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ΠροτoιoτΛρtoυAυ στn ρ α π ρoσqYατoλιoμ6voι
στnv πoιoτnτα τωv UΠnρεσιωv

,Εxοιrιοq 
ωg ορxri τn "δnμιoυργfu win-win oυvεργαoιr'δy", o.0μιλoq τnq Ευρωκλιvικriq oυ-

vεργdζετοι με τιζ Περισσdτερεq οoφολιoτικι1q ετοιρε[εq τng oγoρdq μαζ Koι oτoxειjει σε Πε-

ροιτdρω διε0ρυvon, onωq εnιοnμο(vει o Δ/vωv ΣUμβoυλοq, κ. |ωdwnq Kοκoλιvdκnq, o

ono(og πρoτdooει τnv εvτιμ6τnτα, τnV ομoιβαio εμπιoτooιjvn, τnv κοτοv6nσn Kαt το oεβα-
oμd ωq oτo θεμiλιo λβο τωv oυvεργαoιωy) ΠOU οvοnτUooει ο,0μιλoq.

0 Δ/vωv Σrjμβoυλoq μoq μιλdει YιO τn στρατnγικιi nου ακολoυθεiτοι λ6γω τnq oικovoμικnq
Uφεong, εnιonμοlvovτoq XoροKτnριoτικd oτt oο'0μιλοq τnq Ευρωκλιvικriq απoτελε[ιξvα ευε-
λικτo oxriμα, τo ono[o xαρακτnρζεται απ6 τοxaτnτα oτιq απoφdoειζ Και στιζ δρdoειq τoυ,
Δεv nοραλε(πει φυoικd vο αvοφερθε[ κοι oτo oυγκριτικ6 τoυ πλεovε1κτnμO, αΠαVτωvτοq oε

11{lριε Koκoλιvdκn, λαμβdvovιαg 
:

t( υπ6ιpnτnvπoλuετfi καρι€ρα :

l \oαq oτo xιilρo τng ιδιωτικlig
υγε{αg, πoια Θα λ6γατε 6τι εivαιτα 

]

ατoxεiα και oι υπnρεo|εq πoυ κdvoυv
τov ,0μλ6 

oαg vο διαφcρει oπ6 τov
αvιαγωvιoμd; Πoιo εtvαι, ειδικ6τερα, i

τo ouγφιτικ6 oαg πλεovθκτnμα;
|.K.: 0 oμιλog τng Ευρωκλιvικιig απoτε- .

λε( €vα εudλικτo οxιiμα, τo oπoio xαρα- i

κτnρ(ζεται απ6 τoxιjτnτα oτιg απoφα- i

σειζ Kαι oτιq δραoειg τou, oτoιxε(o απα- .

ρolτnτo οε περι6δoυq κρiong. o αυoτn- .

ρ6g πρooαvατoλιομ6g μαg oτnv πoι6τn- :

τα παρoxιtg τωv uπnρεoιιilv oυvιoτd τo i

oτoιxε(o πoU μαζ διoφoρoπoιεi oε ox6- :

σn με τov αvταγωvιoμo. 
!

Kιiριo oυγl<ριτικ6 πλεov6κτnμα τoυ .

oμ(λoυ τng Ευρωκλιvικιig ε(voι n KoρU- :

φα{α oμdδα |ατριilv 6λωv τωv ειδικoτli. .

τωV πoU oτελεxιi:vει τιq κλιvικig μαq.
Eπιπλθov, τo ιδιαtτερα uΦnλ6 επ{πεδo ,

τng voonλεuτικlig υπnρεo{αg απoτελε( .

vευραλγικ6 κoμμdτι των υπnρεοιιilν .

πoυ πρooφdρoυμε, καΘιilq o ρ6λoq τng .

ε(vαι ιδιαiτερα κρioιμog oτn φρovτ[δα ,

τoυ αoθεvoιiq, καΘ, 6λn τn διαρκεια τnq

voonλε(αg τoυ, ιδιαιτdρωg δε και l<ατd i

τnv περioδo τng απoθεραπεiαg τoυ. 
i

I

Πιδq αvιιμετωπ{oατε τo ζrlτnμα τng 
!

επιβoλr1g Φ.Π.A. rrolo αιιg uπnρεo{εg l

σXετιKo μ0q ερωτnμ0.

πou πρooφdρετε;Yπιlρξε αιlξnonτωv i επιλεγμθVoUg ιατρoig, επdκταon τωv
voonλtωv fi φατιtoατε αταθερcg τιg ; oυμβdoεωv με αoφαλιoτικdg εταιρε[εg
τιμdg, λ6γω τng oικovoμικιtg δuαπρα- i και διειlρυvσn τωv Uπnρεoιιilv μαg oε

γiαq πoυ παρατnρε{ται; Aπoρρoφtioα- i εξειδικευμdvoυg τoμεlg τnq ιατρικιig
τε fi 6xι τo Φ.Π.A. oτιg περιτπιδoειg ou. : επιoτtiμnζ, με πρ6oφατo παραδειγμα
vεργαo{αg με αoφαλιαιικdg εταιρε{εg; . τn δnμιoυργiα τoυ vdou υπερo0γxρo-
|.K.: H oικovoμικti κρton dxει επnρεdoει . voυ K6ιrιρoυ Mαoτoι].
αρvnτικα Kαι τnv ιδιωτικιi υγεiα. Λαμ- i ,Exoυμε παρατnριioει oxεδ6v μnδεvικιi
βdvovταg dγκαιρα μdτρα, εδιi.l Kαι αρ- . μετακ(vnon πελατιilv μαg πρog τo δnμ6-
κετoιiq μιivεg πρoxωρrioαμε oε με(ωon ] oιo τoμdα, κdτι πoυ liταv αvαμεv6μεvo,
τιμoκαταλ6γoυ τωv Uπnρεoιιiiv μog, : κυρ(ωgλ6γωτngδιdρΘρωongτoυπελo-

βλ6πovταg μεγdλn αvταπ6κριon. Σxετι- i τoλoγioυ μαg.
κα με τo ΦΠA, oτn oυvτριπτιl<ιi πλειo- .

ι!nφiα τωv ouvεργαoιιilv μαζ με τιg . Mεπoιεgαoφαλιαιικcgειαιρε{εgdxε-
αoφαλιoτικdg εταιρεtεg, τov απoρρo- . τε oυvεργαo{α αιnv παρoιioα φdon;
φrioαμε. . Πιiq αξιoλoγε{τε αuτcg τιg σι,vεργα-

. otεξ; Δρoμoλoγε{τε και d}ιλεζ;
Γεvικ6τερo, n oικovoμικIt ι}φεon οog : |.K.: 0 ,0μιλog τng Eυρωκλιvικrig ιlxει
dxει επnρεdoει και αvvαι, πιig; Σε i αvαπτιiξει oυvεργαo[α με 6λε9 τιq ελ-
πoιεg κιvrloειg θxετε πρoxωρttoει για . λnvικ€g αoφαλιoτικ69 εταιρε[εg, καθιδg

vα αvιιπαρdλΘετε τιg επιτπιilσειξ τnξ; ; και με τιg onμαvτικ6τερεg ξ6vεg αoφα-
,Exειε παρατnρioει μετακ{vnσn τωv . λιoτικdg εταιρε(εg πoυ δραoτnριoπoι.
πελατιilv oαg αιιg υπnρεo{εg τoυ δn- . o0rrιαι oτnv ελλnvικιi αγoρd. |-| εvτιμ6.

μ6oιoυτoμdαλ6γωτngι1φεong; 
. τnτα,nαμoιβα(αεμπιoτooιivn,nKατα.

l.K.: H oικovoμικιi κρlon €xει επnρεdoει l v6non και o oεβαoμ69 απoτελoιiv τo

6λε9 τιq Kλιvικdq. H oτρoτnγικιi πoυ θεμdλιo λiΘo τωv oυvεργooιιilv μαq.
ακoλoυθιioαμε ουvoι!iζετoι, αφεv6g, i Συvιoτd αρxιi μαg n δnμιoυργ[o win.win

oτnv dγκαιρn λrtιln μθτρωv απ6 τnv . oυvεργαοιιilv, π6oo μαΜov oε περιo.
πλευρd μoζ για δρααιικιi με{ωon τωv . δoug κρ(ong 6πωg αυτri πoυ διαv0oυμε,
δαπαvιilv και, αφετdρoυ, σιov αvοπtu. και αtα πλα(oια τnq περαιτdρω ovdτπυ-

ξιακ6 μαq oxεδιαoμ6, πou περΛαμβd- ξιiq μαg oxεδιdζouμε τn διε0ρυvoιi
vει αvαπτυξn vdωv ouvεργαoιιitv με τoUζ.

O κ. ]υdvvns Koκoιiιvdκns oτnν 25ετi κoριθρo τoυ dxει ovolioβει διευθυvπκΞs θΞoε,ιs oε μεyoiεs επιxειρΛoειs, Επi 12 dτn

εoτiooε τιs δρooτnρι6τnτ*s τoυ oτo xιi:ρo τns ιδιυτικΛs υγεios, dιoτnριilvτos τn θ€on τoυ Γεvικoι] 0ιευθυvτΛ oτov ,Oμιio

Oιoγvu:oτικιilv Kdvιρυv ιιΕυρυδιdγνυonll oτn θεooofroviκn (vυv ιiBιoδιdvvUJon}}) κο1 oτo Ιοτρικo 0ιopoiκαvικ6 θεoooioviκns
γιo τnv περioδo 2oo4.2ΘΘΘ' Rπ6 τo 20Θθ εivοι Πρ6εδρos τoυ 0,Σ. κοι βoοικ6s l'l€τoxos ιns ετoιρεios riUontogePointlη n

oπoio δρooτnριoπoιεiτoι oτnv Eiidδo κoι τn NR. Eυριi,:πn, oτo xιilρo τoU buginess developnent Flπ6 τoν lπρiiιo τoυ 2Δ1Θ' κo-
τθxει τn θΞon τou 0ιευθ0νoντos Συμβoι]ioυ oτoν Oμιio τns Ευρυκιiιvικns (Ευρυκiιvικn lθnvιilv κoι Eυρυκiιvικn Πoiδυv), o

oπoios εiΞγxεται κατd ?55 oπ6 κεQoioιo επεvδυoειιν πoυ oυμβoυiεΟει n Globoi Fi,nonce κoι κqτ6 25s απo τn Euι.eko,

O κ. Koκoiινdκns εivοι κdτoxos Πτυxioυ 0ικovoμικιiν Σπoυδιiv toυ Πovεπιoτnμioυ Stiι^ling-Σκωτios κoι Mεταπτuxιακo0 Tiτ-
froυ ΣπoυδΦν M.B.t τoU Πoνεπιoτnμioυ Εdinbungh-Σκυτios,

37


