδων προερχόμενων από τον ιατρικό τουρισμό. Εκτιμήσεις αναφέρουν ότι αν προσέλθουν 100.000 ασθενείς στα επόμενα 3-5 χρόνια που θα
ξοδεύουν κατά μέσο όρο 4.000 € έκαστος, το μακροπρόθεσμο όφελος (10ετία) θα ανέρχεται περίπου στα 2 δισ. € (Δοξιάδης Α. et al_μελέτη ΞΕΕ, 2012, σελ.187).Για να επιτευχθεί
αυτό, αναγκαία συνθήκη αποτελεί η κατάρτιση χάρτη εθνικής στρατηγικής με συνεργασία
των Υπουργείων Υγείας, Τουρισμού, Ανάπτυξης και Οικονομικών, υπό την σκέπη της θεσμικής κατοχύρωσης από την Κυβέρνηση. Επιπλέον, η ανάληψη ιδιωτικών πρωτοβουλιών,
η ενίσχυση του δημόσιου τομέα, η συνεργασία του ΕΟΠΥΥ με ασφαλιστικές εταιρείες και
η διεθνής προβολή – επικοινωνία του προϊόντος μέσω του ΕΟΤ και άλλων φορέων κρίνεται αναγκαία (Φραγκιαδάκης Γ., 2013, web_.ppt).
Τέλος, η Ελλάδα δύναται να διδαχθεί ακόμη και από το παράδειγμα άλλων χωρών (π.χ.
Τουρκία) όπου οι επιχειρήσεις ιατρικού τουρισμού στηρίζονται από την κυβέρνηση με ποικίλες δράσεις (διαφήμιση, οργάνωση συνεδρίων, συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, επίδομα φόρου), και μέσω εισροής συναλλάγματος και απόδοσης φόρων από τις επιχειρήσεις
(Δημόπουλος Θ.Π., 2014, web_article) , να καταφέρει να αξιοποιήσει τον κλάδο αυτό στοχεύοντας στην οικονομική ανάκαμψη και ανάπτυξη της.
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Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού
ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας
Ο τουρισμός είναι η βαριά βιομηχανία της Ελλάδας.
Μελίνα Μερκούρη 1920-1994, Ελληνίδα ηθοποιός και Πολιτικός
Πρόλογος
Η οικονομία της Ελλάδας, στην περίοδο που διανύουμε, βρίσκεται σε κρίση αντιμετωπίζοντας σοβαρά δομικά και λειτουργικά προβλήματα. Η κατάσταση αυτή καθιστά ακόμη
μεγαλύτερη την ανάγκη εξόδου από το δαιδαλώδες τοπίο της κρίσης, ώστε να ανασυγκροτηθεί και να αρχίσει να αναπτύσσεται η εθνική μας οικονομία.
Μία διέξοδο στην κατάσταση αυτή αποτελεί η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, ο οποίος είναι ένας κλάδος που παρουσιάζει ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια και αναμένεται στο
μέλλον να αναπτυχθεί περαιτέρω.
Η Ελλάδα δεν κατατάσσεται μέχρι σήμερα στους δημοφιλείς προορισμούς του ιατρικού
τουρισμού, ενώ διαθέτει όλες τις δυνατότητες να εδραιωθεί σε αυτόν τον κλάδο. Στο σημείο αυτό τίθεται το ερώτημα εάν μπορεί η χώρα μας να αναδειχθεί και να αναπτυχθεί ως
προορισμός σε αυτού του είδους τον τουρισμό και να ανταγωνιστεί τις άλλες χώρες.
Η εργασία αυτή προσπαθεί να απαντήσει σ΄ αυτό το ερώτημα αρχικά προσεγγίζοντας
εννοιολογικά τον ιατρικό τουρισμό, στη συνέχεια μελετώντας τις υποδομές της Ελλάδας
και σε ποιο βαθμό έχει αναπτυχθεί ο ιατρικός τουρισμός και προτείνοντας στο τέλος της
εργασίας ορισμένες βασικές στρατηγικές ανάπτυξης .

1η Ενότητα: Ιατρικός τουρισμός και εισαγωγικές έννοιες
1.1 Τι είναι ο ιατρικός τουρισμός;
O ιατρικός τουρισμός ανήκει στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και αναφέρεται στο ταξίδι ενός ατόμου σε μια άλλη χώρα με σκοπό τη λήψη υγειονομικής περίθαλψης.
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Παράλληλα ο ασθενής μπορεί να συνδυάσει τη θεραπεία του - μαζί με άλλα τουριστικά προϊόντα - με τη διαμονή σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων, τη μεταφορά και τις δραστηριότητες αναψυχής όπως οι ξεναγήσεις, οι τουριστικές περιηγήσεις και η παρακολούθηση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
Στη κατηγορία του ιατρικού τουρισμού δεν συμπεριλαμβάνεται ο τουρισμός ευεξίας,
ο οποίος αναφέρεται στην επίσκεψη spa, ιαματικών πηγών και στη λήψη ομοιοπαθητικών
ή παραδοσιακών θεραπειών.
Οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες ιατρικού τουρισμού είναι οι:
• Πλαστική/αισθητική επέμβαση
• Οφθαλμολογία
• Καρδιολογία/ καρδιοχειρουργική
• Ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση
• Αμβλώσεις
• Θεραπεία με βλαστοκύτταρα
• Οδοντική περίθαλψη
• Θεραπείες γονιμότητας
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Ιατρικά check-ups
Οι ασθενείς που επιλέγουν έναν προορισμό για την λήψη ιατρικών υπηρεσιών, συνήθως ταξιδεύουν για έναν από τους παρακάτω λόγους (Hall M., 2011):
1. Το υψηλό κόστος στις υπηρεσίες υγείας σε ορισμένες χώρες οδηγεί τους ασθενείς σε
αναζήτηση υπηρεσιών με χαμηλότερο κόστος οι οποίες έχουν άλλες χώρες.
2. Η ύπαρξη μεγάλων χρόνων αναμονής στη λήψη ιατρικής φροντίδας σε ιατροπεριθαλπτικές
εγκαταστάσεις στις χώρες προέλευσης των ασθενών.
3. Καθίσταται εφικτός ο συνδυασμός θεραπείας-διακοπών.
4. Ορισμένοι μετανάστες αποφασίζουν να επιστρέψουν στη χώρα καταγωγής τους για να
λάβουν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
5. Άλλοι ασθενείς ταξιδεύουν για επεμβάσεις οι οποίες είναι παράνομες στην πατρίδα τους
ή όπου, λόγω ρυθμιστικών δομών, υπάρχει περιορισμένη διαθεσιμότητα για τη συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία.
6. Η έλλειψη μοσχευμάτων στην χώρα προέλευσης του ιατρικού τουρίστα. Σε αυτή όμως
τη περίπτωση ενέχεται ο κίνδυνος απαγγελίας κατηγορίας γι’ αυτό συνδέεται με θέματα αντίστοιχων ρυθμίσεων.
7. Η ανάγκη ιατρικής περίθαλψης ανθρώπων που πάσχουν από χρόνιες παθήσεις στον
τόπο επιλογής των διακοπών τους (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, άτομα με αιματολογικά νοσήματα)
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1.2 Γενικά Οφέλη Ιατρικού Τουρισμού
Η ανάπτυξη της βιομηχανίας του ιατρικού τουρισμού μπορεί να επιφέρει πολλαπλά οφέλη
για την χώρα μας, αμβλύνοντας ταυτόχρονα χρόνια και μείζονα προβλήματα της Ελλάδας.
Το πρώτο είναι ότι συμβάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου μέσω της προσέλευσης τουριστών τις περιόδους χαμηλής επισκεψιμότητας, μειώνοντας έτσι το πρόβλημα
της εποχικότητας. Επιπρόσθετα, δίνει λύση στο ζήτημα της ανεργίας, δημιουργώντας νέες
θέσεις εργασίας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2011 δημιούργησε παγκοσμίως 255 εκατ. θέσεις εργασίας
και εκτιμάται ότι μέχρι το 2022 θα δημιουργηθούν 328 εκατ. Θέσεις εργασίας οι οποίες
αντιστοιχούν στο 10% των θέσεων εργασίας στον κόσμο. Εννοούμε όλους τους κλάδους
που σχετίζονται με την βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού π.χ. ασφαλιστικές εταιρίες η
γραφεία ιατρικού τουρισμού, Ξενοδοχεία και κλινικές.
Ένα άλλο όφελος είναι ο περιορισμός του «Brain Drain» καθώς οι υψηλοί μισθοί και
η εγκατάσταση υψηλής τεχνολογίας στα εργασιακά περιβάλλοντα αποτελούν ισχυρά κίνητρα για το ανθρώπινο δυναμικό - στον κλάδο της υγείας - να παραμείνει ή να επιστρέψει στη γενέτειρά του.
Από το παραπάνω προκύπτει το πλεονέκτημα ότι οι διεθνείς ασθενείς θα προτιμήσουν
τους γιατρούς που έχουν εκπαιδευτεί στην χώρα προέλευσής τους (Τούντας Γ& Δοξιάδης
Α.& Κατσάπη Α.& Σουλιώτης Κ., 2012 ΣΕΛ 187).

2η Ενότητα: Υπηρεσίες – Δομές Υγείας και Τουρισμού στην Ελλάδα
και το Εξωτερικό
2.1 H Ελληνική Πραγματικότητα
Οι τελευταίες έρευνες για την εικόνα της Ελλάδας δείχνουν πως η χώρα μας εξακολουθεί να «πουλά» ήλιο και θάλασσα την ώρα που σε άλλες, λιγότερο ευνοημένες περιοχές
του πλανήτη, αναπτύσσονται οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού.
Επίκαιρο γίνεται λοιπόν το ερώτημα, εάν και κάτω από ποιες προϋποθέσεις μπορεί να
αναπτυχθεί στην Ελλάδα ο ιατρικός τουρισμός. Ο ιατρικός τουρισμός έχει αρχίσει ήδη τα
τελευταία χρόνια να εμφανίζεται στην Ελλάδα με σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης.
Οι δράσεις που ήδη έχουν γίνει αφορούν κυρίως έναν περιορισμένο αριθμό ιδιωτών
- παροχών, οι οποίοι χωρίς την υποστήριξη του κράτους προσπαθούν να προωθήσουν τη
χώρα προορισμού και το προσφερόμενο τουριστικό προϊόν.
Οι επιχειρηματικές αυτές πρωτοβουλίες λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, τη Κρήτη, τη Κέρκυρα, τη Σαντορίνη, τη Μύκονο, τις Σέρρες και τη Χαλκίδα1.
Άλλη περιοχή της Ελλάδας με δυνατότητες ανάπτυξης ιατρικού τουρισμού είναι η Πελοπόννησος. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές τις επιχειρήσεις είναι οι οφθαλμολογικές επεμβάσεις με χρήση τεχνολογίας laser, αισθητικές επεμβάσεις, αποκατάσταση και
αποθεραπεία, εξωσωματική γονιμοποίηση, αιμοκάθαρση και επεμβάσεις απώλειας βάρους.
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Οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται σε μορφή πακέτων, τα οποία όμως είναι επικεντρωμένα κυρίως στο ιατρικό μέρος και λιγότερο στο τουριστικό.
Ο δημόσιος τομέας έχει ήδη αρχίσει να υποστηρίζει αυτή τη πρωτοβουλία μέσω της
θέσπισης του νομοθετικού πλαισίου, το οποίο ωστόσο δεν έχει συμπληρωθεί ακόμη καθιστώντας αργούς τους ρυθμούς ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.
Η Ελλάδα, εάν θέλει να κερδίσει την ευκαιρία να συμπεριλαμβάνεται στους γνωστούς
προορισμούς, πρέπει να επιταχύνει το ρυθμό προσαρμογής της καθώς πληροί τις απαραίτητες
προϋποθέσεις για να προάγει τον ιατρικό τουρισμό.
Έχει ευνοϊκές κλιματολογικές συνθήκες, φυσική και πολιτιστική κληρονομιά, είναι στενά συνδεδεμένη με τη μεσογειακή διατροφή και τα οφέλη της, και έχει αναδείξει πολλούς
διακεκριμένους γιατρούς με πολυετή εμπειρία.
Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει αρκετά καλές τουριστικές υποδομές και τουριστικό δίκτυο,
διαθέτει πολλά πολυτελή ξενοδοχεία και χαμηλού κόστους ιατρικές υπηρεσίες σε σύγκριση
με πολλές χώρες όπως η Γερμανία.
Στα μειονεκτήματα της Ελλάδας συγκαταλέγονται η γραφειοκρατία, η αδυναμία συντονισμού Υπουργείων και φορέων, η έλλειψη πιστοποιήσεων σε νοσοκομεία και συμμέτοχοι, η έλλειψη ξενοδοχείων με τις αναγκαίες προδιαγραφές για άτομα που χρειάζονται
ιατρική περίθαλψη, όπως επίσης και στρατηγικές μάρκετινγκ.
Οι ιατρικές υπηρεσίες στις οποίες η Ελλάδα υπερτερεί και θα μπορούσε να επενδύσει στο άμεσο μέλλον είναι σε ξενοδοχεία και ξενώνες συνεργαζόμενα με κέντρα αιμοκάθαρσης και στον γηριατρικό τουρισμό.
2.2 Δυνατότητες εξέλιξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας
2.2.1 Δημόσιος τομέας
Ο δημόσιος τομέας παρουσιάζει ικανοποιητικές υποδομές περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος, παρόλα αυτά ένα σύνολο λειτουργικών προβλημάτων του δυσχεραίνουν την
εξέλιξη στο επενδυτικό κομμάτι του τομέα αυτού για την υποδοχή ασθενών από το εξωτερικό. (Τούντας Γ., Δοξιάδης Α., Κατσάπη Α., Σουλιώτης Κ., 2012):
Τα προβλήματα αυτά είναι τα παρακάτω:
• Έλλειψη πόρων με αποτέλεσμα περιορισμένες διαθέσιμες υπηρεσίες και υποβάθμιση
της ποιότητας.
• Η πρωτοβάθμια περίθαλψη είναι αδιαμόρφωτη, ανοργάνωτη και ασυντόνιστη παρουσιάζοντας φαινόμενα όπως οι μεγάλες λίστες αναμονής.
• Η πλειοψηφία των νοσοκομειακών μονάδων, κυρίως της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, διατηρεί πεπαλαιωμένες δομές.
• Το ΕΣΥ2 δεν διαθέτει συστήματα ελέγχου ποιότητας και τις κατάλληλες πιστοποιήσεις.
• Ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και εξειδικευμένο προσωπικό ιδίως στα περιφερειακά
νοσοκομεία.
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• Τα προγράμματα μετεκπαίδευσης και παροχής πρόσθετων γνώσεων των γιατρών και
νοσηλευτών του ΕΣΥ είναι ανεπαρκή.
2.2.2 Ιδιωτικός τομέας
Ο ιδιωτικός τομέας τα τελευταία χρόνια της κρίσης αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα
ρευστότητας λόγω της μη καταβολής των οφειλόμενων από τον ΕΟΠΥΥ3 καθώς επίσης
και των μεγάλων δανείων, τα οποία επωμίστηκε με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων και του ιατρικού εξοπλισμού.
Η κατάσταση επιδεινώθηκε όταν ασθενείς στράφηκαν από τον ιδιωτικό στον δημόσιο
τομέα σε συνολικό ποσοστό 50%.
Διέξοδο αποτελεί το άνοιγμα στις ξένες αγορές, όπως ο ιατρικός τουρισμός. Σε αντίθεση με τον δημόσιο τομέα ο ιδιωτικός τομέας διαθέτει τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου να δεχτεί ασθενείς απ όλο τον κόσμο. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι από εκεί ξεκίνησαν οι πρώτες επιχειρηματικές δράσεις.
Πλεονεκτήματα ιδιωτικού τομέα υγείας (Τούντας, 2012):
i. Σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα
ii. Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες
iii. Άριστη ξενοδοχειακή υποδομή
iv. Άριστες συνθήκες νοσηλείας
v. Σύγχρονες νοσηλευτικές μονάδες με υψηλό επίπεδο υγιεινής
vi. Συνεργασία με ξένα νοσηλευτικά ιδρύματα
vii. Άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό
viii. Άριστη και ταχύτατη εξυπηρέτηση των ασθενών

3η Ενότητα: Θεσμικό πλαίσιο
Η συμβολή του θεσμικού πλαισίου στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού είναι ιδιαίτερα χρήσιμη, διότι μπορεί να δώσει την κατάλληλη ώθηση στην εξέλιξη των επιχειρήσεων. Μέχρι στιγμής λίγα πράγματα έχουν πραγματοποιηθεί για τη δημιουργία του πλαισίου αυτού και συγκεκριμένα ορίζονται ελάχιστες ενέργειες στο πλαίσιο του νέου Επενδυτικού Νόμου Ν. 3908/2011.
Στόχος του Ελληνικού κράτους πρέπει να είναι η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου που θα δίνει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν οι αναγκαίες υποδομές για τη στήριξη του
Ιατρικού τουρισμού.
Στις 19/12/2013 σε Ημερίδα που πραγματοποιήθηκε παρουσιάστηκε το νέο θεσμικό πλαίσιο και τα πρώτα βήματα που γίνονται για την ανάπτυξη της συγκεκριμένης υπηρεσίας.
Αυτά είναι:
• Ολοκλήρωση της σύνθεσης του προϊόντος και σύνδεση του ιατρικού τομέα με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους.
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• Προώθηση και προβολή μέσω του ΕΟΤ με όλα τα σύγχρονα εργαλεία του Marketing,
μετά από συγκεκριμένες και στοχευόμενες έρευνες αγοράς του εξωτερικού .Ήδη ο ΕΟΤ
επικεντρώνεται σε αυτό που είναι το πιο σημαντικό: να εξακριβωθεί ποιός είναι ο διεθνής ασθενής στον οποίο απευθυνόμαστε και ποια είναι η χώρα προέλευσης στην οποία
απευθυνόμαστε, δηλαδή η δημιουργία του Target Group.
• Επαφή και επιλογή των facilitators: ο ενδιάμεσος μεταξύ του παρόχου και του ασθενή χρήζει μεγάλης προσοχής όπως θα δούμε και παρακάτω. Οι facilitators πρέπει να
είναι εξειδικευμένοι και συνδεδεμένοι με τα αντίστοιχα διεθνή δίκτυα.
• Ανάδειξη και η ενίσχυση των ιατρικών ειδικοτήτων στις οποίες πράγματι μπορούμε να
ανταποκριθούμε με αξιώσεις
Το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να ορίζει ποια πρότυπα πρέπει να πληροί ένας πάροχος ώστε να μπορεί να αδειοδοτηθεί, όπως επίσης και τις προβλεπόμενες κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβιάσεων του νομικού πλαισίου.
Ήδη από το Μάιο του 2007 το Υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ έθεσε έχει θεσπίσει νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό, το οποίο θέτει κατευθύνσεις για την αναβάθμιση και τον εμπλουτισμό του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τη διεύρυνση των τουριστικών προορισμών πάντα με ειδική μέριμνα για τη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων και τη βελτίωση της συνολικής απόδοσης του τουριστικού τομέα . Το εν λόγω πλαίσιο δίνει κατευθύνσεις για τη χωρική οργάνωση και προβλέπει την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, όπως
ο ιατρικός ,και προτείνει συγκεκριμένο σχέδιο ενίσχυσης των υποδομών τόσο σε λιμάνια
,αεροδρόμια, οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα όσο και των υποδομών ύδρευσης, διαχείρισης αποβλήτων, ενέργειας, τηλεπικοινωνίας και υγείας κυρίως στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος με στόχο τον καλύτερο εξοπλισμό τους για γρήγορη ανάπτυξή τους.
(Ζούγρης Σ & Κούμελης Θ , 3 Μαΐου 2007)
Στο νέο αυτό νομοσχέδιο προβλέπεται το πλαίσιο λειτουργίας και οι προδιαγραφές
Κέντρων Τουρισμού Υγείας τα οποία θα μπορούν να συνδυάζουν τη δυνατότητα παραθερισμού και άσκησης δραστηριοτήτων ελεύθερου χρόνου ή και πραγματοποίησης άλλων
μορφών τουρισμού με προληπτικές θεραπευτικές και άλλες αγωγές που συνδέονται με χρόνια προβλήματα υγείας.
Η Δημιουργία αυτών των κέντρων θα γίνονται από ιδιώτες με επιχορηγήσεις που προβλέπονται από τον Αναπτυξιακό νόμο για αυτήν την κατηγορία εγκαταστάσεων. Η επιχορήγηση κυμαίνεται από 30-40% ανάλογα με την περιοχή όπου λαμβάνει χώρα η επένδυση. Επίσης προβλέπεται φορολογική απαλλαγή ή επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης. Τα ίδια κεφάλαια που πρέπει να διαθέσει ο ιδιώτης καθορίζονται στο 25% της
συνολικής δαπάνης του έργου.
Οι γενικές προδιαγραφές ενός κέντρου τουρισμού υγείας που προτείνονται από το νέο
νομοσχέδιο και θα απατούνται για τη λειτουργία του είναι οι εξής .Για το ξενοδοχειακό
τμήμα απαιτούνται τουλάχιστον μονάδες 4 η 5 αστέρων με ελάχιστη δυναμικότητα 150
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κλινών και με αυξημένες δυνατότητες εξυπηρέτησης ΑΜΕΑ- Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες
(τουλάχιστον το 40% του συνόλου των δωματίων πρέπει να μπορούν να ικανοποιούν ΑΜΕΑ).
Όσον αφορά στο τμήμα υγείας του κάθε κέντρου απαιτείται η εφαρμογή των ειδικών διατάξεων που ισχύουν για άλλες μονάδες υγείας όπως η πρωτοβάθμια φροντίδας υγείας ,
οι μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογίας , οι μονάδες χρόνιας αιμοκάθαρσης ,τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης και οι κλινικές. Σημαντικός στα ΚΤΥ είναι και ο τομέας της άθλησης για αυτό το λόγω και απαιτούνται αθλητικές εγκαταστάσεις που θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τις εγκαταστάσεις του τομέα υγείας και θα διευρύνουν
το προσφερόμενο προϊόν.

4η Ενότητα: Ο ρόλος του Ιατρικού τουρισμού στην ανάπτυξη της Ελλάδας
4.1 Ο Ιατρικός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης
Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα μπορεί να ενισχύσει την ελληνική οικονομία συμβάλλοντας στην αύξηση των εσόδων του κράτους. Ωστόσο στην περίοδο που
διανύουμε καθίσταται αδύνατο να προβλεφθούν τα έσοδα που μπορεί να αποφέρει ο ιατρικός τουρισμός στην οικονομία της χώρας.
Επίσης το προφίλ της προσφοράς στην Ελλάδα δεν έχει σχεδιαστεί ακόμη επειδή ο
κλάδος του ιατρικού τουρισμού βρίσκεται παγκοσμίως σε εξελικτικό στάδιο.
Αν και δεν υπάρχουν ακριβείς μετρήσεις για το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς, κατά
προσέγγιση αυτό κυμαίνεται από 15 ως 20 δισεκατομμύρια δολάρια, που προκύπτει από
περίπου 5 εκατ. ασθενείς με μέσο όρο ιατρικής δαπάνης 3.000 ως 4.000 δολάρια.
Το μέγεθος αναφέρεται μόνο στον ιατρικό τουρισμό επιλογής, και μόνο στις δαπάνες
ιατρικών υπηρεσιών (όχι ταξίδι και διαμονή εκτός νοσοκομείων).
Αυτά τα έσοδα μοιράζονται οι εξής χώρες Ινδία, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Βραζιλία, Μεξικό, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ουγγαρία, Τουρκία με ετήσια έσοδα 1.5 με 2 δισεκατομμύρια
η κάθε μία. Όπως καταλαβαίνουμε ο Ιατρικός τουρισμός είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία
για την Ελλάδα να αυξήσει τα έσοδά της καθώς προσελκύει κυρίως τουρίστες υψηλού εισοδηματικού επιπέδου από από αναπτυγμένες χώρες.
Μία εκτίμηση είναι ότι στα επόμενα 3 με 4 χρόνια θα προσέρχονται στην Ελλάδα κάθε
χρόνο 100.000 ασθενείς με μέση δαπάνη 4.000 ευρώ ο καθένας, με πιθανή αναλογία 3.000
για την επέμβαση και 1.000 για το ξενοδοχείο, δηλαδή 400 εκατ. το χρόνο.
Η εκτίμηση αυτή θα μπορούσε να πενταπλασιαστεί τα επόμενα 10 χρόνια στα 10
δις. το χρόνο, εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα η υποδομή του ΕΣΥ μέσω ΣΔΙΤ και καλλιεργηθούν οι διακρατικές σχέσεις (να αναπτυχθεί η διασυνοριακή φροντίδα) μέσα στην ΕΕ.
Επιπλέον μπορεί να αποκομίσει όφελος και ο τουριστικός κλάδος εάν οργανωθούν
πακέτα τα οποία θα παρατείνουν την παραμονή των ασθενών και των συνοδών τους μετά
την παροχή της ιατρικής υπηρεσίας στο προορισμό τους ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό
την τουριστική κατανάλωση.
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Ταυτόχρονα μπορούν να αυξηθούν οι απολαβές μέσω της δαπάνης των τουριστών οι
οποίοι επισκέπτονται την Ελλάδα με βασικό κίνητρο τον τουρισμό και κατά τη διάρκεια
της παραμονής τους καθίσταται αναγκαία προς αυτούς η παροχή ιατρικών υπηρεσιών (νεφροπαθείς, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, αιματολογικά νοσήματα).
Τέλος όταν αναπτύσσεται σε μία χώρα προσελκύει ταυτόχρονα ξένες πολυεθνικές επιχειρήσεις για επενδύσεις διότι προσφέρει ευκαιρίες. Το αποτέλεσμα είναι ότι η επιχειρηματικότητα στη χώρα υποδοχής αυξάνει.

5η Ενότητα: Τρόποι ανάπτυξης Ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα
5.1 Στρατηγική
Προκειμένου να επιτευχθούν τα προαναφερθέντα οφέλη χρειάζεται να αναπτυχθεί μια εθνική στρατηγική η οποία απαιτεί συντονισμένες δράσεις από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
Επίσης σημαντική είναι η σύμπραξη των μετόχων (stakeholders) δηλαδή των ιδιοκτητών κλινικών μονάδων, των αντιπροσώπων του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού,
των tour operators και των ιδιοκτητών ξενοδοχειακών μονάδων4.
Όσον αφορά τον δημόσιο τομέα εκτός από τη ρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, χρειάζεται να δημιουργηθεί ένα πιο ευνοϊκό περιβάλλον για νέες επενδύσεις.
Οι νέες επενδύσεις προϋποθέτουν τη κατοχύρωση της ρευστότητας και τη δημιουργία ενός πλαισίου που καθορίζει με ακρίβεια το εργασιακό, το ασφαλιστικό και το φορολογικό
περιβάλλον, στηριζόμενο στη μακροχρόνια σταθερότητα και στη πολιτική διαφάνεια.
(http://www.epixeiro.gr)
5.1 Ο ρόλος της σωστής διοργάνωσης (Medical Tourism Facilitators)
Ο ιατρικός τουρισμός απαιτεί ένα ιδιαίτερα περίπλοκο σύστημα. Για την οργάνωση του
συστήματος αυτού σημαντικό ρόλο παίζουν οι medical tourism facilitators ή πράκτορες.
Η δουλειά τους είναι να επιλέξουν τα καλύτερα νοσοκομεία και σε συνδυασμό με άλλες τουριστικές υπηρεσίες να οργανώσουν ένα πακέτο σε προσιτή τιμή, όπου θα υπάρχει
υψηλή προστιθέμενη αξία.
Οι εταιρίες αυτές δραστηριοποιούνται έντονα μέσω του διαδικτύου καθιστώντας εφικτή την online ενημέρωση των ασθενών, όπως και την online οργάνωση πακέτων. Στις σελίδες τους ορισμένα πρακτορεία συγκρίνουν επιπλέον τις τιμές των υπηρεσιών μεταξύ διάφορων χωρών ενώ άλλα είναι εξειδικευμένα σε συγκεκριμένου τύπου θεραπείες.
5.2 Δημιουργία Δικτύωσης
Για την πετυχημένη ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού είναι απαραίτητη η δικτύωση. Οι
λόγοι που θεωρείται σημαντική είναι γιατί μέσω αυτής συνδέονται μεταξύ τους άνθρωποι και επιχειρήσεις που απασχολούνται επιχειρηματικά ή εμπορικά με το ίδιο αντικείμενο με σκοπό να συνεργαστούν μελλοντικά.
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Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού η δικτύωση είναι B2B5 και ωφελεί γιατί προσφέρει πρόσβαση στους facilitators σε δίκτυα νοσοκομείων και άλλων υπηρεσιών που βρίσκονται σε άλλες χώρες από τη δική τους.
Επιπρόσθετα επωφελούνται και οι πελάτες καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να βρουν
οικονομικότερες και καλύτερες υπηρεσίες, τις οποίες αργότερα θα προτείνουν και σε άλλους ασθενείς.
5.3 Μάρκετινγκ
Το μάρκετινγκ έχει ως αντικείμενο την πρόγνωση της ζήτησης, την αναγνώριση της, την
προξένηση της και τελικά την υλοποίηση και εκπλήρωσή της (Holloway, Robinson 1995)
. Στην περίπτωση του ιατρικού τουρισμού και άλλων υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης το μάρκετινγκ είναι ετεροειδές από την προσφορά υλικών προϊόντων.
Το προϊόν του ιατρικού τουρισμού μπορεί να είναι οτιδήποτε παρέχεται προς εκπλήρωση των αναγκών και των «θέλω» των ασθενών. Αρχικά για την προσέλκυση τελικών
χρηστών είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός του προϊόντος του ιατρικού τουρισμού6.
Ο σχεδιασμός διακρίνεται σε 4 στάδια:
1. Το πρώτο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό του οφέλους το οποίο προσδοκά να λάβει ο ασθενής από τη θεραπεία του ώστε να λύσει το πρόβλημά του, για παράδειγμα
το όφελος που θα λάβει από τη θεραπεία ένα ζευγάρι με προβλήματα γονιμότητας είναι η απόκτηση ενός παιδιού.
2. Το δεύτερο στάδιο αναφέρεται στο βασικό προϊόν-υπηρεσία το οποίο βασισμένο στο
όφελος του ασθενή δίνει λύση στο πρόβλημά του, όπως στη προκειμένη περίπτωση
μια εξωσωματική γονιμοποίηση.
3. Το τρίτο στάδιο σχετίζεται με τις βοηθητικές υπηρεσίες, (McKinsey) που συμπληρώνουν το βασικό προϊόν-υπηρεσία και εκπλήσσουν ευχάριστα τον ασθενή, όπως ένα αγγλόφωνο πρόγραμμα τηλεόρασης στο νοσοκομείο.
4. Το τέταρτο στάδιο συνδέεται με υπηρεσίες-προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, οι
οποίες επιλέγονται προαιρετικά αυξάνοντας το συνολικό κόστος όπως η παραμονή σε
δωμάτια- σουίτες στο νοσοκομείο.
Πώς θα διαφοροποιηθούμε;
Για να διαφοροποιηθεί το ιατρικό προϊόν σε σχέση με τα άλλα προϊόντα ιατρικού τουρισμού (ανταγωνιστές) απαιτείται ο εμπλουτισμός του με πρόσθετες υπηρεσίες. Για τον προσδιορισμό των υπηρεσιών αυτών χρειάζεται να γίνει έρευνα καταναλωτικής συμπεριφοράς
και να προσδιοριστεί: α) το προφίλ του καταναλωτή των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού
τους, β) οι τρόποι με τους οποίους βρίσκουν τον πάροχο υγείας, γ) Σύμφωνα με ποιά πρότυπα εκτιμούν την αντιληπτή ποιότητα, αξία και τιμή του παρόχου.
Ο εμπλουτισμός του προϊόντος μπορεί να γίνει (McKinsey, Company, 2012):
i. μέσω πολύγλωσσης υποστήριξης υπηρεσιών,
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ii. μέσω των υπηρεσιών logistics, τα οποία συμπεριλαμβάνουν τη προμήθεια και τη διάθεση κατάλληλου εξοπλισμού, ανέσεις, κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, τεχνική υποστήριξη.
iii. μέσω On-line συζητήσεων και ηλεκτρονικής ενημέρωσης ιστορικού
iv. μέσω συνδυασμού των ιατρικών υπηρεσιών με υπηρεσίες του τουρισμού ευεξίας, όπως
σπα, θαλασσοθεραπεία, ιαματικά λουτρά κλπ.
Επιπλέον θα μπορούσαν να σχεδιαστούν τουριστικά πακέτα all-inclusive τα οποία θα
συμπεριλαμβάνουν το κόστος της επέμβασης και της ιατρικής περίθαλψης, την παραμονή σε ξενοδοχείο, τη μεταφορά, επιπλέον υπηρεσίες με έξτρα χρέωση και ξεναγήσεις ή
άλλες δραστηριότητες αναψυχής και ψυχαγωγίας.
Όλα αυτά θα αφορούν τόσο τους ασθενείς όσο και τους συνοδούς τους και τα οποία
θα προωθούνται μέσω διεθνών Medical Tourism Facilitators.
Οι παροχές θα πρέπει να εκφράζονται σαφώς στη γλώσσα κάθε αγοραστή ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος να προτιμηθεί άλλος πάροχος χαμηλότερης ποιότητας, ο οποίος
όμως παρουσιάζει καλύτερα τα πλεονεκτήματά του.
Οι πάροχοι προϊόντων ιατρικού τουρισμού θα πρέπει επίσης να προσέχουν ότι στη
προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν προσθέτοντας παροχές, μπορεί να αυξήσουν πολύ
το συνολικό κόστος με αποτέλεσμα άλλος πάροχος να εκμεταλλευτεί αυτή τη κατάσταση προσφέροντας τις ίδιες υπηρεσίες σε χαμηλότερες τιμές.
5.4 Ανάπτυξη Μάρκας (branding)
Η ανάπτυξη μάρκας έχει ως σκοπό, όχι να ξεχωρίσει το προϊόν ή την υπηρεσία από εκείνο των ανταγωνιστών, αλλά να πείσει τους καταναλωτές ότι είναι το μοναδικό προϊόν ή
υπηρεσία που μπορεί αν δώσει λύση στο πρόβλημά τους.
Ένα καλό εμπορικό σήμα θα πρέπει να εκπληρώνει τους παρακάτω σκοπούς7:
• Να διανέμει το μήνυμα ξεκάθαρα
• Να επιβεβαιώνει την αξιοπιστία του μηνύματος
• Να συνδέει τις προοπτικές-στόχους μεταξύ τους συναισθηματικά
• Να δίνει κίνητρο στον αγοραστή
• Να εδραιώνει τη πίστη του καταναλωτή
Η δημιουργία μάρκας σχετίζεται με την ανάπτυξη διαφορών και προκειμένου να γίνει
το προϊόν γνωστό χρειάζεται να παρουσιάσουμε στους καταναλωτές «ποιο» είναι το προϊόν - ονομάζοντάς το και προσδιορίζοντας τα διακριτικά στοιχεία της μάρκας ώστε να διαφέρει -, «τι» κάνει και τέλος «γιατί» πρέπει οι καταναλωτές να ασχοληθούν μ’ αυτό.
Η Ελλάδα διαθέτει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μίας χώρας που είναι ήδη καταξιωμένος
τουριστικός προορισμός έχοντας διαμορφώσει ήδη ένα brand name. Ωστόσο μπορεί να
ενισχύσει το brand name της δημιουργώντας μία δυναμική παρουσία η οποία θα της επιφέρει μερίδιο στην παγκόσμια αγορά του ιατρικού τουρισμού.
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Η ελληνική μάρκα μπορεί να ενισχυθεί μέσα από τις παρακάτω ενέργειες (McKinsey,
Company, 2012):
• Είσοδος στην αγορά με εστίαση σε ένα συγκεκριμένο προϊόν π.χ. υπηρεσίες τεχνητής
γονιμοποίησης, καθώς και σε συγκεκριμένες χώρες π.χ. Ρωσία, Βαλκανικές χώρες.
• Συνεργασίες με διεθνείς ιατρικούς οργανισμούς υψηλού κύρους και διεθνώς διακεκριμένα
νοσηλευτικά ιδρύματα π.χ. Harvard Medical School, Cleveland Clinic κλπ.
• Χορηγίες συμμετοχής σε παγκόσμια συνέδρια ιατρικού τουρισμού με σκοπό την προώθηση της χώρας.
5.5 Πιστοποιήσεις
Οι πιστοποιημένες επιχειρήσεις στον ιατρικό τουρισμό ενισχύουν τη καλή τους φήμη και
μειώνουν τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν οι ιατρικοί τουρίστες.
Προκειμένου να συνεχίσει να παρέχεται υψηλό επίπεδο υπηρεσιών, οι πράκτορες ιατρικού τουρισμού απαιτείται να έχουν λάβει τις απαιτούμενες διαπιστεύσεις ώστε να αδειοδοτηθούν.
Επίσης όσοι σχετίζονται με τη βιομηχανία του ιατρικού τουρισμού χρειάζεται να είναι εκπαιδευμένοι από αναγνωρισμένα ιδρύματα. Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε νομικά ζητήματα, στις νομοθεσίες που αφορούν τον ιατρικό τουρισμό και
στα επαγγελματικά πρότυπα. Η παροχή φροντίδας πρέπει να παρέχεται πριν, κατά τη διάρκεια αλλά και μετά τη θεραπεία, όταν ο ασθενής επιστρέψει στη πατρίδα του. Κάτι τέτοιο γίνεται μέσω της συνεργασίας του ιατρικού προσωπικού της χώρας όπου πραγματοποιήθηκε η θεραπεία και της πατρίδας του.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε θέματα που αφορούν τη διακίνηση και τη γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό και τις προσωπικές πληροφορίες
του ασθενή. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που αφορούν την ομαλή ροή της θεραπείας
θα πρέπει να είναι γνωστές στους θεράποντες γιατρούς. Το ίδιο ισχύει για πληροφορίες
που σχετίζονται με ασφαλιστικούς οργανισμούς σε περιπτώσεις επιστροφής ή πληρωμής
των εξόδων, ενώ όσες σχετίζονται με προσωπικά στοιχεία του διεθνούς ασθενή χρήζουν
ύψιστης προστασίας.
Τέλος όλοι οι ασθενείς είναι αναγκαίο να καλύπτονται με ταξιδιωτική ασφάλιση ώστε
να καλύπτονται σε περιπτώσεις ανεπιθύμητου αποτελέσματος ή μειωμένης φροντίδας κατά
τη θεραπεία.
Γνωστά διεθνή συστήματα πιστοποίησης είναι: JCI (Joint Commission International), Accreditation Canada, Temos International Certification for Medical Tourism, QHA – Trent
Accreditation.
5.6 Διαδίκτυο και Ιατρικός Τουρισμός
To διαδίκτυο μπορεί να ενισχύσει σημαντικά τη προβολή τη διαφήμιση και την εξέλιξη του
ιατρικού τουρισμού . Μερικοί από τους λόγους που καθιστούν αναγκαία τη χρήση του internet στον ιατρικό τουρισμό είναι:
145

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 146

o Πολλοί πιθανοί ιατρικοί τουρίστες, κυρίως από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη οι οποίοι αποτελούν και το μεγαλύτερο ποσοστό καταναλωτών ιατρικού τουρισμού, συγκεντρώνουν
πληροφορίες μέσω του διαδικτύου για τις υπηρεσίες και τον προορισμό που αναζητούν.
o Ιατρικοί τουρίστες το θεωρούν αξιόπιστο και αναζητούν μέσω αυτού γνώμες και εμπειρίες άλλων χρηστών για τις υπηρεσίες που τους ενδιαφέρουν.
o Εμπιστεύονται περισσότερο μαρτυρίες αναφερόμενες στα forums, blogs και chat-rooms,
όπου συνομιλούν με άλλους καταναλωτές, και λιγότερο τις διαφημίσεις.
Συνεπώς το διαδίκτυο διαδραματίζει πρωταρχικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων των καταναλωτών, πράγμα που καθιστά επιτακτική την ανάγκη δημιουργίας δελεαστικών ιστοσελίδων όπου θα παρέχεται μεγάλο εύρος πληροφοριών.
Παράλληλα, σημαντική είναι η χρήση εύστοχων λέξεων-κλειδιά που θα καθιστούν ευκολότερο τον εντοπισμό της ιστοσελίδας. Επίσης, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι θα πρέπει να είναι εφικτή η άμεση on-line επικοινωνία των καταναλωτών τόσο μεταξύ τους όσο
και με το κέντρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών8.

Επίλογος
Όπως είδαμε και από το περιεχόμενο της εργασίας ο Ιατρικός Τουρισμός αποτελεί μιας
πρώτης τάξης ευκαιρία για την Ελλάδα να αυξήσει το ακαθάριστο εθνικό προϊόν ,να μειώσει την ανεργία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και να προσελκύσει νέες επενδύσεις. Η Ελλάδα άλλωστε πληροί όλες τις βασικές προϋποθέσεις για να αναπτύξει τον
ιατρικό τουρισμό. Πέρα από τις ιδανικές περιβαλλοντικές και κλιματολογικές συνθήκες διαθέτει και υψηλού επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες λόγω της ύπαρξης πολλών καλών επιστημόνων
στο χώρο της υγείας που διαθέτουν μάλιστα αξιόλογο ερευνητικό έργο. Η Ελλάδα δηλαδή
στο χώρο της υγείας μπορεί να προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες. Επίσης διαθέτει και πολύ
καλό επίπεδο τουριστικών υποδομών πολλά πολυτελή ξενοδοχειακά συγκροτήματα , ανεπτυγμένο τουριστικό δίκτυο καθότι είναι αμιγώς τουριστική χώρα. Τέλος το κόστος ιατρικής
περίθαλψης είναι χαμηλό σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως π.χ.
η Γαλλία και η Γερμανία . Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω συμπεραίνει κανείς ότι
ο ιατρικός τουρισμός αποτελεί ξεκάθαρα μοναδική ευκαιρία για την Ελλάδα και μάλιστα
με εξαιρετικές προοπτικές ανάπτυξης , λόγω της ποικιλίας παραγόντων που συνυπάρχουν
στη χώρα.
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Υποσημειώσεις
1. http://www.medicaltourism-greece.com/destinations/
2. ΕΣΥ: Εθνικό Σύστημα Υγείας, στοχεύει στην ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των αναγκών του Ελληνικού πληθυσμού, καθώς και όσων ζουν μόνιμα στην Ελλάδα.
3. ΕΟΠΥΥ: Εθνικός Οργανισμός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας, δημιουργήθηκε σύμφωνα
με τον νόμο 3918/2011 με στόχο να παρέχονται υπηρεσίες υγείας από έναν ενιαίο
φορέα.
4. http://www.medicarecard.gr/iatrikos_tourismos/index.html
5. B2B: Business to Business, είναι οι εμπορικές συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων, π.χ. μεταξύ ενός κατασκευαστή και ενός χονδρέμπορα.
6. http://www.imtj.com/articles/2010/medical-tourism-products-30038/
7. http://marketing.about.com/cs/brandmktg/a/whatisbranding.htm
8. http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/3334/1/Kladakis.pdf
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5o βραβείο
ΣΟΥΖΑΝΑ ΑΓΓΕΛΗ
Τμήμα Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

ΚΥΡΙΑΚΗ
ΒΑΡΜΠΟΜΠΙΤΗ
Τμήμα Ιατρικής
Εθνικό & Καποδιστριακό
Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΓΛΑΪΑ ΠΟΥΛΗ
Τμήμα Μάρκετινγκ
και Επικοινωνίας
Οικονομικό Πανεπιστήμιο
Αθηνών

Ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού
ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας

Οὐκ ἔνι ἱατρικὴν εἰδέναι
ὅστις μὴ οἶδεν ὅτι ἐστὶν ἄνθρωπος.
-Ιπποκράτης
Εισαγωγή
Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία βιβλιογραφική ανασκόπηση των υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, και κατόπιν προτείνεται μία ολοκληρωμένη στρατηγική για
την ανάπτυξή του. Για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση χρησιμοποιήσαμε κατά κύριο λόγο
έρευνες από επιστημονικά περιοδικά, μελέτες και διατριβές, ενώ καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στη χώρα μας θα συμβάλλει καταλυτικά τόσο στην ανάπτυξη συμπληρωματικών τομέων όσο και στη γενικότερη οικονομική πρόοδο και ευημερία. Επομένως, οι φορείς που δραστηριοποιούνται στους τομείς της υγείας
και του τουρισμού πρέπει να δρομολογήσουν τις απαραίτητες ενέργειες για την εδραίωση
του.

Ορισμός Ιατρικού Τουρισμού
Σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ (Lunt, et al. 2011) ως ‘ιατρικός τουρισμός’ χαρακτηρίζεται η μετακίνηση των καταναλωτών μέσω διεθνών συνόρων με σκοπό να λάβουν κάποια μορφή ιατρικής θεραπείας. Αυτή η θεραπεία μπορεί να καλύπτει το πλήρες φάσμα
των ιατρικών υπηρεσιών, αλλά συνήθως περιλαμβάνει οδοντιατρική περίθαλψη, πλαστική
χειρουργική, χειρουργικές επέμβαση, και θεραπείες γονιμότητας. Όλες οι επεμβάσεις και
θεραπείες που αφορούν στο εμπόριο της υγείας όπως spa, ιαματικά λουτρά και κέντρα
αδυνατίσματος εντάσσονται στον ευρύτερο όρο ‘τουρισμός ευεξίας’ (wellness tourism).
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Ιατρικός τουρισμός και Ελλάδα
Ο τουρισμός είναι μία συνεχώς αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως
και αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες πηγές εισοδήματος στην Ελλάδα. Ειδικότερα σήμερα
που η κρίση μαστίζει την ελληνική οικονομία, η Ελλάδα πρέπει να θέσει νέους στρατηγικούς αναπτυξιακούς στόχους στο πλαίσιο της ανάκαμψης. Ένας τέτοιος στόχος είναι να
καταστεί ελκυστικός προορισμός για ταξιδιώτες υγείας.
Για λόγους ευκολίας χωρίζουμε τον ιατρικό τουρισμό σε ενδονοσοκομειακό (απαιτείται νοσηλεία για ημέρες ή εβδομάδες) ο οποίος περιλαμβάνει χειρουργικά περιστατικά,
και εξωνοσοκομειακό (απαιτείται νοσηλεία για <24 ώρες) ο οποίος περιλαμβάνει μικροεπεμβάσεις π.χ. οφθαλμολογικές επεμβάσεις, θεραπείες γονιμότητας. (McKinsey, 2012)
Σε γενικές γραμμές ισχύει ότι ο κλάδος υγείας στην Ελλάδα ως πάροχος ιατρικού τουρισμού έχει υψηλού επιπέδου υποδομές, προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό και άρτιο επιστημονικό προσωπικό, ενώ πάσχει στους τομείς της οργάνωσης, στρατηγικής μάρκετινγκ
και θεσμικού πλαισίου.
Τα Κέντρα Τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα περιλαμβάνουν:
I.
Νοσοκομειακοί Όμιλοι
II. Κέντρα για την αντιμετώπιση χρόνιων παθήσεων όπως κέντρα αιμοκάθαρσης για νεφροπαθείς
III. Κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας
IV. Κέντρα κοσμητικής ιατρικής
V. Κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
VI. Ειδικές μονάδες για οδοντιατρικές υπηρεσίες
VII. Κέντρα για οφθαλμολογικές επεμβάσεις
VIII. Κέντρα για εξειδικευμένες χειρουργικές επεμβάσεις π.χ. καρδιοχειρουργικές
IX. Κέντρα τουρισμού ευεξίας
(Δοξιάδης et al., 2012)

ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
Βιβλιογραφική Ανασκόπηση
O ιατρικός τουρισμός αποτελεί μία δυναμική και πολλά υποσχόμενη αγορά παγκοσμίως.
Η αυξανόμενη ιδιωτικοποίηση του τομέα υγείας, η απομάκρυνση από την παραδοσιακή έννοια του «οικογενειακού γιατρού», και η ο εντονότατος διεθνής ανταγωνισμός των αγορών, έχουν καταστήσει τον τομέα υγείας ένα διεθνές φαινόμενο (Connell, 2013). Ακόμη, η στροφή προς τον ιατρικό τουρισμό οφείλεται στο κόστος, σε χώρες που κυριαρχεί
ο ιδιωτικός τομέας και στις λίστες αναμονής, όπου κυριαρχεί ο δημόσιος (Joppe, 2012).
H Ευρώπη είναι η κυρίαρχη αγορά προέλευσης ασθενών, ενώ ο ιατρικός τουρισμός είναι
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ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο φαινόμενο με ανοδικές τάσεις (Carrera et al., 2006, Gan et
al. ,2013). Στις παρούσες δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που βιώνει Ελλάδα, ο ιατρικός τουρισμός θα πρέπει να αποτελεί σημαντική πηγή εθνικού εισοδήματος και μια εναλλακτική για τη χώρα προκειμένου να ξεπεράσει την οικονομική κρίση (Sarantopoulos et
al., 2014, ΜcKinsey, 2012). Μέχρι σήμερα, η Ελλάδα έχει πραγματοποιήσει σημαντική
πρόοδο στον τομέα, αφού το 2014 κατέλαβε την 14η θέση μεταξύ τον αναδυόμενων προορισμών στο χώρο αυτό. Παρόλα αυτά, αντιμετωπίζει ακόμη κάποια προβλήματα όπως
το θεσμικό πλαίσιο και τις εργασιακές σχέσεις που χαρακτηρίζονται από δυσκαμψία (Δοξιάδης, 2012). Για να μπορέσει η Ελλάδα να εδραιωθεί στον τομέα αυτό θα πρέπει να θεωρήσει τον κλάδο ως ένα σύστημα που αποτελείται από πολλές ομάδες ενδιαφέροντος
(stakeholders) και να εστιάσει στρατηγικά στην κάθε ομάδα (Constantinedes, 2009). Παρακάτω, αναλύεται η πρότασή μας που βασίζεται στη βιβλιογραφική ανασκόπηση.

Προτάσεις Υγείας
Με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Ελλάδας προτείνουμε τις εξής ενέργειες αναμόρφωσης του ιατρικού τομέα:
• Επένδυση σε νέες μονάδες για αντιμετώπιση μεγάλων λιστών αναμονής
• Επέκταση παροχών και σε άλλα χρόνια νοσήματα όπως διαβήτης, χολολιθίαση κλπ.
• Ελεύθερη μετακίνηση των γιατρών εντός των περιφερειών της Ελλάδος
• Μείωση των συντελεστών που αφορούν την πολεοδομική κατασκευή νοσοκομείων
• Σύσταση μικρότερων ξενοδοχειακών μονάδων και σύνδεση με ήδη υπάρχουσες κλινικές
• Υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας με διεθνή πιστοποίηση (π.χ. μέσω JCL)1 και συνεργασία
με διεθνώς καταξιωμένα ιατρικά και πανεπιστημιακά ιδρύματα (McKinsey,2012)2.
• Εξειδικευμένες και διακριτές πτέρυγες για διεθνείς ασθενείς
• Διαφάνεια αναφορικά με την κλινική αποτελεσματικότητα για αξιοπιστία
• Διοργάνωση ιατρικών συνεδρίων.

Κυβερνητική Στρατηγική
Το κεφάλαιο «Τουρισμός Υγείας- Ευεξίας» υπάρχει ήδη από το 2011 στο πρόγραμμα προβολής του Ε.Ο.Τ., ωστόσο προτείνεται:
• Διευκόλυνση των επενδυτικών σχεδίων
• Καταπολέμηση της γραφειοκρατίας
• Διευκόλυνση της αδειοδότησης (π.χ. δυνατότητα χειρουργικών επεμβάσεων μόνο σε
νοσοκομεία με περισσότερες από 60 κλίνες)
• Σύναψη συνεργιών μεταξύ των ταμείων
• Συνεργασία δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.
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• Το κύριο βάρος της εφαρμογής της στρατηγικής με κρατική πρωτοβουλία, υπ’ ευθύνη του υπουργείου τουρισμού.
• Σύσταση ενός σωματείου με την ονομασία «Ελληνική Ένωση Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού» όπου όλοι οι πάροχοι θα μπορούν να συνεργάζονται σε θέματα προώθησης
της Ελλάδας στις διεθνείς αγορές.

Στρατηγική Μάρκετινγκ (Αυλωνίτης, 2010)
Τμηματοποίηση Πελατών
Η στόχευση θα γίνει με βάση την αναγνώριση των αναγκών και τα κριτήρια επιλογής των
πιθανών πελατών και αφορά δύο μεγάλες κοινά-στόχους:
I. Βιομηχανικοί (B2B) πελάτες:
a. ιατρικοί ταξιδιωτικοί πράκτορες(medical tourism facilitators)3, που αποτελούν και την
κινητήρια δύναμη της αγοράς
b. tour operators και ασφαλιστές, που θα λειτουργήσουν ως ενδιάμεσοι
II. Καταναλωτικοί (B2C) πελάτες, δηλαδή μεμονωμένοι ασθενείς-τουρίστες:
a. τουρίστες οι οποίοι γίνονται αποδέκτες ιατρικών υπηρεσιών λόγω κάποιου ατυχήματος ή ξαφνικής ασθένειας
b. ασθενείς που ταξιδεύουν με σκοπό να λάβουν θεραπεία
c. άτομα που δε νοσούν, αλλά ταξιδεύουν με σκοπό την χαλάρωση και την ευεξία
Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα
Το δεύτερο πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν είναι το USP
(unique selling proposition) που έχει να προσφέρει η Ελλάδα σε σχέση με τις ανταγωνιστικές χώρες και βασίζεται στα εξής:
• Υψηλού επιπέδου ιατρικό δυναμικό.
• Άρτια υλικοτεχνική υποδομή σε πολλές μονάδες.
• Ανταγωνιστικές τιμές σε σχέση με πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, σε μια τόσο ανταγωνιστική αγορά η τιμή δύσκολα μπορεί πλέον να αποτελέσει σημείο διαφοροποίησης και θα ήταν λάθος να βασιστεί η στρατηγική μας σε αυτό το στοιχείο.
• Πολύ καλό κλίμα, ιδανικό για υπηρεσίες αποθεραπείας και ευεξίας.
• Δυνατότητα συνδυασμού με άλλα είδη τουρισμού
Τα 4 P του Μάρκετινγκ
Η πολιτική μάρκετινγκ αφορά τους εξής 4 βασικούς πυλώνες:
Product (Προϊόν): ενδονοσοκομειακές, εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες και υπηρεσίες ευεξίας με έμφαση στις δύο τελευταίες
Price (Τιμή): τιμές ανταγωνιστικές, χωρίς όμως να πέφτουν κάτω από ένα επίπεδο που
θα διακύβευε την ποιότητα
152

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 153

Place (Διανομή): ο χώρος παροχής της υπηρεσίας, δηλαδή οι υπάρχουσες ιατρικές μονάδες
Promotion (Προώθηση): στόχος των ενεργειών είναι η δημιουργία ελκυστικής εικόνας
της Ελλάδας και η τοποθέτηση της ως ιδανικού και ταχέως αναπτυσσόμενου προορισμού
ιατρικού τουρισμού στο μυαλό όλων των κοινών-στόχων.
Προτεινόμενες επιμέρους ενέργειες:
• Προβολή προορισμών (branding destination) που ενδείκνυνται για ιατρικό ή ιαματικό τουρισμό (όπως τα λουτρά της Αιδηψού) και συγκεκριμένων υπηρεσιών, στις οποίες η Ελλάδα έχει κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (όπως η εξωσωματική γονιμοποίηση). Προτεινόμενα κανάλια προβολής αποτελούν ξένα Μ.Μ.Ε., παγκόσμια συνέδρια ιατρικού τουρισμού (McKinsey, 2012) και το διαδίκτυο, με συστηματική παρουσία σε ιστοσελίδες όπως το «treatmentabroad.com».
• Δημιουργία κεντρικού site ή portal για τις διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και ευεξίας στην
Ελλάδα με υποστήριξη ξένων γλωσσών και τους τρόπους χρηματοδότησης (κυρίως για
την Ε.Ε.4) .
• Προώθηση συγκεκριμένων διακεκριμένων μονάδων.
• Διαφήμιση σε αεροδρόμια και κομβικά τουριστικά μέρη.
• Προβολή στα ήδη υπάρχοντα περίπτερα που διοργανώνει ο Ε.Ο.Τ.
• Στρατηγικές συμφωνίες με τουριστικούς πράκτορες για την προώθηση της Ελλάδας και
την παροχή κινήτρων στους πιθανούς πελάτες.
• Κρατικές επιδοτήσεις για οργάνωση ιατρικών συνεδρίων στην Ελλάδα5.
• Προσπάθεια ικανοποίησης των επισκεπτών με στόχο τα θετικά τους σχόλια(word of mouth και word of mouse), παρέχοντας υπηρεσίες όπως μεταφορά από το αεροδρόμιο,
διερμηνείς, παροχή χρήσιμων πληροφοριών για την αξιοποίηση του χρόνου τους σε
άλλες τουριστικές δραστηριότητες κτλ.

Χρηματοδότηση - Ανάπτυξη
Η χρηματοδότηση για τις παραπάνω ενέργειες μπορεί να προέλθει:
• Από κρατική επιχορήγηση, είτε ως ειδικό κονδύλι, είτε μέσω της αξιοποίησης μέρους
του υπάρχοντος προϋπολογισμού του Ε.Ο.Τ.
• Από ιδιωτικές επενδύσεις με παραχώρηση επιδοτήσεων ή φοροελαφρύνσεων, όπως
γίνεται για παράδειγμα στην Τουρκία (Πολλάτου, 2013).
Τα αναμενόμενα έσοδα από το συγκεκριμένο είδος τουρισμού ανέρχονται, σύμφωνα
με έρευνα της McKinsey (2012) στα 450 εκ. € το χρόνο με μεγάλες δυνατότητες μελλοντικής
αύξησης.
Τα οικονομικά οφέλη όμως δεν σταματούν εκεί καθώς οι συγκεκριμένοι ασθενείς είναι πολύ πιθανό θα καταναλώσουν και άλλα προϊόντα τουρισμού κατά την παραμονή τους
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ενώ συχνά δεν ταξιδεύουν μόνοι αλλά συνοδεύονται. Τα πολλαπλά οφέλη περιγράφονται παρακάτω:
• Αξιοποίηση του νοσοκομειακού αποθέματος της χώρας6.
• Εκσυγχρονισμός του τομέα υγείας της χώρας (Κουσούνης, 2014).
• Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ιδιαίτερα για περιοχές όπως η Κρήτη και η ηπειρωτική Ελλάδα (Φραγκιαδάκης, 2013).
• Αύξηση εσόδων στις τουριστικές υπηρεσίες λόγω συμπληρωματικότητας, διεύρυνσης
του πελατολόγιο εισροής χρηματικών πόρων από το εξωτερικό και δημιουργίας νέων
target groups.
• Ενδυνάμωση του awareness της χώρας και αναβάθμιση της τοποθέτησής της. Η σύνδεση της Ελλάδας με τον ιατρικό τουρισμό θα ενισχύσει την αξιοπιστία και το κύρος
της.
• Λειτουργικότερη κατανομή της απασχόλησης με την ανάπτυξη της αγροκτηνοτροφίας
και της κατανάλωσης προϊόντων τοπικής ζήτησης.
• Σύσφιγξη σχέσεων με το εξωτερικό που θα προκύψει από τις συνεργασίες.
• Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας (Φραγκιαδάκης, 2013).

Συμπεράσματα
Συνοψίζοντας, βλέπουμε και μέσα από τη βιβλιογραφία πως ο ιατρικός τουρισμός, συμπεριλαμβανόμενου και του τουρισμού ευεξίας, αποτελεί έναν πολλά υποσχόμενο τομέα
για τη χωρά μας. Η Ελλάδα διαθέτει τόσο τα κατάλληλα χαρακτηριστικά, όσο και τις απαραίτητες ιατρικές μονάδες προκειμένου να προσελκύσει τέτοιου είδους τουρισμό, ιδιαίτερα όσον αφορά ενδονοσοκομειακές παροχές και υπηρεσίες ευεξίας. Τα αναπτυξιακά οφέλη αναμένεται να είναι πολλαπλά καθώς, συμφώνα με τις έρευνες, ο ιατρικός τουρισμός
μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα επικερδής για την Ελλάδα, να συμβάλλει στη γενικότερη αύξηση της τουριστικής κίνησης και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Εκτός
βέβαια από τα οφέλη για την αγορά του τουρισμού, η ανάπτυξη αυτή μπορεί να ωφελήσει σημαντικά γενικότερα τον τομέα της υγείας στην Ελλάδα μέσα από την προσπάθεια
εκσυγχρονισμού των μονάδων υγείας και της ορθολογικότερης διαχείρισης, ιδιαίτερα όσον
αφόρα τις μονάδες της επαρχίας.
Τα μετρά τα οποία προτείνονται αφορούν τον σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μάρκετινγκ με στόχο τη δημιουργία ενός ισχυρού brand name για τη χώρα μας
και την προβολή ανταγωνιστικών προορισμών και μονάδων υγείας. Τα κύρια στοιχειά στα
οποία μπορεί να βασίσει η Ελλάδα το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα αφορούν πρωτίστως στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και του ιατρικού προσωπικού και δευτερεύοντος την πρόσφορα ανταγωνιστικών τιμών.
Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο για την προσέλκυση πιθανών πελατών αλλά και επενδυτών, είναι η απλούστευση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και η προσφορά αντιστοιχών
κινήτρων από την πλευρά της κυβέρνησης. Τέλος, όσον αφόρα στην χρηματοδότηση και
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τη διαχείριση του συγκεκριμένου εγχειρήματος, μελετώντας και τις πρακτικές επιτυχημένων χωρών σε αυτό το τομέα, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως θα πρέπει να γίνει κατά
βάση με κρατική πρωτοβουλία, προκειμένου να μπορεί να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί
μια πλήρης στρατηγική που χαρακτηρίζεται από συνέπεια ως προς τις δράσεις και την προβαλλόμενη εικόνα. Για την υποστήριξη του στρατηγικού πλάνου βέβαια, απαιτούνται συνεργασίες με ιδιωτικούς φορείς υγείας και προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.
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Υποσημειώσεις
1. Το JCI (Joint Commission International)είναι ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαπίστευσης οργανισμών υγείας.
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2. Παραδείγματα υψηλού επιπέδου νοσοκομειακών ιδρυμάτων αποτελούν τα John Hopkins Hospital, Cleveland Clinic, Sloan Ketterng και Harvard Medical School
3. Οι πιο γνωστοί tour operators ανά χώρα
Βρετανία
Owners Abroad, Alltours, Airtours
Σουηδία
Vingresor, Atlas, Spies
Γερμανία
Tui, Neckerman, Hetzel, I.T.S, Jahn
Ιταλία
Alpitours, Comitours
Η.Π.Α.
American Express, T.W.A, Unitours
Γαλλία
Club Meditteranee, NouvellesFrontieres, Fram, Jet Tours
Βέλγιο
Sunair, Sunsnacks, Jet Air, Sun International
4. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 24/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης υπηρεσιών υγείας σε οποιαδήποτε χώρα της
Ε.Ε. με κάλυψη από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα της χώρας τους της αντίστοιχης
δαπάνης που θα είχαν σε αυτή.
5. Σύμφωνα με την οδηγία ΕΕ 24/2011 της Ευρωπαϊκής Ένωσης όλοι οι ευρωπαίοι πολίτες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης υπηρεσιών υγείας σε οποιαδήποτε χώρα της
Ε.Ε. με κάλυψη από τον κρατικό ασφαλιστικό φορέα της χώρας τους της αντίστοιχης
δαπάνης που θα είχαν σε αυτή.
6. Οι πόροι της Ελλάδας κατανέμονται δυσλειτουργικά στον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα. Με την εισροή ασθενών στη χώρα, θα αξιοποιηθεί η πλεονάζουσα δυναμικότητα του ιδιωτικού τομέα, κυρίως σε ανθρώπινο δυναμικό. Ταυτόχρονα, θα τεθούν σε
λειτουργία νοσοκομειακές υποδομές του δημοσίου που δεν τέθηκαν ποτέ σε λειτουργία,
σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.
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1o βραβείο
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΔΕΝΤΖΟΓΛΟΥ
Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών
Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ο ιδιωτικός τομέας Υγείας στην Ελλάδα:
προοπτικές συνέργειας και συμπληρωματικότητας
με τον δημόσιο

Eισαγωγή
Τα τελευταία χρόνια, στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και της Ελλάδας παρατηρείται μια αυξανόμενη συνεργασία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα υγείας ως μέσο επένδυσης κεφαλαίων στο σύστημα υγείας (Thomson & Mckee, 2004). Η υγεία, ως ανώτερο κοινωνικό αγαθό, και θεμελιώδες δικαίωμα του ανθρώπου, θα πρέπει να παρέχεται με όρους ισότητας και
ισονομίας για τους πολίτες και αποτελεσματικότητας/αποδοτικότητας για το κράτος. Αυτό,
μπορεί να υλοποιηθεί μέσα από την άμεση και στενή συνεργασία του δημόσιου, κρατικού συστήματος, με τον ιδιωτικό τομέα, ως κατόχου των απαραίτητων προς τούτο κεφαλαίων.
Μέσα από διεθνή παραδείγματα, παρατηρείται τόσο η συνεχόμενη, βαθμιαία αύξηση
της συνέργειας του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, όσο και η επιτυχημένη πορεία της συνεργασίας αυτής με τα αποτελέσματα κυρίως σε κοινωνικό επίπεδο. Τα οικονομικά κίνητρα για τον ιδιωτικό τομέα, και η βελτιστοποίηση των υπηρεσιών υγείας για τον δημόσιο
τομέα, είναι κατ’ ουσίαν ο σκοπός της δημιουργίας συμπράξεων μεταξύ των δύο. Οι Συμπράξεις Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, μια αλάνθαστη μέχρι τώρα πρακτική, αποτελούν
τον αιτιώδη σύνδεσμο ανάμεσα στη συνεργασία των δύο φορέων, και την επιτυχία.
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια συνοπτική εικόνα του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα υγείας και τονίζει την ανάγκη τους για συνέργεια και συμπληρωματικότητα. Αναλύονται επίσης οι μέθοδος επίτευξης του σκοπού αυτού με τα πιθανά οφέλη αλλά και υπάρχοντα εμπόδια. Τέλος, προτείνονται ενδεχόμενες εφαρμογές με στόχο την σύσφιξη της συνεργασίας των δυο φορέων.

O Δημόσιος και ο Ιδιωτικός τομέας Υγείας στην Ελλάδα
Το ελληνικό σύστημα υγείας χαρακτηρίζεται από τη συνύπαρξη των μονάδων υγείας, των
υποχρεωτικών κοινωνικών ασφαλιστικών ταμείων αφενός, και των προαιρετικών ιδιωτι163
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κών ασφαλιστικών ταμείων αφετέρου. Το ΕΣΥ παρέχει καθολική κάλυψη στον πληθυσμό
και λειτουργεί με τις αρχές της δικαιοσύνης, και της ισότιμης πρόσβασης στις υπηρεσίες
υγείας (Notara, Koupidis, Vaga , & Grammatikopoulos, 2010). Εν έτη 2015 και έπειτα,
ίσως ο τομέας υγείας στην Ελλάδα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ότι βρίσκεται σε στάδιο ωρίμανσης (Σουλιώτης, 2007). Με τις δαπάνες στον τομέα υγείας να αυξάνουν διαχρονικά, φτάνοντας έως και το 10% του ΑΕΠ ξεπερνώντας τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ(9,6%)
(Κανελλοπούλου , 2012), είναι φανερό πως η υγεία στην χώρα μας αποτελεί έναν από
τους σημαντικότερους τομείς με σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στο πλαίσιο της εθνικής προσπάθειας για υπεύθυνη και οικονομική διαχείριση.
Ο δημόσιος τομέας υγείας βρίσκεται σε σχετική δυσχέρεια, με τα ασφαλιστικά ταμεία να αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των ασθενών και τη δημόσια χρηματοδότηση να τελεί υπό καθεστώς αβεβαιότητας. Την τελευταία δεκαετία, είναι κοινό μυστικό ότι
η «απαξίωση» του δημόσιου τομέα της υγείας συνεχώς διευρύνεται, γεγονός που εκφράζεται
με μείωση της εμπιστοσύνης των πολιτών στους δημόσιους φορείς παροχής υπηρεσιών
υγείας (ΤΟ ΒΗΜΑ, 2007). Το γεγονός αυτό τείνει να επικρατεί και σήμερα, επτά έτη μετά
την οικονομική κρίση. Κυριότεροι παράγοντες που συντελούν σε ένα μη επιτυχημένο δημόσιο σύστημα υγείας, είναι η ελλιπής εποπτεία και τα χρηματοδοτικά προβλήματα του
ΕΣΥ, λόγω απουσίας ρεαλιστικών προϋπολογισμών και έλλειψης αξιόπιστων πολιτικών ελέγχου του κόστους και συγκράτησης των δαπανών (Κακλαμάνης, 2003).
Ο τομέας παροχής υπηρεσιών υγείας από ιδιωτικές επιχειρήσεις ωστόσο, βρίσκεται
σε συνεχή ανοδική πορεία τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, εμπεριέχοντας πλήρως την
έννοια του «κερδοσκοπικού» χαρακτήρα. Πιο συγκεκριμένα, ο ιδιωτικός τομέας αυξάνει
βαθμιαία το μερίδιό του στον τομέα της υγείας, γεγονός που καταμαρτυρείται και από πρόσφατα στατιστικά στοιχεία που κατατάσσουν την Ελλάδα στην 4η θέση στις ιδιωτικές δαπάνες υγείας. (OECD, 2014). Αν και οι δαπάνες στις χώρες του ΟΟΣΑ είχαν μια κάμψη
μετά το 2008 οι ρυθμοί μεταβολής των δαπανών υγείας (και των ιδιωτικών) αυξάνουν από
το 2010 και έπειτα.
Μια σειρά από ρυθμιστικούς, τεχνολογικούς, δημογραφικούς αλλά και αμιγώς επιχειρηματικούς παράγοντες διαμόρφωσαν το κατάλληλο πεδίο ανάπτυξης του συγκεκριμένου κλάδου (Χατζηπουλίδης & Καλφακάκου, 2008). Τέτοιοι παράγοντες είναι:
• Η απελευθέρωση της αγοράς παροχής υπηρεσιών υγείας (ν.δ. 1397/1983 άρ. 5 §2)
• Η μεγάλη διάδοση των ιδιωτικών ασφαλιστήριων συμβολαίων ιατροφαρμακευτικής κάλυψης
• Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου
• Η αύξηση του μέσου όρου ηλικίας του πληθυσμού
• Η ταχύτατη εισαγωγή νέων ιατρικών μεθόδων στη διάγνωση, τη χειρουργική και την
περίθαλψη
• Η ελλιπής ασφαλιστική κάλυψη σε συνδυασμό με τη χαμηλή ποιότητα και αξιοπιστία
του δημοσίου συστήματος υγείας. (Μανιού & Ιακωβίδου, 2009)
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Οι παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό με τα προσδοκώμενα κέρδη από τις υπηρεσίες υγείας καθιστούν ελκυστική την συμμετοχή των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην υγεία.
Το παρακάτω διάγραμμα παρουσιάζει τις αυξομειώσεις στις δαπάνες υγείας διαχρονικά,
βάσει των προαναφερθέντων παραγόντων και γεγονότων.
Η εστίαση λοιπόν σε θέματα χρηματοδότησης υπηρεσιών και υποδομών υγείας, είναι αναγκαία. Σε αυτό συντελούν δυο κύριοι πυλώνες χρηματοδότησης, ο δημόσιος τομέας και ο ιδιωτικός. Οι τομείς αυτοί είναι εδώ και δεκαετίες, ενίοτε συνεργαζόμενοι
και άλλοτε αντικρουόμενοι, αναλόγως την σκοπιά από την οποία μελετώνται. Κρίνεται λοιπόν μείζονος σημασίας η συνέργεια και η συμπληρωματικότητα μεταξύ του Ιδιωτικού και του Δημόσιου τομέα Υγείας, με στόχο αφενός, την επίτευξη οικονομικού οφέλους για τον ιδιωτικό τομέα, και αφετέρου, την διασφάλιση της ποιότητας υπηρεσιών
υγείας για δημόσιο τομέα. Τελικός αποδέκτης της προσπάθειας αυτής θα είναι ο ασθενής/καταναλωτής1. Στα πλαίσια της ελληνικής επικράτειας οι δύο αυτοί άξονες εμπεριέχουν αμιγώς την έννοια της συμπληρωματικότητας και της συνέργειας. Οι δυο αυτές έννοιες μπορούν να πάρουν μορφή με την λεγόμενη Σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Η χρήση των ΣΔΙΤ σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο, είναι
διαδεδομένη εδώ και χρόνια με εντυπωσιακά αποτελέσματα τόσο στην ανάπτυξη νέων δομών όσο και στην παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό επετεύχθη με την Πρωτοβουλία Ιδιωτικής Χρηματοδότησης (Project Finance Initiative) - που θεσπίστηκε από την Βρετανική Κυβέρνηση, με υποχρέωση όλων των υπηρεσιών του δημόσιου τομέα, να επιδιώκουν κεφαλαιουχικές επενδύσεις και να τις επιτύχουν μέσω της συνεργασίας τους με τον ιδιωτικό τομέα (Sussex, 2003).

Οι Συμπράξεις Ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στην Υγεία
Τι είναι οι Συμπράξεις Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ);
Ο ν. 3389/2005 ορίζει τις ΣΔΙΤ, ως συμβάσεις συνεργασίας από επαχθή αίτια μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων με στόχο την παροχή και εκτέλεση έργων που υπάγονται στην αρμοδιότητα των φορέων. Συγκεκριμένα, οι συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα αποτελούν συμβατικές σχέσεις μακράς διάρκειας, οι οποίες συνάπτονται
μεταξύ ενός δημόσιου και ενός ιδιωτικού φορέα για την εκτέλεση έργων ή την παροχή υπηρεσιών. Με βάση τη σύμβαση που συνάπτεται, ο ιδιωτικός φορέας υποχρεούται να χρηματοδοτήσει την επένδυση, ενώ αναλαμβάνει και σημαντική ευθύνη για το
σχεδιασμό του έργου. Έτσι, αμείβεται κατά τη διάρκεια της φάσης της λειτουργίας του
έργου, είτε απευθείας από τους χρήστες, είτε χρεώνοντας σε ετήσια βάση την Αναθέτουσα
Αρχή, είτε, σε ορισμένες περιπτώσεις, και με τους δύο παραπάνω τρόπους (Χατζηπουλίδης
& Καλφακάκου, 2008). Οι ΣΔΙΤ χαρακτηρίζονται από ( Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 2004):
165

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 166

• Τη μακρά σχετικά διάρκεια της σχέσης που συνεπάγεται μια συνεργασία μεταξύ του δημοσίου τομέα και του ιδιωτικού τομέα ως εταίρων.
• Τον τρόπο χρηματοδότησης του σχεδίου, ο οποίος εξασφαλίζεται εν μέρει από τον ιδιωτικό τομέα, πολλές φορές με πολύπλοκες ρυθμίσεις μεταξύ των διαφόρων συντελεστών.
• Ο σημαντικός ρόλος του ιδιωτικού φορέα ως επενδυτή, ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα στάδια του σχεδίου (μελέτη, υλοποίηση, εφαρμογή, χρηματοδότηση). Ο ρόλος
του δημοσίου τομέα, επικεντρώνεται κυρίως στον καθορισμό των στόχων που πρέπει
να επιτευχθούν όσον αφορά στο δημόσιο συμφέρον, στην ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών, στην πολιτική των τιμών, αλλά και στην εξασφάλιση ελέγχου και
στην τήρηση των στόχων αυτών.
• Η κατανομή των κινδύνων μεταξύ του δημοσίου τομέα και του εταίρου/ιδιωτικού τομέα, στον οποίο μεταφέρονται αστάθμητοι παράγοντες που βαρύνουν συνήθως το δημόσιο. Στις ΣΔΙΤ δεν είναι ωστόσο αυτονόητο ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αναλάβει όλους τους κινδύνους ή το μεγαλύτερο μέρος των κινδύνων που συνδέονται με
το σχέδιο.
Όσον αφορά στις ΣΔΙΤ στην υγεία, αυτές αναδύονται λόγω της αυξανόμενης πίεσης
στα συστήματα υγείας για βελτίωση και επέκταση των υπηρεσιών, καθώς αυξάνεται η γενική ευημερία του πληθυσμού, αλλά και ο μέσος όρος ζωής του. Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικά παραδείγματα ΣΔΙΤ στην υγεία σε διεθνές επίπεδο (Παπαδόπουλος, 2010):
• Ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών αιμοκάθαρσης στην Ρουμανία.
• Ιδιωτικοποίηση μεγάλου δημόσιου νοσοκομείου στην Στοκχόλμη (St’ Goran Hospital)
• Συμβόλαιο εκχώρησης 1.100 κλινών δημόσιου νοσοκομείου στο Βερολίνο. Υλοποιήθηκε
πλήρης εκσυγχρονισμός κτηρίου και εξοπλισμού με ιδιωτικά κεφάλαια.
• Σύμβαση ανάθεσης σε τρίτο μέρος, της υπηρεσίας αποστείρωσης για τρία νοσοκομεία
στο Vorarlberg, Αυστρία (Nicolic & Maikidish, 2006).
• Μετασχηματισμός νοσοκομείου επειγόντων περιστατικών σε ένα σύγχρονο ολιστικό κέντρο περίθαλψης μέσω μιας Σύμπραξης Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα στην Αυστρία (Nicolic & Maikidish, 2006).

Προαπαιτήσεις για την επιτυχή δημιουργία μιας ΣΔΙΤ
Ωστόσο οι ΣΔΙΤ, ως πράξεις που εμπεριέχουν την έννοια ‘Επιχειρείν’ για τον ιδιωτικό τομέα, εμπεριέχουν και την έννοια του κινδύνου από την πλευρά του χρηματοδότη. Παρόλο που τα οφέλη είναι πολλά, σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία υπάρχουν απαιτήσεις/εμπόδια που πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά, με σκοπό την επιτυχή σύναψη ΣΔΙΤ
στην Υγεία. Τέτοιες προαπαιτήσεις είναι (Παπαδόπουλος, 2010) (Χατζηπουλίδης & Καλφακάκου, 2008):
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• Πολιτικές μακροσκοπικού σχεδιασμού που θα λαμβάνουν υπόψη τους και τους δύο τομείς, ώστε να επιτευχθεί η εξειδίκευση και η συμπληρωματικότητά τους εξαλείφοντας
διπλά κόστη.
• Αδελφοποίηση Δημόσιων & Ιδιωτικών Νοσοκομείων, ειδικά σε νοσοκομεία με ίδια ειδίκευση (π.χ Ογκολογικά, παιδιατρικές κλινικές)
• Η ρεαλιστική μελέτη κόστους - οφέλους. Ανάλυση κόστους βάσει οργανωμένου business plan.
• Η διευκρίνιση της κτήσης των Πνευματικών Δικαιωμάτων των μελετών, των εφαρμοζόμενων καινοτομιών κλπ.
• Η συνεχής βελτίωση της διαχείρισης των ΣΔΙΤ από το Δημόσιο.
• Ο ορθολογικός επιμερισμός των κινδύνων. Ο κάθε φορέας θα διαχειρίζεται τον κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπίσει ορθότερα λόγω εμπειρίας.
• Η μεγιστοποίηση της σχέσης Αξίας - Κόστους (Value for Money). Συγκράτηση κόστους
με υψηλούς ρυθμούς αποδοτικότητας.
• Η πολιτική στήριξη, η ισχυρή οικονομική πολιτική & το σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον.
• Η διαφάνεια κατά τη διαγωνιστική διαδικασία.
• Η ιεράρχηση και οριοθέτηση των έργων.
• Η αποδοχή των έργων από Τραπεζικά Ιδρύματα και η ανάλυση και πρόβλεψη του μακροπρόθεσμου κόστους αυτών.

Οφέλη μιας σύμπραξης δημόσιου & ιδιωτικού τομέα
Από τη διεθνή, αλλά και την εγχώρια εμπειρία, προκύπτουν ποικίλα και σημαντικά οφέλη από τις συμπράξεις. τόσο για τον ιδιωτικό αλλά και τον δημόσιο τομέα. Πιο συγκεκριμένα
(Βενιέρης, 2006) (Χατζητόλιος, Ζαμπίτης, Σανίδας, Ζαφειρόπουλος, & Ασλανίδης,
2007):
• Βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα και εισέρχονται ξένα κεφάλαια.
• Επιτυγχάνεται έγκαιρη ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων με συγκράτηση του κόστους τους.
• Η καλύτερη και αποτελεσματικότερη εποπτεία της εκτέλεσης των έργων ή της παροχής των υπηρεσιών, λόγω εμπλοκής των ιδιωτικών φορέων.
• Η μετάθεση της υποχρέωσης καταβολής του τιμήματος σε μεταγενέστερο χρόνο, η τμηματική καταβολή του και, ως εκ τούτου, η δυνατότητα εκτέλεσης περισσότερων έργων ταυτόχρονα.
• Η μεταφορά της εμπειρίας και τεχνογνωσίας των ιδιωτικών φορέων στο Δημόσιο.
• Η αξιοποίηση των ανθρώπινων και οικονομικών πόρων των δημοσίων φορέων.
• Ελκυστικά περιθώρια κέρδους και επίτευξη οικονομιών κλίμακας, όπως στην περίπτωση
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•
•

•

•

που δυο ή περισσότεροι παραγωγοί μπορεί να ενωθούν και να κατασκευάσουν μια μονάδα (facility) η οποία να ωφελήσει και τους δυο (π.χ. μονάδα παραγωγής ατμού).
Αξιοποίηση των κεφαλαίων τους με μεγαλύτερη απόδοση και δυνατότητα επίτευξης
αποδόσεων στην επένδυση πάνω από τα επίπεδα απόδοσης του ανταγωνισμού.
Διεύρυνση της δυνατότητας δανεισμού, μέσα από την δυνατότητα πίστωσης του αγοραστή - πελάτη του προϊόντος του έργου. Ο βαθμός δανεισμού του έργου εξαρτάται
από το πόσο δυνατές είναι οι εξασφαλίσεις του δανείου, από την πιστοληπτική ικανότητα των συμμετεχόντων μερών.
Απελευθέρωση των ελεύθερων ταμειακών ροών. Οι ταμειακές ροές που απομένουν
μετά την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων, των αποπληρωμών των δανείων και των
βελτιώσεων που απαιτούνται να γίνουν στο έργο (ελεύθερες ταμειακές ροές), θα πρέπει να πηγαίνουν στους επενδυτές κεφαλαίου του έργου οι οποίοι αποφασίζουν πως
θα διανεμηθούν αυτές οι ταμειακές ροές.
Χρηματοοικονομικά οφέλη για τον ιδιωτικό φορέα (μειωμένη φορολογία λόγω δανείων-tax shield)

Προτάσεις για ανάπτυξη και ενίσχυση συνέργειας μεταξύ των δύο φορέων
Περίπτωση 1η Δημιουργία πλατφόρμας μιας στάσης (One-stop-shop)
ιατρικών υπηρεσιών
Η πρόταση αυτή αφορά στην δημιουργία μιας πλατφόρμας εξυπηρέτησης, η οποία θα εξυπηρετεί τις διαγνωστικές και ιατρικές ανάγκες του ασθενή και θα παρέχει πληροφορίες
last minute. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να έχει πολλά πλεονεκτήματα τόσο στο ιδιωτικό και
στον δημόσιο τομέα όσο και στον ασθενή. Τα κέντρα αυτά στα πλαίσια της συνέργειας των
δυο τομέων θα έχουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή πληροφοριών υγείας. Πιο συγκεκριμένα θα αναλαμβάνουν την συλλογή δεδομένων από τον ασθενή και θα προτείνουν στον
ασθενή την καλύτερη λύση σύμφωνα με τις ατομικές του ανάγκες. Κάτι τέτοιο έχει υλοποιηθεί στην Ινδία με την HealthIndya.com η οποία παρέχει τις εξής υπηρεσίες online (μέσω
πλατφόρμας και τηλεφωνικού κέντρου)2:
•
•
•
•
•

Παροχή υπηρεσιών εύρεσης ιατρού
Υπηρεσίες εύρεσης του κατάλληλου νοσοκομειακού κέντρου
Αναζήτηση καλύτερου εργαστηρίου
Πακέτα ιατρικών προσφορών και εκπτώσεων (medical deals)
Δημιουργία online ιατρικού ιστορικού ασθενή και διάθεση σε όλους τους συνεργαζόμενους φορείς
• Υποβολή ερωτήσεων
• Συνταγογράφηση μέσω internet
• 24ωρη τηλ. Υπηρεσία- Σύνδεση με ΕΚΑΒ
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• Προβολή όλων των συνεργαζόμενων φορέων
• Online παροχή γνωματεύσεων, με δυνατότητα παραπάνω από μιας γνώμης
• Υπηρεσίες delivery φαρμάκων και πραγματοποίησης ιατρικών πληρωμών
Είναι φανερό ότι μια τέτοια πρακτική στην Ελλάδα θα έχει τρομερά πολλαπλασιαστικά
οφέλη για όλους. Για τους Ιδιωτικούς φορείς θα έχει τα εξής οφέλη:
•
•
•
•
•
•
•
•

Αύξηση κύκλου εργασιών
Προβολή
Χαμηλότερα κόστη υπηρεσιών
Ελκυστικά πακέτα πελατών
Απλοποίηση διαδικασιών
Απομακρυσμένη παροχή υπηρεσίας
Προσαρμοσμένο τιμολόγιο
Αύξηση αποδοτικότητας

Περίπτωση 2η Δημιουργία- Ανάπτυξη Ιατρικού Cluster στην Ελλάδα
Με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και την ανάπτυξη συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα, θα μπορούσαμε να προτείνουμε την δημιουργία και ενίσχυση ενός cluster
υγείας στον ελλαδικό χώρο βασιζόμενο στο μοντέλο Triple Helix (Laydesdorff & Etzkowitz,
1998), μοντέλο περιφερειακής ανάπτυξης στο οποίο μετέχουν Ιδιωτικός, Δημόσιος τομέας
και τομέας έρευνας (π.χ. ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια (βλέπε Εικόνα 1). Cluster Υγείας
έχει δημιουργηθεί στην Πορτογαλία με στόχο την προώθηση και την υλοποίηση πρωτοβουλιών
και δραστηριοτήτων, την ανταγωνιστικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογία, με σκοπό
να αυξήσει τον όγκο των επιχειρήσεων, τις εξαγωγές και την εξειδικευμένη απασχόληση σε
οικονομικούς τομείς που σχετίζονται με την υγεία και τη βελτίωση της υγειονομικής περίθαλψης
(Santos, Cavaleiro, & Marques, 2009)3. Αυτό στην Ελλάδα θα είχε πολλαπλά οφέλη όπως
(Andersson , Schwaag-Serger, Sorvik, & Hansson, 2004):
• Βελτίωση του κύκλου εργασιών των επιχειρήσεων μέσω της βελτίωσης της ποιότητας
και της πρόσβασης σε νέες αγορές.
• Μείωση του κόστους των επιχειρήσεων μέσω της υλοποίησης συλλογικών δράσεων
προώθησης και προβολής.
• Δημιουργία νέων βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων.
• Προώθηση της καινοτομίας ως μέσο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
• Αύξηση της απασχόλησης.
• Σύγκλιση και συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Κατάρριψη του «μύθου» περί αδυναμίας συνεργασίας των φορέων.
Η μέθοδοι clustering έχουν ευρεία εφαρμογή και αποδοχή εδώ και δεκαετίες με θετικά αποτελέσματα4.
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Επίλογος
Η υλοποίηση ενός έργου με ΣΔΙΤ δεν είναι μια θαυματουργός λύση, αλλά μια σύγχρονη
μορφή δανεισμού που κατευθύνει πόρους στον ιδιωτικό τομέα στην λογική της ανάληψης ενός αμφισβητούμενου ρίσκου. Σε κάθε περίπτωση, η προώθηση των συμπράξεων
μπορεί να συμβάλει στην αντιμετώπιση υφιστάμενων προβλημάτων του δημόσιου συστήματος,
αλλά και να καλύψει περιοχές στις οποίες υπάρχουν σημαντικά κενά. Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες του πληθυσμού οι οποίες δεν μπορούν να καλυφθούν από ένα χαμηλής
αποδοτικότητας δημόσιο σύστημα υγείας, κάνουν εμφανή την ανάγκη για συνέργεια μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Η υλοποίηση συμπράξεων στο σύστημα υγείας της χώρας μας, και μάλιστα σ’ ένα πλαίσιο παροχής κινήτρων προς τον ιδιωτικό τομέα όπως αυτό θεσπίστηκε με το νόμο του 2005,
αποτελεί ελκυστική επιλογή, τη στιγμή που η κυβέρνηση διαθέτει τη φθηνότερη και αποδοτικότερη πρόταση της δημόσιας επένδυσης κεφαλαίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
η επείγουσα ανάγκη εκσυγχρονισμού του συστήματος υγείας στη χώρα μας. Σε μια μικρή
χώρα σαν την Ελλάδα, η οποία χαρακτηρίζεται από πληθώρα διαρθρωτικών προβλημάτων στον τομέα της υγείας, είναι απαραίτητη η ρήξη με το παρελθόν και η αποτίναξη της
μακροχρόνιας υπερπροστατευτικής πολιτικής, η οποία θα συμβεί με την συνέργεια των ιδιωτικών φορέων και του δημόσιου τομέα. Αυτό θα οδηγήσει σε άμεση καρποφορία, με πολύπλευρα οφέλη για τον ιδιωτικό φορέα αλλά και την κοινωνία ως σύνολο.
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Υποσημειώσεις
1. Παράδειγμα: Ασθενής θεωρείται ο αποδέκτης των υπηρεσιών λόγω ασθένειας ( αναγκαστική-υποχρεωτική λήψη υπηρεσιών υγείας, ενώ καταναλωτής υπηρεσιών υγείας μπορεί να θεωρηθεί ένα υγειές άτομο το οποίο πραγματοποιεί ιατρικές εξετάσεις για προληπτικούς λόγους.
2. Λόγω περιορισμένης έκτασης της εργασίας για περισσότερες λεπτομέρειες βλέπε:
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3. Για περισσότερες πληροφορίες: http://www.healthportugal.com/
4. Για περισσότερη και αναλυτικότερη επεξήγηση των μεθόδων clustering βλέπε: Porter,
Michael E. Clusters and the new economics of competition. Vol. 76. No. 6. Boston: Harvard Business Review, 1998.
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2o βραβείο
ΜΑΡΙΟΣ ΨΥΧΑΛΗΣ
Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ο ιατρικός τουρισμός ως μοχλός ανάπτυξης
της ελληνικής οικονομίας & συνέργεια
δημοσίου -ιδιωτικού τομέα

Εισαγωγή: Υγεία - Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
Σκοπός της εργασίας είναι να περιγράψει την αναπτυξιακές δυνατότητες του ιατρικού τουρισμού και την συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς αυτό τον σκοπό. Το
πρώτο κεφάλαιο καταγράφει την παρούσα κατάσταση και τις πολυεπίπεδες δυνατότητες
ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα. Επίσης, στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις και οι άξονες που πρέπει να στηριχθούν για την
ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Το δεύτερο κεφάλαιο μελετά την δυνατότητα ανάπτυξης
του ιατρικού τουρισμού με την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ως γνωστόν,
η ανάπτυξη επιτυγχάνεται με την επένδυση κεφαλαίων, σε νέες ή υπάρχουσες δομές και
υπηρεσίες στην Ελλάδα.
Ο κλάδος της υγείας στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο συμμετέχει ποικιλοτρόπως
και καθοριστικά στην μεγέθυνση της οικονομίας1, 2, ενώ οι δημόσιες και ιδιωτικές δαπάνες στην υγεία αποτελούν ένα σημαντικό μέγεθος του Α.Ε.Π. Το διάγραμμα 1 δείχνει ότι
ο κλάδος υγείας συμμετέχει περίπου στο 10% του Α.Ε.Π, όσο ο τουρισμός, ενώ οι δημόσιες
δαπάνες3 στην υγεία είναι σταθερά υψηλότερες από τις ιδιωτικές. Η Ελλάδα έχει τον ίδιο
μέσο όρο συμμετοχής κλάδου υγείας στο Α.Ε.Π με την ευρωζώνη4, ενώ στην Ελλάδα απασχολούνται πάνω από 140.000 εργαζόμενοι στον κλάδο υγείας5. Παγκοσμίως, οι κατακεφαλήν δαπάνες για την υγεία συνεχώς αυξάνονται.
Επιπλέον, η γήρανση του πληθυσμού6 και αύξηση του προσδόκιμου ορίου ζωής7, και
η συνεχής αύξηση της κατακεφαλήν δαπάνης στις ιατρικές υπηρεσίες διεθνώς8, δημιουργεί
νέες ανάγκες9, υψηλότερες απαιτήσεις και αναπτυξιακές προοπτικές στην διεθνή αγορά
υγείας.
Τα οικονομικά της υγείας, αποτελούν ένα καθοριστικό κλάδο της οικονομίας, συνδέουν την οικονομική ανάπτυξη του κλάδου με την επιχειρηματικότητα και τη καινοτομία,
καθώς οι παροχές υγείας λειτουργούν κατά πολλούς με ιδιωτικονομικά10 κριτήρια, ενώ
πλέον η προσφορά υπηρεσιών υγείας εκτός της χώρας το ασθενούς αυξάνεται ραγδαία.
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Τέλος, τo W.E.F υποστηρίζει ότι η επιχειρηματικότητα και η καινοτομία είναι οι δύο
πυλώνες στους οποίους στηρίζεται η ανταγωνιστικότητα, η παραγωγικότητα και η ανάπτυξη
της οικονομίας11.

Ενότητα 1: Ο Ιατρικός Τουρισμός στην Ελλάδα ως μοχλός ανάπτυξης
Σύμφωνα με τον J. D Urbain «ο ιατρικός τουρισμός είναι κατά 80% ιατρικός και κατά 20%
τουρισμός». Παρότι ο τουρισμός είναι η “βαριά βιομηχανία” στην Ελλάδα12, ο ιατρικός
τουρισμός στην βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο13. Η Ελλάδα πρέπει να εκμεταλλευτεί τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα που είναι το ήπιο κλίμα, ο φυσικός πλούτος14, το ανταγωνιστικό κόστος των υπηρεσιών, το επαγγελματικό πλεόνασμα15 και την επιστημονική αρτιότητα16. Η Ελλάδα υπολείπεται στην πιστοποίηση και διαπίστευση των εξειδικευμένων
κέντρων17, στην συνεργασία των δημόσιων και ιδιωτικών παρόχων υγείας με φορείς του
εξωτερικού και στην έλλειψη εθνικής στρατηγικής18.
Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη19 σε μεσοπρόθεσμο στάδιο είναι εφικτή η προσέλκυση
100.000 ασθενών ανά έτος, με έσοδα 400 εκατομμύρια ευρώ. Σε μακροχρόνιο στάδιο,
μέσω της σύμπραξης ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και της αξιοποίησης των δημόσιων δομών τα έσοδα είναι δυνατόν να φθάσουν 2 δις ευρώ.
Μια ακόμη μελέτη20 που αναλύει το παραγωγικό μοντέλο της Ελλάδας κατατάσσει
τον ιατρικό τουρισμό στους αναδυόμενους κλάδους που μπορούν να στηρίξουν την ανάπτυξη.
Οι αναπτυξιακές πολιτικές πρέπει να βασίζονται σε τέσσερις άξονες δράσης.
Ο πρώτος άξονας είναι η χάραξη εθνικής στρατηγικής21, δηλαδή η τοποθέτηση22 σε
συγκεκριμένες ιατρικές υπηρεσίες και σε οριοθετημένη αγορά ασθενών23. Ουσιαστικά, η
Ελλάδα μπορεί να στραφεί κυρίως στις εξω-νοσοκομειακές υπηρεσίες24, και λιγότερο στις
ενδο-νοσοκομειακές25. Οι εν δυνάμει πελάτες προέρχονται από πλούσιες χώρες26, κυρίως
λόγω του χαμηλότερου κόστους27 και από χώρες που διαχρονικά υποστηρίζουν τον Ελληνικό τουρισμό28. Βέβαια έχει παρατηρηθεί ότι ορισμένες κυβερνήσεις με τις πολιτικές
που επιλέγουν (φορολογική, νομοθετική, επενδυτική) δυσκολεύουν την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού29.
Ο δεύτερος άξονας είναι ο διοικητικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός. Περιλαμβάνει
τη λήψη διεθνών πιστοποιήσεων30, τη χρήση διεθνών πρωτόκολλων31, τη συνεργασία με
εξειδικευμένα κέντρα του εξωτερικού32, καθώς ο όρος «international patient»33 αναπτύσσεται συνεχώς, τη συμμόρφωση της Ελλάδας με τις κοινοτικές και διεθνείς οδηγίες34
και νόμους35, τη μείωση της γραφειοκρατίας, κυρίως στην έκδοση τουριστικής visa, και
την συνεργασία με τις δημόσιες και ιδιωτικές υπηρεσίες και φορείς του εξωτερικού36. Στόχος είναι να βελτιωθεί η φήμη και η ανταγωνιστικότητα των Ελληνικών υπηρεσιών υγείας.
Ο τρίτος άξονας είναι η διασύνδεση των υπηρεσιών υγείας με τις οργανωμένες υπηρεσίες τουρισμού37, δηλαδή η ανάπτυξη του ”medical tour operator”38.
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Ο τέταρτος άξονας είναι η προώθηση της ψηφιακής υγείας και της διασυνοριακής περίθαλψης39. Το e-health στοχεύει στην δημιουργία ψηφιακού χάρτη υγείας40, ψηφιακού
ιατρικού φάκελου, προώθηση της τηλεϊατρικής41, διακρατική ηλεκτρονική συνταγογράφηση, ψηφιοποίηση θεραπευτικών πρωτοκόλλων και το ψηφιακό μητρώο παρόχων ιατρικού τουρισμού42.

Ενότητα 2: Η συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα ως μοχλός ανάπτυξης του
ιατρικού τουρισμού
Η συνεργασία43 δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να δώσει ώθηση στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Η συνεργασία μπορεί να κατευθυνθεί σε 4 άξονες. Επιπλέον,
το φιλόδοξο πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων44 και ο επενδυτικός νόμος45 στοχεύουν για
επενδύσεις στις δομές και υπηρεσίες υγείας. Είναι σημαντικό να δώσουμε ορισμένα παραδείγματα συνεργασίας ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.
Στην Ελλάδα υπάρχουν δημόσιες δομές που παραμένουν αναξιοποίητες46. Το νοσοκομείο Θήρας κόστισε στο Ελληνικό δημόσιο 13 εκατομμύρια ευρώ, αλλά δεν λειτουργεί λόγω αδυναμίας επάνδρωσης. Σύμφωνα με αξιόπιστη μελέτη47, η συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα μπορούσε να δημιουργήσει πάνω από 100 νέες
θέσεις εργασίας, έσοδα πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο και να καταστήσει το νοσοκομείο ένα πρότυπο κέντρο ιατρικού και ιαματικού τουρισμού, καθώς η
Σαντορίνη βρίσκεται 10 πιο δημοφιλή νησιά του πλανήτη, ενώ έχει και πλούσιες φυσικές πηγές.
Μια ακόμη αναξιοποίητη δομή είναι τα ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ48. Οι συγκεκριμένες δομές έχουν ως
σκοπό την αποκατάσταση και την αποθεραπεία ασθενών49. Χρηματοδοτήθηκαν από κοινοτικά κονδύλια και είναι άρτια εξοπλισμένα. Σύμφωνα με στοιχεία50 υφίστανται 31 δομές, διαθέτουν 477 κλίνες, απασχολούν 353 εργαζόμενους και κοστίζουν στο Ελληνικό
δημόσιο πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ ανά έτος, αλλά δεν λειτουργούν. Η συντριπτική
πλειοψηφία βρίσκεται στην περιφέρεια, κοντά στην θάλασσα, σε ήσυχο περιβάλλον. Η
παραχώρηση τους σε ιδιώτες επενδυτές, με παράλληλο διοικητικό και επιχειρηματικό εκσυγχρονισμό θα μπορούσε να προσελκύσει εκατοντάδες ασθενείς από το εξωτερικό, να
δημιουργήσει πάνω 2 χιλιάδες θέσεις εργασίας, να τονώσει τις τοπικές οικονομίες και να
απαλλάξει το δημόσιο από την χρηματοδότηση.
Επιπλέον, η συνεργασία ιδιωτικών φορέων51 με το δημόσιο θα αναβαθμίσει το επίπεδο των υπηρεσιών, θα μειώσει ραγδαία το κόστος των υπηρεσιών52 και θα κάνει τον
συμβατικό και τον ιατρικό τουρισμό πιο ασφαλή. Παραδείγματος χάριν, ο ιατρικός τουρισμός εν πολύς βασίζεται στα 2.000 Ελληνικά νησιά. Όμως η αεροδιακομηδη των
ασθενών από τα νησιά γίνεται με αναχρονιστικό τρόπο53. Υπάρχουν ιδιωτικοί φορείς
όπως το Βελέτζιο ίδρυμα Πάρου, που διαθέτουν ειδικά αεροσκάφη για μεταφορά
ασθενών με μικρό κόστος54.
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Οι ασφαλιστικές εταιρείες55, τα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, τα ξένα ασφαλιστικά ταμεία56,
οι κλινικές και οι ιατροί δύναται να παράγουν υψηλή προστιθέμενη αξία. Η εφαρμογή των
DRG’s57, η λειτουργία της Ε.Σ.Α.Ν58 και η αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής κάρτας ασφάλισης υγείας59, 60, θα έχει ως αποτέλεσμα να εξοικονομηθούν άμεσα δεκάδες εκατομμύρια
για το Ελληνικό δημόσιο61, θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, θα αυξήσουν την αποδοτικότητα και την ανταγωνιστικότητα των υπηρεσιών υγείας και θα πολλαπλασιάσουν
τις δυνατότητες για τον ιατρικό τουρισμό.
Η συνεργασία των ιδιωτικών μονάδων αιμοκάθαρσης62 που βρίσκονται κοντά σε ξενοδοχειακές μονάδες63 με τα Ελληνικά και ξένα ασφαλιστικά ταμεία και εταιρείες δύναται να προσελκύσει χιλιάδες τουρίστες64.
Ένας ιδιαίτερος τομέας είναι ο ιαματικός και θερμαλικός τουρισμός, που μπορεί
να αναπτυχθεί με την συνεργασία ιδιωτικού και δημόσιου τομέα65. Η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 800 θερμομεταλλικές πηγές66, ενώ ο Ε.Ο.Τ έχει πιστοποιήσει ως ιαματικές μόλις 87. Τα πρώτα βήματα είναι η αναγνώριση των ιαματικών κέντρων ως δομές της πρωτοβάθμιας υγείας67 και η θεσμική κατοχύρωση της συνεργασίας του
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα68. Το επόμενο στάδιο είναι η αξιοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και η ανάπτυξη των δομών. Ενώ η ζήτηση είναι υψηλή69, η προσφορά είναι περιορισμένη αλλά ταχέως αναπτυσσόμενη70, γεγονός που αναδεικνύει
την προοπτική του κλάδου.
Η πιο καινοτόμα συνέργεια μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων είναι η ανάπτυξη
των οικοσυστημάτων ηλεκτρονικής υγείας71. Οι καινοτόμες ψηφιακές εφαρμογές στην
υγεία δίνουν την δυνατότητα συνεργασίας δημόσιων φορέων72 με ιδιωτικούς και με την
βιομηχανία της υγείας. Η ανάπτυξη της εταιριών πληροφορικής και εφαρμογών στον υγειονομικό τομέα βελτιώνει τις ήδη υπάρχουσες δημόσιες υπηρεσίες73 και τις καθιστά πιο ανταγωνιστικές.
Ο ιδιωτικός τομέας από την άλλη, μπορεί να αξιοποιήσει κρατικά και κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το horizon 202074, το Ε.Τ.Π.Α75, το COSME76 και το νέο
Ε.Σ.Π.Α 2014-202077 καθώς προβλέπουν συγκεκριμένους τύπους δράσεων για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι η Ε.Ε χρηματοδοτεί με 449,4 εκατομμύρια ευρώ την περίοδο 2014-2020 δράσεις που μπορούν να ληφθούν από κοινού με τις υγειονομικές αρχές του κράτους, τις Μ.Κ.Ο και τις διεθνείς οργανώσεις για
την διασυνοριακή περίθαλψη και την άμβλυνση της ανισότητας της πρόσβασης στην
υγεία78.
Η οικονομική και διοικητική συμμετοχή του δημοσίου σε πρότυπα ιδιωτικά νοσοκομεία δύνανται να αυξήσει την ποιότητα των υπηρεσιών τους και την προσέλκυση ξένων
ασθενών. Το νοσοκομείο “Ερρίκος Νντυνάν” μπορεί να μετατραπεί σε κέντρο ιατρικού τουρισμού για ενδοκρινολογικές ασθένειες79. Επίσης, η πετυχημένη συμμετοχή του δημοσίου
στο “Ωνάσειο”80 και στο “Παπαγεωργίου”81 τα έχουν καταστήσει πρότυπα ιατρικά κέντρα
στα βαλκάνια με ισχυρές προοπτικές.
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Συμπέρασμα
Η παρούσα εργασία εξαγάγει τα εξής συμπεράσματα. Ο κλάδος της υγείας στην οικονομία είναι ‘ήδη μεγάλος και με αυξητική τάση. Μέσα στον κλάδο της υγείας υπάρχει
ένας τομέας που βρίσκεται διεθνώς σε συνεχή ανάπτυξη, και αυτός δεν είναι άλλος, από
τον ιατρικό τουρισμό. Ο ιατρικός τουρισμός είναι καθοριστικός παράγοντας της ανάπτυξης μιας οικονομίας σε πολλές χώρες παγκοσμίως. Η Ελληνική οικονομία, ενώ στηρίζεται στον τουρισμό, δεν έχει αναπτύξει τον ιατρικό τουρισμό. Στην Ελλάδα είναι δυνατή για πολλούς λόγους η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Το συγκρατητικό
πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι η αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών, δηλαδή η
σχέση τιμής και ποιότητας, σε συνάρτηση με τις κλιματολογικές συνθήκες και τον φυσικό πλούτο. Στην πρώτη ενότητα παρουσιάστηκαν τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, οι κλάδοι που πρέπει να αναπτυχθούν και οι πυλώνες που θα στηρίξουν το εν
λόγω εγχείρημα.
Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού θα προέλθει μέσω της συνεργασίας δημόσιου και
ιδιωτικού τομέα. Ο δημόσιος τομέας έχει διττό ρόλο. Αφενός την δημιουργία ρυθμιστικού πλαισίου της αγοράς, αφετέρου την αξιοποίηση των δημοσίων δομών. Η μείωση του
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων και η αδυναμία κρατικού δανεισμού στρέφει προς
τον ιδιωτικό τομέα την επιχειρηματική πρωτοβουλία. Στην δεύτερη ενότητα παρουσιάστηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το συμπέρασμα είναι
ότι υπάρχει προδοτική συνεργασίας, αμοιβαία επωφελής.
Η εργασία συμπερασματικά ανέδειξε ότι η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού και η συνεργασία του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα προσφέρει εκατοντάδες δεκάδες νέες θέσεις εργασίας και θα αυξήσει το παραγόμενο προϊόν. Είναι όμως δύσκολο να αναπτυχθεί
η ελληνική οικονομία μέσα από την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού χωρίς να βελτιωθούν οι δομές, όπως τα αεροδρόμια και τα λιμάνια, καθώς και μια σειρά επενδύσεων που
απαιτούνται σε δημόσιες δομές.
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Συντομογραφίες
D.R.G = Diagnosis Related Group
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W.E.F = World Economic Forum
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Α.Ε.Π = Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν
Α.Π.Ε = Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ε.Ε = Ευρωπαϊκή Ένωση
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Ε.Ο.Φ = Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκου
Ε.Π.Τ.Α = Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης
Ε.Σ.Α.Ν = Εταιρεία Συστημάτων Αμοιβών Νοσοκομείων
Ε.Σ.Δ.Υ = Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας
Ε.Σ.Π.Α = Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης
Ι.Γ.Μ.Ε= Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
Κ.E.N = Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια
Κ.Υ.Α = Κοινή Υπουργική Απόφαση
ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ = Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
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ΚΕ.ΦΙ.ΑΠ = Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
Μ.Ε.Θ = Μονάδα Εντατικής Θεραπείας
Μ.Κ.Ο = Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Π.Ι.Σ = Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος
Π.Ο.Σ = Πανελλήνιος Οδοντιατρικός Σύλλογος
Π.Ο.Υ = Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
Σ.Ε.Τ.Ε = Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων
Σ.Ε.Υ.Υ.Π = Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και πρόνοιας
Σ.Φ.Ε.Ε = Σύνδεσμος Φαρμακευτικών επιχειρήσεων Ελλάδος

Υποσημειώσεις
1. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (W.T.O) το 2020 οι διασυνοριακές μετακινήσεις θα ξεπεράσουν το 1,5 δις πολίτες, ενώ ο τουρισμός είναι από τους
πρώτους σε ανάπτυξη κλάδους της οικονομίας
2. Σύμφωνα με στοιχεία της Ε.Ε η κακή υγεία του πληθυσμού κοστίζει στο Α.Ε.Π 2,5 – 3,0%.
3. Η Ευρώπη στηρίζεται στο κοινωνικό κράτος, εξ αυτού οι δαπάνες για την υγεία βαρύνουν περισσότερο το δημόσιο. Αυτό είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη του κλάδου καθώς δείχνει σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί το στρατηγικό μοντέλο του
ιατρικού τουρισμού
4. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας η δαπάνη για την υγεία στην ευρωζώνη το 2012 ανήλθε στο 10,7% του Α.Ε.Π, ενώ το 8% του εργατικού δυναμικού απασχολείται στον κλάδο υγείας
5. Σύμφωνα με στοιχεία του Σ.Φ.Ε.Ε
6. Σύμφωνα με μελέτη του W.H.O εντός των επόμενων 50 ετών ο μέσος όρος των πολιτών άνω των 60 ετών θα αυξηθεί από το 1/5 που είναι σήμερα στο 1/3
7. Σύμφωνα με μελέτη του Ο.Ο.Σ.Α η αύξηση κατά 1 έτος του προσδόκιμου ζωής μπορεί να αυξήσει κατά 4% το Α.Ε.Π
8. Σύμφωνα με έκθεση της Deloitte ¨Investing in Health¨ η αύξηση της δαπάνης για την
υγεία, είναι 8% ανά έτος, δηλαδή πολύ μεγαλύτερη από την αύξηση του εισοδήματος, με αποτέλεσμα να μειώνεται δραματικά το διαθέσιμο εισόδημα
9. Η αύξηση του μέσου όρου ζωής πιέζει τους διαθέσιμους πόρους, καθώς αυξάνει τις
δαπάνες περίθαλψης
10. Υφαντόπουλος (2000)
11. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2014-2015, the 12 pillars
of competitiveness
12. Σύμφωνα με το ισοζύγιο της ΤτΕ ο προερχόμενος από το εξωτερικό τουρισμός το 2014
συνεισέφερε 13 δις ευρώ, δηλαδή 6,5% του Α.Ε.Π, χωρίς να υπολογίζονται σε αυτά
τα έσοδα από την κρουαζιέρα.
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13. Σφακιανάκης (2000)
14. Σύμφωνα με στοιχεία του Ε.Ο.Τ Η Ελλάδα διαθέτει την μεγαλύτερη ακτογραμμή στην
Ευρώπη και την 10η στον κόσμο, ενώ υπάρχουν 200 ιαματικές πηγές, εκ των οποίων
λειτουργούν οι 70.
15. Σύμφωνα με στοιχεία της Παγκόσμιας Τράπεζας Στην Ελλάδα ο μέσος όρος ιατρών
ανά 1000 άτομα είναι 6,3 ενώ στην Ε.Ε είναι κοντά στο 3.
16. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ στο επίπεδο των ιατρικών υπηρεσιών η Ελλάδα είναι 14η
στις 190 χώρες το 2012.
17. Σύμφωνα με την JCI, διεθνώς καταξιωμένη εταιρία στην αξιολόγηση των ιατρικών υπηρεσιών, μόνο μια δομή, ο όμιλος ¨Υγεία¨, ενώ στην Ιταλία είναι 24 και στην Τουρκία
είναι 51.
18. Η Εθνική στρατηγική για τον Ιατρικό τουρισμό της Κύπρου μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ως πρότυπο, λόγω των κοινών εθνικών, κοινωνικών, οικονομικών και γεω-κλιματικών συνθηκών.
19. Μελέτη του Ινστιτούτου Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, Η ανάπτυξη του Ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα, 2011
20. Mckinsey & Company, (2011)
21. Αρμόδιος φορέας για την χάραξη της στρατηγικής θα είναι το ¨Εθνικό Συμβούλιο Ιατρικού Τουρισμού¨, στα πρότυπα αντίστοιχων φορέων του εξωτερικού, όπου θα συνεργούν να Υπουργεία Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υγείας, το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο, Σ.Ε.Τ.Ε, Π.Ι.Σ, Π.Ο.Σ και ο Σύνδεσμος Ιδιωτικών Κλινικών Ελλάδος
22. Στην διεθνή βιβλιογραφία το ¨positioning¨ είναι καθοριστικής σημασίας για την χάραξη της στρατηγικής του ιατρικού τουρισμού
23. Σύμφωνα με τον M. Porter, καθηγητή στρατηγικής στο Harvard υπάρχουν 3 στρατηγικές. 1η Χαμηλού κόστους με γκάμα π.χ. Ουγγαρία, 2η εξειδίκευσης με γκάμα π.χ.
Ελβετία, 3η εστίασης σε ένα από τα δύο προηγούμενα π.χ. Ελλάδα.
24. Οι εξω-νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι η οφθαλμολογία, όπου η Ελλάδα διαθέτει ένα
σύγχρονο κέντρο, το Athens Eye Hospital, η αισθητική χειρουργική, καθώς το κόστος
είναι αρκετά μικρό σε σχέση με άλλες χώρες, η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, η αιμοκάθαρση και η εξωσωματική γονιμοποίηση και η εμφύτευση μαλλιών.
25. Οι ενδο-νοσοκομειακές υπηρεσίες είναι αυτές που απαιτούν την διαμονή του ασθενή
πάνω από 24 ώρες, όπως οι καρδιαγγειακές, καθώς το Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό
Κέντρο είναι άκρως ανταγωνιστικό, οι ορθοπεδικές και οι ογκολογικές.
26. Σκανδιναβικές και βόρειες χώρες, Σ. Αραβία, Ρωσία, Η.Π.Α, Καναδάς, Η.Β, Γερμανία
27. Η τιμή μπορεί να μειωθεί μέσω της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, επίσης το
κόστος των θεραπευτικών πράξεων στην Ελλάδα είναι σαφώς μικρότερο από τις περισσότερες χώρες του Βορρά. Στις Η.Π.Α η επέμβαση όγκου στον μηρό κοστίζει
423,000 δολάρια, ενώ στην Ελλάδα μόλις 25,000-30,000. Ο ιατρικός τουρισμός
βασίζεται στην μετακίνηση των εύπορων κοινωνιών σε χώρες λιγότερο πλούσιες για
να λάβουν ιατρικές υπηρεσίες, λόγω του μειωμένου κόστους.
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28. Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία
29. Geva (2014)
30. TUV Rheinland & Temos, JCI, Partners Harvard Medical International, Accreditation
Canada, QHA Trend Accreditation, CHKS, DNV Healthcare, ACHSI, ISO 9000, ISO
9001:2008, ISO14001, ISO16001, OHAS 18001, SA8000, ISO22000
31. Η απόδειξη της κλινικής αποτελεσματικότητας των ιατρικών επιλογών πρέπει να βασίζεται σε διεθνώς αναγνωρισμένες ιατρικές υπηρεσίες. Αυτό συνδέεται άμεσα και
με την κατοχύρωση του αισθήματος ασφάλειας που συνδέεται με την κάλυψη της αστικής ευθύνης των ιατρικών προϊόντων και υπηρεσιών.
32. Harvard Medical School, Johns Hopkins Hospitals, Sloan Keetering, Tokuda Hospital, κ.α
33. Ο όμιλος Johns Hopkins medicine αναπτύσσει συνεχώς το παγκόσμιο δίκτυο συνεργασιών για να εξυπηρετεί το τους πελάτες του όπου και αν βρίσκονται αναλόγως με
τις ανάγκες τους.
34. Κανονισμός 1408/71, Κανονισμός 883/2004, Κοινοτική οδηγία 24/2011,
35. Σεβασμός και τήρηση των διεθνών κανόνων δεοντολογίας και ηθικής, κεφαλαιώδης νόμος για τον Ιατρικό τουρισμό είναι οι 4276/2014 ΦΕΚ Α 155, 4179/2013 ΦΕΚ Α 175
36. Θεσμικοί φορείς όπως GHTC, AMTRAC, MTA κ.α.
37. Οι ιστοσελίδες http://www.medicaltourism-greece.com, http://www.healthpages.gr,
http://www.greecemedicaltourismportal.com/,www.cretanhealth.com,
http://www.medicaltourismgreece.com.gr/ είναι η πιο οργανωμένες προσπάθειες
προσέλκυσης πελάτων από το εξωτερικό και παρουσίασης των υπηρεσιών υγείας
38. Καθοριστικής σημασίας σε αυτό είναι η συμμετοχή του Η.Τ.Τ.Α (Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων) που έχει ολοκληρωμένες προτάσεις
39. Με τον νόμο 4213/2013 η Ελλάδα εναρμονίζεται με την Κοινοτική Οδηγία για τα
δικαιώματα των ανθρώπων στην Διασυνοριακή περίθαλψη και προβλέπεται η συγκρότηση των δύο οργάνων διακυβέρνησης της Ηλεκτρονικής Υγείας, δηλαδή το
Εθνικό Συμβούλιο και το Εθνικό δίκτυο
40. Υπάρχει Τμήμα ψηφιακού χάρτη υγείας, ξενόγλωσσου, που έχει ανατεθεί στην
Ε.Σ.Δ.Υ και το ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ αλλά δεν λειτουργεί
41. Η Vodafone σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας υλοποιεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα
τηλεϊατρικής, ενώ από το πρόγραμμα ωφελούνται 500.000 άνθρωποι ετησίως.
42. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 3077/2014 ΦΕΚ Β το Μητρώο Παρόχων Ιατρικού Τουρισμού
πιστοποιεί τους φορείς και τηρείται στον Ε.Ο.Τ
43. Η ραχοκοκαλιά της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι ο Ν. 3389/2005,
πού θέσπισε τα Σ.Δ.Ι.Τ
44. http://www.investingreece.gov.gr/
45. Fast Track (N.3894/2010) & (N.4146/2013)
46. Η Ανώνυμη Εταιρεία Μονάδων Υγείας Α.Ε (ΑΕΜΥ) και οι Κτηριακές Υποδομές Α.Ε
διαθέτουν χαρτοφυλάκιο με δομές που μπορούν να αξιοποιηθούν.
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47. Μελέτη που παραδόθηκε στο Υπουργείο Υγείας και βρίσκεται στην διάθεση μου.
48. Κέντρα Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης δημιουργήθηκαν με τον νόμο 4025/2011.
49. Σύμφωνα μελέτη της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης ο συγκεκριμένος κλάδος υπολείπεται ενώ έχει τεράστια προοπτική. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Κλινική Κακώσεων του νωτιαίου μυελού στη Πάτρα που κόστισε 3 εκατομμύρια ευρώ και δεν λειτουργεί.
50. Τα στοιχεία είναι πρωτογενή, προέρχονται από το Υπουργείο Υγείας και βρίσκονται
στην διάθεση μου
51. Ιδρύματα, Μ.Κ.Ο, Ασφαλιστικές εταιρείες
52. Το Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 προβλέπει την συνεργασία δημόσιων νοσοκομείων με ιδιώτες για την παραγωγή ενέργειας (Α.Π.Ε), βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
βελτίωση της περιβαλλοντικής προστασίας
53. Βάρκες, καΐκια, λιμενικά σκάση, πλοία κ.α.
54. Το κόστος μεταφοράς ενός ασθενούς με καΐκι από την Μύκονο στην Σύρο κοστίζει
πάνω από 5.000 ευρώ σύμφωνα με στοιχεία του ΕΚΑΒ, ενώ με το ειδικά διαμορφωμένο αεροπλάνο του ιδρύματος θα κόστιζε μόλις 1.500 ευρώ. Η γραφειοκρατία
εμποδίζει την υπογραφή σύμβασης.
55. Youngman (2007)
56. NHS, Securite Sociale, Krankenkassen, κ.α.
57. Σύστημα προοπτικής χρηματοδότησης και αποζημίωσης
58. Η Εταιρεία Συστημάτων Αμοιβών Νοσοκομείων συστάθηκε το 2014 με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της χρηματοδότησης των δημοσίων και ιδιωτικών ιατρικών δομών. Στην
ΕΣΑΝ συμμετέχει ο δημόσιος αλλά και ο ιδιωτικός τομέας, αναλόγως του μεγέθους.
59. Στην Ελλάδα σύμφωνα με αξιόπιστα στοιχεία του Υπουργείου Υγείας, ενώ περιθάλπονται χιλιάδες τουρίστες το καλοκαίρι στα δημόσια νοσοκομεία, εντούτοις το Ελληνικό Δημόσιο δεν μπορεί να αντλήσει τα έσοδα, λόγω απουσίας μηχανογραφικού
συστήματος. Σημειώνεται ότι στην Ε.Ε 200 εκατομμύρια πολίτες έχουν την κάρτα.
60. Η εν λόγω κάρτα καλύπτει μόνο μη προγραμματισμένες ιατρικές υπηρεσίες και βρίσκεται σε στάδιο επέκτασης των υπηρεσιών που παρέχει.
61. Πρωτογενή στοιχεία για το 2014 δείχνουν ότι στο Ωνάσειο γίνονται 30 επεμβάσεις
ανά ιατρό, ενώ στο Αγία Σοφία που πραγματοποιεί αντίστοιχες επεμβάσεις ο αριθμός είναι μόλις 10.
62. Σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας λειτουργούν πάνω από
75 ιδιωτικά κέντρα αιμοκάθαρσης που εδρεύουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις.
63. Με τον νόμο 3527/2007 επετράπη η λειτουργία μονάδων αιμοκάθαρσης στα νησιά με
τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή, ενώ συνεχίζεται η ρύθμιση εκκρεμών νομικών ζητημάτων.
64. Πάνω από 250 χιλιάδες νεφροπαθείς ζουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
65. Ένας δημόσιος φορέας αξιοποίησης των πηγών είναι ο Σύνδεσμός Δήμων Ιαματικών
Πηγών Ελλάδος (Σ.Δ.Ι.Π.Ε) που επιβλέπει 63 πηγές, επίσης ο Ε.Ο.Τ λειτουργεί υπό
την εποπτεία 13 πηγές.
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66. Σύμφωνα με στοιχεία του Ι.Γ.Μ.Ε οι θερμομεταλλικές πηγές είναι 822, εκ των
οποίων οι 752 είναι αξιοποιήσιμες. Σήμερα χρησιμοποιούνται 342 (42%) για διάφορες δραστηριότητες (γεωθερμία, πόση ύδατος, λουτροθεραπεία κ.α.)
67. Ο νόμος 4272/2014 αναγνωρίζει τα κέντρα θερμαλισμού, Θαλασσοθεραπείας και
ιαματικού τουρισμού ως πρωτοβάθμια κέντρα υγείας. Έτσι, είναι δυνατή η κάλυψη
από τα ασφαλιστικά ταμεία, αφού πλέον οι ανωτέρω θεραπείες λογίζονται ως ¨ιατρικές¨.
68. Ο νόμος 4179/2013 κατοχυρώνει την δυνατότητα του δημοσίου να παραχωρεί σε
ιδιώτες επιχειρηματίες ή ιδιωτικές και δημόσιες κοινοπραξίες, την χρήση και την εκμετάλλευση ιαματικών πηγών, υπό αυστηρό έλεγχο και υποχρεώσεις
69. 20.000.000 Ευρωπαίοι ετησίως επισκέφτηκαν ένα health spa σύμφωνα με το European Spa Association, ενώ η Ελλάδα δεν είναι μέλος στην E.SP.A.
70. Σύμφωνα με το European Spa Association τα θέρετρα υγείας spa αυξάνονται 20%
ετησίως, από το 2000-2008 σε επίπεδο Ε.Ε, ενώ μελέτη του οικονομολόγου Χρήστου
Πετρέα δείχνει την ταχεία ανάπτυξη ξενοδοχειακών δομών που επικεντρώνονται στην
¨ιατρική θεραπεία¨ και την ¨ευεξία¨.
71. Το “οικοσύστημα Ηλεκτρονικής Υγείας” είναι μια σειρά από ημερίδες υπό την εποπτεία
του Υπουργείου Υγείας.
72. Μεγάλο βάρος έχει ανατεθεί στην Ψηφιακή Σύγκλιση και την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε χωρίς να έχουν κατορθώσει αυξήσουν την απορροφητικότητα του
Ε.Σ.Π.Α 2007-2013, αφού σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας βρίσκεται στην χαμηλότερη θέση μόλις 55% απορροφητικότητα.
73. Στην Ελλάδα λειτουργούν ψηφιακές πλατφόρμες για ραντεβού σε δημόσια νοσοκομεία και ιατρούς με αποτέλεσμα να εξοικονομείται χρόνος, χρήμα αλλά και να αξιολογείται η αποδοτικότητα των ιατρών.
74. Το Horizon 2020 είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που χρηματοδοτεί την έρευνα και την
καινοτομία σε τομείς που περιλαμβάνουν την υγεία, με εξειδίκευση την υγιή γήρανση.
75. Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης επιδιώκει τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του συστήματος υγείας μέσω της προώθησης της πληροφορικής τεχνολογίας
και των e-υπηρεσιών υγείας ( e-health).
76. Το COSME είναι Ευρωπαϊκό πρόγραμμα που στοχεύει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στις 11-14 Μαρτίου 2015 πραγματοποιήθηκε διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα που ανέλυσε την δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων ιατρικού τουρισμού από το παρόν πακέτο ύψους 2,3δις ευρώ.
77. Το νέο Ε.Σ.Π.Α 2014-2020 προβλέπει την χρηματοδότηση Μ.Κ.Ο και των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, καθώς επίσης κατατάσσει τον τουρισμό υγείας στις ευκαιρίες ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία.
78. Το πρόγραμμα ονομάζεται «Τρίτο πρόγραμμα για την υγεία 2014-2020 – Πρωτοβουλίες χρηματοδότησης για την υγεία»
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79. Το Διεθνές Συνέδριο Ενδοκρινικής Χειρουργικής που πραγματοποιήθηκε στην Ελλάδα
τον Σεπτέμβρη του 2014, ένα από τα συμπεράσματα ήταν ότι λόγω της διεθνώς αναγνωρισμένης παρουσίας Ελλήνων ενδοκρινολόγων, του κόστους πού είναι το 1/10
σε σχέση με τις Η.Π.Α, του ότι ο ασθενής θεραπεύεται σε μια εβδομάδα χωρίς την
χρήση Μ.Ε.Θ, είναι δυνατόν να μετατραπεί το Ερρίκος Ντυνάν σε πρότυπο κέντρο
ιατρικού τουρισμού.
80. Το Ωνάσειο Κ.Χ.Κ είναι πρότυπο κέντρο καρδιοχειρουργικών εμβάσεων με φήμη στις
παιδo-καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις. Αυτή την περίοδο εφαρμόζεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης σε συνεργασία με το υπουργείο και τη deloitte για να καταστεί βιώσιμο.
81. Το νοσοκομείο Παπαγεωργίου είναι πρώτο σε κερδοφορία νοσοκομείο.
82. Η βιβλιογραφία αφορά το θεωρητικό πλαίσιο, καθώς το σύνολο των βιβλίων παρουσιάζει τον ιατρικό τουρισμό από μια γενική και αποστασιοποιημένη μορφή. Αρκετό υλικό που υπάρχει στην βιβλιοθήκες του υπουργείου υγείας και τουρισμού δεν
είναι δυνατόν να αναφερθεί διότι δεν είναι βιβλία με την επίσημη μορφή, αλλά συλλογές ερευνών και μελετών σε μια πιο ερασιτεχνική – μη επιστημονική έκδοση.
83. Από τον κατάλογο των ιστοσελίδων που αναφέρονται χρησιμοποιήθηκαν στατιστικά
στοιχεία και ακριβής πληροφορίες (αριθμητικά δεδομένα). Υπάρχουν ιστοσελίδες που
δεν αναφέρονται διότι ο αριθμός των ιστοσελίδων και των ψηφιακών εντύπων που
με βοήθησαν να συγγράψω την παρούσα εργασία είναι πολύ μεγάλος.
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3o βραβείο
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΑ
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

Ο ιατρικός τουρισμός
ως εργαλείο ανάπτυξης της Ελλάδας

«Innovation distinguishes
between a leader and a follower»
Bill Gates
Αντί προλόγου
Σε παγκόσμια κλίμακα διατυπώνονται προβλέψεις για 717 εκ. τουρίστες το 2020 που
συνεπάγεται σχεδόν διπλασιασμό των επισκεπτών σε διάστημα μόλις 2 δεκαετιών, ήτοι
μεταξύ του 2000 και του 2020. Ο ανταγωνισμός από τις γειτονικές χώρες είναι μεγάλος και η Ελλάδα του 2015 πρέπει να κάνει γρήγορες και αποφασιστικές κινήσεις για την
ανάπτυξη της.
Η εργασία αυτή έχει ως στόχο την ανάδειξη του ιατρικού τουρισμού ως εργαλείο ανάπτυξης της χώρας και την πρόταση σχεδίων δράσης για την επίτευξη του στόχου.

Τουρισμός
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού ορίζει ως τουρισμό το σύνολο των δραστηριοτήτων των ανθρώπων που ταξιδεύουν και διαμένουν σε προορισμούς και περιοχές άλλες
εκτός από αυτές που αποτελούν το συνηθισμένο περιβάλλον τους για χρονικό διάστημα
που δεν ξεπερνά τον έναν χρόνο (χωρίς διακοπές), με σκοπό την αναψυχή ή την ικανοποίηση των επαγγελματικών αναγκών τους.
Στην Ελλάδα, o τουρισμός αποτελεί το 18% του ΑΕΠ της χώρας, απασχολεί πάνω από
600.000 άτομα, αποφέροντας με αυτό τον τρόπο μεγάλα έσοδα κάθε χρόνο από το σύνολο της τουριστικής κίνησης που σημειώνεται. Την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των
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τουριστών αυξάνεται σταθερά. Από τα στοιχεία της Έρευνας Συνόρων που διενεργεί η Τράπεζα της Ελλάδος προκύπτει ότι κατά την περίοδο Ιανουαρίου - Απριλίου 2013, οι αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό αυξήθηκαν κατά 21,1%, σε σύγκριση με αυτές της περιόδου Ιανουαρίου - Απριλίου 2012, ξεπερνώντας το 1,9 εκατ. Σύμφωνα με το Σύνδεσμο
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, τα έσοδα από τον τουρισμό για το 2013 ανήλθαν
στα 12,2 δισ. Ευρώ.
Με το πέρασμα των χρόνων, ο τουρισμός εξελίχθηκε και δημιουργήθηκαν οι εναλλακτικές μορφές του, οι οποίες μεταξύ άλλων είναι: ο θρησκευτικός τουρισμός, ο ιαματικός τουρισμός, ο ιατρικός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός και τα εκπαιδευτικά ταξίδια.

Ιατρικός τουρισμός
Ο ιατρικός τουρισμός ορίζεται ως «το σύνολο των σχέσεων και φαινομένων τα οποία
απορρέουν από την αλλαγή του τόπου κατοικίας των ανθρώπων ώστε να ενισχύσουν, σταθεροποιήσουν και ως επί το πλείστον αποκαταστήσουν τη φυσική, πνευματική και ψυχική
ευρωστία τους μέσα από τη χρήση - κατανάλωση υπηρεσιών υγείας, οι οποίες παρέχονται σε χώρους διαφορετικούς από τον κύριο ή μόνιμο τόπο διαμονής ή εργασίας τους».
Ενώ ο τουρισμός ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής, αναπτύσσεται είτε το
χειμώνα, είτε το καλοκαίρι, ο ιατρικός τουρισμός δεν έχει εποχή, και δεν επηρεάζεται από
τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή.
Ο όρος «ιατρικός τουρισμός» δηλώνει δύο κατηγορίες υπηρεσιών. Η πρώτη κατηγορία, η διαχείριση ιατρικών αναγκών, απευθύνεται σε επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται σε
ξένη χώρα για διακοπές, ή για επαγγελματικό ταξίδι, ή για προσωρινή μετακίνηση. Περιλαμβάνει επείγοντα περιστατικά υγείας (π.χ. καρδιακό επεισόδιο) ή τακτικές υγειονομικές
ανάγκες για χρόνια νοσήματα (π.χ. αιμοκάθαρση νεφροπαθών). Η δεύτερη κατηγορία, ο
ιατρικός τουρισμός επιλογής, (elective medical tourism) αφορά ασθενείς που επιλέγουν να
ταξιδέψουν για να λάβουν συγκεκριμένη ιατρική υπηρεσία, παρακινούμενοι από παράγοντες όπως, το κόστος της υπηρεσίας, την ποιότητα της υπηρεσίας και συνολικά της υγειονομικής περίθαλψης, το χρόνο αναμονής στη χώρα προέλευσής του για την παροχή παρόμοιας υπηρεσίας και φυσικά να συνδυάσει ιατρική φροντίδα με ψυχαγωγία.
Για την πρώτη κατηγορία υπηρεσιών, τη διαχείριση ιατρικών αναγκών των τουριστών,
οι σημαντικότερες ομάδες ασθενών με χρόνιες παθήσεις είναι οι νεφροπαθείς, οι καρκινοπαθείς, οι καρδιοπαθείς, άτομα με αιματολογικά νοσήματα, και άτομα τρίτης ηλικίας
που χρήζουν συστηματικής ιατρικής και φαρμακευτικής παρακολούθησης.
Για τον ιατρικό τουρισμό επιλογής, οι πιο διαδεδομένες υπηρεσίες είναι η πλαστική ή
αισθητική χειρουργική, η οδοντιατρική, η οφθαλμολογία, η τεχνητή γονιμοποίηση, η
καρδιολογία – καρδιοχειρουργική, η ορθοπεδική θεραπεία και αποκατάσταση, η θεραπεία
καρκίνου και οι μεταμοσχεύσεις οργάνων.
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Ο ιατρικός τουρισμός, εν ολίγοις, όπως γίνεται αντιληπτό από τα παραπάνω, αλλά και
όπως ορίζεται από τους ειδικευμένους διεθνείς φορείς, δεν περιλαμβάνει υπηρεσίες
όπως spa, ιαματικά λουτρά, κέντρα αδυνατίσματος, οι οποίες εντάσσονται στον ευρύτερο
όρο τουρισμός υγείας (health tourism, wellness).
Τα πλεονεκτήματα που απολαμβάνουν οι «χρήστες» του ιατρικού τουρισμού, είτε για
σοβαρά προβλήματα υγείας, είτε για αισθητικές επεμβάσεις είναι μεταξύ άλλων: το χαμηλό κόστος (σε επεμβάσεις μεταμόσχευσης π.χ. νεφρών, επέμβαση ματιών κ.ά.), η γρήγορη θεραπεία (δεν υπάρχουν λίστες αναμονής), η ποιότητα παροχής ιατρικών υπηρεσιών,
η επιλογή μεταξύ εξειδικευμένων ιατρών και η ποιότητα παροχής γενικών υπηρεσιών (διαμονής, διατροφής). Φυσικά υπάρχουν και μειονεκτήματα όπως η μη ασφαλιστική κάλυψη
όλων των δαπανών.

Ιατρικός Τουρισμός και Ελλάδα
Ο ιατρικός τουρισμός δεν είναι κάτι άγνωστο στη μακρινή πορεία της Ελλάδας στην ιστορία. Το πρώτος είδος ιατρικού τουρισμού εμφανίστηκε κατά την περίοδο 4ου και 5ου π.Χ.
αιώνα. Τα Ασκληπιεία ήταν κέντρα λατρείας του Ασκληπιού, γιου του Απόλλωνα, όπου διάφοροι πιστοί του προσέρχονταν από διάφορα σημεία του ελλαδικού χώρου και όχι μόνο,
με σκοπό την ψυχική τους ενδυνάμωση, την τόνωση, την πίστη τους για τις θεραπευτικές
ικανότητες αγωγής και υγιεινής ζωής. Τα ιερά αυτά βρίσκονταν συνήθως μέσα σε άλση, έξω
από την πόλη, ώστε να υπάρχει υγιεινή ατμόσφαιρα μακριά από τους θορύβους.
Σήμερα, ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα σύνθετο σύνολο από υπηρεσίες. Στο σύνολο
αυτό μετέχουν πάροχοι υγείας, (δηλαδή νοσοκομεία, κλινικές, κέντρα αποκατάστασης, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό), πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας και μεταφοράς (ξενοδοχεία, αεροπορικές εταιρίες), ασφαλιστικοί οργανισμοί υγείας (φορείς κοινωνικής
ασφάλισης και ιδιωτικές εταιρίες) και οργανισμοί πιστοποίησης υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Η τελική επιλογή της χώρας προορισμού (Ελλάδα) από έναν τουρίστα – ασθενή
επηρεάζεται από ποικίλους λόγους.

S.W.O.T. analysis
Κατά την εφαρμογή της ανάλυσης επιχειρείται να απαντηθούν με όσο το δυνατόν πιο ποσοτικοποιημένο τρόπο ερωτήματα για τη χώρα όπως:
Δυνάμεις (Strengths): ποια είναι τα πλεονεκτήματα, ποιο το ανταγωνιστικό προϊόν, ποιοι
οι διαθέσιμοι πόροι με το λιγότερο κόστος.
Αδυναμίες (Weaknesses): πως μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί και τι πρέπει να αποφευχθεί.
Ευκαιρίες (Opportunities): ποιες ευκαιρίες υπάρχουν τη δεδομένη στιγμή και ποιες οι
τάσεις στην αγορά.
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Απειλές (Threats): ποια είναι τα εμπόδια, τι κάνουν τα αντίστοιχα κράτη στο χώρο
υγείας, οι αδυναμίες αποτελούν απειλή, και άλλα.
Ακολουθούν τα κυριότερα δυνατά σημεία της χώρας που έχουν ως στόχο την ανάδειξη
της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας σε σχέση με τους κύριους ανταγωνιστές της.
A. Υποδομές ξενοδοχειακού κλάδου
Ο αριθμός των ξενοδοχειακών μονάδων είναι αρκετά μεγάλος, με ευρεία γκάμα κατηγοριών καθώς σήμερα λειτουργούν πάνω από 9.000 ξενοδοχεία. Τα τελευταία χρόνια οι ξενοδοχειακές μονάδες επωφελούμενες τα διάφορα επιχειρηματικά προγράμματα κατάφεραν να κατασκευάσουν μονάδες υψηλού κύρους οι οποίες ανταγωνίζονται αυτές του
εξωτερικού.
Η εξέλιξη των τιμών στις επιμέρους κατηγορίες ξενοδοχείων φανερώνει σαφή τάση
στην ενίσχυση της θέσης των μεγάλων πολυτελών μονάδων που μπορούν να προσελκύσουν με αξιώσεις αλλοδαπούς πελάτες. Οι τιμές στα ξενοδοχεία 5 και 4 αστέρων αυξήθηκαν τον Αύγουστο του 2014 σε αντίθεση με εκείνες των ξενοδοχείων 2 και 3 αστέρων.
Οι απαιτήσεις αναφορικά με τις υποδομές των ξενοδοχειακών υποδομών είναι επίσης
υψηλές. Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας σύνθεσης των ξενοδοχειακών υποδομών της
χώρας, κυρίως από το 2005 και μετά, οφείλεται στην ευεργετική επίδραση μέσω του αναπτυξιακού νόμου 3299/2004, ο οποίος ενίσχυσε τη δημιουργία νέων μονάδων υψηλών
κατηγοριών. Το 1990 μόλις το 4,8% των δωματίων στα ελληνικά ξενοδοχεία ανήκαν στην
κατηγορία των 5 αστέρων, ενώ το 2012 το 14,7%.
Παρατηρείται λοιπόν βελτίωση της ποιότητας διαμονής του ασθενούς σε σύγχρονες
εγκαταστάσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες του κατά τη διάρκεια της προνοσοκομειακής
και της μετανοσοκομειακής φροντίδας, της αποκατάστασης και της παρακολούθησης του
μετά την επέμβαση.
Β. Υποδομές ιατρικού κλάδου
Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση οδήγησε σε στασιμότητα στις επενδύσεις στον
Ελλαδικό χώρο. Παρόλα αυτά, η χώρα είχε ήδη καταφέρει να κατασκευάσει άρτια εξοπλισμένα νοσοκομεία σε όλο το δίκτυο της. Οι συμπράξεις ιδιωτικού και δημοσίου τομέα
ενίσχυσαν την ανάπτυξη της αγοράς και σε πολλές περιπτώσεις ολοκλήρωσαν έργα
(όπως για παράδειγμα η κατασκευή πτέρυγας στον Ευαγγελισμό, η οποία ολοκληρώθηκε
από την εθνική τράπεζα της Ελλάδος το 2014).
Οι νοσηλευτικές υποδομές στην Ελλάδα για τουρισμό υγείας χωρίζονται στο δημόσιο
και ιδιωτικό τομέα. Ο Δημόσιος Τομέας καλύπτει το 65% του συνόλου των νοσοκομειακών κλινών ενώ οι ιδιωτικές κλινικές είναι συνήθως μικρές ή μεσαίες νοσηλευτικές μονάδες με περιορισμένο αριθμό κλινών.
Επιπλέον, από πλευράς υγειονομικής κάλυψης, η Ελλάδα φημίζεται για τους άριστους
γιατρούς της και τους επαγγελματίες υγείας, που σπουδάζουν και εξειδικεύονται σε μερικά
από τα καλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού. Η χώρα διαθέτει σε παγκόσμιο επίπεδο ένα
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από τα μεγαλύτερα ποσοστά γιατρών κατ' αναλογία 1000 κατοίκων. Το γεγονός αυτό αποτελεί στρατηγικό πλεονέκτημα καθώς οι ασθενείς ανακαλύπτουν τα οφέλη της ιατρικής
φροντίδας σε χώρους όπου η εξειδίκευση συνδυάζεται με την εξοικονόμηση εξόδων και ένα
ελκυστικό περιβάλλον ανάρρωσης. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κατέτασσε μέχρι πρότινος το σύστημα υγείας της Ελλάδας στη 14η θέση μεταξύ 191 χωρών παγκοσμίως.
Επίσης, γίνονται συνεχώς προσπάθειες διαπίστευσης της ποιότητας στις υπηρεσίες
υγείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Joint Commission International (JCI), έναν από τους
διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης, από πολλά μεγάλα ιδιωτικά νοσηλευτήρια.
Τέλος, τα τελευταία χρόνια, έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε δραστηριότητες Έρευνας
& Ανάπτυξης (Ε&Α) στον ιατρικό κλάδο. Η συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, και ο συνδυασμός έρευνας και παραγωγής, έχει
αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια, δίνοντας ώθηση σε καινοτομικές προόδους.
Υποδομές υγείας και συγκριτικό πλεονέκτημα
Υπάρχουν κατηγορίες ιατρικών υπηρεσιών όπου υπάρχει ελληνικό συγκριτικό πλεονέκτημα.
Εκεί θα μπορούσε να υπάρξει στο μέλλον εξειδίκευση και περαιτέρω ανάπτυξη.
1. Χρόνια Αιμοκάθαρση
Η χρόνια αιμοκάθαρση είναι μέθοδος υποκατάστασης της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με Χρόνια Νεφρική Νόσος (ΧΝΝ). Επιστημονικές μελέτες δείχνουν ότι τα ποσοστά
της ΧΝΝ όλο και αυξάνονται και υπολογίζεται ότι περίπου το 10% του πληθυσμού πάσχει από τη νόσο. Συμπερασματικά, οι ανάγκες για μονάδες αιμοκάθαρσης θα αυξηθούν
κατακόρυφα στο μέλλον και αυτό θα δημιουργήσει ένα καινούργιο τμήμα αγοράς. Ήδη
έχουν γίνει θετικά βήματα με το Ν. 3527/2007 ο οποίος επέτρεψε τη λειτουργία μονάδων αιμοκάθαρσης στα νησιά με τακτική ακτοπλοϊκή γραμμή.
Οι ασθενείς του ΕΟΠΠΥ απολαμβάνουν δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη είτε σε δημόσιο νοσοκομείο είτε σε συμβεβλημένη κλινική και τους καλοκαιρινούς μήνες δικαιούνται οδοιπορικά έξοδα.
Στον ιδιωτικό τομέα έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες για την προσέλκυση ιατρικών
επισκεπτών. Τα ιδιωτικά κέντρα καλύπτουν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη καθώς και κάποιες τουριστικές περιοχές όπως την Κρήτη, τη Ρόδο και την Πελοπόννησο. Υπάρχουν μάλιστα περιπτώσεις νεφρολογικών κέντρων που παρέχουν υπηρεσίες όπως κρατήσεις εκδρομών, κρατήσεις ξενοδοχείων, ενοικιάσεις αυτοκινήτων και μεταφορές από και προς το
αεροδρόμιο/ λιμάνι.
2. Υποβοηθούμενη Γονιμοποίηση
Το 2005 γεννήθηκε για πρώτη φορά παγκοσμίως στην Ελλάδα, παιδί απαλλαγμένο από
τη μεσογειακή αναιμία μετά από βιοψία βλαστοκύστεων και στη πορεία των ετών ακολούθησαν πολλές ακόμα περιπτώσεις γεννήσεων υγιών παιδιών, απαλλαγμένων από
κληρονομικές νόσους.
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Το Ελληνικό νομικό πλαίσιο είναι αρκετά προοδευτικό όσον αφορά την υποβοηθούμενη
αναπαραγωγή, γεγονός που καθιστά την Ελλάδα ιδανικό προορισμό για παροχή υπηρεσιών
του ιατρικού τουρισμού. Η πρόσφατη ελληνική νομοθεσία επιτρέπει στα ζευγάρια την εξωσωματική γονιμοποίηση με χρήση ωαρίων δότριας ή χρήση σπέρματος δοτών, σε αντίθεση
με άλλες χώρες, όπου το νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι τόσο ευέλικτο. Η ανωνυμία της δότριας επιβάλλεται και προβλέπεται η χρηματική αποζημίωση για τις υπηρεσίες της, σε αντίθεση με την Ιταλία και τη Γερμανία όπου η δωρεά ωαρίων απαγορεύεται. Σύμφωνα με στατιστικά υπολογίζεται πως στην Ελλάδα πραγματοποιούνται περίπου 15.000 εξωσωματικές
το χρόνο και από αυτές εκτιμάται πως περίπου το 10% γίνεται με ξένα ωάρια.
Επιπλέον, ο νόμος επιτρέπει το διαφορετικό τόπο κατοικίας του ζευγαριού από την παρένθετη μητέρα. Τα παραπάνω σε συνδυασμό και με το χαμηλότερο κόστος των τουριστικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα την καθιστούν ιδιαίτερα ελκυστική για αρκετά ζευγάρια του εξωτερικού. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 49 εξειδικευμένα κέντρα
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, με υψηλά μάλιστα ποσοστά εγκυμοσύνης, μερικά από
τα οποία διαφημίζονται μέσω διαδικτύου.
3. Υπηρεσίες Αποκατάστασης
Με τον όρο υπηρεσίες αποκατάστασης, εννοούνται όλες εκείνες οι διαγνωστικές προσεγγίσεις και θεραπευτικές παρεμβάσεις που γίνονται από την ομάδα αποκατάστασης προς
τον πάσχοντα και την οικογένεια του. Οι υπηρεσίες ξεκινούν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και καταλήγουν στην εκτίμηση της ικανότητας του για εργασία, στον επαγγελματικό
προσανατολισμό του και την επαγγελματική του αποκατάσταση. Σκοπός της αποκατάστασης - αποθεραπείας, είναι η επανένταξη του ατόμου στην κοινωνία και η διασφάλιση
της ποιότητας ζωής του. Από το 1992 και μετά η Ελλάδα συμμορφώνεται με τις οδηγίες
της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με ένα κοινό νομοθετικό πλαίσιο Ν. 2072/1992, ΠΔ
395/1993, με σκοπό τη δημιουργία σύγχρονων και οργανωμένων μονάδων αποκατάστασης και αποθεραπείας.
Στις μέρες μας, το 10% του πληθυσμού χρήζει υπηρεσιών αποκατάστασης. Περίπου
30.000 άτομα ζουν μετά από αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 25.000 μετά από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, 7.000 είναι τετραπληγικοί/ παραπληγικοί ύστερα από κακώσεις
σπονδυλικής στήλης με βλάβες νωτιαίου μυελού και από τροχαία ατυχήματα.
Μέχρι πριν από 10 χρόνια οι παρούσες δημόσιες υποδομές δεν κάλυπταν τις ανάγκες για υπηρεσίες αποκατάστασης. Το πρόβλημα ήταν ακόμα μεγαλύτερο στην περιφέρεια.
Έτσι πολλοί ασθενείς στρέφονταν στο εξωτερικό γεγονός που κόστιζε σημαντικά τόσο στον
ίδιο τον ασθενή όσο και στο κράτος αφού μέρος της θεραπείας καλυπτόταν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Ο νόμος 3299/2004 έκανε δυνατή την ίδρυση και τη λειτουργία Ιδιωτικών Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας πανελλαδικά. Αξιοσημείωτο είναι ότι η
συντριπτική πλειοψηφία των κέντρων αναπτύχθηκε στη περιφέρεια όπου παρατηρούταν
απόλυτη έλλειψη κλινών αποκατάστασης. Οι νέες δομές που δημιουργούνται είναι πλήρως εξοπλισμένες με κατάλληλο εξοπλισμό και καταρτισμένο προσωπικό.
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Γ. Υποδομές της χώρας – Φυσικός πλούτος
Τα στρατηγικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας είναι γνωστά. Η χώρα έχει ηλιοφάνεια 8-9 μήνες το χρόνο σε αντίθεση με τις περισσότερες υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και γι αυτό
το λόγο η τουριστική σεζόν ουσιαστικά καλύπτει όλο το ημερολογιακό έτος (χειμερινός
και θερινός τουρισμός). Το μεσογειακό κλίμα της είναι ιδανικό για τουρισμό όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον διαθέτει 15.000 χιλιόμετρα παραλίας, 190.000 ακτές και
6.000 μικρά και μεγάλα νησιά με αποτέλεσμα όποιος την επισκεφτεί να έχει τη δυνατότητα να ανακαλύπτει συνεχώς καινούρια μέρη. Οι επιλογές είναι ποικίλες καθώς ο ελλαδικός χώρος χαρακτηρίζεται από την ποικιλομορφία του. Τα επιβλητικά βουνά και τα θεαματικά τοπία από ψηλά υπάρχουν σε κάθε περιοχή της Ελλάδας για τους λάτρεις του
βουνού και της ορειβασίας. Φυσικά σε όλα τα παραπάνω πρέπει να προστεθούν η πλούσια ιστορία και οι παραδόσεις του τόπου σε συνδυασμό με την παραδοσιακή φιλοξενία
του Έλληνα.
Από το 2004 και μετά λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα έγινε το επίκεντρο
της τουριστικής αγοράς με αλματώδη αύξηση τουριστών. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες έγιναν
η αφορμή για την ανάπτυξη των υποδομών. Ο αερολιμένας Αθηνών χαρακτηρίστηκε ως
ένα από τα καλύτερα αεροδρόμια και το 2014 κατέγραψε αύξηση στον αριθμό των πτήσεων. Η Ελλάδα έχει συνολικά 40 αεροδρόμια εκ των οποίων τα 15 είναι διεθνή και συνεχώς αναβαθμίζονται.
Το εθνικό οδικό σύστημα συνδέει όλη τη χώρα με ένα ενιαίο και άρτια σχεδιασμένο
δίκτυο. Η πρόσφατα ολοκληρωμένη Εγνατία Οδός αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα
έργα μεταφοράς στην Ευρωπαϊκή Ένωση την τελευταία δεκαετία. Η Ιόνια Οδός συμπληρώνει την αναβάθμιση του συστήματος. Η Αττική Οδός άλλαξε τον τρόπο μεταφοράς στην
ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και αποτελεί μια σημαντική οδική αρτηρία για την εφοδιαστική αλυσίδα που συνδέει το αεροδρόμιο με λιμάνια και σιδηροδρομικούς σταθμούς.
Το ανεπτυγμένο δίκτυο των ταχύπλοων πλοίων και μία νέα υπηρεσία υδροπλάνων ενώνει τα αναρίθμητα Ελληνικά νησιά. Το σχετικά νέο μετρό της Αθήνας, το πρώτο της χώρας, παρουσιάζει ιδιαίτερη επιτυχία και συνέβαλε σημαντικά στη βελτίωση των αστικών
μεταφορών.
Δ. Χαμηλό κόστος
Το κόστος ολοκληρωμένων θεραπειών στην Ελλάδα είναι σαφώς χαμηλότερο από άλλους
ιατρικούς προορισμούς. Στις περιπτώσεις ορθοπεδικών χειρουργικών επεμβάσεων είναι
εφτά με εννιά φορές μικρότερο από το αντίστοιχο κόστος στις Η.Π.Α και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα συγκριτικά κόστη είναι αντίστοιχου βεληνεκούς και σε άλλες επεμβάσεις όπως
φαίνεται από τον πίνακα 1. Το κύριο κόστος στην Ελλάδα αφορά τα εισαγόμενα εξειδικευμένα υλικά και όχι τις υπηρεσίες υγείας ή τα νοσήλια. Σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται εξειδικευμένα υλικά, το κόστος σοβαρών επεμβάσεων παραμένει εξαιρετικά χαμηλό στην Ελλάδα λόγω των πολύ χαμηλότερων ιατρικών αμοιβών και του κόστους
νοσηλείας σε σύγκριση με το αντίστοιχο του εξωτερικού.
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Συνεχίζοντας την ανάλυση S.W.O.T, τα αδύνατα σημεία είναι:
Χαμηλό ΑΕΠ
Ελλιπής διαφήμιση
Μείωση κονδυλίων για τον τομέα υγείας λόγο ύφεσης
Γραφειοκρατία
Ελλιπή στατιστικά στοιχεία
Μειωμένος έλεγχος μονάδων
Ανεπάρκεια στις υπηρεσίες ταξιδιωτικής ιατρικής
Προβλήματα με τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων
Εκκρεμής ασφαλιστική μεταρρύθμιση
Ελλιπής τεχνογνωσία έναντι των προηγμένων χωρών
Οι ευκαιρίες είναι:
Δημιουργία μονάδων στην περιφέρεια
Συνεργασία ταξιδιωτικών γραφείων με εξωτερικό
Επαγρύπνηση της τοπικής κοινωνίας για ενίσχυση του έργου
Σύμπραξη δημοσίου τομέα με ιδιωτικό (ΣΔΙΤ)
Πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του κλάδου και ο σχετικά μικρός ανταγωνισμός
Ραγδαία αύξηση ασθενειών που ενδείκνυνται για ιατρικό τουρισμό
Απαξίωση των κρατικών φορέων και ειδικότερα του Εθνικού Συστήματος Υγείας και
στροφή στις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας.

Οι απειλές είναι:
• Ενίσχυση των νέων ενταγμένων κρατών από την Ευρωπαϊκή Ένωση
• Αύξηση ανταγωνισμού από γείτονες χώρες όπως Τουρκία και Κύπρος με καλύτερη επικοινωνιακή πολιτική
• Οικονομική αστάθεια
• Ελλιπής οργάνωση
• «Φτωχό» marketing
• Άσχημη εικόνα της Ελλάδας λόγω των οικονομικών συνθηκών
• Αντίληψη ότι η Ελλάδα αποτελεί εποχικό προορισμό διακοπών

Κέρδος για την Ελλάδα
Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού θα επιφέρει μια σειρά από πολλαπλά οφέλη για
τη χώρα. Μια πρόσφατη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής για λογαριασμό του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδας, έδειξε
ότι με την εφαρμογή έξι πιλοτικών προγραμμάτων ένας ρεαλιστικός αλλά ταυτόχρονα
αισιόδοξος στόχος, για το μεσοπρόθεσμο ορίζοντα (3-4 χρόνια) θα ήταν 100.000 ασθε192
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νείς το χρόνο, που να δαπανούν κατά μέσο όρο 4.000 ευρώ το άτομο. Ίσως 3.000 σε
ιατρικά και 1.000 ευρώ σε ξενοδοχειακά και συναφή. Σύνολο 400 εκατομμύρια το
χρόνο.
Παράλληλα, υπάρχουν και πρόσθετα έσοδα από την ιατρική εξυπηρέτηση όσον θέλουν να έρθουν με κύριο στόχο τον τουρισμό (όχι τη θεραπεία), αλλά θα χρειαστούν ιατρική φροντίδα όσο βρίσκονται στη χώρα.
Επιπλέον, η τουριστική περίοδος θα επιμηκυνθεί και έτσι θα διασφαλιστούν οι θέσεις
εργασίας και θα δημιουργηθούν νέες. Η οικονομική ανάπτυξη μέσω της ιατρικής έρευνας
και της φαρμακευτικής βιομηχανίας θα ενισχυθεί. Ο τομέας της υγείας θα εκσυγχρονιστεί
μέσω των συνεργειών που επιτυγχάνονται και την ανταλλαγή της τεχνογνωσίας μεταξύ ιατρών και πανεπιστημίων. Ενώ τέλος, το μεγαλύτερο όφελος για τον ελληνικό τουρισμό
στο σύνολό του θα είναι η διάδοση από στόμα σε στόμα της ιατρικής και τουριστικής εμπειρίας των επισκεπτών οι οποίοι θα επιστρέψουν στην Ελλάδα λόγω της ικανοποίησης
τους από τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας.

Στρατηγική ανάπτυξης – Σχέδια δράσης
Προορισμοί ανταγωνιστές στην Ελλάδα, όπως η Τουρκία, έχουν δώσει έμφαση στην ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. Το τουρκικό υπουργείο Υγείας έχει εκτιμήσει ότι το σύνολο
των εσόδων από τον τουρισμό υγειονομικής περίθαλψης στη γειτονική χώρα θα μπορούσε
να αυξηθεί από 5 δισεκατομμύρια δολάρια σε 20 ανά έτος έως το 2023. Η Ελλάδα λοιπόν, στην παρούσα χρονική στιγμή όπου η παγκόσμια οικονομική κρίση πλήττει άμεσα και
τον τουρισμό, πρέπει να κινηθεί με ταχύτητα ώστε να προλάβει τις εξελίξεις.
Η στρατηγική που προτείνεται να ακολουθήσει είναι η «Ηγεσίας Κόστους» η οποία
εστιάζεται στην επίτευξη χαμηλού κόστους στην παραγωγή των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται για την προσέλκυση ασθενών και την ανάπτυξη του Ιατρικού Τουρισμού. Ειδικότερα προτείνονται οι παρακάτω δράσεις:
• Επίτευξη οικονομιών κλίμακας: δημιουργία και ανάπτυξη μεγάλων νοσοκομείων και ιατρικών κέντρων (επί τη βάσει των προτύπων του εξωτερικού).
• Διασφάλιση ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας: εκπαίδευση, επιμόρφωση και καθοδήγηση των εμπλεκόμενων φορέων. Διαπίστευση των ελληνικών νοσηλευτηρίων βάσει διεθνών προτύπων, υιοθέτηση και συστηματική εφαρμογή των κλινικών πρωτοκόλλων και οδηγιών.
• Νομοθετικές ρυθμίσεις για την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων στον τομέα του
Ιατρικού Τουρισμού.
• Ανάπτυξη ενιαίου και σαφούς νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις υπηρεσίες του ιατρικού τουρισμού: διαθεσιμότητα νοσηλευτικών μονάδων του Δημόσιου συστήματος
σε ασθενείς - τουρίστες.
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• Απόκτηση προστιθέμενης αξίας στις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας μέσω της εξασφάλισης συνεχούς παρακολούθησης των ασθενών και μετά τη θεραπεία. Αναγκαία
η σύναψη συμφωνιών με εξειδικευμένους ιατρούς και θεραπευτήρια του εξωτερικού
ώστε οι ασθενείς να λαμβάνουν τις ανάλογες υπηρεσίες μετά την επιστροφή στη χώρα
τους.
• Σύναψη συμφωνιών με μεσάζοντες (Medical Facilitators): προσφορά στον ταξιδιώτη πακέτων που να περιλαμβάνουν όλες τις υπηρεσίες που απαιτούνται για την παροχή της
θεραπείας (all-inclusive πακέτα για ασθενείς και συνοδούς).
• Σύναψη συμφωνιών με αεροπορικές και ταξιδιωτικές εταιρείες: μείωση του κόστους
των εισιτηρίων.
• Απλοποίηση και προσβασιμότητα σε διαδικασίες έκδοσης διαφόρων αδειών (π.χ.
Visa) κυρίως για τις χώρες που δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
• Διαχείριση μεγάλων νοσηλευτηρίων από διεθνείς οργανισμούς που εφαρμόζουν υψηλού επιπέδου προγράμματα διοίκησης υγείας.
• Αξιοποίηση Διαδικτύου. Προβολή των υπηρεσιών που προσφέρονται στα Ελληνικά νοσηλευτήρια σε ειδικές πλατφόρμες τουρισμού υγείας. Δυνατότητα ενημέρωσης των
ταξιδιωτών σε ειδικά σχεδιασμένες ιστοσελίδες για τα προσόντα και τις ειδικότητες
των Ελλήνων ιατρών. Υποστήριξη τμήματος ηλεκτρονικής ενημέρωσης για απορίες σχετικά με το ελληνικό ιατρικό προϊόν.
• Διαφήμιση με στόχο την αύξηση της αναγνωσιμότητας του Ελληνικού ιατρικού προϊόντος σε χώρες στόχους, περιοδικά εν πτήσει ("in-flight") και διαφημιστικά κυρίως στις
Ελληνικές αερογραμμές με προορισμό τις εν λόγω χώρες, συμμετοχή των υπευθύνων
φορέων σε εκθέσεις και συνέδρια με θέμα τον ιατρικό τουρισμό.

Επίλογος
Η κυβέρνηση πρέπει να εξετάσει την εξεύρεση τρόπων για να βοηθήσει το οικονομικό στήριγμα του τουρισμού και το σύστημα υγειονομικής περίθαλψης. Η «πίττα» του ιατρικού τουρισμού έχει ξεκινήσει να μοιράζεται και η χώρα με τη δεινή οικονομική κατάσταση που επικρατεί πρέπει να προβεί σε βέλτιστες προσπάθειες για όσο το δυνατό μεγαλύτερο μερίδιο.

Βιβλιογραφία
Ελληνική:
• Βαρβαρέσος, Σ. (2010), Τουρισμός: Έννοιες, μεγέθη, δομές. Η ελληνική πραγματικότητα, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.
• Βενετσανοπούλου, Μ. (2006), Η κρατική συμβολή στον τουρισμό εναλλακτικές μορφές τουρισμού. Ιστορική εξέλιξη – θεσμικό πλαίσιο, Εκδόσεις Interbooks, Αθήνα.
194

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 195

• Γρηγοροπούλου, Π. (2010), Ο ρόλος του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα: Θεσμικές διαστάσεις και Προοπτικές, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Διπλωματική εργασία
τμήματος: Κοινωνική Διοίκηση - Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας.
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, (2013), Ελληνικός Τουρισμός. Στρατηγική και Στόχοι, Αθήνα.
• Τσάρτας, Π. (2010), Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι, Εκδόσεις Εξάντας, Αθήνα.
• Τσόκα, Ι. (2008), Στρατηγική και ιατρικός τουρισμός, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Μεταπτυχιακή εργασία τμήματος: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.
• Τούντας, Ι. (2012), Μελέτη από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας, Ανάπτυξη
του Ιατρικού Τουρισμού στην Ελλάδα.
Ξενόγλωσση:
• Chanda, R. (2012), Trade in health services, Bulletin of the World Health Organization, Vol. 80 (2).
• Douglas, N. και Derrett, R. (2011). Special Interest Tourism. Wiley, Singapore.
Διαδικτυακές Πηγές:
• European Network for Accessible Tourism (ENAT), (2013), Προοπτικές του Τουρισμού
με Ιατρική Υποστήριξη, URL: http://www.accessibletourism.org
• http://www.kathimerini.gr/786609/article/oikonomia/ellhnikh-oikonomia/o-iatrikos-toyrismos-se-mia-10etia--mporei-na-apoferei-esoda-2-dis
• http://agrinioreport.com/%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%
CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1/
• Legat, P. (2015), Medical Tourism, URL: http://www.racgp.org.au/download/Documents/AFP/2015/January/February/focus-leggat.pdf
• Lunt N, Smith R, Exworthy M, et al. (2011), Medical tourism: treatments, markets and
health system implications: a scoping review. OECD, Directorate for Employment, labour and Social Affairs, URL: www.oecd.org/ els/health-systems/48723982.pdf
• Morgan, D. (2013), The growth of medical tourism, URL:http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/3342/The_growth_of_medical_tourism.html
• OECD, (2014), Health at a Glance 2014, URL:http://ec.europa.eu/health/reports/docs/health_glance_2014_en.pdf
• www.medicaltourism.com
• Κουσούμης, Σ. (2014), Σημαντικές προοπτικές για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, URL:http://www.kathimerini.gr/794629/article/oikonomia/epixeirhseis/shmantikes-prooptikes--gia-thn-anapty3h-toy-iatrikoy-toyrismoy
• Κουσούνης, Σ. (2014), Μεγάλη άνοδος τουριστικών αφίξεων και εσόδων,
URL:http://www.kathimerini.gr/773068/article/epikairothta/ellada/megalh-anodos-toyristikwn-afi3ewn-kai-esodwn
195

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 196

• Λύρας, Ι. (2010), Εναλλακτικές μορφές τουρισμού & ανάπτυξη - ο ιατρικός τουρισμός
και ως συμπλήρωμα του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος και ως υπεραξία της φήμης
της Ελλάδος στο εξωτερικό - η συμβολή του ιατρικού τουρισμού στην περιφερειακή
ανάπτυξη, Περιοδικό Ανάπτυξη, τεύχος Μαΐου URL:http://www.ioannislyras.gr/gr/media/synentefxeis-ston-typo/simvoli-iatrikou-tourismou-ellada-.asp?thisPage=1
• Μαζαράκης, Α. (2013), Ιατρικός Τουρισμός, URL: http://www.ispatras.gr/wp-content/uploads/2013/04/iatrikos-tourismos-pdf.pdf
• Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, (2015), URL: http://sete.gr/el/statistika-vivliothiki/statistika/?c=&cat=&key=
• Τούντας, Ι. (2014), Ιατρικός τουρισμός στην Ελλάδα, URL: http://geomed.gr/wp-content/uploads/2014/01/%CE%A4%CE%9F%CE%A5%CE%9D%CE%A4%CE%91%CE%
A3-%CE%99.pdf
• Τούντας, Ι.(2014), Ιατρικός τουρισμός: το μεγάλο στοίχημα, URL:http://www.kathimerini.gr/553195/opinion/epikairothta/politikh/iatrikos-toyrismos-to-megalo-stoixhma

196

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 197

4o βραβείο
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΒΑΪΤΣΑ
Τμήμα Ιατρικής
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Ο ιδιωτικός τομέας υγείας στην Ελλάδα:
προοπτικές συνέργειας και συμπληρωματικότητας
με το δημόσιο σύστημα
Alone we can do so little;
together we can do so much.
Helen Keller
1.Πρόλογος από την άλλη πλευρά του καθρέφτη
Η σημερινή οικονομική κρίση μας οδηγεί στην παραδοχή ότι χρειαζόμαστε ριζική μεταβολή και μία δυναμική που να μπορεί να αλλάξει τη σημερινή αδιέξοδη πραγματικότητα,
χωρίς όμως μέχρι στιγμής να δίνονται από κάποιον σαφείς κατευθύνσεις για εξασφαλισμένα επιτυχείς κινήσεις στον οικονομικό κόσμο. Η συνεργασία δημοσίων αρχών με επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και ειδικότερα η χρησιμοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω
των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα αν και αποτελεί μία νέα μορφή χρηματοδότησης σε διάφορους τομείς δραστηριότητας και ειδικότερα των συστημάτων υγείας,
σε διεθνές επίπεδο και σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι γίνεται δεκτή με μικτές αντιδράσεις1. Αν και ο όρος ‘συνεργασία-σύμπραξη’ έχει θετικά συνυποδηλούμενα σε όλους τους
τομείς2, 3 και ειδικότερα στον τομέα της υγείας4, οι πρωτοβουλίες ιδιωτικής χρηματοδότησης στο χώρο της υγείας και η προώθησή τους έχουν γίνει δεκτές και με κριτικές5
και προβληματισμούς λόγω της υπάρχουσας εννοιολογικής σύγχυσης και ασάφειας στην
πρακτική εφαρμογή για αυτό το θέμα6.
Το βασικό ερώτημα, λοιπόν, που θα πρέπει να τεθεί αρχικά είναι: ‘Γιατί ο δημόσιος
και ιδιωτικός τομέας υγείας να μην συνεργαστούν;’

Τα επιχειρήματα κατά
Τα επιχειρήματα κατά των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα αφορούν το αν είναι εφικτό να επιβιώσουν βραχυχρόνια ή/και μακροχρόνια πειραματικές συμπράξεις
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υβριδικού χαρακτήρα, λόγω κατ’αρχάς της γενικευμένης σύγχυσης που υπάρχει για
το είδος και την έκταση της ‘υποτιθέμενης’ συνεργασίας, αλλά λόγω της ασαφούς αλλαγής ‘ρόλου’ για το δημόσιο τομέα7, με τις όποιες συνέπειες για την ισότητα και προσβασιμότητα του γενικού πληθυσμού σε υπηρεσίες υγείας8. Ακόμη οικονομικοί ενδοιασμοί παρουσιάζονται για τα αντικρουόμενα συμφέροντα των δύο πλευρών9,
όπως για παράδειγμα στην περίπτωση που δεν υπάρχουν αρκετές ιδιωτικές εταιρείες
σχετικές με τη σύμπραξη, οι οποίες πιθανόν να ανεβάσουν το ποσό πληρωμής που θα
διεκδικήσουν λόγω έλλειψης ανταγωνιστών, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό κόστος.
Ακόμη μεγαλύτερες οικονομικές απώλειες (πέρα από τις κινούμενες από οικονομικά
και όχι ηθικά κριτήρια υπερτιμολογήσεις, αλλά και τη δημιουργία φαινομένων προκλητής ζήτησης) εμφανίζονται αν λάβουμε υπόψη το εξίσου υψηλό οικονομικό κόστος
για νομικές και τεχνικές συμβουλές σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της σύμπραξης-σύναψης συνεργασίας και για τις δύο εμπλεκόμενες πλευρές10. Υπάρχουν επίσης
προβληματισμοί για την κατανομή των κερδών και προβλήματα ευελιξίας, καθώς τα
συμβόλαια ανάμεσα στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα χρειάζονται πολύ χρόνο για
να προετοιμαστούν λόγω της συνθετότητας των συμβαλλομένων μερών και των
συνθηκών και πιθανώς να είναι ασύγχρονα με την πραγματικότητα, λόγω των συχνών
και απροειδοποίητων μεταβολών στο χώρο της υγείας και της τεχνολογίας. Έτσι, αν
και η αλλαγή θεωρητικά φαίνεται να είναι απαραίτητη, υπάρχουν νομικές και οικονομικές κυρώσεις, με αποτέλεσμα να μη συμβαδίζουν τα συμφωνηθέντα σε κάποια παρελθοντική χρονική στιγμή με το ζητούμενο όταν παραδίνεται κάποιο έργο ή υπηρεσία11. Πέρα από αυτά τα αντεπιχειρήματα που αποκαλύπτονται από οικονομικές
μελέτες με βάση ποσοτικά δεδομένα από άλλες ευρωπαϊκές χώρες12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
προκύπτει και το ζήτημα της πολυπλοκότητας των απαιτήσεων των συμβαλλομένωνενδιαφερομένων (ειδικά στην περίπτωση των μεγάλων νοσοκομείων, όπως είναι τα πανεπιστημιακά όπου πέρα από το πλήθος και την ποικιλομορφία των προσερχόμενων
ασθενών, η ίδια δομή καλείται να εξυπηρετήσει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες πέρα από καθαρά ιατρικούς και για ερευνητικούς ή/και διδακτικούς σκοπούς) με
αποτέλεσμα οι τυχόν συμφωνίες σε καμία περίπτωση να μην μπορούν να ακολουθήσουν τη ρευστότητα των καθημερινών καταστάσεων. Επίσης προκύπτει το θέμα της
ισότητας και του αμφοτερόπλευρου ελέγχου ανάμεσα στις συμβαλλόμενες πλευρές,
με φόβο για πιθανή επιβολή των προτεραιοτήτων του ιδιωτικού τομέα που μπορεί να
μην ταυτίζονται με τις εθνικές πολιτικές, τις οποίες και μπορεί να επηρεάσουν, χωρίς όμως απαραίτητα να στοχεύουν στο κοινό καλό (δηλαδή την καλύτερη παροχή
υπηρεσιών υγείας στο σύνολο του πληθυσμού)16, 19. Ακόμη ανησυχίες εκφράζονται και
για το γεγονός ότι ο ιδιωτικός τομέας θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά τις
συνεργασίες ως μέσο για να λάβει ‘ευαίσθητες’ πληροφορίες και στη συνέχεια να ελέγξει το δημόσιο τομέα προωθώντας στο μέλλον αυθαίρετα δικά του προϊόντα ή υπηρεσίες σε ένα περιβάλλον πλήρους ιδιωτικοποίησης της υγείας20, ενώ υποστηρίζεται
ότι στην πραγματικότητα δεν μιλάμε για μία νέα μορφή χρηματοδότησης, αλλά για
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μία νέα μορφή και λεκτικά και πρακτικά μονόπλευρου εξαρτητικού κυβερνητικού δανεισμού από τον ιδιωτικό τομέα21. Αμφιβολίες υπάρχουν και για το νομικό καθεστώς
των Σ.Δ.Ι.Τ., το είδος και το εύρος του διαμοιρασμού των ευθυνών22, 23 και την υποτιθέμενη επίτευξη στόχων ποιότητας που θα φέρουν οι Σ.Δ.Ι.Τ. βασιζόμενοι σε δεδομένα από ιδιωτικά νοσοκομεία24. Την άποψη ότι οι συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού
τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ. - Public Private Partnership, PPP) δεν αποτελούν τη ‘μοναδική εναλλακτική νεοφιλελεύθερη λύση’ φαίνεται ότι στηρίζεται και από δύο σχετικά πρόσφατες
ανασκοπήσεις 317 οικονομετρικών μελετών από διάφορες χώρες από όλο τον κόσμο,
σύμφωνα με τις οποίες βρέθηκε ότι οργανώσεις υγειονομικής περίθαλψης που ανήκουν στο δημόσιο τομέα να εμφανίζουν πιο υψηλές επιδόσεις τόσο σε σύγκριση με
μη-κερδοσκοπικές, όσο και με κερδοσκοπικές ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας25, 26.

Τα επιχειρήματα υπέρ
Σε γενικές γραμμές τα επιχειρήματα υπέρ των Σ.Δ.Ι.Τ. είναι ποικίλα και αφορούν κυρίως την αύξηση της ανταγωνιστικότητας, με το πιθανώς μειωμένο κόστος (όταν
υπάρχουν πολλές ιδιωτικές εταιρείες οι οποίες ανταγωνίζονται μεταξύ τους για να
αναλάβουν ως ανάδοχοι συνεργάτες, αλλά και τη μείωση του συνολικού κόστους καθώς υπάρχουν δύο εμπλεκόμενα μέρη -ιδιωτικό και δημόσιο- που μοιράζονται το τελικό κόστος/κινδύνους)27 με παράλληλη ύπαρξη επιπλέον κεφαλαίων (πέρα από το
δημόσιο, τα οποία θα επενδυθούν σε βάθος χρόνου για την εκάστοτε συμφωνία)28.
Έτσι, το προκύπτον κέρδος του δημοσίου σε οικονομικά μεγέθη και οι απελευθερωμένοι πόροι, θα μπορούσαν να επενδυθούν σε άλλους τομείς δημοσίου συμφέροντος. Ακόμη, πλεονέκτημα αποτελεί η τήρηση χρονοδιαγράμματος (καθώς τα παραδοτέα -μελέτη, εκτέλεση μελέτης ή/και επίβλεψη μελέτης- είναι υποχρεωτικά
εγκαίρως στην ώρα τους, ενώ για τις τυχόν καθυστερήσεις μπορούν να υπάρχουν κυρώσεις) μιας και μοιράζεται τόσο ο οικονομικός κίνδυνος, όσο και η ευθύνη29. Ένα
ακόμη πλεονέκτημα είναι οι πιθανολογούμενες περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες υγείας με βασική πρόσβαση σε όλους, δηλαδή το υψηλό επίπεδο της ποιότητας του έργου-ων και των προσυμφωνηθέντων παρεχόμενων υπηρεσιών, το οποίο
θα προκύψει από την τεχνογνωσία και τις προηγμένες μεθόδους εργασίας που εφαρμόζει κυρίως ο ιδιωτικός τομέας 30, 31, ενώ οι αμφιβολίες για το νομικό κομμάτι υποστηρίζεται ότι θα πρέπει να παρακαμφθούν λόγω των εκτεταμένων προσπαθειών νομοθετικής ρύθμισης32. Τελικό επιχείρημα υπέρ των Σ.Δ.Ι.Τ. είναι ότι η απομόνωση
δημοσίου-ιδιωτικού οδηγεί σε αδυναμία επίτευξης των στόχων υγείας, μιας και
υπάρχει επικάλυψη και όχι σύνθεση προσπαθειών, ενώ η πιθανή συνεργασία μεταξύ
των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης θα διευκόλυνε τη ροή των πληροφοριών για
την επίτευξη ενός και μόνο στόχου33.
199
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2. Μία εμπειρική έρευνα για τη διερεύνηση των στάσεων
Πέρα από τα τις αναφορές οικονομικών ερευνών, το θέμα των συμπράξεων αφορά και
το κοινό, κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί μέσα από έρευνες στάσεων. Είναι δηλαδή αναγκαίο να ακροαστούμε το τί πιστεύουν οι ίδιοι οι Έλληνες για τις συμπράξεις και το τί
προτιμούν. Δυστυχώς έως τώρα έχει διεξαχθεί μόνο μία έρευνα για τις στάσεις του προσωπικού στον τομέα της υγείας34 και έτσι στο παρόν κομμάτι του δοκιμίου παρουσιάζονται
τα ευρήματα από μία μικρής κλίμακας έρευνα που αφορά το ευρύτερο κοινό.
Το δείγμα της μελέτης ήταν συνολικά 40 ενήλικες από τη Βόρεια Ελλάδα. Ως μεθοδολογικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκαν οι ημι-δομημένες συνεντεύξεις με βάση τη Θεμελιωμένη Θεωρία (Grounded Theory) η οποία υποστηρίζει ότι τα δεδομένα πολλές φορές παραποιούνται (παρερμηνεύονται) προκειμένου να επαληθεύσουν προϋπάρχουσες
θεωρητικές υποθέσεις, ότι οι ερευνητές δεν αναπτύσσουν ούτε τροποποιούν την υπάρχουσα μετα-θεωρία στο φως καινούριων δεδομένων και ότι υπάρχει μεγάλη αδυναμία
προσέγγισης των υποκειμενικών ερμηνειών και νοηματοδοτήσεων των δρώντων κοινωνικών υποκειμένων, με συνέπεια να είναι η επιβεβλημένη η χρήση συνεντεύξεων για τη
διερεύνηση των κοινωνικών φαινομένων (π.χ. στάσεων).
Μετά από ανάλυση των απαντήσεων των συμμετεχόντων σε δύο βασικά ερωτήματαάξονες: 1) Πιστεύετε ότι οι Σ.Δ.Ι.Τ. είναι μία καλή λύση σε θέματα υγείας στη χώρα μας;
και 2) Σε ποιους τομείς στο χώρο της υγείας πιστεύετε ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν; βρέθηκε ότι το σύνολο στην παρούσα έρευνα, παρόλο που δηλώνουν απροετοίμαστοι και ελλιπώς ενημερωμένοι για το καινοφανές του θέματος (37/40), πιστεύουν
όμως για τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα ότι είναι οι δύο βασικοί πυλώνες-‘παίχτες’ στην
ελληνική οικονομία και κοινωνία, οι οποίοι δεν πρέπει απλά να συνυπάρχουν, αλλά και
να συνεργαστούν για το κοινό καλό (38/40) [κάτι που είναι σε συμφωνία με προηγούμενη έρευνα μόνο με εργαζομένους από το χώρο της υγείας34]. Η συντριπτική πλειοψηφία εδώ, παρόλο που παρουσιάζει δυσπιστία για τις ‘προθέσεις’ του ιδιωτικού τομέα και
μία προκατάληψη για τα κακώς κείμενα και στους δύο τομείς, εμφανίζουν και κάποιες συγκεκριμένες προτιμήσεις για τους μελλοντικούς ή και τους τωρινούς στόχους συνεργασίας
(37/40).
Το βασικό σημείο σύγκλισης όλων των συνεντεύξεων (36/40) είναι ότι τα δημόσια
νοσοκομεία θα μπορούσαν να αποτελέσουν το ‘θέατρο’ για τις προσπάθειες σύμπραξης
δημοσίου-ιδιωτικού. Οι συμμετέχοντες αναφέρονται κατά τις συνεντεύξεις σε πιθανές περιοχές τομής όπως είναι η ιατρικο-τεχνολογικο-φαρμακευτική έρευνα, η διοίκηση, οι ιατρικές υποδομές και υπηρεσίες και ιδιαίτερα οι μη ιατρικές υποδομές και υπηρεσίες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η βαρύτητα που δίνεται κατά τις συνεντεύξεις στις μη ιατρικές
υποδομές και λειτουργίες, οι οποίες προτείνονται ως ο κατεξοχήν χώρος σύμπραξης δημοσίου-ιδιωτικού στην υγεία πάντα όμως (όπως αναφέρονται στις συνεντεύξεις) υπό τους
όρους του δημοσίου καλού. Βασικό, λοιπόν, και κυρίαρχο μότο στις συνεντεύξεις όλων
των συμμετεχόντων ήταν το ‘Υγεία για όλους’ (40/40). Η πλειοψηφία πιστεύει ότι η συ200
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νεργασία-σύμπραξη δεν έχει νόημα και ίσως αποβεί και επικίνδυνη αν δεν γίνει υπό έναν
βασικό και απαραβίαστο όρο, ο οποίος θα πρέπει να τηρείται από τον ιδιωτικό τομέα
και θα αφορά το δημόσιο συμφέρον (39/40). Αυτό το παράδοξο, δηλαδή την προσπάθεια για επίτευξη δημοσίου στόχου από τον ιδιωτικό τομέα, το δικαιολογούν οι συμμετέχοντες ως κάτι απολύτως φυσιολογικό όταν πρόκειται μόνο όμως για το θέμα της
υγείας, δηλαδή της ισότιμης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας και της επίτευξης καθολικής κάλυψης και παροχής των μέγιστων δυνατών από άποψη ποιότητας και ποσότητας
παροχών υγείας σε όλους τους κατοίκους της χώρας. Το να αποφέρει καρπούς η σύμπραξη ιδιωτικού-δημοσίου όπως αναφέρουν αντιστοιχεί στο να έχουν όλοι πρόσβαση
στην υγεία με το μικρότερο δυνατό κόστος (37/40). Έτσι δικαιολογούν την κατάχρηση
εξουσίας από την πλευρά του δημοσίου, ώστε να ελεγχθεί ο αυτοσκοπός του κέρδους
που έχει το ιδιωτικό, ενώ παράλληλα κατηγορούν δημόσιο και ιδιωτικό για απαξίωση θεσμών και ανθρώπων (37/40). Προτείνουν ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να παίξει αυστηρά έναν επικουρικό ρόλο και ότι το παιχνίδι της συνδιαλλαγής θα πρέπει να καθοριστεί από τον δημόσιο τομέα (36/40), που θα μπορούσε να δώσει ουσιαστικά τον
τεράστιο χώρο δραστηριοποίησης που είχε μέχρι στιγμής σε όλα τα επίπεδα της υγείας,
για δραστηριοποίηση στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και αντίστοιχα οικονομικά κέρδη, κρατώντας όμως πάντα τις δραστηριότητες αυτές υπό έλεγχο και πάντα με στόχο να έχει το
σύνολο του πληθυσμού πρόσβαση σε αυτές με το ελάχιστο δυνατό κόστος.

3. Προτεινόμενοι πιθανοί τομείς συνέργειας
Ιατρικές υποδομές και λειτουργίες
Σε αυτόν τον πιθανό τομέα συνεργασίας μπορούν να συμπεριληφθούν τα φάρμακα, οι
εξετάσεις και η νοσηλεία. Οι ιατρικές λειτουργίες που θα μπορούσαν να αφορούν τη συνεργασία εντοπίζονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα στις ιατρικές προμήθειες,
όπως ιατρικών μηχανημάτων και φαρμάκων με βασική κατεύθυνση την προμήθεια των
προϊόντων, αλλά και την έρευνα και εκπαίδευση για τη βελτίωση και τη μαζική παραγωγή
των σκευασμάτων. Πέρα από την ιατρική-φαρμακευτική-τεχνολογική έρευνα εντός και
εκτός νοσοκομείων, προτείνονται και η οργάνωση προγραμμάτων πρωτογενούς ενημέρωσης-πρόληψης35, 9 και εμβολιασμών36, 37. Αυτά αν και διαμορφώθηκαν με βάση πληροφορίες που είχαν επεξεργαστεί στο παρελθόν οι συμμετέχοντες από παραδείγματα στην
πρωτοβάθμια υγεία κυρίως από τις αναπτυσσόμενες χώρες38, προτείνονται με αυξημένη
συχνότητα κατά τις αναλύσεις των συνεντεύξεων και οι παραδοσιακές εργαστηριακές παρακλινικές εξετάσεις, τα διαγνωστικά τεστ, οι θεραπείες με εξειδικευμένο εξοπλισμό (ραδιο-χημειοθεραπείες, αιμοδιαλύσεις κ.α.). Ακόμη έγιναν αναφορές κατά τις συνεντεύξεις
σε νέες εναλλακτικές μορφές περίθαλψης, όπως οι Υπηρεσίες Νοσηλείας στο Σπίτι, τα
Νοσοκομεία Ημέρας και οι Μονάδες Βραχείας Νοσηλείας. Αυτές οι νέες μορφές περίθαλψης αν και δεν εμφανίζονταν με αυξημένη συχνότητα στις συνεντεύξεις, είναι ιδιαί201
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τερα σημαντικές. Τα Νοσοκομεία Ημέρας (one day clinics) είναι άμεσα συνδεδεμένα με
το νοσοκομειακό συγκρότημα και απαιτούν εκ των προτέρων προγραμματισμό των εξετάσεων και των θεραπευτικών ή χειρουργικών επεμβάσεων, ώστε αυτά να είναι επιτεύξιμα στο χρονικό πλαίσιο μίας εργάσιμης ημέρας39. Η χειρουργική ημέρας είναι ιδιαίτερα
διαδεδομένη στις Η.Π.Α. και στη Μ. Βρετανία40 και τα Χειρουργεία Ημέρας (ambulatory
surgery, same-day surgery, day surgery) αποτελούν μία σχετικά νέα εναλλακτική μορφή
περίθαλψης και φροντίδας στην Ελλάδα, για την οποία υποστηρίζεται ότι εμφανίζει σε
σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο ενδονοσοκομειακής περίθαλψης σαφή οικονομικά
πλεονεκτήματα λόγω των μικρότερων ξενοδοχειακών δαπανών και των δαπανών μισθοδοσίας, αλλά και ποιότητα και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης φροντίδας και
ταυτόχρονα ένα πιθανό πεδίο σύμπραξης41. Τέλος, αναφορά γίνεται στο ότι πιθανώς η
επανασφάλιση του πληθυσμού θα μπορούσε να οργανωθεί με διαχειριστές της δράσης
αυτής τις ιδιωτικές εταιρείες.
Μη ιατρικές υποδομές και λειτουργίες
Οι Σ.Δ.Ι.Τ. στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή θα ήταν πιο εύκολο (και προτιμητέο σύμφωνα
με τη συχνότητα των αναφορών των συμμετεχόντων της παρούσας έρευνας) να εφαρμοστούν κυρίως στον τομέα των μη ιατρικών υποδομών (καθώς το σύνολο των μεγάλων
δημόσιων έργων στη χώρα γίνεται με αυτό τον τρόπο). Έτσι, μάλλον λόγω της ιδιαιτερότητας των περιορισμένων οικονομικών πόρων των νοσοκομείων και της γενικής κατακραυγής που υπάρχει για τις συμπράξεις για ιατρικές υποδομές, θα γινόταν πολιτικά
και κοινωνικά πιο εύκολα αποδεκτή μία συνεργασία για το σχεδιασμό, την κατασκευή χώρων νέων νοσοκομείων, την ανακαίνιση-αναβάθμιση ήδη υπαρχουσών υποδομών, τη συντήρηση νέων και παλιών υποδομών και τη διαχείρισή τους, ώστε αυτές να είναι αποδοτικές κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό16. Ειδικότερα η ανέγερση νοσοκομείων αποτελεί μία
γενική πρακτική στο εξωτερικό13, 15 που αναφέρεται και ως πρόταση από την παρούσα
εμπειρική έρευνα. Ακόμη υπάρχουν πολλές προτάσεις για λειτουργικές διαδικασίες
μέσα στα νοσοκομεία που αφορούν την παροχή μη ιατρικών υπηρεσιών πέρα από τη συντήρηση κτηρίων και των εξωτερικών τους χώρων, όπως καθαρισμό, διαχείριση αποβλήτων, επισιτισμό, στάθμευση, μεταφορά ασθενών, ταχυδρομείο και γενικά τη μελλοντική παροχή ηλεκτρονικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών42, 43.
Διοίκηση
Τέλος, οι συμμετέχοντες ανέφεραν σε χαμηλές συχνότητες και με αμφιβολίες την ανάθεση του management που αφορά δημόσια νοσοκομεία σε ιδιωτική επιχείρηση ως ένα
πεδίο συνεργασίας44, αλλά και τη διαχείριση της επικοινωνίας δικτύων δημοσίων και ιδιωτικών κλινικών σε όλη τη χώρα μέσα από ιδιωτικές συμφωνίες για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού όπως διαφόρων ειδικοτήτων προσωπικού, αλλά και τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων για μελλοντικές κινήσεις του νοσοκομείου/των νοσοκομείων35, 9. Η
αβεβαιότητα και οι προβληματισμοί, όμως για την ιδιωτική διοίκηση εκφράστηκαν έν202
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τονα με επικέντρωση στην πιθανή διαστρέβλωση του βασικού στόχου ‘Υγεία για
Όλους’45.

4. Συμπεράσματα: Η συμβολή των συμπράξεων σε θέματα αποδοτικότητας
και το πρόβλημα του σχετικισμού
Θα μπορούσαν, λοιπόν, θεωρητικά να εφαρμοστούν διάφορα υπάρχοντα μοντέλα σύμπραξης του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στο χώρο της υγείας, όπως το Franchising όταν η δημόσια αρχή αναθέτει σε ιδιωτική εταιρεία τη διαχείριση ενός νοσοκομείου, το
DBFO (design, build, finance, operate) - όταν ιδιωτικές εταιρείες κάνουν τα σχέδια εγκαταστάσεων, χτίζουν, χρηματοδοτούν και λειτουργούν τις εγκαταστάσεις, με βάση όμως
και κατ’εντολήν συγκεκριμένων απαιτήσεων που καθορίζονται από το δημόσιο), το BOO
(build, own, operate) - όταν το δημόσιο αγοράζει υπηρεσίες για ορισμένο χρονικό διάστημα (π.χ. 30 χρόνια) μετά το πέρας του οποίου παραμένει ιδιωτική ιδιοκτησία), το
BOOT (build, own, operate, transfer) - όταν το δημόσιο αγοράζει υπηρεσίες για ορισμένο
χρονικό διάστημα, μετά το οποίο το καθεστώς της ιδιοκτησίας επανέρχεται στο δημόσιο, το BOLB (buy, own, lease back) - όταν ιδιωτικός εργολάβος χτίζει ένα νοσοκομείο,
αλλά αυτό ανήκει και διοικείται από εξολοκλήρου από το δημόσιο) και τέλος το Alzira
model - όταν ιδιωτικός ανάδοχος κατασκευάζει και λειτουργεί το νοσοκομείο, με σύμβαση για την παροχή φροντίδας για ένα συγκεκριμένο πληθυσμό.
Η θετική ή μη-θετική συμβολή διαφόρων μοντέλων των Σ.Δ.Ι.Τ. στα προβλήματα
αποδοτικότητας θα πρέπει να γίνεται πάντα σύμφωνα με τα εκάστοτε δεδομένα κάθε
χώρας και κάθε υπό εξέταση περίπτωσης, καθώς είναι φανερό ότι οι συνθήκες ποικίλλουν ανάλογα με την εκάστοτε εξεταζόμενη χώρα και τις αντίστοιχες κοινωνικο-πολιτισμικο-οικονομικές συνθήκες που επικρατούν σε αυτήν. Για το προκρινόμενο στην παρούσα έρευνα από την κοινή γνώμη χώρο σύμπραξης που αφορά τις μη ιατρικές
υποδομές και υπηρεσίες στο χώρο της υγείας, στη βιβλιογραφία φαίνεται ότι υπάρχουν
κάποιες θετικές αναφορές46, 47, 48, 49, αλλά με βάση άλλα δεδομένα από χώρες του εξωτερικού50 και λόγω του καινοφανούς ζητήματος μάλλον καταλήγουμε στο ότι μια δημόσια-ιδιωτική συνεργασία περιπλέκει περαιτέρω από το σύνηθες το ήδη δύσκολο έργο
της κατασκευής και λειτουργίας ενός νοσοκομείου, οδηγώντας στη μη επίτευξη του τελικού στόχου της βιωσιμότητας των νοσοκομείων16. Το ζήτημα της κατασκευής νοσοκομείων υποστηρίζεται από προηγούμενα παραδείγματα από το εξωτερικό ότι πιθανότατα θα γίνονται εγκαίρως και εντός του προϋπολογισμού, υπάρχει όμως το μειονέκτημα
ότι τα προηγούμενα οικονομικά κέρδη φαίνεται συχνά να είναι σε βάρος της ποιότητας,
αλλά και ότι το παραδοτέο έργο δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις τη στιγμή της παράδοσης, αλλά της στιγμής της σύναψης της συμφωνίας. Βέβαια, οι προτιμούμενοι από
τους συμμετέχοντες προτεινόμενοι τομείς δεν είναι απαραίτητα και οικονομικά πιο
αποδοτικοί, και αντίστροφα.
203
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Ένα πράγμα φαίνεται σίγουρο, ότι αυτό το δαιδαλώδες ζήτημα, δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί με φόβο, αλλά με προσοχή. Μία σχετική πρόταση θα ήταν η διενέργεια μετααναλύσεων όταν συγκεντρωθεί ένας αρκετά μεγάλος αριθμός όλων των δεδομένων-παραμέτρων για τις συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα σε διάφορες χώρες, ενώ τα
παραπάνω μας φανερώνουν ότι χρειάζονται περαιτέρω έρευνες καθώς οι Σ.Δ.Ι.Τ. ακόμη
εξελίσσονται51, αλλά και ότι το θέμα των συμπράξεων και των απαιτούμενων σχετικών
μεταρρυθμίσεων στο χώρο της υγείας θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με σκεπτικισμό και
όχι ως πανάκεια. Χρειάζεται, λοιπόν, λεπτομερής σχεδιασμός και συνεχής παρακολούθηση που να αφορά κάθε φορά το ποιό έργο, από ποιους, πότε, τί, πώς και για ποιό λόγο
θα γίνει κάτι στα πλαίσια των Σ.Δ.Ι.Τ.49, λαμβάνοντας υπόψη ότι είμαστε αντιμέτωποι με
μία νέα πολυπαραγοντική πρόκληση για την οποία πέρα από τις οικονομικές μεταβλητές
που δεν είναι δυστυχώς ακόμη πλήρως γνωστές52, 53, ακόμη δεν είναι πλήρως διαμορφωμένες και οι απόψεις του κοινού όσον αφορά τον τρόπο σύνδεσης του είδους και του
τρόπου δράσης των Σ.Δ.Ι.Τ. με στόχο την ποθούμενη κοινωνική ευημερία54.
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5o βραβείο
ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ ΜΑΡΙΑ
Τμήμα Οικονομικών
DEREE

Ο ιδιωτικός τομέας Υγείας στην Ελλάδα:
προοπτικές συνέργειας και συμπληρωματικότητας
με το δημόσιο σύστημα

Introduction
The following literature review, investigates the prospects of private sector engaging in
healthcare services provision and the synergistic or complementary effects, on the public
sector, such an engagement would result. The paper consists of three main parts; Part A
explains the two main ways that healthcare can open to private investors, Outsourcing and
Private Public Partnerships, the needs for such private investments as well as the objectives
of those. For the purpose of this research we assume the case of complete privatization of
healthcare as not a possible prospect as it is not supposed to cooperate and complement
the public sector. Part B presents some examples from various countries that practiced Outsourcing and Private Public Partnerships and the effect of such practices on the public sector as well as on social welfare. Finally, Part C identifies healthcare particularities that need
to be taken into account before policy makers evaluate private investors’ performance in
the healthcare.

The healthcare system in Greece
Greek Health Care System is considered to be already a mixed type. It is neither national
exclusively nor private. The primary funds are acquired from the social insurance were both
employers and employees contribute by a portion, tax revenues and private spending. The
Greek Health Care System is supposed to aim at distributing and funding health equally
and catholically in the country’s area, decentralizing healthcare planning as well as providing healthcare services efficiently and productively. These three targets shouldn’t considered to undermine each other since both three are equally important for the social well
being (Χλέτσος).
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The need for private investment
The European Commission, in the 2011 Agenda published entitled “Increasing the Impact
of EU Development Policy: an Agenda for Change” (EUROPEAN COMMISSION, 2011)
declares explicitly, the need of reforms, in the European communities and markets, in favor of the private sector so to achieve integrated markets that will benefit all members of
the EU through economic growth. The European Business environment should embrace more
competition friendly attitudes and principles, both in terms of legislation and institutional
regulations as well as economic policies, in order to attract foreign investment and achieve
more efficiency. The private sector to work efficiently and profitably needs a competitive
business framework to work in and compete with. In the attempt to support private investments and create a more friendly business environment to private investors the liberalization of the markets is required. The state needs to recognize the existence of private
initiatives by opening up to them roads and leaving space for synergies and complementarity. The above thought is embraced by neoliberal economists and politicians who argue, based on Neoclassical ideas, that the market is more effective than the government,
both in terms of efficiency as well as in terms of distributing goods and services among society equitably, due to competition. Health Care Economics especially, are dominated by
Neoliberals who extensively highlight the importance of the private sector prospect in the
health care industry and the positive effects it would result through market based competition; closer to optimal efficiency, better redistribution of income and social equity that is.

A. Prospects of synergy and complementarity:
Private public partnerships (PPPs)
Public Private Partnerships’ contracts are supposed to clarify explicitly the responsibilities
of each party regarding the service to be produced and delivered, the performance levels that should be achieved for each service produced, as well as the process of monitoring the agreement. PPPs contracts might be structured by several ways and do not imply
the transfer of public services to the private sector. In contrary PPPs agreements imply the
grant of certain services production to a private partner under the supervision of the public party. Healthcare services that are subject to PPP contracts could be projects that demand capital investments involving long term payments and risks. Such projects are considered to be produced more efficiently from a private entity than the public due to the profit
seeking motivation that characterizes private investors and the efficient market discipline
that they are subjected to. In his literature review Roehrich investigates the idea that PPPs
achieve better quality “at optimal costs and better risk allocation […] by bundling investments infrastructure and service delivery in order to draw on expertise, [innovations] and
sometimes financial resources from the private sector” (Roehrich, 2014). In other words
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PPPs are argued to produce more efficiently than public entities. A very important element
regarding the efficiency of markets is the legal regulatory framework in which market operates. Laws and regulations should facilitate the transference of state produced services
to private entities without constraining the process or putting extra costs to it. Healthcare
projects that are proposed, by the World Bank Institute (2010), as examples of projects
that should be granted to private entities are
• Building healthcare facilities (hospitals, clinics etc)
• Maintaining and upgrading facilities
• Leasing specialized technological equipment
where the private entity commits itself in producing the services and gets paid by the
public and user fees or out of pocket payments, as the user fees usually called when it comes
to healthcare.
Outsourcing
An additional, to Private Public Partnerships, way for functional privatization is outsourcing. Instead the government producing specialized services it buys them through outsourcing
contracts from the market at a lower cost than if it produced it on its own. Outsourcing,
although it works very similarly with PPPs, differs in terms of the nature of the services that
are being granted to or bought by the private entity, the risk that the production of these
services engage as well as the time horizon. Usually, outsourcing involves the production
of services less risky and the contracts are short term agreements, in contrary to PPPs contracts, which are long term and engage with risky projects. In the context of Healthcare,
services subject to outsourcing are usually considered to be highly specialized services or
complementary services such as:
• Communication services
• Security services
• Administrative/ Management Services
• Healthcare Information systems
The Example
Outsourcing is nowadays practiced in healthcare with a well established example the Italian National Healthcare System (NHS) that employed outsourcing as a tool for Italian policy makers to achieve “greater flexibility and efficiency in public healthcare services and
making [public sector] more responsible about healthcare spending.”(Mariani et al.
2014). This organizational restructuring emerged, in Italy, due to the high public debt and
the further economic deterioration, conditions that demanded a general rationalization of
public spending in healthcare. By outsourcing healthcare services or operating functions,
Italy aims at benefiting from “cost reductions and efficiency improvements as well as acquisition of specialized technical skills” that the private sector achieves (Mariani et al. 2014).
The four main Healthcare activities, according to Mariani, which are all under the cate211
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gory of complementary healthcare services, that the Italian NHS chose to contract out or
outsource are the following:
• Ancillary Services
• Diagnostic Services
• Essential Services
• Communication Services
Another example of outsourcing is the US example that chose to outsource Information Technology so to contract NHS expenditures and increase its productivity. In US, “in
response to growing information needs, a number of specialized [private] companies have
emerged with the sole purpose of helping hospitals and integrated delivery networks solve
information access and document management problems through computerized patient
record applications”(Lorence, 2004), forming that way “intermediate markets to provide
specialized capabilities used in production” (Holcomb et al. 2007). According to Lorence,
these intermediate markets committed to “establish a private secure network that […] gracefully utilizes Internet protocols, supports off- the- shelf browsers and provide an intuitive look
[…] throughout the organization” (Lorence, 2004).

B. Effects of PPPs and outsourcing in healthcare
Private sector engaging in Healthcare has been a major issue between academics and there
has been a great effort to identify the effects of private spending and market based competition, in terms of performance, efficiency and social equity.
Barry Brewer in 2014, in his study regarding outsourcing found out that outsourcing
inputs for production was expected to “reduce costs of goods sold by 4%, […] operational
costs by 15-20% and administrative costs by up to 75%”, but on the other hand it “has also
been linked to performance degradation” and loss of control in monitoring supplier’s performance, costs and legal issues, regarding the outsourced, to private entities, service
(Brewer, 2014).
In Italy also, the overall performance, after the outsourcing, was less than expected and
unsatisfactory. Mariani (2014) highlights that cost reductions after outsourcing were much
less than expected and not sustainable in the long run, the public healthcare system was
led to be over-dependent to private entities or even liable for vendor’s actions sometimes,
and on the same time unable to control the services’ standards it provided.
Studies also on PPPs indicate the weakness of private entities to provide inclusive and equitable access to healthcare services, regardless differences among citizens of different educational and socioeconomic status. In India, the private sector engagement in Healthcare
through PPPs, increased drastically, in an attempt to improve healthcare services and make
India a global destination for healthcare. Indeed healthcare services were upgraded but on
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the other hand a large portion of the population was denied healthcare due to its large costs.
“On the one hand India is providing world class quality of medical treatment and on the other
hand is struggling to provide equitable access to health infrastructure and basic primary healthcare for millions living in poverty”(Medhekar, 2014). The middle and low income classes are
prevented from basic public healthcare since it’s not affordable to them creating this way a
healthcare gap between rich and poor population. Medhekar, in her research (2014), highlights the fact that after the liberalization of the healthcare market, services were provided only
to rich Indians and foreigners that were attracted from the high healthcare standards while
poor were in a disadvantaged position not to afford basic healthcare access.
Similar outcomes are provided when investigating Swedish healthcare system after neoliberal reforms including the private sector in the provision of healthcare services. Case
studies identify that neoliberal reforms benefited mostly individuals belonging to above
medium income classes while a clear direct relationship between higher income and better health is observed. In addition, the private healthcare sector failed to meet the general
objective for decentralization of healthcare plans since, the tendency of the private sector
to invest in regions with low socioeconomic conditions was rare to trifling. As a result, equity was not met either and improved access in healthcare after the reform has not been
equal among individuals of different socioeconomic status (Beckman, 2013).
Turkey, in addition, has not been immune to the effects of the liberalization of the healthcare sector supported and imposed by the World Bank regulators and the IMF. The policy’s objective was to push up productivity and efficiency in healthcare while at the same
time to push down the costs of health care. The Public sector contracted out services that
could not afford to produce and the overall effect was the degradation of public health in
terms of facilities, salaries, and conditions and the increase in healthcare inequality gaps
among different groups of Turkeys. Private healthcare providers attracted the above
medium wage earners while the public sector after its contraction appealed only to poorer
income earners. In a 2010 study, private employed doctors in Turkey were found to be
working for higher wages and in better working conditions while the public employed workers complained extensively for low wages after the government’s cuts in healthcare expenditure and worse even dangerous conditions of employment (Adas, 2010).
In Greece, PPPs and outsourcing mechanisms were sanctioned by law N.3389/2005
in 2005, the private sector has already been integrated extensively. After the adoption of
the law N.3389/2005, several projects regarding health care facilities constructions
have been assigned to private partners through PPP contacts such as the constructions of
the Pediatric Hospital of Thessaloniki, the Oncology Hospital of Thessaloniki as well as the
Rehabilitation and Recovery Centre of North Greece. Unfortunately, studies on the effects
of private partnerships, long term or short term if it is outsourcing, regarding the Greek
economy and society are scarce and do not provide an insight. A possible reason might
be the fact that private incorporation in healthcare is a relative recent phenomenon in
Greece, in contrary to the above examples.
213

21os 105-224.qxp_Layout 1 5/18/15 17:49 Page 214

C. Health Care and Public Goods
Market based competition, on contrary to its proposal, failed to meet its objectives of efficiency and costs reduction in the long run, as well as the general objectives of a healthcare system; to decentralize healthcare services, distribute services catholically and equitably. Contrariwise, it managed to undermine NHS in some case and most of the times
exclude and prevent middle and low income earners from healthcare provision, through
its process of turning healthcare from a public good to a private good and the right for
health to health care consumption choices. Research for the Institute of Labor ΓΣΕΕΑΔΕΔΥ, objects to the concept of private entities in the special area of public health and
outlines market failures and externalities as the main reasons such partnerships would fail
to meet the social healthcare objectives (Ιωακείμογλου, 2010). To assume that healthcare
behaves as a private good and can be efficiently produced and provided by private entities contradicts the very nature of healthcare provision. Health care is a public good that
creates externalities and produces market failures that make its production by private parties unprofitable for the patients. NHS system of healthcare provided by the public is admittedly more efficient on producing healthcare services due to its large and comprehensive size and it is found in a lot of cases to be more innovative than its private partners
(Krachler & Greer, 2014).
But why does the private sector fails?
Externalities as mentioned before are one reason. Benefits (and/or costs) of healthcare purchases are defused to all members of society whether they purchase healthcare or not. That
makes a lot uninsured or underinsured individuals enjoying being healthy without paying their
share, avoiding or postponing diagnostic tests or treatments and utilizing the hospital emergency rooms for free in cases of extreme emergencies. That inappropriate consumption of
healthcare has a cost that is going to be transmitted to the payers for healthcare. As a result
cost reductions are not achieved sustainably in the long run (Mariani, 2014) while the extra
costs from externalities create healthcare gaps and social inequalities as indicated above.
Market failures are a second primary reason. More specifically due to the very nature
of healthcare and the high specialization that the field requires asymmetric information plays
a crucial role jeopardizing the transparency required for PPPs and outsourcing contracts
to be efficient. Principal Agent Problem reduces the chances of healthcare per unit cost to
be reduced from competition, since doctors and healthcare providers have both the monopoly of information as well as the profit incentive to drive them, while it increases the
chances of healthcare to be unequally distributed among reach and middle class or poor
citizens. Working in a highly competitive environment, subject to the market disciplines and
driven by profit incentives the doctors and as a result the providers of healthcare have an
incentive to cheat, misinform patients, conduct high costly diagnostic tests and prescribe
unnecessarily drugs. A review on the performance among private and state managed
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healthcare institutions, highlights consumers’ complaints regarding the private sector for
extensive out of pocket payments and unnecessary drug prescriptions (Basu et al 2012).
There is an asymmetric information issue in the relationship between the public and private partners too, jeopardizing the transparency and explaining the frequent reported inability of the public sector to monitor and control costs and be “over depended or even liable to the private partner” (Mariani, 2014).
High capital costs in addition play a role in the behavior of private entities in the healthcare industry. The overestimated market competition is not sustainable in the long run creating further market failures due to large capital costs. The healthcare industry requires
highly specialized equipment and machinery that come at a great cost for private entities
leading the smaller and lesser financially strong companies to exit the market (Ιωακείμογλου,
2010). Merges on the other hand, that among large private entities in healthcare are a
very usual phenomenon, and the inability of small private partners to survive and compete
due to the large expenses health care provision presupposes (construction and maintenance
of facilities, medical technological equipment etc.) reduce competition and drive prices of
different healthcare services up (Gaynor & Town, 2011).

Conclusions
The prospect of private partnerships, whether it is long term through Public Private Partnerships contracts or short term through outsourcing are proposed to drive healthcare costs
down and improve efficiency and equity. Empirical evidence though, suggests that the market fails to deliver cheaper healthcare and looses in terms of efficiency and equitable provision as well as it undermines the public healthcare system. To summarize, the most important reasons for such a failure are that healthcare is a “public good” that creates
externalities, market failures, as well as the conflicting interests between private healthcare
providers and patients. Although further research is required on the prospects of private
sector in healthcare and each effects on the public system, it is straightforward to conclude
that healthcare cannot and should not be trusted to market disciplines.

Definitions appendix
Asymmetric Information: A situation where one party to a market transaction has much more
information about a product or a service than the other. The result might be under- or
over- allocation of resources. (McConnel, 2012)
Competition: the presence in a market of independent buyers and sellers competing with
one another along with the freedom of buyers and sellers to enter and leave the maket.
(McConnel, 2012)
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Efficiency: the allocation of an economy’s resources among the production of different
products that leads to the maximum satisfaction of consumers’ wants, thus producing the socially optimal mix of output with society’s scarce resources. (McConnel,
2012)
Externalities: A cost or benefit from production or consumption, accruing without compensation to someone other than the buyers and sellers of the product. Externalities
might be positive or negative. (McConnel, 2012)
Market Failures: The inability of the market to bring about the allocation of resources that
best satisfies the wants of the society; in particular, the over- or under- allocation of resources to the production of a particular good or service because of externalities or informational problems or because markets do not provide desired public goods (McConnel, 2012)
Outsourcing is a short term arrangement in which “some components of public services are
bought in the market” (World Bank Institute, 2010).
Principal Agent Problem: Conflicts that arise when tasks are delegated by one group of people- the principals, to another group of people- the agents. The conflicts arise because
the interests of the agents may not be the same as the interests of the principals, so that
the agents may end up taking actions that are opposed by the principals whom they
are supposed to be representing. (McConnel, 2012)
Private goods: The private goods are characterized by:
i. Excludability: consumption by one individual prevents consumption by another- no externalities
ii. Rivalry: there only price based competition for the particular good- no product differentiation
iii. Rejectability: individuals can choose to forgo consumption (Preker,2000)
Private Public Partnerships: A long term contract between a private party and a government agency for providing a public asset or service in which the private party bears
the significant risk and management responsibility (Roehrich et al. 2014).
Public goods: No excludability, rivalry and rejectability at all. Provided by the government.
(McConnel, 2012)
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Management – Marketing
Καλώς ήρθατε στη Χώρα της Επιχειρηματικότητας
Marketing 3.0. Από το προϊόν στον πελάτη και από αυτόν στον άνθρωπο,
2η έκδοση
Χάος, οι επιχειρήσεις στην εποχή των αναταράξεων, 2η έκδοση
Ευέλικτη εργασία: νέες μορφές και ποιότητα απασχόλησης, 4η έκδοση
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
E-mail πωλήσεις. Δοκιμασμένες τεχνικές με αποτελέσματα!
Βρίσκοντας νέα εργασία μετά τα 50
Άσε με ήσυχη! Πώς να κερδίσετε την επαγγελματική ζωή που θέλετε
μετά την απόκτηση των παιδιών σας
Πώς να δώσετε κίνητρα στους υπαλλήλους σας
Ο απόλυτος οδηγός διαχείρισης έργου
Το Εξαιρετικά Αποτελεσματικό Σχέδιο Μάρκετινγκ
Το μικρό ΜΒΑ
Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού
Το αλφαβητάρι του διαπραγματευτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι του επενδυτή, 2η έκδοση
Το αλφαβητάρι των οικονομικών
Το αλφαβητάρι του διευθυντή
Οδηγός Ιδεών Διοίκησης Επιχειρήσεων
Οδηγός Ανάλυσης Επιχειρήσεων
Εγχειρίδιο του Marketing
Επιτυχημένες Καινοτομίες
Δοκίμια – Μαρτυρίες – Λογοτεχνία
Μίνως Ζομπανάκης. Τραπεζίτης χωρίς σύνορα
Ελένη, 4η έκδοση
Βασίλης Βασιλικός – Νίκος Παπανδρέου. Δυο συγγραφείς – Μία δεκαετία
Πολιτισμός, Επικοινωνία, Παγκοσμιοποίηση
Ομήρου Ιλιάδα
Ομήρου Οδύσσεια
Λευκώματα
Ελλάδα, Λαμπερά & Μυστικά Νησιά (δίγλωσσο), 2η έκδοση
Μαγική Ελλάδα (δίγλωσσο), 2η έκδοση (σκληρό εξώφυλλο)
365 Κινήσεις για να σώσουμε τον πλανήτη, 2η έκδοση
Το ξενοδοχείο Mont Parnes. Μια αρχιτεκτονική ορεινή ιστορία
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες μου (δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μίκης Θεοδωράκης. Οι αφίσες μου
(συλλεκτική δίγλωσση έκδοση) [περιέχει και cd]
Μελίνα. Κυριακή για πάντα
Μεγάλη Βρεταννία. Ένα ξενοδοχείο-σύμβολο
Ποιότητα Ζωής, Προσωπική Ανάπτυξη
Ευτυχία. Μαθήματα από μια Νέα Επιστήμη
Το θέμα δεν είναι τα λεφτά
Εξαιρετικό NLP
Ψηφιακή Γενιά. Πώς μεταμορφώνει τον κόσμο σας
Έξυπνες Απαντήσεις στις δύσκολες ερωτήσεις μιας συνέντευξης
Ο μόνος τρόπος να κάνεις κάτι... είναι να το κάνεις.
Ο Ακτιβιστής της αλλαγής
Βγάλε Λεφτά, γίνε ευτυχισμένος
100 συνταγές για ένα σώμα υγιές
100 συνταγές για ένα πνεύμα υγιές
Μικρό Βιβλίο για τη Γη
Μικρό Βιβλίο για τα Τρόφιμα
Μικρό Βιβλίο για το Χρήμα

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που συμμετείχαν
ΑΝΟΙΧΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (Ε.Σ.Δ.Υ.)
ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
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Οικονομία – Επιχειρήσεις
Η διαχείριση της κρίσης του δημόσιου χρέους
Τα logistics για την Ελλάδα του αύριο
Η Ελλάδα στην προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Μάχη των Χαρτών
Τελικά φταίει ο δημοσιονομικός πολλαπλασιαστής;
Ξένες Επενδύσεις στην Ελλάδα, 2η έκδοση
Η απελευθέρωση της οικονομικής επιστήμης
Τα μυστικά των ισολογισμών
Ταξίδι στη Νέα Ελλάδα
Επιχειρήστε… αγροτουριστικά, 2η έκδοση
Made in China
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