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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος Master in 

Business Administration Executive του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, ως απαιτούμενο για 

την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.  

Στην εν λόγω διπλωματική εργασία παρουσιάζεται η στρατηγική ανάλυση του εξωτερικού 

και εσωτερικού περιβάλλοντος της Κλινικής Ευαγγελισμός ΑΕ, με τη χρήση κατάλληλων 

εργαλείων και διαδικασιών, που έχουν προκύψει από βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Έπειτα, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι 

στρατηγικές που ακολουθήθηκαν έως σήμερα  και αναπτύσσεται νέος προτεινόμενος 

στρατηγικός σχεδιασμός με στόχο την ανάπτυξη και την ευημερία της επιχείρησης. 

Η Κλινική Ευαγγελισμός AE ιδρύθηκε το 1957 ως μαιευτική κλινική και έχει καταφέρει 

μέσα από μια πορεία ανάπτυξης, να εξελιχθεί σε γενική χειρουργική και μαιευτική 

κλινική και να καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία της περιοχής που δραστηριοποιείται, 

προσφέροντας υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis was written as part of the Master program in Business Administration 

Executive of the University of Macedonia, as required for obtaining the MSc degree in 

Business Administration. 

This thesis presents the strategic analysis of the external and internal environment of the 

Private Clinic Evangelismos SA, using appropriate strategic tools and procedures that 

have obtained through literature review of Greek and foreign authors. Furthermore, the 

strategies that are followed till today are presented and a new strategic plan is developed, 

focused on the further growth and prosperity of the business. 

The Private Clinic Evangelismos SA was founded in 1957 as a maternity hospital and 

managed to evolve into a general surgical and maternity clinic, and to establish its brand 

name in the local community of its activity region, offering high-quality health services.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ο ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων στις μέρες μας είναι ιδιαίτερα έντονος τόσο σε 

εγχώριο όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, λόγω της παγκοσμιοποίησης και της ραγδαία 

αναπτυσσόμενης τεχνολογίας. Η οικονομική κρίση δε, που ταλανίζει τα τελευταία έτη τις 

επιχειρήσεις και τον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας πιο συγκεκριμένα, καθιστούν 

τον ανταγωνισμό αυτό μεταξύ των επιχειρήσεων ακόμη πιο έντονο.  

Στην προσπάθειά τους να ανταπεξέλθουν στην αστάθεια της παγκόσμιας αγοράς και   

ραγδαία μεταβαλλόμενο εξωτερικό περιβάλλον, τα ανώτερα στελέχη των επιχειρήσεων 

καλούνται να διαμορφώσουν ένα στρατηγικό πλάνο, προκειμένου να εγγυηθούν την 

ανταγωνιστικότητα και την ποιοτική βελτίωση των υπηρεσιών τους.  

Ο στρατηγικός σχεδιασμός ορίζει τον τρόπο με τον οποίο η επιχείρηση σχεδιάζει να 

προχωρήσει από την τρέχουσα κατάστασή της προς κάποια επιθυμητή μελλοντική 

κατάσταση, απαντώντας σε όλα τα βασικά ερωτήματα γύρω από την ανάπτυξη της, όπως 

το πως θα βρεθεί εκεί και σε πόσο χρόνο. Παράλληλα, είναι το σύνολο των κριτηρίων 

λήψης αποφάσεων που λαμβάνονται και υλοποιούνται από την επιχείρηση και 

καθοδηγούν οριστικά τις δραστηριότητες και την μελλοντική δομή της. (Rodriguez Perera 

& Peiro, 2012) (Wheelen & Hunger, 2004) (Γεωργόπουλος, 2013) (Παπαδάκης, 

Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διαθνής Εμπειρία, 2012) 

Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η διαμόρφωση στρατηγικού πλάνου 

για την Κλινική Ευαγγελισμός, όπου μέσα από στρατηγικά εργαλεία, προσδιορίζεται η 

θέση της επιχείρησης σε σχέση με τον ανταγωνισμό και τον κλάδο των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι στρατηγικές που ακολούθησε η 

επιχείρηση έως σήμερα, και τέλος προτείνονται οι καταλληλότερες στρατηγικές, οι οποίες 

θα οδηγήσουν την Κλινική σε κερδοφόρο ανάπτυξη.  

Η δομή της εργασίας έχει προκύψει από βιβλιογραφική ανασκόπηση βιβλίων, άρθρων και 

άλλων πηγών, τόσο ξένων όσο και Ελλήνων συγγραφέων που έχουν καθιερωθεί στον 

τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων και περιγράφεται συνοπτικά παρακάτω: 

 

Κεφάλαιο 1 - Παρουσίαση της Κλινικής Ευαγγελισμός ΑΕ 

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται αναλυτική παρουσίαση της Κλινικής Ευαγγελισμός ΑΕ, του 

συνόλου των υπηρεσιών που προσφέρει, καθώς και οικονομικά στοιχεία των τελευταίων 

ετών. 
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Κεφάλαιο 2 - Ανάλυση του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

Στο συγκεκριμένο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μελέτη του κλάδου των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας, αναλύοντας τα χαρακτηριστικά, το θεσμικό υπόβαθρο, οικονομικά 

στοιχεία και προοπτικές. Τέλος, συντάσσεται η μήτρα SWOT, όπου διακρίνονται τα 

δυνατά και αδύναμα στοιχεία του κλάδου, καθώς και πιθανές ευκαιρίες αλλά και οι 

απειλές που ταλανίζουν αυτόν.  

 

Κεφάλαιο 3 - Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος 

Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύεται το εξωτερικό περιβάλλον της Κλινικής Ευαγγελισμός και 

παρουσιάζονται οι βασικοί της ανταγωνιστές. Μέσα από αναλύσεις (PEST-DG analysis, 

Porter analysis) και στρατηγικά εργαλεία (Impact analysis, Strategic Maps analysis, 

External Factor Analysis Summary), παρουσιάζονται οι πιθανές ευκαιρίες και οι 

διαφαινόμενες απειλές, και καθορίζεται η θέση της επιχείρησης σε σχέση με τον 

ανταγωνισμό και τον κλάδο.   

 

Κεφάλαιο 4 - Ανάλυση εσωτερικού περιβάλλοντος 

Στο σημείο αυτό, γίνεται χρήση των εργαλείων εσωτερικού περιβάλλοντος (Internal 

Factor Analysis Summary, Competitive Profile Matrix), με τα οποία προσδιορίζονται τα 

δυνατά στοιχεία και οι αδυναμίες της επιχείρησης και γίνεται σύγκριση των βασικών 

εσωτερικών στοιχείων της επιχείρησης με τον ανταγωνισμό. 

 

Κεφάλαιο 5 - Strategic Factor Analysis Summary (SFAS), SWOT analysis  

Έπειτα από την προηγηθείσα ανάλυση του εξωτερικού και εσωτερικού περιβάλλοντος της 

Κλινικής Ευαγγελισμός, γίνεται η ανάλυση SFAS, όπου συνοψίζονται οι πιο σημαντικοί 

παράγοντες από τους πίνακες EFAS και IFAS και παρουσιάζονται οι προτεινόμενες 

στρατηγικές που προκύπτουν. Στη συνέχεια, μέσω της SWOT analysis, παρουσιάζονται οι 

δυνατότητες και οι αδυναμίες της επιχείρησης, καθώς και οι πιθανές προς εκμετάλλευση 

ευκαιρίες, αλλά και οι απειλές που τυχόν ελλοχεύουν. 

 

Κεφάλαιο 6 - Παρουσίαση υπαρχουσών στρατηγικών 

Στο κεφάλαιο αυτό, παρουσιάζονται και αξιολογούνται οι στρατηγικές που ακολούθησε η 

επιχείρηση έως σήμερα.  
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Κεφάλαιο 7 - Grand Strategy Matrix 

Σε συνέχεια της ανάλυσης των στρατηγικών της Κλινικής Ευαγγελισμός, συντάσσεται η 

μήτρα Grand Strategy Matrix από την οποία προκύπτουν οι προτεινόμενες στρατηγικές. 

 

Κεφάλαιο 8 - Συμπεράσματα – Προτεινόμενες στρατηγικές 

Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας, ορίζονται για την Κλινική Ευαγγελισμός, νέες 

στρατηγικές σε επιχειρησιακό, επιχειρηματικό και λειτουργικό επίπεδο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΑΕ 

 

 
 

2.1 Ταυτότητα – Σύντομη Ιστορική Αναδρομή 

Η Κλινική Ευαγγελισμός ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1957 ως μαιευτική κλινική. Το 

2011, πραγματοποιώντας μια εκ των βάθρων ανακαίνιση σε επίπεδο κτιριακής υποδομής 

και ιατρικού εξοπλισμού συνέχισε την λειτουργία της ως γενική χειρουργική και 

μαιευτική κλινική διαθέτοντας 36 κλίνες στα εξής  τμήματα, μονάδες και εργαστήρια:  

 

 Γενικής χειρουργικής 

 Μαιευτικό - Γυναικολογικό 

 Ορθοπεδικό 

 Οφθαλμολογικό 

 ΩΡΛ 

 Ουρολογικό 

 Μικροβιολογικό εργαστήριο 

 Ακτινολογικό εργαστήριο 

 Εργαστήριο υπερήχων 

 Μονάδα Αυξημένη Φροντίδας 

 

Η Κλινική στεγάζεται στο κέντρο της πόλης της Βέροιας, σε ένα 5οροφο κτίριο 2000 τ.μ. 

Πληροί όλες τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές ιατρικού χώρου, διαθέτει σύγχρονα 

ιατρικά μηχανήματα τελευταίας γενιάς, άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό και πάνω από 

όλα έμπειρο και σωστά καταρτισμένο επιστημονικό, ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. 

Στα πλαίσια της διασφάλισης της ποιότητας των υπηρεσιών της, έχει πιστοποιηθεί με 

βάση το πρότυπο ISO 9001:2008. 

Στην Κλινική πραγματοποιούνται ιατρικές και διαγνωστικές πράξεις και νοσηλείες, σε 

συνεργασία με ένα μεγάλο δίκτυο ιατρών όλων των ειδικοτήτων που υποστηρίζονται από 
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τα επιμέρους τμήματά της, καλύπτοντας ένα μεγάλο ποσοστό των αναγκών της τοπικής 

κοινωνίας. 

Ο Ευαγγελισμός, εγγυάται αξιόπιστες και έγκυρες υπηρεσίες, αναβαθμίζοντας σημαντικά 

το χώρο της Υγείας. Παράλληλα, η ύπαρξη συμβάσεων με  τον ΕΟΠΥΥ και με πολλές 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες, κάνει προσιτή την υψηλή ποιότητα και αξιοπιστία της 

Κλινικής στον κάθε ασφαλισμένο. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στον ασφαλισμένο να 

επιλέξει ελεύθερα τον ιατρό της εμπιστοσύνης του. 

 

2.2 Γεωγραφική θέση και προσπελασιμότητα 

Η γεωγραφική θέση της Κλινικής επηρεάζει σημαντικά το μέγεθος του τμήματος της 

αγοράς που καλύπτει καθώς και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών που 

προσφέρει. Η ασφαλής και γρήγορη πρόσβαση των ασθενών εξαρτάται από το σημείο 

εγκατάστασης της Κλινικής, την ποιότητα των οδικών αξόνων που την συνδέουν με τις 

κοντινές πόλεις, το κυκλοφοριακό και την ευκολία στάθμευσης. 

Η Κλινική Ευαγγελισμός βρίσκεται στην κεντρικότερη οδό της πόλης της Βέροιας (οδός 

Βενιζέλου) και διαθέτει θέση στάθμευσης για ασθενοφόρο και μία θέση επείγουσας 

στάθμευσης. Δεν διαθέτει χώρο στάθμευσης για τους ασθενείς και τους συνοδούς τους, οι 

οποίοι εξυπηρετούνται από τους δημοτικούς χώρους στάθμευσης με πλησιέστερο στα 120 

μέτρα.  

Η Κλινική απέχει 4χλμ από το Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με το οποίο διασυνδέεται 

επιστημονικά, 72 χλμ. από την πόλη της Θεσσαλονίκης, 60χλμ από την Κοζάνη, 122χλμ 

από την Φλώρινα, 72 χλμ. από την Κατερίνη και 48 χλμ. από την Έδεσσα.  

Οι οδικοί άξονες που εξυπηρετούν τους παραπάνω δήμους βρίσκονται σε πολύ καλή 

κατάσταση, δεδομένου ότι όλοι οι δήμοι πλην της Έδεσσας συνδέονται από την Εγνατία 

Οδό και οι αποστάσεις είναι μικρές. Σε διαδικασία βρίσκεται και η υλοποίηση νέου 

οδικού άξονα Θεσσαλονίκης – Έδεσσας που θα βελτιώσει σημαντικά την δυνατότητα 

πρόσβασης των ασθενών από τον Νομό Πέλλας. 
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2.3 Αποστολή και Όραμα 

Η αποστολή της Κλινικής είναι η παροχή δευτεροβάθμιων υπηρεσιών Υγείας,  

βελτιώνοντας το επίπεδο ζωής των πολιτών της τοπικής κοινωνίας, αλλά και της Βόρειας 

Ελλάδας γενικότερα. 

Το όραμα της Κλινικής Ευαγγελισμός είναι: 

….μέσα από την επιχειρηματική εξέλιξη και ανάπτυξη, 

….με αίσθημα ευθύνης προς την κοινωνία, το περιβάλλον και τους ανθρώπους της 

….και μέσα από τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες, επιχειρηματικούς εταίρους και 

μετόχους, να αναγνωριστεί και να παρέχει πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες υπηρεσίες 

υγείας υψηλής ποιότητας. 

Υψηλή ποιότητα για την Κλινική σημαίνει: 

 Στελέχωση με υψηλού επιπέδου ιατρικό, νοσηλευτικό, τεχνολογικό και 

διοικητικό προσωπικό 

 Καινοτομία στην παροχή δευτεροβάθμιων υπηρεσιών υγείας 

 Ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών  

 Μεγάλο εύρος υπηρεσιών 
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2.4 Οργανωτική Διάρθρωση Κλινικής «Ο Ευαγγελισμός» 

 

Διάγραμμα 2.1 Οργάνωση λειτουργιών Κλινικής Ευαγγελισμός ΑΕ 

 

Διάγραμμα 2.2 Διοικητική διάρθρωση Κλινικής Ευαγγελισμός ΑΕ 
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2.5 Διοικητικό Συμβούλιο – Μέτοχοι 

Η σύνθεση του Διοικητικού συμβουλίου έχει ως εξής:  

 Αντωνιάδης Νικόλαος του Σόλωνα - Πρόεδρος ΔΣ και Διευθύνων Σύμβουλος 

 Αντωνιάδης Ανδρέας Μιχαήλ Αδαμάντιος του Νικολάου - Αντιπρόεδρος ΔΣ και 

Διευθύνων Σύμβουλος 

 Αντωνιάδη Σάρα Μαρτίνα του Νικολάου - μέλος 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι 3ετής, δηλαδή έχει ισχύ μέχρι τις 30.06.2018. 

Την εταιρεία εκπροσωπούν και δεσμεύουν ο κ. Αντωνιάδης Νικόλαος του Σόλωνα, 

Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο κ. Αντωνιάδης Ανδρέας του Νικολάου, Αντιπρόεδρος και 

Διευθύνων Σύμβουλος.  

Τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:  

Ονοματεπώνυμο -  Τομέας Ευθύνης  

 Αντωνιάδης Νικόλαος - Πρόεδρος ΔΣ και Διοικητικός Διευθυντής 

 Αντωνιάδης Ανδρέας - Αντιπρόεδρος ΔΣ  , Διευθύνων Σύμβουλος 

 Μπλιούρας Κωνσταντίνος – Επιστημονικός Διευθυντής 

 Μπάτσαλας Κωνσταντίνος – Νομικός Σύμβουλος και υπεύθυνος Λογιστηρίου 

(εξωτερικός συνεργάτης) 

 Γκεκόπουλος Ιωάννης – Βοηθός Διοίκησης 

 

 

2.6 Πόροι και ικανότητες 

Η επιχείρηση Κλινική Ευαγγελισμός διαθέτει ένα σύνολο υλικών και άυλων πόρων πολύ 

σημαντικής αξίας. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, η 

τοποθεσία της επιχείρησης, η ικανότητα της επιχείρησης να δημιουργεί εσωτερικά 

κεφάλαια, η μακρόχρονη εμπειρία, η καθιέρωση ”οικογενειακών” σχέσεων με τους 

συνεργάτες ιατρούς, το εκπαιδευμένο προσωπικό, η τοπική φήμη, οι πολύ καλές και 

σταθερές σχέσεις με προμηθευτές κτλ. 
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2.6.1 Ανθρώπινο δυναμικό 

Η Κλινική Ευαγγελισμός διαθέτει άριστο νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό 

αποτελούμενο από άρτια εκπαιδευμένους πτυχιούχους αναγνωρισμένων σχολών, με 

εμπειρία, κρίση, προσαρμοστικότητα και αφοσίωση στην επιχείρηση. Διακρίνονται για το 

ήθος και την ανθρώπινη συμπαράσταση στον ασθενή, τον οποίο ενισχύουν σε όλη τη 

διάρκεια της νοσηλείας του. Ο Ευαγγελισμός μεριμνά για τη συνεχή εκπαίδευσή των 

εργαζομένων του πάνω στις νέες ιατρικές τεχνολογίες και μεθόδους, τη σωστή 

τοποθέτηση και τη συνεχή στήριξη τους. 

 

2.6.2 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός  

Ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της Κλινικής είναι τελευταίας τεχνολογίας, πληροί όλες 

τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προδιαγραφές (βλ. πίνακα 2.1) καλύπτοντας επεμβατικά και 

συντηρητικά τις πιο συχνά εμφανιζόμενες παθήσεις από έξι ειδικότητες. Έτσι, η Κλινική 

έχει τη δυνατότητα να καλύψει τις περισσότερες ανάγκες των ασθενών με ασφάλεια και 

ποιότητα. 
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Πίνακας 2.1 Κατάλογος ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού Κλινική Ευαγγελισμός 

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Α.Ε. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΜΑΙΕΥΤΙΚΟ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ 

 Χειρουργικά τραπέζια (2) 

 Αναισθησιολογικά μηχανήματα (3) 

 Αναπνευστήρας (1) 

 Εφεδρικό αναισθησιολογικό μηχάνημα (1) 

 Σκιαλυτικές λυχνίες οροφής DRLITE (2) 

 Κονσόλες ιατρικών αερίων σε κάθε 

χειρουργική αίθουσα 

 Monitor καρδιοαναπνευστικών 

παραμέτρων 

 Φορητές αναρροφήσεις (2) 

 Απινιδωτής 

 Πλήρης λαπαροσκοπικός πύργος (1) 

 Χειρουργικές  διαθερμίες (2) 

 Χειρουργικό  μικροσκόπιο 

 Monitor MATRON (2) 

 Έγχρωμο monitor LCD (1) 

 Πηγές ψυχρού φωτισμού X-180W (2) 

 Συσκευή παροχής CO2 

 Ενδοσκοπικές κάμερες (2) 

 Ψυγείο φαρμάκων 

 Φορητή θερμοκοιτίδα νεογνών (1) 

 Σταθερή θερμοκοιτίδα νεογνών (1) 

 Θερμοκοιτίδα ανάνηψης GINEVRI (1) 

 Bili Bet φωτοθεραπείας (2) 

 Συσκευή Bili Check μέτρησης 

χολερυθρίνης νεογνών (1) 

 Θερμοκοιτίδα φωτοθεραπείας (1) 

 Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα μαιευτικά 

κρεβάτια (2) 

 Καρδιοτοκογράφους (5) 

 Καρδιολογικό monitor (1) 

 Φορητές αναρροφήσεις (3)  

 Σκιαλυτικές λυχνίες στην αίθουσα 

τοκετών (2) 

 Γυναικολογικό Bumm (1) 

 Μηχάνημα υπερήχων GENERAL 

ELECTRIC (1) 

 Εργαλειοδοτικά τραπέζια (4) 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΟ 

 Χειρουργικό Μικροσκόπιο 

 Κατανομέας φωτός Zeiss 

 Μηχάνημα Video object 

 Μηχάνημα Stereo coob 

 Κάμερα Medilive PRIM 

 YAG LASER ALCON 

 Set παχυμετρίας, α-βιομετρίας 

 Compact flash 

 Χειρουργική καρέκλα 

 Μηχάνημα φακοθρυψίας LEGACY 

Everest 

 Ψυγείο φαρμάκων 

 Ίσχαιμο ηλεκτρικό 

 Περιχειρίδα Ισχαίμου 

 Σετ εξαρτημάτων Αρθροσκόπησης 

 Λαπαροσκοπικός πύργος 

 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΠΕΡΗΧΩΝ 

 Καρδιοτοκογράφοι (2) 

 Εξεταστικές κλίνες 

 Υδραργυρικά Μανόμετρα 

 Αναρρόφηση Φορητή 

 Υπερηχογραφική συσκευή  3D    

 GENERAL ELECTRIC  VOLUSON 

730 PRO 
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ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

 Ακτινολογικό μηχάνημα τύπου Polydoros 

ITS55-Multix-Ventix (SIEMENS) 

 Ακτινοσκοπικό μηχάνημα C-ARM τύπου 

Model 9-R (IMD)  

 Ψηφιακό σύστημα επεξεργασίας εικόνας 

DIP 240HD 

 Πλήρης εξοπλισμός Μικροβιολογικού 

Εργαστηρίου σύμφωνα με την 

παράγραφο 1.1.3.1. του Π.Δ. 235/2000 

 Βιοχημικός αναλυτής Α25 biosystems 

(1) 

 Αναλυτής ηλεκτρολυτών MEDICA (1) 

 Αιματολογικός αναλυτής Easy lyte plus 

BAYER (1) 

 Φυγόκεντρος Rotofix HETTICH (1) 

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗ ΔΙΑΦΟΡΑ 

 Ξηροί κλίβανοι (4) 

 Υγροί κλίβανοι Sturdy (2) 

 Κλίβανος Statin (1) 

 Υγρός κλίβανος Eastern (1) 

 Λουτρό υπερήχων (1) 

 Μηχάνημα θερμοκόλλησης 

 Πλυντήριο εργαλείων MIELE 

 Monitor Bionics (2) 

 Κονσόλες εντατικής (4) 

 Κρεβάτια εντατικής (4) 

 Στρώματα LATEX εντατικής (4) 

 Φορεία ασθενών (3) 

 Ηλεκτροκαρδιογράφος 

 Πλήρης εγκατάσταση χειρουργικών 

αερίων 

 

2.7 Χρηματοοικονομικά στοιχεία  

Με βάση την τελευταία δημοσιευμένη περίοδο χρήσης του 2015, ο κύκλος εργασιών της 

Κλινικής παρουσίασε μείωση κατά 12,25% σε σχέση με το 2014 και άγγιξε τις 962 χιλ 

ευρώ. Σύμφωνα με στελέχη της Κλινικής, η μείωση των εσόδων αυτή οφείλεται κατά 

κύριο λόγο στην έκδοση πιστωτικών έκπτωσης προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ  (για τους 

μηχανισμούς Clawback και Rebate) ύψους 129.438,56 ευρώ για το Α’ εξάμηνο του 2015 

και 180.430,34 ευρώ για το  Β’ εξάμηνο του 2015. (Παράρτημα 1) 

Το σύνολο των ασθενών που νοσηλεύτηκαν εντός του 2015 ήταν 2.633 έναντι 2.574 

ασθενών το 2014, καταγράφοντας αύξηση 2,3%.  

 

2.7.1 Λειτουργικά κέρδη  

Τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης σημείωσαν μείωση 27,15% και ανήλθαν στις 88,5 

χιλ. ευρώ από 121,5 χιλ. ευρώ που ήταν το 2014. (Παράρτημα 1) 
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2.7.2 Σύνολο Ενεργητικού - Παθητικού  

Το σύνολο του Ενεργητικού - Παθητικού στις 31/12/2015 ανήλθε στα 1,93 εκ. Ευρώ. 

(Παράρτημα 1) 

 

2.7.3 Επενδύσεις έτους 2015  

Η Κλινική πραγματοποίησε σημαντικές επενδύσεις κυρίως σε  μηχανολογικό και 

νοσοκομειακό εξοπλισμό ύψους  56.829,45 ευρώ: 

 1) Μηχανολογικός εξοπλισμός = 17.451,47 ευρώ 

 2) Νοσοκομειακός εξοπλισμός = 31.177,98 ευρώ 

 3) Λογισμικά προγράμματα = 8.200 ευρώ 

 

2.7.4 Δανεισμός  

Ο δανεισμός της Κλινικής Ευαγγελισμός ανέρχεται στις 317 χιλ. ευρώ, λόγω 

μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 500 χιλ. ευρώ  από τον Οκτώβριο του 2009. Από τις 

317 χιλ. ευρώ οι 251 χιλ. είναι μακροπρόθεσμες, δηλαδή πληρωτέες από το 2017 και 

μετά, και 65,760 χιλ. ευρώ πληρωτέες μέσα στο 2016. 

Η Κλινική έχει πραγματοποιήσει εντός του 2015, εξόφληση ενός βραχυπρόθεσμου 

τραπεζικού δανείου ύψους 297 χιλ ευρώ ,το οποίο χορηγήθηκε στις 7/10/2011. 

(Ευαγγελισμός, 2016) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΛΑΔΟΥ ΙΔΩΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

 

3.1 Γενικά 

Ο κλάδος των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας περιλαμβάνει τα Διαγνωστικά 

Κέντρα και τα Θεραπευτήρια (γενικές, ειδικές και μικτές κλινικές), τα οποία 

συγκαταλέγονται αντίστοιχα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Φροντίδα 

Υγείας. 

 

3.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου 

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας, η πλειονότητα των ιδιωτικών θεραπευτηρίων 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης που λειτουργούν στην Ελλάδα κατατάσσεται στην κατηγορία 

δυναμικότητας 41-100 κλινών, ενώ μεγάλος είναι και ο αριθμός αυτών που έχουν 

δυναμικότητα 100-300 κλινών. 

 

Ανάλογα με το μέγεθός τους, οι ιδιωτικές γενικές κλινικές διακρίνονται στις παρακάτω 

κατηγορίες: 

 Μεγάλες πολυδύναμες κλινικές οι οποίες βρίσκονται στην Αθήνα και τη 

Θεσσαλονίκη και οι οποίες είναι λίγες σε αριθμό. Οι κλινικές αυτές υπερβαίνουν 

σε δυναμικότητα τις 300 κλίνες και στην πλειοψηφία τους είναι στελεχωμένες από 

άρτια εκπαιδευμένο και εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, διαθέτοντας ιατρικό 

εξοπλισμό υψηλής τεχνολογίας. Επίσης, διατηρούν συμφωνίες τόσο με 

ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία του δημοσίου, όσο και με τις περισσότερες 

ασφαλιστικές εταιρείες του ιδιωτικού τομέα. Οι συγκεκριμένες κλινικές 

καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης και 

διάγνωσης. Τα έσοδά τους προέρχονται από τους εσωτερικούς-νοσηλευόμενους 

ασθενείς και από ασθενείς οι οποίοι επισκέπτονται τα εξωτερικά ιατρεία. 

 Μεσαίες κλινικές οι οποίες συνήθως διατηρούν συμβάσεις με ασφαλιστικές 

εταιρείες του ιδιωτικού τομέα καθώς και με ταμεία του δημοσίου. 

 Μικρές κλινικές οι περισσότερες των οποίων καλύπτουν το κόστος νοσηλείας των 

ασθενών τους (ολόκληρο ή μέρος), μέσω συμβάσεων που έχουν συνάψει με 

διάφορους ασφαλιστικούς οργανισμούς του δημοσίου. 
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 Νευροψυχιατρικές κλινικές οι οποίες αποτελούν μια ξεχωριστή κατηγορία, είναι 

αρκετές σε αριθμό και τα έσοδά τους προέρχονται εξ ολοκλήρου από εσωτερικούς 

νοσηλευόμενους ασθενείς, εμφανίζοντας υψηλές μέσες ετήσιες πληρότητες. 

Σχετικά με τα ιδιωτικά μαιευτήρια που λειτουργούν σήμερα στην Ελλάδα, αποτελούν 

στην ουσία κλινικές οι οποίες παρέχουν μαιευτικές και γενικότερα γυναικολογικές 

υπηρεσίες. Ωστόσο, τα περισσότερα εξ’ αυτών έχουν επεκταθεί και στην ίδρυση 

σύγχρονων εξεταστικών κέντρων για την παροχή διαγνωστικών υπηρεσιών. Έντονη είναι 

τα τελευταία κυρίως χρόνια η επενδυτική δραστηριότητα αρκετών ιδιωτικών μαιευτηρίων, 

τόσο σε κτιριακές εγκαταστάσεις, όσο και σε μηχανολογικό εξοπλισμό με σκοπό τη 

συνεχή αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.  

Σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των ιδιωτικών κλινικών, η πλειοψηφία τους 

βρίσκεται συγκεντρωμένη στην περιφέρεια της Αθήνας και ακολουθεί η περιφέρεια της 

Θεσσαλονίκης. 

Από τη μία πλευρά η δυσκολία των περισσότερων μικρών μονάδων του κλάδου να 

ανταποκριθούν στη ραγδαία εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας και από την άλλη το πολύ 

υψηλό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού μιας νέας θεραπευτικής μονάδας σε 

συνδυασμό με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, αποτελούν τους δύο βασικούς λόγους που 

οδηγούν στη στρατηγική των εξαγορών - συγχωνεύσεων - απορροφήσεων των 

μικρότερων από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. (ICAP, 2015) 

 

3.3 Δαπάνες Υγείας 

Ο όρος Δημόσια Δαπάνη Υγείας αναφέρεται στις δαπάνες που πραγματοποιούνται από το 

Δημόσιο για την παροχή νοσοκομειακής περίθαλψης υπέρ των ασφαλισμένων και 

γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, είτε σε κρατικά νοσοκομεία είτε σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια. Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Δαπάνη Υγείας αναφέρεται στις δαπάνες των 

νοικοκυριών για περίθαλψη σε κρατικά νοσοκομεία και ιδιωτικές κλινικές, 

περιλαμβανομένων επίσης και των δαπανών που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση 

ορισμένων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στις δαπάνες των ατόμων εκείνων που 

είναι ανασφάλιστα. (ICAP, 2015) 

Το μερίδιο της ιδιωτικής συμμετοχής στο σύνολο των δαπανών υγείας (βάσει τρεχουσών 

τιμών) αυξήθηκε σταδιακά από το 2010 και διαμορφώθηκε στο 39% το 2014 έκθεση της 

Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (Πίνακες 3.1 και 3.2). 
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Πίνακας 3.1 Συνολική χρηματοδότηση δαπανών υγείας και ποσοστιαία συμμετοχή 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016) 

 

Πίνακας 3.2 Ποσοστιαία (%) συμμετοχή των φορέων στη χρηματοδότηση δαπανών 

υγείας 

 (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016) 
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Όπως προκύπτει από την έκθεση της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας  (Πίνακας 3.3) οι 

συνολικές μηνιαίες δαπάνες της χώρας σε όλες τις περιοχές ανήλθαν το 2011 κατά μέσο 

όρο σε 114,58 €, καλύπτοντας λίγο κάτω από 6,3% του συνόλου των μηνιαίων δαπανών 

για κάθε μορφής αγαθό και υπηρεσία. 

  

Πίνακας 3.3 Μηνιαία κατανάλωση νοικοκυριών και ανέσεις κατοικίας 

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016) 

 

 

Ορισμένες από τις κυριότερες πηγές των ιδιωτικών δαπανών υγείας είναι οι παρακάτω: 

 οι δαπάνες των ανασφάλιστων 

 οι δαπάνες για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από την ασφάλιση ορισμένων 

 πληθυσμιακών και επαγγελματικών ομάδων 

 η νομοθετημένη συμμετοχή των ασφαλισμένων στα έξοδα περίθαλψης (διαφέρει 

αναλόγως του ασφαλιστικού φορέα) 

 η διαφορά μεταξύ της δαπάνης που αποδίδουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί για 

ιατρικές πράξεις και της πραγματικής αμοιβής του ιατρού 

 οι επιπλέον δαπάνες των ασφαλισμένων για διαφορά θέσεως στα νοσοκομεία 

 οι δαπάνες που καταβάλλονται για ιατρική και νοσοκομειακή περίθαλψη στο 

εξωτερικό. 



17 

 

3.4 Θεσμικό Πλαίσιο  

3.4.1 Γενικά 

Ο κλάδος των ιδιωτικών θεραπευτηρίων περιορίστηκε σημαντικά κατά την δεκαετία του 

1980 κυρίως λόγω της ακολουθούμενης πολιτικής, που σκοπό είχε την ενίσχυση του 

νεοσύστατου Ε.Σ.Υ. Έτσι, βάσει των διατάξεων του Ν.1397/83 είχε σταματήσει η έκδοση 

αδειών για ίδρυση νέων κλινικών ή επέκταση των ήδη υφισταμένων. Το γεγονός αυτό σε 

συνδυασμό με την τακτική καθήλωσης των νοσηλίων σε χαμηλά επίπεδα, είχε ως 

αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των επιχειρηματιών να επενδύσουν σε μονάδες παροχής 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης. Έτσι, ενώ στα δημόσια νοσοκομεία παρατηρήθηκε αύξηση 

του αριθμού τους από 122 το 1983 σε 140 το 1993, ο αριθμός των αντίστοιχων ιδιωτικών 

μειώθηκε σε 224 το 1993 από 391 το 1983. 

Με το Προεδρικό Διάταγμα 247/91 επιτράπηκε ξανά η ίδρυση, λειτουργία και 

μεταβίβαση ιδιωτικών κλινικών, καθώς επίσης και η δημιουργία ανεξάρτητων 

διαγνωστικών μονάδων μέσα στις ίδιες τις κλινικές και η χορήγηση των αδειών 

λειτουργίας των μονάδων αυτών τόσο σε φυσικά όσο και σε νομικά πρόσωπα.  

Με τις διατάξεις αυτές οι κλινικές εκτός από θεραπευτήρια μετατράπηκαν και σε μεγάλης 

κλίμακας διαγνωστικά κέντρα, τα οποία σε μικρό χρονικό διάστημα κάλυψαν σημαντικό 

μέρος της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Παράλληλα, με τους νόμους 517/91 και 247/91 

καθορίζονται προδιαγραφές οικοδομής, τεχνικού εξοπλισμού, σύνθεσης προσωπικού κλπ., 

που απαιτούνται για την δραστηριοποίηση ιδιωτικών κλινικών. Ο νόμος 235/2000 

επαναπροσδιορίζει τις προδιαγραφές των ιδιωτικών κλινικών σε ζητήματα σύνθεσης και 

αριθμού προσωπικού καθώς και τεχνικού εξοπλισμού. Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 18 του ιδίου νόμου, απαγορεύεται η ένταξη και λειτουργία σε ιδιωτικές 

κλινικές, αυτοτελών (που ανήκουν σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα) ιδιωτικών φορέων 

Π.Φ.Υ. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2889/2001, τα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. διακρίνονται 

πλέον σε δύο κατηγορίες, στα Γενικά και στα Ειδικά, ενώ η διάκριση σε Νομαρχιακά και 

Περιφερειακά καταργείται. Ως Γενικά χαρακτηρίζονται τα νοσοκομεία που διαθέτουν 

τμήματα κύριας νοσηλείας σε περισσότερες από μια θεραπευτικές κατηγορίες και ως 

Ειδικά όσα διαθέτουν τμήματα κύριας νοσηλείας σε μία μόνο θεραπευτική κατηγορία. 
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Επίσης, από 1.1.2002 επιτρέπεται στα νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ., η λειτουργία 

απογευματινών ιατρείων μετά το τακτικό ωράριο, καθώς και η διενέργεια διαγνωστικών 

και θεραπευτικών πράξεων. Η λειτουργία των υπηρεσιών αυτών είναι προαιρετική όπως 

προαιρετική είναι και η συμμετοχή σε αυτές του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 

προσωπικού. Όσοι όμως δηλώσουν συμμετοχή υπάγονται υποχρεωτικά στους κανόνες 

λειτουργίας που ορίζονται από το νόμο. 

Από τον Ιούλιο του 2010 και στα πλαίσια του αποτελεσματικότερου ελέγχου της 

φαρμακευτικής δαπάνης προς τα ασφαλιστικά ταμεία (Ν.3846/2010), με σχετική 

τροπολογία, υποχρεώνονται οι ιδιωτικές κλινικές δυναμικότητας 60 κλινών και άνω, να 

διαθέτουν δικό τους φαρμακείο (σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές του Π.Δ. 517/1991 

(ΦΕΚ 64 Α) προκειμένου να εξυπηρετούν αποκλειστικά και μόνον τους νοσηλευόμενους 

ασθενείς τους.  

Σύμφωνα με το Νόμο 4334/2015, σε ισχύ βρίσκεται από 20.7.2015 ο νέος αυξημένος 

συντελεστής Φ.Π.Α. 23% (από 13%) για τις υπηρεσίες των ιδιωτικών κλινικών. 

 

3.4.2 Περικοπές Clawback και rebate  

Στο πλαίσιο εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής σταθερότητας, την 

23.7.2013 ψηφίστηκε ο νόμος 4172/2013 (ΦΕΚ Α’/167/23.7.2013). Σύμφωνα με το άρθρο 

100 του εν λόγω νόμου, η μηνιαία δαπάνη του ΕΟΠΥΥ για διαγνωστικές εξετάσεις, 

νοσήλεια και φυσικοθεραπείες που παρέχονται από τους συμβεβλημένους ιδιώτες 

παρόχους υγείας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριμένων πιστώσεων του 

προϋπολογισμού του. Για το υπερβάλλον ποσό τίθεται σε εφαρμογή αυτόματος 

μηχανισμός επιστροφών (clawback) από τους ιδιώτες παρόχους, υπολογιζόμενο σε 

εξαμηνιαία βάση, ως η διαφορά μεταξύ της προϋπολογισμένης και της πραγματικής 

δαπάνης. Ο προϋπολογισμός του ΕΟΠΥΥ καθορίστηκε ότι δεν μπορεί να υπερβεί το ποσό 

των €520 εκατ. για νοσήλια, ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το ποσό 

των €370 εκατ. Περαιτέρω, καθορίζεται και επιπλέον κλιμακούμενο ποσοστό επιστροφής 

(rebate) επί των οφειλών του ΕΟΠΥΥ για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και 

φυσιοθεραπείες των ασφαλισμένων του προς τους συμβεβλημένους ιδιώτες παρόχους. Ως 

βάση υπολογισμού σύμφωνα με τις διατάξεις των ανωτέρω, λαμβάνονται υπόψη το ύψος 

της μηνιαίας υποβολής δαπανών των παρόχων. ΟΙ παραπάνω ρυθμίσεις έχουν μάλιστα 

αναδρομική εφαρμογή από την 1.1.2013 και διάρκεια έως 31.12.2015. Στα ΦΕΚ Β’/ 
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2511/7.10.2013 και ΦΕΚ Β’/1202/12.5.2014 δημοσιεύθηκαν αποφάσεις με τις οποίες 

εξειδικεύονται ζητήματα εφαρμογής του ν.4172/2013 (άρθρο 100).  

Αξίζει να σημειωθεί ότι, με αφορμή τα παραπάνω, οι ιδιωτικές κλινικές και τα ιδιωτικά 

διαγνωστικά κέντρα έχουν προσφύγει στο ΣτΕ για την ακύρωση των ανωτέρω 

υπουργικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω προσφυγές κατατέθηκαν την 

27.9.2013 και 8.11.2013, ενώ η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως ορίσθηκε αρχικά για 

την 26.11.2013 και έπειτα από αναβολή που ζήτησε ο ΕΟΠΥΥ εκδικάστηκαν την 

17.12.2013 και αναμένεται η έκδοση απόφασης του ΣτΕ. Την 21.2.2014 και την 14.3.2014 

το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε δύο αποφάσεις, βάσει των οποίων 

αναστέλλει την διαδικασία εκτέλεσης τόσο της ειδοποίησης για το clawback όσο και του 

rebate, κατά ποσοστά που υπερβαίνουν το 51% περίπου των ποσών που αναφέρονται στα 

ειδοποιητήρια του ΕΟΠΥΥ για το 1ο εξάμηνο της χρήσης 2013 (πηγή: Ενημερωτικά 

δελτία εταιρειών).  

Επιπλέον, την 1.8.2014 δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ Β’ 2111 τα επιτρεπόμενα όρια δαπανών 

του ΕΟΠΥΥ για τις προς αυτόν παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας από τους συμβεβλημένους 

ιδιώτες παρόχους. Βάσει της εν λόγω απόφασης, ο συνολικός προϋπολογισμός για το 

2014 των ιδιωτικών κλινικών, κέντρων αποκατάστασης κλειστής περίθαλψης καθώς και 

ιδιωτικών κλινικών ψυχιατρικής, ανέρχεται σε €331 εκατ., ενώ ο συνολικός 

προϋπολογισμός για διαγνωστικές υπηρεσίες, για φυσικοθεραπευτήρια, για κέντρα 

αποκατάστασης ανοιχτής περίθαλψης καθώς και για υπηρεσίες μονάδων χρόνιας 

αιμοκάθαρσης και μονάδων τεχνητού νεφρού ανέρχεται σε €480 εκατ.  

Στις 11.11.2014 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3040/14, ΥΑ του Υπουργείου Υγείας στην οποία 

περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού του clawback για το 2014 λαμβάνοντας υπόψη 

καθορισμένους δείκτες οι οποίοι θα προκύψουν από τα απολογιστικά στοιχεία του 2013 

για κάθε κλινική σε σχέση με το σύνολο του κλάδου. Τα τελικά ποσά του clawback για το 

2014 θα προκύψουν εφόσον ελεγχθούν και οι υποβολές του συνόλου του έτους 2014, 

εκκαθαριστούν και επικυρωθούν από τον ΕΟΠΥΥ.  

 

3.5 Ζήτηση 

Οι σημαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση για τις ιδιωτικές 

υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες) συνοψίζονται στους παρακάτω:  
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 Οικονομικός παράγοντας.  

Αποτελεί ίσως τον σημαντικότερο παράγοντα διαμόρφωσης της ζήτησης για τις 

εξεταζόμενες υπηρεσίες. Το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών σε συνδυασμό με 

τις τιμές των ιδιωτικών υπηρεσιών, επηρεάζει τη ζήτηση και ανάλογα την κατευθύνει 

προς τον ιδιωτικό ή προς το δημόσιο τομέα.  

Επίσης, σύμφωνα με το νόμο (ΦΕΚ 1702/2011), καθορίζεται ο τιμοκατάλογος των 

Κ.Ε.Ν. όπως αυτός βρίσκεται σε ισχύ από την 1.3.2012, για όλα τα θεραπευτήρια του 

δημοσίου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Βεβαίως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, επί της 

ορισθείσας τιμής του Κ.Ε.Ν. προστίθεται και ένα ποσοστό ιδιωτικής συμμετοχής το 

οποίο καθορίζει κάθε κλινική σύμφωνα με την τιμολογιακή της πολιτική και βέβαια τη 

«θέση» στην οποία επιθυμεί να νοσηλευτεί ο εκάστοτε ασθενής (μονόκλινο, δίκλινο 

κλπ.).  

 Δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης 

– πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες υγείας κλπ.).  

 Το επίπεδο των δημόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών. Οι ελλείψεις στη διάρθρωση, 

οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του δημοσίου στρέφουν συχνά 

το κοινό προς τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτικού τομέα.  

 Τα γραφειοκρατικά εμπόδια και οι μεγάλες λίστες αναμονής που παρατηρούνται 

κατά τις διαδικασίες έγκρισης και πραγματοποίησης σημαντικών εξετάσεων και 

παροχής διαγνωστικών υπηρεσιών από τα δημόσια ταμεία προς τους ασφαλισμένους 

τους, αναγκάζουν αρκετούς ασθενείς να καταφύγουν στον ιδιωτικό τομέα.  

 Ο παράγων τεχνολογία είναι βαρύνουσας σημασίας. 

Σημαντικές είναι την τελευταία 15-ετία οι επενδύσεις από πλευράς του ιδιωτικού τομέα 

στην εξωνοσοκομειακή περίθαλψη και στην υψηλή διαγνωστική τεχνολογία, 

καθιστώντας με τον τρόπο αυτό την παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, ευκολότερη 

και το σπουδαιότερο περισσότερο έγκυρη και αξιόπιστη. 

Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισμένων δημοσίων θεραπευτηρίων - ιδιαίτερα της 

περιφέρειας - σε σύγχρονο διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισμό, σε κτιριακή υποδομή 

και σε επάρκεια κλινών και ιατρικού/νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά 

προς όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 
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3.6 Προσφορά 

Οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της βιοϊατρικής τεχνολογίας, της 

πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, σε στενή, ανοικτή και αμφίδρομη σχέση με την 

πρόοδο της ιατρικής και των βασικών επιστημών που την υποστηρίζουν, έχουν ήδη 

μεταβάλλει ριζικά ολόκληρο το φάσμα παροχής των υπηρεσιών υγείας τόσο στην 

Ελλάδα, όσο και σε όλες σχεδόν τις αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες χώρες.  

Την τελευταία 15-ετία, οι ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας παρουσίασαν αξιόλογη ανάπτυξη 

αξιοποιώντας τη γρήγορη προσαρμογή των μονάδων του κλάδου στις τεχνολογικές 

εξελίξεις.  

Σήμερα, ένα μεγάλο τμήμα της εξωνοσοκομειακής περίθαλψης στην Ελλάδα καλύπτεται 

από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Επίσης, ο ιδιωτικός τομέας καλύπτει σημαντικό μέρος της 

νοσοκομειακής φροντίδας παρουσιάζοντας ολιγοπωλιακή σχεδόν δραστηριότητα στη 

γυναικολογική και μαιευτική περίθαλψη. Επιπλέον, ο ιδιωτικός τομέας προχώρησε σε 

ευρεία ανάπτυξη της βιοϊατρικής και ακτινολογίας πραγματοποιώντας παράλληλα 

σημαντικές επενδύσεις προηγμένης ιατρικής τεχνολογίας. 

Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ότι, ο ιδιωτικός τομέας ασφάλισης οργανώνεται στο 

χώρο παροχής ιατρικών υπηρεσιών, προκειμένου να ισχυροποιήσει τους κλάδους 

ασφάλισης ζωής και πάσης φύσεως ιατρικής / υγειονομικής περίθαλψης. (ICAP, 2015) 

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το 2014 

σε ολόκληρη τη χώρα καταγράφηκαν 15.119 κλίνες σε ιδιωτικά θεραπευτήρια επί 

συνόλου 46.160 κλινών.  (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 

Όσον αφορά στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, κατά το 2011 στα ιδιωτικά θεραπευτήρια 

ήταν εγκατεστημένο το 28% του συνόλου των ιατρικών μηχανημάτων υψηλής 

τεχνολογίας της χώρας. Στο σύνολο δε του εξοπλισμού της χώρας (πίνακας 3.4.), ο 

μεγαλύτερος αριθμός αφορά μηχανήματα τεχνητού νεφρού (2.368 τεμάχια, μερίδιο 

28,8%), ενώ σχετικά με τη γεωγραφική κατανομή των μηχανημάτων, στην περιφέρεια της 

πρωτεύουσας είναι συγκεντρωμένο το 42,8% (3.513 τεμάχια). 
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Πίνακας 3.4 Αριθμός ιατρικών μηχανημάτων υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικά 

θεραπευτήρια (2000-2011) (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2014) 

 

Τα τελευταία κυρίως χρόνια ο κλάδος χαρακτηρίζεται από σημαντικές ανακατατάξεις 

λόγω των εξαγορών και συγχωνεύσεων μεταξύ εταιρειών των τριών ευρύτερων τομέων 

δραστηριότητας (γενικές κλινικές, μαιευτικές και γυναικολογικές κλινικές, διαγνωστικά 

κέντρα). Αποτέλεσμα της τάσης αυτής, είναι η επικράτηση πολυδύναμων 

επιχειρηματικών ομίλων παροχής ιατρικών υπηρεσιών, οι οποίοι προσφέρουν πλήρες 

εύρος υπηρεσιών διάγνωσης και θεραπείας. 

 

3.7 Αγορά 

Η συνολική εγχώρια 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, 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. (ICAP, 2015) 
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Δείκτης εξέλιξης της αγοράς των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας (2004-2015)  

Διάρθρωση της αγοράς των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας (2015) 

  

Έτος βάσης 2004:100 εκ. € 

* πρόβλεψη 

Πηγή:  ICAP Group ΑΕ 

Διάγραμμα 3.1 Εξέλιξη και διάρθρωση αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (2004-

2015) (ICAP, 2016) 

 

Τη μεγαλύτερη μείωση εμφανίζουν τα έσοδα των διαγνωστικών κέντρων (ποσοστό 

περίπου 8,5%) και ακολουθούν οι αγορές των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών με 

ποσοστό μείωσης περίπου 7%, καθώς και των γενικών κλινικών με ποσοστό περίπου 6%. 

Απώλειες καταγράφονται και για την υποκατηγορία των νευροψυχιατρικών κλινικών, το 

μέγεθος αγοράς των οποίων μειώθηκε κατά 15% περίπου την περίοδο 2014/15.  

Οι γενικές κλινικές αποσπούν το μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο της αγοράς των 

ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, το οποίο εκτιμάται στο 62% περίπου για το 2015. Οι 

μαιευτικές κλινικές συγκεντρώνουν περίπου το 14% των συνολικών εσόδων, ενώ το 

υπόλοιπο 24% μοιράζονται τα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα. Οι νευροψυχιατρικές 

κλινικές αντιπροσωπεύουν το 7% περίπου της αγοράς των γενικών κλινικών το 2015. 

(ICAP, 2016) 
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3.8 Ανταγωνισμός  

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών υγείας, διαφοροποιούνται μεταξύ τους 

βάσει κάποιων ανταγωνιστικών χαρακτηριστικών, τόσο ποιοτικών όσο και ποσοτικών. Τα 

βασικά σημεία ανταγωνισμού μεταξύ των ιδιωτικών μονάδων υγείας συνοψίζονται στα 

παρακάτω:  

 Ιατροτεχνολογικός Εξοπλισμός:  

Ιδιαίτερα υψηλά είναι τα κονδύλια που επενδύουν κατά τακτά χρονικά διαστήματα 

σχεδόν όλα τα μεγάλα διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικά θεραπευτήρια, προκειμένου 

να βρίσκονται πάντοτε στην αιχμή της τεχνολογίας, διαθέτοντας τα πλέον σύγχρονα 

και αξιόπιστα μηχανήματα. Στο συγκεκριμένο τομέα φαίνεται να υπερέχουν οι 

περισσότερο εδραιωμένες και πολυδύναμες μονάδες του κλάδου, οι οποίες είναι σε 

θέση να διαθέσουν τα απαιτούμενα ποσά για την πραγματοποίηση επενδύσεων σε 

ιατρικό και επιστημονικό εξοπλισμό, σε αντίθεση με μικρότερες μονάδες που σε 

κάποιες περιπτώσεις αδυνατούν να ανταποκριθούν στην ταχεία απαξίωση του 

μηχανολογικού τους εξοπλισμού.  

Εναλλακτική λύση απόκτησης του απαιτούμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για 

πολλές επιχειρήσεις του κλάδου, αποτελεί η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) προς 

κάλυψη των επενδυτικών τους αναγκών.  

 Ποιότητα Παρεχόμενων Υπηρεσιών:  

Καταλυτικό ρόλο στην ανάπτυξη των επιχειρήσεων του κλάδου διαδραματίζει η 

ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών η οποία διασφαλίζεται τόσο με τη συνεχή 

ανανέωση του διαγνωστικού και ιατρικού εξοπλισμού, όσο και με τη συνεχή 

εκπαίδευση και την πλήρη κατάρτιση του νοσηλευτικού προσωπικού όλων των 

βαθμίδων. 

 Ταχύτητα Υπηρεσιών:  

Η αρτιότητα του υπάρχοντος διαγνωστικού εξοπλισμού καθώς και η επάρκεια και ο 

βαθμός εκπαίδευσης του ιατρικού και μη προσωπικού, αποτελούν προσδιοριστικούς 

παράγοντες της ταχύτητας με την οποία διενεργούνται οι εξετάσεις των ασθενών και 

εξάγονται τα αποτελέσματα.  

Παράλληλα, η εξέλιξη της ιατρικής τεχνολογίας οδηγεί σε μείωση των ημερών 

νοσηλείας με αποτέλεσμα τα περισσότερα μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια της χώρας 

να αποφεύγουν πλέον την αύξηση του αριθμού των νοσοκομειακών τους κλινών. 

Αντίθετα, στόχος τους είναι η μείωση του χρόνου εισαγωγής, διάγνωσης και 
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νοσηλείας των ασθενών ενώ με την εφαρμογή του "χειρουργείου μιας ημέρας" οι 

ασθενείς παραμένουν ελάχιστες ώρες μετά την επέμβαση τους στο θεραπευτήριο 

οπότε και αποχωρούν για κατ' οίκον νοσηλεία και ανάρρωση. 

 Συνεργασία με Ασφαλιστικούς Φορείς:  

Αρκετές μονάδες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, συχνά διαθέτουν 

ένα σταθερό πελατολόγιο, μέσω της συνεργασίας τους με διάφορους ασφαλιστικούς 

οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Βασικά κριτήρια της επιλογής 

σύναψης συμβάσεων με τους οργανισμούς αυτούς από μέρους των μονάδων, είναι η 

οικονομική ευρωστία και φερεγγυότητα των πρώτων και το εύρος των παροχών προς 

τους ασφαλισμένους τους. 

 Δυνατότητα Πρόσβασης στις Ιατρικές Υπηρεσίες:  

Στους στόχους, ιδιαίτερα των μεγάλων ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων, 

περιλαμβάνεται η ανάπτυξη υποκαταστημάτων διάσπαρτων σε διαφορετικές 

γεωγραφικές περιφέρειες, έτσι ώστε οι υπηρεσίες τους να είναι διαθέσιμες σε όλο και 

μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού. 

 Εταιρικό Μέγεθος:  

Οι όμιλοι παροχής υπηρεσιών υγείας, διαθέτουν συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των 

μεμονωμένων εταιριών του κλάδου, οι οποίες δεν είναι πάντοτε σε θέση να 

προσφέρουν μεγάλη ποικιλία υπηρεσιών συνδυάζοντας παράλληλα υψηλή ποιότητα 

σε ανταγωνιστικές τιμές. 

 Τιμολογιακή Πολιτική - Εναλλακτικοί Τρόποι Πληρωμής:  

Σε μια εποχή εισοδηματικής «στενότητας» για πολλά ελληνικά νοικοκυριά, μεγάλες 

επιχειρήσεις του κλάδου προσφέρουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους χρήστες 

των υπηρεσιών τους και συγκεκριμένα τη δυνατότητα αποπληρωμής των εξόδων 

νοσηλείας μέσω άτοκων μηνιαίων δόσεων. Παράλληλα, παρέχεται και η δυνατότητα 

παροχής ειδικών εκπτώσεων για την πραγματοποίηση κλιμακούμενου αριθμού 

εξετάσεων σε μονάδες του ιδίου ομίλου, ενώ η καθιέρωση «κάρτας εξωτερικών 

ιατρείων» είναι πλέον γεγονός για κάποιες μεγάλες ιδιωτικές κλινικές. (ICAP, 2015) 

 

3.9 Οικονομικά Αποτελέσματα 

Όπως προκύπτει από τον ομαδοποιημένο ισολογισμό 47 εταιρειών εκμετάλλευσης 

γενικών ιδιωτικών κλινικών της κλαδικής μελέτης της ICAP (2015), το σύνολο του 
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ενεργητικού παρουσίασε μείωση 5,6% το 2014 σε σχέση με το 2013, των μαιευτικών 

κλινικών μείωση κατά 4,7% και των διαγνωστικών κέντρων κατά 9,3%. Τα συνολικά 

έσοδα των ιδιωτικών κλινικών εμφανίζονται μειωμένα κατά 2,1%, σε αντίθεση με τα 

έσοδα των μαιευτικών κλινικών που εμφανίζονται αυξημένα κατά 7,7%. Αναφορικά με τα 

διαγνωστικά κέντρα, τα συνολικά έσοδα καταγράφουν μείωση κατά 3,3%. 

Το τελικό καθαρό αποτέλεσμα των γενικών αλλά και των μαιευτικών κλινικών παρέμεινε 

ζημιογόνο και το 2014, αλλά το ύψος των ζημιών περιορίσθηκε. Διαφορετική είναι η 

εικόνα για τα διαγνωστικά κέντρα, το τελικό αποτέλεσμα των οποίων ήταν κερδοφόρο, 

μειωμένο ωστόσο σημαντικά (κατά 52%) το 2014/2013. 

Από τις 47 εταιρείες του δείγματος των γενικών κλινικών, μόνον οι οκτώ (8) εμφάνισαν 

κέρδη το 2014. Σημαντική μείωση παρουσίασε το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους 

το 2014 σε σχέση με το 2013. Παράλληλα, σε αρνητικά επίπεδα κυμάνθηκε το μέσο 

περιθώριο κέρδους EBITDA το 2014 από θετικό που ήταν το 2013. Επίσης, από τις εννέα 

(9) εταιρείες του δείγματος των μαιευτικών - γυναικολογικών κλινικών, οι τέσσερις (4) 

εμφάνισαν κέρδη το 2014. Αύξηση παρουσίασε τόσο το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού 

κέρδους το 2014 σε σχέση με το 2013, όσο και το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA. 

Τέλος, από τις 40 εταιρείες του δείγματος των διαγνωστικών κέντρων, οι 23 εμφάνισαν 

κέρδη το 2014. Ελαφρά μείωση παρουσίασε το μέσο ετήσιο περιθώριο μικτού κέρδους το 

2014 σε σχέση με το 2013, ενώ το μέσο περιθώριο κέρδους EBITDA δεν μεταβλήθηκε 

σημαντικά. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί το γεγονός ότι, η εφαρμογή του νόμου 

4172/2013 (μηχανισμός αυτόματων επιστροφών clawback / rebate), επιβάρυνε σε 

σημαντικό βαθμό τα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών του κλάδου. (ICAP, 2016) 
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Γενικές κλινικές 

 

 

Μαιευτικές – γυναικολογικές κλινικές 

 

 

Διαγνωστικά κέντρα 

 

Πηγή: ICAP Group, Δημοσιευμένοι ισολογισμοί 

Διάγραμμα 3.2 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών 

υγείας (2010-2014) (ICAP, 2016) 
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3.10 Προοπτικές 

Οι επιπτώσεις της πολύχρονης ύφεσης είναι δραματικές για όλους τους τομείς της 

ελληνικής οικονομίας, με συνέπεια η αποκλιμάκωσή της να αποτελεί μια πολύ αργή 

διαδικασία, που θα απαιτήσει τεράστιες προσπάθειες. Η οικονομική συγκυρία της χώρας 

σε συνδυασμό με τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών, εξακολουθεί 

να επηρεάζει τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Η σημαντική έλλειψη 

ρευστότητας στην αγορά δυσχεραίνει και τις λειτουργικές δραστηριότητες του 

εξεταζόμενου κλάδου. (ICAP, 2015) 

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία (Σακκάς, 2015) των ισολογισμών των μεγαλύτερων 

κλινικών της χώρας, οι οποίες αποτελούν περίπου το 80% της συνολικής αγοράς των 

ιδιωτών παρόχων του κλάδου των κλινικών , το 2014 οι κλινικές σημείωσαν άνοδο της 

τάξης του 5%, έπειτα από μια διετία με μέση ετήσια μείωση της τάξης του 13,5% (2012-

2013). Η άνοδος αυτή οφείλεται σε βελτίωση του κύκλου εργασιών μέσω της ορθότερης 

διαχείρισης του μέτρου clawback, το οποίο είχε σαφώς χαμηλότερη επίδραση στα μεγέθη 

των κλινικών έναντι της χρήσης του 2013, αλλά και της προσπάθειας προσέλκυσης ξένων 

ασθενών με βάση μια καλύτερη τιμολογιακή πολιτική η οποία αύξησε τις εισαγωγές. 

Παρόλα αυτά παράγοντες του εξεταζόμενου κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις 

ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας θα συνεχίσει 

πτωτική πορεία κατά τα επόμενα έτη. Ειδικότερα, η νέα σύμβαση-Μνημόνιο, που 

εφαρμόζεται ήδη, προβλέπει τον άμεσο καταλογισμό του Rebate και του Clawback, μέτρα 

τα οποία έληγαν 31/12/15 και η εφαρμογή τους επεκτάθηκε μέχρι και το 2018. 

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας  Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών (ΠΕΙΚ), 

πουθενά δεν αναφέρεται η αύξηση της χρηματοδότησης του ΕΟΠΥΥ και γενικότερα της 

υγείας, παρ’ ότι θα παρακρατείται ποσοστό 6% από τις συντάξεις υπέρ του ΕΟΠΥΥ. 

Σε όλα αυτά προστίθενται ο μειωμένος κάθε έτος προϋπολογισμός για δαπάνες Γενικών 

Κλινικών (το 2015 ήταν 20% μειωμένος σε σχέση με το 2014), ο οποίος πλέον 

περιλαμβάνει και το νοσοκομείο Ερίκκος Ντυνάν, η αύξηση του φορολογικού συντελεστή 

από 26% σε 29% και η αύξηση του ΦΠΑ κατά 11%). (Euromedica, 2015) 

Στα πλαίσια αυτά και με βάση τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς, οι βασικοί άξονες 

στους οποίους θα πρέπει να κινηθούν οι εταιρείες του κλάδου είναι οι εξής:  

 

http://healthmag.gr/tag/%CE%9A%CE%BB%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82
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 Έμφαση στην παροχή υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας (added value services), με 

προσανατολισμό προς τις περισσότερο αποδοτικές υπηρεσίες (γηριατρική, κατ’ 

οίκον νοσηλεία κλπ.).  

 Διάθεση καινοτόμων υπηρεσιών σε εξειδικευμένες αγορές (niche markets).  

 Αποτελεσματικότερη συνεργασία με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και η 

προσφορά απ’ αυτές «ευέλικτων» προγραμμάτων.  

 Ενίσχυση της εξωστρέφειας και ανάπτυξη του «ιατρικού τουρισμού», μέσω της 

προσέλκυσης και αποδοχής αλλοδαπών ασθενών από τρίτες χώρες (medical 

tourism).  

 Σύναψη συνεργασιών με ιατρικούς επιχειρηματικούς ομίλους του εξωτερικού σε 

επίπεδο ανταλλαγής τεχνογνωσίας και πληροφοριών.  

 Προσαρμογή των μονάδων υγείας στις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες της 

αγοράς και προσφορά (απ’ αυτές) περισσότερο προσιτών «πακέτων» νοσηλείας 

και διαγνωστικών εξετάσεων προς τους καταναλωτές.  

 Περαιτέρω επέκταση σε αγορές του εξωτερικού. (ICAP, 2015) 
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3.11 SWOT analysis κλάδου ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας (ICAP, 2015) 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Στον κλάδο δραστηριοποιούνται (μεταξύ άλλων) 

μεγάλες, οργανωμένες εταιρείες και 

επιχειρηματικοί όμιλοι, με μακρά εμπειρία στο 

χώρο της υγείας. 

 Τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα και η 

αδυναμία του δημόσιου τομέα να καλύψει 

επαρκώς τη ζήτηση, αλλά και να ικανοποιήσει τις 

απαιτήσεις των ασθενών (ελλιπείς υποδομές, 

έλλειψη ιατρικού – νοσηλευτικού προσωπικού 

κ.ά.). 

 Η τάση σταδιακής γήρανσης του πληθυσμού. 

 Η εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης και 

τεχνολογίας και η ταχεία προσαρμογή των 

μεγάλων κυρίως ιδιωτικών μονάδων σε αυτήν. 

 Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο το οποίο θέτει 

κάποιους φραγμούς στην ίδρυση νέων 

ιατρικών κέντρων. Αυστηρές θεωρούνται 

οι οικοδομικές προδιαγραφές σχετικά με 

την κατασκευή μιας νέας ιδιωτικής 

κλινικής. 

 Συχνές αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας 

και τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ.  

 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Η επέκταση σε νέες αγορές του εξωτερικού  

 Η περαιτέρω επέκταση των μονάδων υγείας στην 

Ελλάδα, πέραν των γεωγραφικών ορίων των 

μεγάλων αστικών κέντρων 

 Η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού. 

 Η εφαρμογή των Κλειστών Ενοποιημένων 

Νοσηλείων (ΚΕΝ) στα πλαίσια λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ. 

 Η σύναψη συνεργασιών με ιατρικούς 

επιχειρηματικούς ομίλους του εξωτερικού. με 

σκοπό την ανάπτυξη νέων καινοτόμων 

υπηρεσιών. 

 Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρείες. 

 Η εξειδίκευση στην παροχή υπηρεσιών υγείας σε 

τομείς όπου υπάρχει ελλιπής κάλυψη και 

προσφορά (π.χ. κέντρα αποκατάστασης, κέντρα 

ευεξίας, μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων κλπ.). 

 Η παρατεταμένη οικονομική ύφεση που 

πλήττει τη χώρα και η μείωση του 

διαθέσιμου εισοδήματος των ιδιωτών, 

συνθέτουν ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. 

 Τα προβλήματα ρευστότητας και οι 

καθυστερήσεις στις πληρωμές από την 

πλευρά του ΕΟΠΥΥ και άλλων 

ασφαλιστικών ταμείων. 

 Η επιβολή υψηλών συντελεστών Φ.Π.Α. 

και έκτακτων εισφορών. 

 Η έλλειψη ρευστότητας και η στενότητα 

στην τραπεζική χρηματοδότηση. 

 Έκτακτες και απρόβλεπτες αποφάσεις της 

Πολιτείας (π.χ. rebate, clawback) που 

επιβαρύνουν σημαντικά τα οικονομικά 

μεγέθη του κλάδου. 
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3.11.1 Δυνατά Σημεία 

Στον κλάδο παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας δραστηριοποιούνται μεγάλες σε 

μέγεθος εταιρείες, καλά οργανωμένες και με μακροχρόνια εμπειρία στο χώρο της υγείας 

οι οποίες σε πολλές περιπτώσεις απαρτίζουν ισχυρούς επιχειρηματικούς ομίλους. 

Επιπλέον, στις περισσότερες των περιπτώσεων, οι ίδιοι οι ιατροί πέραν της ιδιότητάς τους 

να παρέχουν ιατρική φροντίδα, ως μέτοχοι των εταιρειών συμμετέχουν ενεργά και στη 

διοίκηση αυτών. 

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η ανεπάρκεια του δημοσίου τομέα σε συνδυασμό με 

τα χρόνια διαρθρωτικά προβλήματα του Ε.Σ.Υ. που εντοπίζονται κυρίως σε ελλιπείς 

υποδομές, στην τεχνολογική υστέρηση και στην έλλειψη ιατρικού – νοσηλευτικού 

προσωπικού, αποτελεί ένα ιδιαίτερα ισχυρό σημείο για τον εξεταζόμενο κλάδο. 

Η άνοδος του βιοτικού επιπέδου, η σταδιακή γήρανση του πληθυσμού, η εμφάνιση νέων 

ασθενειών αλλά και η αύξηση του αριθμού των ατόμων που καλύπτονται από τις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, συντελούν στη σταδιακή αύξηση της ζήτησης για 

ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας αλλά και προληπτικής ιατρικής. Επιπλέον, η εξέλιξη της 

ιατρικής επιστήμης σε συνδυασμό με την εξέλιξη της τεχνολογίας στον τομέα της υγείας, 

καθιστούν διαρκώς αυξανόμενη τη ζήτηση για άμεση, αποτελεσματικότερη και 

περισσότερο ποιοτική παροχή υπηρεσιών υγείας. 

Τα τελευταία κυρίως χρόνια η συμβολή του ελληνικού χρηματιστηρίου υπήρξε σημαντική 

για τον κλάδο, σε συνδυασμό δε με την υψηλή κερδοφορία των ισχυρών επιχειρηματικών 

ομίλων βοήθησε στην υλοποίηση των μεγάλων επενδυτικών τους σχεδίων. Επιπλέον, οι 

μεγάλες κυρίως επιχειρήσεις του κλάδου, ως μέλη διεθνών οργανισμών διατηρούν 

συνεργασίες με μεγάλα νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού εξασφαλίζοντας με τον 

τρόπο αυτό τη συμμετοχή τους σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. 

Τέλος, δυνατό σημείο για τον κλάδο θεωρείται η “εργασιακή ειρήνη” στον ιδιωτικό τομέα 

σε αντίθεση με το δημόσιο όπου οι απεργιακές κινητοποιήσεις του ιατρικού - 

νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολύ συχνό φαινόμενο. 

 

3.11.2 Αδύνατα Σημεία 

Το πολύπλοκο και αυστηρό ισχύον θεσμικό πλαίσιο δεν βοηθάει την ίδρυση νέων και 

ιδιαίτερα μικρών ιατρικών εταιρειών. Όσον αφορά τα ιδιωτικά θεραπευτήρια, ενώ 
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παλαιότερα απαγορευόταν η ίδρυση νέων νοσοκομειακών μονάδων, με σχετικό Π.Δ. αυτό 

καταργήθηκε. 

Ωστόσο, ο νόμος αυτός σε πολλά του σημεία παρέμεινε ανενεργός και οι προϋποθέσεις 

και ιδιαίτερα οι οικοδομικές προδιαγραφές που θέτει, κρίνονται ως ιδιαιτέρως αυστηρές. 

Από την πλευρά των διαγνωστικών κέντρων, πρόσφατα κρίθηκε άκυρο σχετικό Π.Δ. το 

οποίο καθόριζε με αυστηρό τρόπο τους όρους, τις προϋποθέσεις, τη διαδικασία και τις 

προδιαγραφές της ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών φορέων παροχής υπηρεσιών Π.Φ.Υ. 

Ακόμη, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις του κλάδου έρχονται πολύ συχνά αντιμέτωπες με 

αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και τιμολόγησης του ΕΟΠΥΥ, οι οποίες θέτουν τις 

επιχειρήσεις σε συχνές αναθεωρήσεις των οικονομικών τους πλάνων και του τρόπου 

λειτουργίας τους. 

 

3.11.3 Ευκαιρίες 

Οι αγορές του εξωτερικού και ιδιαίτερα οι χώρες της ανατολικής Ευρώπης και η Τουρκία, 

οι οποίες εμφανίζουν σημαντικές ελλείψεις σε υποδομές υγείας, συγκεντρώνουν τα 

τελευταία κυρίως χρόνια το επενδυτικό ενδιαφέρον των μεγάλων επιχειρηματικών 

ομίλων. Αλλά και στο εσωτερικό, η γεωγραφική ανισοκατανομή των ιδιωτικών 

νοσηλευτικών μονάδων, δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης πέραν της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης όπου σήμερα είναι συγκεντρωμένος ο μεγαλύτερος αριθμός αυτών. Τούτο 

ενισχύεται και από το γεγονός ότι, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης στην 

ποιότητα της παροχής υπηρεσιών υγείας σε περιοχές εκτός της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης. 

Η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων υγείας με όλο και περισσότερες 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες αλλά και η σύναψη συμβάσεων με ασφαλιστικά ταμεία, 

έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση της πελατειακής βάσης του κλάδου μέσω της κάλυψης 

των νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. 

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, η αύξηση του αριθμού των μεταναστών, η 

οικονομική επιφάνεια των οποίων δεν τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν αποδέκτες 

των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας, έχει ως αποτέλεσμα τη συμφόρηση των μονάδων του 

δημοσίου, στοιχείο που στρέφει ένα μέρος της ζήτησης προς τον ιδιωτικό τομέα. Η 

διάδοση προγραμμάτων πληρωμής μέσω άτοκων δόσεων είναι πραγματικότητα πλέον για 

τον τομέα της ιδιωτικής υγείας, ενώ γεγονός αποτελεί και η ύπαρξη «κάρτας εξωτερικών 
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ιατρείων» η οποία προσφέρει κλιμακούμενες εκπτώσεις για την πραγματοποίηση σειράς 

ιατρικών εξετάσεων. 

Η κατ’ οίκον νοσηλεία, η παροχή υπηρεσιών νοσηλείας μιας ημέρας, η τηλεϊατρική και η 

ρομποτική χειρουργική, τα κέντρα αποκατάστασης, οι ξενώνες νοσηλείας και οι 

γηριατρικές κλινικές, οι τράπεζες βλαστοκυττάρων, είναι κάποιοι από τους τομείς που 

παρουσιάζουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης στη χώρα μας, ενώ οι παιδιατρικές, 

ογκολογικές και γυναικολογικές μονάδες, αλλά και κέντρα πλαστικής χειρουργικής, 

κέντρα υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, ακόμη και κέντρα φυσικής υγιεινής και ευεξίας, 

συγκεντρώνουν το επενδυτικό ενδιαφέρον των επιχειρηματιών. 

 

3.11.4 Απειλές 

Ως απειλή για τον κλάδο μπορεί να εκληφθεί ο θεσμός των Σ.Δ.Ι.Τ. (συμπράξεις μεταξύ 

ιδιωτικού και δημόσιου τομέα), μέσω του οποίου θα κατασκευασθούν νέες σύγχρονες 

δημόσιες μονάδες υγείας ανταγωνιστικές των ιδιωτικών μονάδων. Επίσης, η δυνατότητα 

διαχείρισης των δημοσίων νοσοκομείων με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια εξετάζεται 

σοβαρά από την πολιτεία. Μια μορφή απειλής ειδικά για τις μικρές περιφερειακές 

ιδιωτικές ιατρικές μονάδες, αποτελεί η τάση συγκέντρωσης που παρατηρείται τα 

τελευταία χρόνια στον κλάδο, καθώς ιδιωτικές επιχειρήσεις που δεν αναπτύσσονται 

αποτελούν στόχο των ισχυρών ανταγωνιστών τους μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων. 

Η ενδεχόμενη είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στον κλάδο της πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης αποτελεί ως ένα βαθμό, απειλή για τις υφιστάμενες 

επιχειρήσεις. Τούτο διότι πιθανή είσοδος ασφαλιστικών εταιρειών στο χώρο, θα 

προκαλέσει καθετοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και περαιτέρω όξυνση του 

ανταγωνισμού. Η ραγδαία και συνεχής εξέλιξη της τεχνολογίας, αναγκάζει τις μονάδες 

του κλάδου προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές, να προχωρούν σε πολυδάπανα 

επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση και απόκτηση σύγχρονου 

ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Επίσης, καθώς οι μεγάλες επιχειρήσεις του κλάδου είναι 

εισηγμένες στο ελληνικό χρηματιστήριο, η ψυχολογία του επενδυτικού κοινού σε σχέση 

με τις διακυμάνσεις στις διεθνείς χρηματαγορές αλλά και γενικότερα τις πολιτικές, 

οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις (εσωτερικές και διεθνείς), αποτελούν παράγοντες 

καθοριστικής σημασίας για την εξέλιξη των επενδυτικών τους προγραμμάτων. Επίσης, τα 

χαμηλά και για μακρύ χρονικό διάστημα «παγωμένα» τιμολόγια που ισχύουν στις 
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διάφορες συμβάσεις που συνάπτονται με τα ταμεία του δημοσίου, καθώς επίσης και 

ενδεχόμενη περικοπή των δαπανών των ασφαλιστικών ταμείων, επηρεάζουν αρνητικά τα 

οικονομικά αποτελέσματα εταιρειών του κλάδου, ενώ πιθανές αλλαγές στο ισχύον 

νομοθετικό πλαίσιο είναι δυνατόν να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική των 

εταιρειών. (ICAP, 2009) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

4.1 PEST-DG analysis 

4.1.1 Πολιτικό – Νομικό Περιβάλλον (Political) 

Το πολιτικό και νομικό περιβάλλον του ελληνικού κράτους χαρακτηρίζεται από αστάθεια. 

Μέσα στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που επικρατεί, οι κυβερνήσεις εναλλάσσονται 

συνεχώς και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, δημιουργώντας έντονα 

προβλήματα στις επιχειρήσεις του κλάδου της υγείας. Οι ιδιωτικές κλινικές δεν μπορούν 

να λάβουν εύκολα αποφάσεις και να οργανωθούν στρατηγικά για το μέλλον, καθώς το 

πολιτικό περιβάλλον αναταράσσεται συνεχώς και εμποδίζει την ανάπτυξή τους. Η 

αβεβαιότητα αυτή έχει οδηγήσει και την Κλινική Ευαγγελισμός, σε μια στρατηγική 

«αναμονής» η οποία χαρακτηρίζεται από έλλειψη ρίσκου με αποτέλεσμα το «πάγωμα» 

της ανάπτυξής της.  

Τα μνημόνια που ψηφίστηκαν επηρέασαν δυσμενώς την επιχειρηματική δραστηριότητα 

των επιχειρήσεων του κλάδου, και της Κλινικής ειδικότερα. Ο συντελεστής Φ.Π.Α. 

αυξήθηκε δύο φορές, υποχρεώνοντας τον Ευαγγελισμό, σε συρρίκνωση του περιθωρίου 

κέρδους του, ώστε να μην αυξηθεί η τελική τιμή των υπηρεσιών του. Επιπλέον, οι 

μηχανισμοί του ΕΟΠΥΥ, Clawback και Rebate μείωσαν τα κέρδη της Κλινικής έως και 

27%. Σε όλα αυτά προστίθενται, η μείωση των συντάξεων και των μισθών και οι 

αυξημένες έμμεσες και άμεσες φορολογίες, μειώνοντας την αγοραστική δυνατότητα των 

πολιτών προς τις ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Οι ασθενείς μη έχοντες την οικονομική 

δυνατότητα για αγορά ιδιωτικής ασφάλισης ή νοσηλείας σε ιδιωτικές κλινικές, 

αναγκάζονται πλέον να περιοριστούν στην δημόσια υγεία, η οποία σε πολύ μεγάλο βαθμό 

αδυνατεί να εξυπηρετήσει με ποιότητα και ταχύτητα. 

 

4.1.2 Οικονομικό Περιβάλλον (Economical) 

Η οικονομική κρίση που επικρατεί τα τελευταία έτη επηρεάζει πολύ έντονα τον τομέα της 

υγείας. Η δημοσιονομική πολιτική που εφαρμόζεται είναι ιδιαίτερα σκληρή και τα μέτρα 

λιτότητας που λαμβάνονται ιδιαίτερα αυστηρά. Οι συνεχόμενες αυξήσεις των εισφορών 
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στο ΙΚΑ και του Φ.Π.Α., όπως επίσης και η απαίτηση προκαταβολής των φόρων 

δημιουργεί δυσκολίες στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 4.1 το 2015 το έλλειμμα του ΑΕΠ άγγιξε το 0,2% , ενώ 

το 2016 έφτασε το 0,3%. Το ποσοστό της ανεργίας είναι 24,7% συνολικά για το 2016, 

ενώ σε ηλικίες κάτω των 25 άγγιξε το 47,4% τοποθετώντας την Ελλάδα πρώτη στον 

τομέα αυτό έναντι των άλλων χωρών της ΕΕ. (Δαλιάνης, 2016) Ο πληθωρισμός 

αντίστοιχα το 2016 ήταν αρνητικός (-0,3%). 

 

Πίνακας 4.1 Οικονομικές προβλέψεις Ελλάδας (2014-2017) 

 (European Commision, 2016) 

 

Η ύφεση που βίωσε η οικονομία το 2015 προήλθε κυρίως από τη μείωση των επενδύσεων. 

Σχεδόν σταθερή παρέμεινε η κατανάλωση, ενώ πτωτικά κινήθηκαν οι εισαγωγές και οι 

εξαγωγές, με το εμπορικό ισοζύγιο να βελτιώνεται. Ειδικότερα, από τα στοιχεία της 

ΕΛΣΤΑΤ προκύπτει ότι το 2015: 

1. Οι επενδύσεις υποχώρησαν κατά 13,2% σε σχέση με το 2014 και διαμορφώθηκαν 

στα 19,4 δισ. ευρώ από 22,4 δισ. ευρώ. 

2. Η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε κατά 0,2%, εξαιτίας της αύξησης κατά 0,3% 

της ιδιωτικής κατανάλωσης. Αντιθέτως, η δημόσια κατανάλωση στο σύνολο του 

έτους υποχώρησε ελαφρώς (0,1%) σε σύγκριση με το 2014. Η κατανάλωση των 

νοικοκυριών πέρυσι έφθασε στα 128,1 δισ. ευρώ, ενώ του Δημοσίου στα 39,9 δισ. 

ευρώ. 
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3. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 3,7% και ανήλθαν στα 53,3 δισ. ευρώ το 2015 από 

55,4 δισ. ευρώ. 

4. Οι εισαγωγές υποχώρησαν κατά 6,9%, με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν στα 56 

δισ. ευρώ το 2015 από 60 δισ. ευρώ το 2014. 

5. Το εμπορικό έλλειμμα το 2015 μειώθηκε στα 2,7 δισ. ευρώ, όταν το 2014 ήταν 

στα 4,8 δισ. ευρώ. (Νίκας, 2016) (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2015) 

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, ο Ευαγγελισμός παρουσίασε μείωση 12,25% το 

2015 σε σχέση με το 2014, ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης και της επιβολής του 

νόμου 4172/2013 (μηχανισμός clawback / rebate), βάσει του οποίου οι επιχειρήσεις του 

κλάδου υποχρεώθηκαν σε «απομείωση» των απαιτήσεών τους για τις παρεχόμενες 

υπηρεσίες τους σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ. (ICAP, 2016) 

 

4.1.3 Κοινωνικό Περιβάλλον (Social) 

Το ελληνικό κράτος αδυνατεί να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για ένα υγιές κοινωνικό 

περιβάλλον για τους πολίτες του ελαχιστοποιώντας την φτώχεια και τον κοινωνικό 

αποκλεισμό τους από βασικές παροχές όπως η Υγεία. Για το λόγο αυτό οι οργανισμοί 

παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας έχουν σπουδαίο ρόλο στην κάλυψη αυτών των 

αδυναμιών και κενών του κοινωνικού συστήματος. Παράλληλα με την αύξηση της 

ανεργίας, παρατηρείται συνεχής μείωση στις αποδοχές των εργαζομένων μειώνοντας το 

ποσοστό των πολιτών που έχουν την οικονομική πρόσβαση για ιδιωτικές υπηρεσίες 

υγείας. Οι υπηρεσίες Υγείας που προσφέρει το κράτος στους ασφαλισμένους του, φθίνουν 

συνεχώς σε ποιότητα και ταχύτητα εξυπηρέτησης.  

Όσον αφορά το προσδόκιμο ζωής, παρατηρούμε σταδιακή αύξηση φτάνοντας τα 78,9 έτη 

για τους άντρες και τα 84,1 έτη για τις γυναίκες το 2014. Αντίστοιχα ο δείκτης γήρανσης 

του πληθυσμού αυξήθηκε σε 141,8 το 2014 τοποθετώντας την Ελλάδα στην 5
η
 θέση στην 

ΕΕ. (Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2016) 

Οι οργανισμοί παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας συμπληρώνουν τα κενά της δημόσιας 

ασφάλισης στην Ελλάδα βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των πολιτών και θέτουν 

νέους ορίζοντες στους ασφαλισμένους που επιθυμούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας. 
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4.1.4 Τεχνολογικό Περιβάλλον (Technological) 

Το τεχνολογικό περιβάλλον της Κλινικής Ευαγγελισμός, αφορά το σύνολο του 

ιατρικοτεχνολογικού εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, όπως επίσης και όλες τις 

τεχνολογικές εξελίξεις που επηρεάζουν την λειτουργία αυτής και την μέλλουσα ανάπτυξή 

της. Η εισαγωγή τελευταίας τεχνολογίας ιατρικού εξοπλισμού επηρεάζει άμεσα το σύνολο 

των επιχειρήσεων του κλάδου λόγω της διαφοροποίησης στην προσφερόμενη ποιότητα 

υπηρεσιών, του μεγάλου κόστους απόκτησης και του έντονου ανταγωνισμού που 

διακατέχει τον κλάδο. Οι ραγδαίες πολιτικές, οικονομικές και κοινωνικές εξελίξεις 

υποχρεώνουν τις επιχειρήσεις στην χρήση σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για 

την καλύτερη οργάνωσή τους, τα οποία τελικά αποτελούν στρατηγικά εργαλεία για την 

μείωση των εξόδων, την αύξηση της ποιότητας των υπηρεσιών, του λειτουργικού 

εκσυγχρονισμού, την ενίσχυση του brand name και την αύξηση των πωλήσεων. Η 

Κλινική, τα τελευταία έτη έχει προχωρήσει σε σημαντικές αναβαθμίσεις των ιατρικών 

μηχανημάτων της, υιοθετώντας νέες τεχνολογίες. Παράλληλα, έχει εγκαταστήσει 

σύγχρονο και ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα επενδύοντας στην διασφάλιση της 

ποιότητας των υπηρεσιών της και τη στρατηγική της ανάπτυξη. 

 

4.1.5 Δημογραφικό Περιβάλλον (Demographic) 

4.1.5.1 Δημογραφικό περιβάλλον Ελλάδας – Νομού Ημαθίας 

Οι δημογραφικές εξελίξεις στην περιοχή που δραστηριοποιείται κάθε Κλινική επηρεάζουν 

σημαντικά την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. Είναι δεδομένο ότι οι μεταβολές του 

πληθυσμού ανά φύλο, ηλικία και περιοχή αποτελούν βασικούς παράγοντες που 

επηρεάζουν τη ζήτηση αυτή. 

Ο νόμιμος πληθυσμός της Ελλάδας σύμφωνα με την τελευταία απογραφή του 2011 

ανέρχεται σε 9.901.824 άτομα παρουσιάζοντας μείωση 303.270 κατοίκων (-3,062%) σε 

σχέση με το 2001. Αντίστοιχα στον Ν. Ημαθίας παρατηρείται μείωση 5290 κατοίκων (-

3,66%) την τελευταία δεκαετία έχοντας συνολικά 144.494 νόμιμους κατοίκους. 

Διαπιστώνουμε ότι η μεταβολή του πληθυσμού του Νομού είναι ανάλογη με αυτήν 

συνολικά της χώρας. 

Ακόμη, στους γειτονικούς νομούς όπου δραστηριοποιείται ενεργά η Κλινική 

Ευαγγελισμός παρατηρούμε το 2011 τις παρακάτω μεταβολές σε σχέση με το 2001:  
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 Μείωση των νόμιμων κατοίκων 4,8% για τον νομό Κοζάνης (συνολικά 160.321)  

 Μείωση 2,9% για τον νομό Φλωρίνης (συνολικά 86.374) 

 Μείωση 3,8% στον νομό Πέλλας (συνολικά 151.747) και τέλος 

 Μείωση 1,4% για τον νομό Πιερίας (συνολικά 129.969). (Ελληνική Εταιρία 

Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, 2012) 

Στους παρακάτω πίνακες παρουσιάζεται η κατανομή του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου 

Βέροιας ανά φύλο (πίνακες 4.2 και 4.3) και ηλικία (πίνακες 4.4 και 4.5) σε σύγκριση με 

την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  

Η κατανομή των φύλων του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Βέροιας είναι απολύτως 

όμοια με την κατανομή των φύλων στον πληθυσμό του συνόλου της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θήλεις είναι περισσότερες από τους άρρενες στο Δήμο (51,1% 

έναντι 48,9%), με τα αντίστοιχα ποσοστά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας να 

είναι 51,5% για τις θήλεις έναντι 48,5% για τους άρρενες. 

 

Πίνακας 4.2 Κατανομή των φύλων του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Βέροιας (1) 

(Δήμος Βέροιας, 2016) 
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Πίνακας 4.3 Κατανομή των φύλων του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Βέροιας (2) 

(Δήμος Βέροιας, 2016) 

 

Ο Δήμος Βέροιας έχει Μέσο Όρο ηλικίας 42,1 έτη, που είναι μεγαλύτερος από τον Μέσο 

Όρο της ΠΚΜ (41,7 έτη). Η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της ΠΚΜ είναι σχεδόν 

όσο και η μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού της χώρας (41,9 έτη). Αντίστοιχα και η 

μέση ηλικία του μόνιμου πληθυσμού του Δήμου Βέροιας είναι πολύ κοντά στην εθνική 

μέση ηλικία (41,9 έτη). 

Τόσο ο Δήμος Βέροιας όσο και η ΠΚΜ εμφανίζουν ως μεγαλύτερη πληθυσμιακή ομάδα 

την ομάδα 70+. Ως προς τις υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες, ο Δήμος Βέροιας εμφανίζει 

μεγαλύτερο πληθυσμό στην ηλικιακή ομάδα 30‐39, ενώ η ΠΚΜ στην ηλικιακή ομάδα 40‐

49. 

Πίνακας 4.4 Ηλικιακή κατανομή του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Βέροιας (1) 

(Δήμος Βέροιας, 2016) 
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Πίνακας 4.5 Ηλικιακή κατανομή του μόνιμου πληθυσμού στο Δήμο Βέροιας (2) 

(Δήμος Βέροιας, 2016) 

 

4.1.5.2 Βασικοί Δημογραφικοί δείκτες στον Νομό Ημαθίας 

Ο δείκτης γήρανσης ενός πληθυσμού είναι η αναλογία ατόμων άνω των 65 ετών προς τα 

άτομα ηλικίας 0-14 ετών, δηλαδή αποτυπώνει την αναλογία ηλικιωμένων ατόμων σε κάθε 

100 παιδιά, και αποτελεί έναν σημαντικό δημογραφικό δείκτη που καταγράφει τη 

γήρανση αλλά και την τάση γήρανσης του πληθυσμού σε μια χωρική ενότητα. 

Ως προς τον δείκτη γήρανσης, ο Δήμος Βέροιας βρίσκεται σε μια καλή κατάσταση σε 

σχέση με τα επίπεδα γήρανσης πληθυσμού του ελληνικού πληθυσμού. Στο Δήμο Βέροιας, 

ο δείκτης είναι 1,26, είναι δηλαδή μικρότερος από τον συνολικό δείκτη γήρανσης της 

χώρας, και ανάμεσα στους χαμηλότερους δείκτες σε επίπεδο Δήμων. 

Ο δείκτης εξάρτησης, δηλαδή η αναλογία ατόμων 0-14 & 65 και άνω ως προς τα άτομα 

ηλικίας 15-64 ετών, αποτυπώνει ουσιαστικά τη σχέση του μη ενεργού πληθυσμού με τον 

ενεργό πληθυσμό. Ο δείκτης εξάρτησης στο Δήμο Βέροιας κυμαίνεται από 0,56 (Δ.Ε. 

Βέροιας) έως 0,90 (Δ.Ε. Μακεδονίδος), όταν ο μέσος όρος της χώρας είναι 0,51. Αυτό 

σημαίνει ότι υπάρχει γενικά ένα έλλειμμα σε άτομα παραγωγικής ηλικίας στο σύνολο του 

Δήμου. 

Ο δείκτης αντικατάστασης καταγράφει την αναλογία ατόμων 10-14 ετών προς τα άτομα 

60-64 ετών. Ο δείκτης καταγράφει την αναλογία ενός πληθυσμού που δυνητικά 

εισέρχεται σε παραγωγικό στάδιο (γι’ αυτό και άλλοτε χρησιμοποιείται η ηλικιακή ομάδα 

15-19 ως εκθέτης του κλάσματος) ως προς τα άτομα που αποχωρούν ή έχουν αποχωρήσει 

από αυτό (60-64 ή 65-69). Ο δείκτης αντικατάστασης για το σύνολο του Δήμου Βέροιας 
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είναι κοντά στην μονάδα (0,97), σε απόλυτα μεγέθη, δηλαδή, οι δύο ηλικιακές ομάδες 

είναι πολύ κοντά. Ο δείκτης όμως είναι δυσμενέστερος από τον εθνικό (1,05) αλλά και 

τον περιφερειακό δείκτη (1,02) και αυτό σχετίζεται με τον αυξημένο δείκτη εξάρτησης 

του Δήμου σε σχέση με τον εθνικό και περιφερειακό.  

Συνολικά οι δημογραφικές τάσεις στο Δήμο Βέροιας αποτυπώνουν έναν Δήμο που 

καταφέρνει να συγκρατεί τον πληθυσμό του, ο οποίος έχει σχετικά καλά ποσοστά 

γήρανσης σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ο Δήμος, δηλαδή, έχει 

καταφέρει δηλαδή να συγκρατήσει και τον νεανικό του πληθυσμό. Χαμηλοί είναι όμως οι 

δείκτες που αποτυπώνουν τη σχέση νεανικού – ενεργού δυναμικού με το γερασμένο – 

ανενεργό δυναμικό. Παρά τους συνολικά θετικούς δημογραφικούς δείκτες, κρίσιμα 

σημεία στις δημογραφικές τάσεις του Δήμου αποτελούν η μείωση και η γήρανση του 

πληθυσμού στις Δημοτικές του Ενότητες. 

 

Πίνακας 4.6 Δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου Βέροιας 

(Δήμος Βέροιας, 2016) 
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4.1.6 Παγκόσμιο Περιβάλλον (Global) 

“Αν το μόνο που κάνουμε είναι να προσθέτουμε περισσότερα άτομα σε ένα “διαλυμένο” 

σύστημα, τότε το κόστος θα εκτιναχθεί στα ύψη, και τελικά κάποιος πρόκειται να 

χρεοκοπήσει, είτε πρόκειται για την ομοσπονδιακή κυβέρνηση, τις πολιτείες, τις 

επιχειρήσεις είτε τα νοικοκυριά”  (President Obama) (Interamerican, 2014) 

 

Τα συστήματα υγείας, οι ασφαλιστικές εταιρίες, οι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις, 

θέτουν κάποιες προτεραιότητες για την κάλυψη της ολοένα αυξανόμενης ζήτησης για τις 

υγειονομικές υπηρεσίες αλλά και το αυξανόμενο κόστος αυτών των υπηρεσιών. Με 

δεδομένο ότι η παγκόσμια οικονομία θα ανακάμψει από την παρατεταμένη παγκόσμια 

ύφεση, αναμένεται να επιταχυνθούν οι δαπάνες για την υγεία σε ποσοστό 5,2% ανά έτος 

για τα επόμενα τέσσερα χρόνια, φτάνοντας τα 9,3 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η αύξηση 

αυτή, θα προέλθει από τις υγειονομικές ανάγκες του συνεχώς αυξανόμενου και 

γηράσκοντος συνάμα πληθυσμού, την αύξηση και επικράτηση των χρόνιων παθήσεων, τη 

βελτίωση των υποδομών, την επέκταση των αναδυόμενων αγορών και την πρόοδο των 

θεραπευτικών μεθόδων. 

Ο παγκόσμιος κλάδος της υγειονομικής περίθαλψης, διανύει μια φάση μετασχηματισμού. 

Καθίσταται αναγκαία η αναθεώρηση του υφιστάμενου επιχειρησιακού μοντέλου και του 

σχεδιασμού των παρόχων, ώστε να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στις αλλαγές και στις 

προκλήσεις και ευκαιρίες του κλάδου. Οι τάσεις της αγοράς, στις οποίες είναι αναγκαία η 

προσαρμογή, περιλαμβάνουν την παροχή μεγαλύτερης πρόσβασης στην περίθαλψη και 

τον καταναλωτισμό, το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό, την εξάπλωση των εταιριών 

προκειμένου να αναπτυχθούν και τον διευρυμένο ρόλο των κυβερνήσεων. 

Η μεταβαλλόμενη αγορά του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης απαιτεί αναθεώρηση του 

παραδοσιακού επιχειρησιακού μοντέλου, με επαναπροσδιορισμό των παροχών, την 

προσφορά νέων προϊόντων και υπηρεσιών και τις συγχωνεύσεις ή άλλου είδους 

συνεργασίες και εξαγορές. 

Οι ψηφιακές καινοτομίες, θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη νέων διαγνωστικών και 

θεραπευτικών μεθόδων και στη μείωση του κόστους με ταυτόχρονη αύξηση της 

αποτελεσματικότητας των διαδικασιών. Με αυτόν τον τρόπο, θα αυξηθεί  η 
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αποδοτικότητα και η πρόσβαση σε μεγαλύτερη πληροφόρηση και θα βελτιωθεί η παροχή 

φροντίδας στους ασθενείς. 

Στον παγκόσμιο κλάδο υγειονομικής περίθαλψης, η πρωταρχική κινητήρια δύναμη είναι η 

υγεία και η ασφάλεια των ασθενών. Βεβαίως οι προσεγγίσεις των αρχών για την 

προστασία των ασθενών, μπορεί να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Σε αυτήν την 

πολυπλοκότητα προστίθενται και άλλοι παράγοντες όπως οι ταχείες κλινικές και 

τεχνολογικές αλλαγές, ο διευρυμένος έλεγχος από τις κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής 

ενημέρωσης και τους καταναλωτές, οι εξελιγμένες τεχνικές παρακολούθησης του 

κινδύνου και ο συντονισμός των φορέων. (DELOITTE, 2016) 

4.2 Porter Analysis 

4.2.1 Είσοδος νέων ανταγωνιστών 

Η είσοδος μιας νέας επιχείρησης στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας από 

τεχνοοικονομικής πλευράς, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Η ίδρυση ενός 

θεραπευτηρίου απαιτεί σημαντικές επενδύσεις και ενέχει αρκετές δυσκολίες. Απαιτείται 

προσεκτικός σχεδιασμός ως προς τη σκοπιμότητα και τη βιωσιμότητα της επένδυσης. 

Επίσης, σημαντικό μέρος μιας επένδυσης στο συγκεκριμένο κλάδο πέραν της υψηλής 

τεχνολογίας και του εξειδικευμένου προσωπικού που είναι απαραίτητα, αφορά και το 

κόστος της γης. Επιπλέον, η καθιέρωση και εδραίωση της φήμης – ονόματος (Brand 

Name) ενός θεραπευτικού κέντρου καθιστά δύσκολη την είσοδο νέων ανταγωνιστών, 

καθώς η δημιουργία «καλής φήμης» είναι μακροχρόνια διαδικασία. Η Κλινική 

Ευαγγελισμός, έχοντας συνεχή παρουσία στην περιοχή της Ημαθίας για εξήντα σχεδόν 

έτη, και έχοντας αποκτήσει καλή φήμη, θέτει ισχυρούς φραγμούς στη δημιουργία μιας 

ανταγωνιστικής επιχείρησης.  

Εμπόδια όμως στη δημιουργία νέων εταιρειών στον κλάδο γενικότερα, θέτει και το ίδιο το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στην περίπτωση των θεραπευτηρίων, οι προϋποθέσεις και 

ιδιαίτερα οι οικοδομικές προδιαγραφές που ισχύουν κρίνονται από παράγοντες του 

κλάδου ως ιδιαίτερα αυστηρές.  

 

4.2.2 Κίνδυνοι από υποκατάστατα προϊόντα & υπηρεσίες 

Ως υποκατάστατες υπηρεσίες των υπηρεσιών υγείας που παρέχει η Κλινική 

Ευαγγελισμός, θεωρούνται οι υπηρεσίες πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης 
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του δημοσίου τομέα το κόστος των οποίων είναι χαμηλότερο. (ΣΤΟΧΑΣΙΣ, 2012) Πιο 

συγκεκριμένα, στο νομό Ημαθίας είναι εγκατεστημένα δύο Γενικά Νοσοκομεία, στην 

Βέροια και στη Νάουσα, τα οποία ανά περιόδους παρουσιάζουν σημαντικές ελλείψεις σε 

προσωπικό και προμήθειες με αποτέλεσμα να υπολειτουργούν. Ένα σημαντικό μέρος του 

πληθυσμού του νομού Ημαθίας, εξυπηρετείται επίσης, από περιφερειακά νοσοκομεία 

γειτονικών νομών. Ιδιαίτερα, η μαιευτική κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Γιαννιτσών 

παρουσιάζει ανάπτυξη, λόγω της καλής φήμης που έχει αποκτήσει τα τελευταία έτη.   

 

4.2.3 Διαπραγματευτική δύναμη προμηθευτών 

Σημαντικοί προμηθευτές της Κλινικής είναι οι επιχειρήσεις που την προμηθεύουν με τον 

απαραίτητο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, καθώς και τα συνεργαζόμενα φαρμακεία και οι 

επιχειρήσεις παραγωγής - εμπορίας τροφίμων και ποτών. Οι μεγάλες και αναγνωρισμένες 

εταιρείες εμπορίας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού με πολλαπλές εφαρμογές στο 

απαιτητικό περιβάλλον της ιδιωτικής υγείας, είναι αυτές που διατηρούν διαπραγματευτικό 

πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών τους. Σημαντικό μέρος της δύναμής τους αποτελεί 

και η δυνατότητα παροχής τεχνικής υποστήριξης μετά την πώληση.  

Αναφορικά με τους προμηθευτές υγειονομικού υλικού, διαπραγματευτικό πλεονέκτημα 

διατηρούν εκείνοι οι οποίοι τηρούν αυστηρά όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες ελέγχου 

ποιότητας, τα προϊόντα τους διαθέτουν τις απαραίτητες πιστοποιήσεις (CE, ISO κλπ.), 

είναι εγκεκριμένα από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς και εγγυώνται την ασφάλεια 

εφαρμογής τους στον ασθενή.  

Μεγάλη σημασία έχει επίσης για την Κλινική, η δυνατότητα για ευκολίες πίστωσης και 

τρόπων πληρωμής (επιταγές, δόσεις κλπ.). Στους προμηθευτές της Κλινικής 

συμπεριλαμβάνεται και το εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό. 

 

4.2.4 Διαπραγματευτική δύναμη αγοραστών 

Οι υπηρεσίες υγείας απευθύνονται σε τελικούς μεμονωμένους καταναλωτές και ως εκ 

τούτου η διαπραγματευτική τους δύναμη θεωρείται περιορισμένη. Παρόλα αυτά, 

διατηρούν τη δυνατότητα επιλογής της οικονομικότερης λύσης, αναζητώντας κάλυψη και 

από τα ασφαλιστικά ταμεία, χωρίς ωστόσο να μπορούν να διαπραγματευτούν την τιμή. Σε 

αρκετές περιπτώσεις, ο πελάτης αποφασίζει να επιλέξει την εταιρεία με την καλύτερη 
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δυνατή παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς να διαπραγματεύεται το κόστος, λόγω της 

«ευαίσθητης» φύσης των υπηρεσιών υγείας, ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις που το υψηλό 

κόστος γίνεται πλήρως αποδεκτό στο πλαίσιο της «ιατρικής αυθεντίας». (ΣΤΟΧΑΣΙΣ, 

2012) (ICAP, 2015) 

Επιπλέον, η γνώμη του ιατρού ενός ασθενή, σε συνδυασμό πάντα με τον ασφαλιστικό του 

φορέα (όταν αυτός υπάρχει) και βέβαια την καλή του γνώση και ενημέρωση γύρω από την 

αγορά, είναι δυνατόν να τον οδηγήσει στην επιλογή της πλέον συμφέρουσας οικονομικά 

λύσης, στα πλαίσια πάντοτε των δικών του αναγκών και απαιτήσεων. Στα πλαίσια αυτά 

και με την πρόφαση απώλειας των περιστατικών, η Κλινική δέχεται συχνά πιέσεις από 

τους συνεργάτες ιατρούς για μείωση των τιμών ή δημιουργίας προσφορών. 

 

4.2.5 Ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων 

Η συγκέντρωση που παρατηρείται στον κλάδο των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας είναι 

υψηλή, ο δε ανταγωνισμός που αντιμετωπίζει ο Ευαγγελισμός είναι ιδιαίτερα έντονος. Η 

αύξηση της ζήτησης υπηρεσιών υγείας του δημόσιου τομέα, λόγω των οικονομικών 

συνθηκών, περιορίζει το μερίδιο στην αγορά εντείνοντας ακόμα περισσότερο των 

ανταγωνισμό. (ΣΤΟΧΑΣΙΣ, 2012) (ICAP, 2015) 

Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών, σαφώς επηρεάζει και τον 

αριθμό των ασθενών που νοσηλεύονται στα ιδιωτικά θεραπευτήρια, τα τελευταία έτη. 

Στην προσπάθειά τους να συγκρατήσουν τις «απώλειές» τους αρκετές εταιρείες έχουν 

προβεί στην αναπροσαρμογή των τιμολογίων τους (μείωση τιμών), στην προσφορά 

«πακέτων» και εκπτώσεων, στην επέκταση της συνεργασίας τους με ασφαλιστικές 

εταιρείες, κλπ.  

Η επιλογή κάποιου ιδιωτικού ιατρικού κέντρου σχετίζεται με τη φήμη του και το όνομά 

του, την υποδομή του (κτιριακές εγκαταστάσεις, ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, 

επιστημονικό προσωπικό), τη γεωγραφική του τοποθεσία και την προσβασιμότητα σε 

αυτό, την ποιότητα και ταχύτητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, το βαθμό συνεργασίας με 

τους διάφορους ασφαλιστικούς φορείς και την ευελιξία της τιμολογιακής πολιτικής.  

Ένα ακόμη πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται, είναι η επέκταση των συνεργασιών 

των ιδιωτικών μονάδων υγείας με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συμβάσεων με 

ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών.  
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Ο Ευαγγελισμός, καθώς είναι η μοναδική ιδιωτική Κλινική στον νομό Ημαθίας, δέχεται 

ανταγωνισμό κυρίως από επιχειρήσεις της Θεσσαλονίκης και της Κοζάνης, οι πιο 

σημαντικοί εκ των οποίων παρουσιάζονται παρακάτω. (ICAP, 2009) (ICAP, 2015) 

 

4.3 Βασικοί Ανταγωνιστές της Κλινικής Ευαγγελισμός 

4.3.1 Εισαγωγή 

Ο ανταγωνισμός στην περιοχή δράσης της Κλινικής Ευαγγελισμός είναι ιδιαίτερα έντονος 

καθότι στους νομούς αυτούς δραστηριοποιούνται από μικρές μαιευτικές ιδιωτικές 

κλινικές ως πολύ μεγάλες, μέλη ομίλων με ισχυρό brand name, που δραστηριοποιούνται 

κυρίως στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά και μεγάλα νοσοκομεία του δημόσιου 

τομέα. 

Σύμφωνα όμως με τα ανώτερα στελέχη της Κλινικής Ευαγγελισμός οι βασικοί 

ανταγωνιστές της είναι η Euromedica Κοζάνης η οποία αποτελείται από την μαιευτική και 

γυναικολογική κλινική “Θεομήτωρ” και την γενική κλινική “Ζωοδόχος Πηγή”, καθώς και 

η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης. 

 

4.3.2 Ειδική Μαιευτική Κλινική “Θεομήτωρ” (Euromedica) 

Η ειδική μαιευτική γυναικολογική κλινική ΘΕΟΜΗΤΩΡ βρίσκεται στην Κοζάνη και 

ανήκει στο δίκτυο της Euromedica από το 2000.  Η κλινική συνεργάζεται με όλες τις 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και τον ΕΟΠΥΥ, ενώ διαθέτει τμήματα που παρέχουν 

υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης ή θεραπείας καθώς και εξειδικευμένο μαιευτικό τμήμα.  

(Euromedica, 2016) 

 

4.3.3 Γενική Κλινική “Ζωοδόχος Πηγή” (Euromedica) 

Η Euromedica “Ζωοδόχος Πηγή” βρίσκεται στην Κοζάνη. Ξεκίνησε τη λειτουργία της το 

1972 και το 2004 εντάχθηκε στο δίκτυο της Euromedica. Στο πενταόροφο κτήριο της 

κλινικής, υπάρχουν τμήματα που καλύπτουν όλες τις ανάγκες με υπερσύγχρονο 

εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, ενώ η μονάδα είναι πιστοποιημένη κατά ISO 

9001:2008.  
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Τα τμήματα που διαθέτει είναι:  

 Παθολογικό 

 Ορθοπεδικό 

 Χειρουργικό 

 ΩΡΛ 

 Ουρολογικό 

 Οφθαλμολογικό 

 Ογκολογικό 

 Αγγειοχειρουργικό 

 Φυσική Ιατρική &Αποκατάσταση 

 Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 

 Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 

 Εξωτερικά Ιατρεία 

 Μικροβιολογικό Εργαστήριο 

 Ακτινολογικό Εργαστήριο 

Η Euromedica “Ζωοδόχος Πηγή” συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες και τον ΕΟΠΥΥ. (Euromedica, 2016) 

 

4.3.4 Γενική Κλινική “Βιοκλινική Θεσσαλονίκης”  

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, (πρώην  γενική κλινική Γαληνός) βρίσκεται στην καρδιά της 

πόλης εδώ και 35 χρόνια. Από το 2006 είναι μέλος του Ομίλου Βιοιατρική, του 

μεγαλύτερου οργανισμού Πρωτοβάθμιας Υγείας στην Ελλάδα.  

Με δυναμικότητα 150 κλινών στεγάζεται σε ιδιόκτητο κτίριο 13 ορόφων στη συμβολή 

των οδών Μητροπόλεως και Μορκεντάου, συνολικής επιφάνειας 5.000τμ. 

Η κλινική συνεργάζεται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και τον ΕΟΠΥΥ. 

Διαθέτει ολοκληρωμένα τμήματα χειρουργικού και παθολογικού τομέα καθώς και ειδικές 

μονάδες, εξωτερικά ιατρεία και διαγνωστικά εργαστήρια: 

 

Παθολογικός Τομέας 

 Παθολογικό  

 Καρδιολογικό  

 Νεφρολογικό  

 Ογκολογικό  

 Πνευμονολογικό  

 Νευρολογικό  

 Υπερτασιολογικό  

Χειρουργικός Τομέας 

 Αγγειοχειρουργικό 

 Γενικής Χειρουργικής 

 Νευροχειρουργικό 
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 Γναθοχειρουργικό 

 Ορθοπεδικό 

 Ουρολογικό 

 ΩΡΛ 

 Πλαστικής Χειρουργικής 

 Οφθαλμολογικό 

 Θωρακοχειρουργικό 

 Μαιευτικό  

 Γυναικολογικό  

 Νεογνολογικό  

 Χειρουργικής Μαστού 

 

Μονάδες 

 Μονάδα Εντατικής 

Θεραπείας 

 Μονάδα Τεχνητού 

Νεφρού 

 Μονάδα Εντατικής 

Νοσηλείας Νεογνών 

 Μονάδα Αυξημένης 

Φροντίδας 

 One Day Clinic 

Ειδικά Τμήματα 

 Επειγόντων 

Περιστατικών 

 Αιμοδυναμικό 

 Φυσικής Αποκατάστασης 

 Υπογονιμότητας 

 Κέντρο επεμβατικής 

Θεραπείας Πόνου 

 Διαταραχών Ύπνου 

 Αρρυθμιών 

 Πελματογραφίας 

 Εργομετρικό 

 Ψηφιακής Αγγειογραφίας 

 

Εξωτερικά Ιατρεία 

Περιλαμβάνουν όλους τους 

τομείς του χειρουργικού και 

παθολογικού τομέα. 

 

Διαγνωστικά Εργαστήρια 

 Μικροβιολογικό-

Βιοπαθολογικό 

 Απεικονιστικό 

 Πνευμονολογικό 

 Ουρολογικό 

 Οφθαλμολογικό 

 Καρδιολογικό 

 Ενδοσκοπικό 

 Νευροφυσιολογικό 

 Ορθοπεδικό 

(Βιοκλινική, 2015)

 

4.4 Impact Analysis 

4.4.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Το πρώτο βήμα για την κατανόηση της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης είναι η 

εξέτασή της σε σχέση με τους κυριότερους ανταγωνιστές που αντιμετωπίζει. Αυτοί μπορεί 

να είναι ανταγωνιστές στις αγορές προϊόντων/υπηρεσιών ή/και ανταγωνιστές στις αγορές 

των συντελεστών παραγωγής. Πρώτα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η εξωτερική ανάλυση 

(PEST analysis, δυνάμεις Porter κλπ.) για να επισημανθούν οι κύριοι παράγοντες του 

ευρύτερου εξωτερικού περιβάλλοντος  και οι κύριοι παράγοντες του ανταγωνιστικού 

περιβάλλοντος. Στη συνέχεια, θα πρέπει να γίνει αξιολόγηση των ανταγωνιστών για να 

διαπιστωθεί κατά πόσο οι κύριοι αυτοί παράγοντες επηρεάζουν τη δική τους θέση. Αυτό 

μπορεί να γίνει με τη λεγόμενη “Ανάλυση Μελλοντικής Επιρροής” (impact analysis). Με 



50 

 

την ανάλυση αυτή, επισημαίνονται ορισμένες «τάσεις» των κύριων παραγόντων, καθώς 

επίσης και η έκταση της επιρροής των τάσεων αυτών στην επιχείρηση και στους κύριους 

ανταγωνιστές της. (τόσο στο παρελθόν όσο και στο μέλλον) (Θερίου, Στρατηγική 

Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2014) 

 

4.4.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

Πίνακας 4.7 Impact analysis – Κλινική Ευαγγελισμός 

ΚΥΡΙΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ 

ΚΛΙΝΙΚΗ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ  

EUROMEDICA 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΒΙΟΚΛΙΝΙΚΗ 

Αύξηση της ηλικίας των 

γηρασκόντων, Σταδιακή 

ανάκαμψη οικονομίας 

από την ύφεση, 

Ανάπτυξη τεχνολογίας 

(+) Δημιουργία 

παθολογικού τμήματος 

και εξωτερικών 

ιατρείων, Προσπάθειες 

αναβάθμισης 

ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού 

(+) Μικρές 

προσπάθειες 

ανάπτυξης, 

Υποστήριξη των 

υπαρχόντων 

τμημάτων, 

Σύγχρονος 

εγκατεστημένος 

εξοπλισμός 

(++) Υιοθέτηση 

ψηφιακών 

καινοτομιών, 

Ενίσχυση τμημάτων 

χρόνιων παθήσεων, 

Παροχή 

ολοκληρωμένων 

υπηρεσιών υγείας 

Διευρυμένος ρόλος 

κυβέρνησης-Αυξημένος 

έλεγχος, 

(-) Ελάχιστες 

συμβάσεις με 

ασφαλιστικές εταιρίες 

(++) Ύπαρξη 

συμβάσεων με 

ιδιωτικές 

ασφαλιστικές 

εταιρίες 

(++) Ύπαρξη 

συμβάσεων με 

ιδιωτικές 

ασφαλιστικές 

εταιρίες 

Ανάπτυξη σε νέες 

αγορές εντός και εκτός 

Ελλάδος 

(+) Επέκταση σε νέες 

αγορές εντός Ελλάδας, 

ανύπαρκτος ιατρικός 

τουρισμός 

(--)Απώλεια 

μεριδίου αγοράς, 

μειωμένες 

προσπάθειες 

ανάπτυξης 

(+)Αύξηση μεριδίου 

αγοράς, δυναμικό 

μάρκετινγκ, μικρές 

προσπάθειες ιατρικού 

τουρισμού 
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Όπως παρατηρούμε στη μήτρα ανάλυσης μελλοντικής επιρροής, η Κλινική 

ανταποκρίνεται σχετικά θετικά στις νέες τάσεις που επηρεάζουν το εξωτερικό περιβάλλον 

τις επιχείρησης, αλλά σε σχέση με τον ανταγωνισμό υστερεί. Πιο συγκεκριμένα, η 

επιχείρηση ανταποκρίνεται θετικά στις νέες τάσεις αύξησης του δείκτη γήρανσης και 

ανάκαμψης από την ύφεση, αναπτύσσοντας πλάνο δημιουργίας παθολογικού τομέα και 

εξωτερικών ιατρείων. Παράλληλα, γίνονται προσπάθειες εκμεταλλευόμενη και το 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 , για αναβάθμιση του εξοπλισμού της Κλινικής.  

Στα πλαίσια της ανάπτυξής της, η Κλινική επιδιώκει την κατάκτηση μεριδίου αγοράς σε 

γειτονικές στον τόπο δραστηριότητάς της αγορές, αλλά δεν έχει γίνει κάποια κίνηση για 

προσέλκυση ασθενών μέσω ιατρικού τουρισμού ή επέκταση σε αγορές εκτός Ελλάδος.  

Από την άλλη, η Κλινική μειονεκτεί σημαντικά σε σχέση με τους άμεσους ανταγωνιστές 

της στο κομμάτι της εξάρτησης από το κράτος και τον φορέα του ΕΟΠΥΥ, καθώς 

διατηρεί πολύ μικρό αριθμό συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

Η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης υπερτερεί σημαντικά όσον αφορά τον τρόπο που 

ανταπεξέρχεται στους εξωτερικούς παράγοντες της ανάλυσης. Προσφέροντας 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες με το σύνολο των τμημάτων που διαθέτει και την άμεση 

υιοθέτηση νέων τεχνολογιών και έχοντας συμβάσεις με το σύνολο των ασφαλιστικών 

εταιριών, επιτυγχάνει τη συνεχόμενη αύξηση του μεριδίου της. 

Τέλος, η Euromedica Κοζάνης, έπειτα από σημαντικές απώλειες, υιοθετεί νέες 

τεχνολογίες και ενισχύει τα τμήματα χρόνιων παθήσεων που διαθέτει, έχοντας την πλήρη 

υποστήριξη του ομίλου. 

 

4.5 Strategic Group Analysis – Strategic Maps  

4.5.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Πολλοί κλάδοι χαρακτηρίζονται από ετερογένεια, η οποία δυσχεραίνει την ανάλυσή τους. 

Έτσι, για την καλύτερη κατανόηση των ανταγωνιστών ενός κλάδου χρήσιμη τεχνική είναι 

αυτή της ανάλυσης στρατηγικών ομάδων (strategic group analysis). (Johnson, 

Whittington, & Scholes, 2011) 

Η ανάλυση αυτή είναι συμπληρωματική της «ανάλυσης των ανταγωνιστών» και βοηθά 

την επιχείρηση να κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος τη δική της θέση σε σχέση με τι 

στρατηγικές των ανταγωνιστών της. Εντοπίζει τους κυριότερους ανταγωνιστές της 

επιχείρησης και την βάση στην οποία αναπτύσσεται κυρίως ο ανταγωνισμός. 



52 

 

Σκοπός της ανάλυσης στρατηγικών ομάδων (strategic group analysis) είναι να 

προσδιοριστούν συγκεκριμένες ομάδες ανταγωνιστών, έτσι ώστε κάθε ομάδα να 

περιλαμβάνει επιχειρήσεις με παρόμοια στρατηγικά χαρακτηριστικά, επιχειρήσεις που 

ακολουθούν παρόμοιες στρατηγικές ή ανταγωνίζονται με ισοδύναμους όρους. 

Ο M.Porter προτείνει η ομαδοποίηση αυτή να γίνει με τη χρησιμοποίηση δύο ή το πολύ 

τριών κύριων χαρακτηριστικών που πρέπει να επιλεγούν από την παρακάτω λίστα: 

 Έκταση διαφοροποίησης προϊόντος ή υπηρεσίας. 

 Έκταση γεωγραφικής κάλυψης. 

 Αριθμός τμηματοποιημένων αγορών που καλύπτει κάθε επιχείρηση. 

 Τα κανάλια διανομής που χρησιμοποιούν. 

 Έκταση των τμημάτων που διαθέτει η κάθε επιχείρηση. 

 Το βάρος που ρίχνουν οι επιχειρήσεις στο Μάρκετινγκ (έυρος διαφήμισης, 

αριθμός πωλητών κλπ). 

 Έκταση κάθετης ολοκλήρωσης. 

 Ποιότητα προϊόντος/υπηρεσίας. 

 Τεχνολογική ηγεσία (εάν είναι ηγέτης ή ακολουθεί τους άλλους). 

 Ικανότητα για δαπάνες (R&D): έκταση καινοτομιών σε προϊόντα και παραγωγικές 

διαδικασίες. 

 Κατάσταση κόστους (έκταση επενδύσεων που οδηγούν σε μειώσεις κόστους). 

 Χρήση πλήρους δυναμικότητας. 

 Τιμολογιακή πολιτική. 

 Επίπεδο εξωτερικού δανεισμού και σχέση ιδίων-ξένων κεφαλαίων. 

 Ιδιοκτησιακό καθεστώς (ανεξάρτητη επιχείρηση ή θυγατρική). 

 Δυνατότητα επιρροής σε κυβέρνηση και δημόσιους οργανισμούς. 

 Μέγεθος επιχείρησης. (Porter, Competitive Strategy Techniques for Analyzing 

Industries and Competitors, 1980) 

Η ανάλυση αυτή είναι χρήσιμη γιατί: 

1. Βοηθάει στο να κατανοηθεί καλύτερα η βάση του ανταγωνισμού μέσα σε κάθε 

στρατηγική ομάδα, καθώς επίσης και η διαφορά ή οι διαφορές που υπάρχουν 

μεταξύ των ομάδων αυτών.  
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2. Απαντά στην ερώτηση: Ποιες είναι οι πιθανότητες μια επιχείρησης να μετακινηθεί 

με επιτυχία από τη μία στρατηγική ομάδα στην άλλη? Η επιτυχής μετακίνηση 

μεταξύ των διαφορών στρατηγικών ομάδων εξαρτάται από το κατά πόσο υπάρχουν 

«εμπόδια εισόδου» ανάμεσα στις ομάδες αυτές. (Θερίου, Στρατηγική Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, 2014) 

 

4.5.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

 

 

Διάγραμμα 4.1 Strategic Group analysis – Κλινική Ευαγγελισμός 

Τα κύρια χαρακτηριστικά που έχουν επιλεγεί είναι δύο: α) Η γεωγραφική κάλυψη και β) 

Η τιμολογιακή πολιτική που ακολουθεί κάθε επιχείρηση.  

Με βάση αυτά τα δύο χαρακτηριστικά ο κλάδος των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

διακρίνεται σε πέντε διαφορετικές ομάδες επιχειρήσεων:  

1. Η πρώτη ομάδα αποτελείται από μικρές σε μέγεθος κλινικές με μικρό αριθμό 

τμημάτων και μικρό μερίδιο αγοράς οι οποίες ακολουθούν χαμηλή τιμολογιακή 

πολιτική και καλύπτουν επαρχιακές συνήθως περιοχές.  
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2. Η δεύτερη ομάδα αποτελείται από τις περισσότερες σε αριθμό κλινικές στον 

ελλαδικό χώρο. Οι κλινικές αυτές καλύπτουν μικρά γεωγραφικά τμήματα αστικών 

και γύρω περιοχών και ακολουθούν χαμηλή τιμολογιακή πολιτική. Συνήθως δεν 

διαθέτουν περισσότερα από 5 καλά ανεπτυγμένα τμήματα. Η ομάδα αυτή βιώνει 

έντονο ανταγωνισμό. 

3. Την Τρίτη ομάδα αποτελεί ένας μεγάλος αριθμός κλινικών, που καλύπτον μεγάλες 

επαρχιακές πόλεις, (πχ. Λάρισα, Βόλος, Πάτρα κλπ. ), όπως και τις γύρω περιοχές 

τους και ακολουθούν σχετικά αυξημένη τιμολογιακή πολιτική. 

4. Ένας αντίστοιχος με την τρίτη ομάδα αριθμός επιχειρήσεων αποτελεί την τέταρτη 

ομάδα του πίνακα, οι οποίες καλύπτουν αστικά τμήματα της Αθήνας και της 

Θεσσαλονίκης με αυξημένη εξειδίκευση και ποιότητα υπηρεσιών αλλά και 

αντίστοιχα αυξημένη τιμολογιακή πολιτική. 

5. Τέλος, στην 5η ομάδα εντοπίζουμε τις λιγοστές επιχειρήσεις, ηγέτες του κλάδου, 

όπου καλύπτουν το σύνολο της πρωτεύουσας και της Θεσσαλονίκης αλλά 

δραστηριοποιούνται και στο εξωτερικό. Ακολουθούν αυξημένη τιμολογιακή 

πολιτική και συνεργάζονται με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές. 

Η Κλινική Ευαγγελισμός εντοπίζεται στην πρώτη ομάδα της περιοχής δεδομένων της 

ανάλυσης. Στην ομάδα αυτή ο ανταγωνισμός είναι ιδιαίτερα έντονος καθώς οι 

επιχειρήσεις εδώ επηρεάζονται και από τις στρατηγικές κινήσεις των κλινικών της 

δεύτερης ομάδας. Όπως παρατηρούμε στον πίνακα, τα στρατηγικά κενά είναι πολύ 

περιορισμένα για την Κλινική Ευαγγελισμός και δεν υπάρχουν περιθώρια άμεσης 

μετακίνησης της σε άλλη γειτονική ομάδα. Μακροπρόθεσμα, η επιχείρηση θα πρέπει να 

ακολουθήσει στρατηγικές ανάπτυξης και να βελτιώσει την ανταγωνιστική της θέση, ώστε 

να μπορέσει να αυξήσει τις τιμές των υπηρεσιών της και να διεκδικήσει μεγαλύτερο 

μερίδιο της αγοράς. 

 

4.6 External Factor Analysis Summary (EFAS) 

4.6.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Πίνακας ανάλυσης των κυριότερων παραγόντων του εξωτερικού περιβάλλοντος  

Ο πίνακας αυτός δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη να συγκεντρώσουν και να 

αξιολογήσουν, με ένα πολύ απλό τρόπο, όλους εκείνους τους βασικούς παράγοντες του 
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εξωτερικού περιβάλλοντος (οικονομικού, κοινωνικού, πολιτικού, τεχνολογικού και 

ανταγωνιστών) που επηρεάζουν ή θα επηρεάσουν μελλοντικά την επιχείρηση. Για την 

ανάπτυξη του πίνακα ακολουθούμε τα εξής 5 βήματα: 

1. Απαριθμούμε τους κυριότερους παράγοντες του εξωτερικού περιβάλλοντος. Οι 

παράγοντες αυτοί δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τους 10 με 20 συνολικά και θα 

πρέπει να συμπεριλαμβάνουν και τις δύο κατηγορίες, τόσο των απειλών όσο και 

των ευκαιριών που παρουσιάζονται. Η συμπλήρωση του πίνακα ξεκινά πρώτα με 

την απαρίθμηση των ευκαιριών και ακολουθείς την συνέχεια εκείνη των απειλών. 

2. Αξιολογούμε ον κάθε παράγοντα ξεχωριστά, αποδίδοντάς του ένα «σχετικό βάρος 

σπουδαιότητας» ή επιρροής που έχει σε ολόκληρο τον κλάδο ( ή στο τμήμα 

αγοράς που λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση), που κυμαίνεται από 0,0 

(καθόλου σημαντικός) έως 1,0 (πολύ σημαντικός). Το συνολικό άθροισμα της 

βαθμολογίας αυτής πρέπει να είναι πάντα ίσο με 1,0. Τα σχετικά βάρη μπορούν να 

καθοριστούν είτε συγκρίνοντας πετυχημένους με αποτυχημένους, κατά το 

παρελθόν και παρόν ανταγωνιστές (όσον αφορά την επιρροή των μεταβλητών 

στον καθένα ξεχωριστά), είτε μέσα από μια διαδικασία ομαδικής συζήτησης και 

ομοφωνίας των στελεχών της επιχείρησης. Συνήθως οι ευκαιρίες βαθμολογούνται 

με υψηλοτέρα βάρη σπουδαιότητας από τις απειλές χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν 

υπάρχουν και απειλές που πρέπει να βαθμολογηθούν με υψηλά βάρη 

σπουδαιότητας εφόσον επηρεάζουν ή προβλέπεται να επηρεάσουν στο μέλλον 

σοβαρά τον κλάδο. 

3. Στη συνέχεια θα πρέπει να αξιολογήσουμε κατά πόσο η υπάρχουσα στρατηγική 

της επιχείρησης ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην εκμετάλλευση των 

ευκαιριών ή/και στην αντιμετώπιση των απειλών αποδίδοντας ένα «συντελεστή 

ανταπόκρισης» από το 1,0 έως 4,0 όπου 4,0 σημαίνει ότι η ανταπόκριση της 

στρατηγικής είναι υψηλή (ικανοποιητική) και 1,0 ότι δεν είναι ικανοποιητική. Η 

βαθμολόγηση αυτή επομένως αφορά τη συγκεκριμένη επιχείρηση, ενώ η 

προηγούμενη αφορούσε συνολικά τον κλάδο ή το τμήμα της αγοράς που 

λειτουργεί. 

4. Πολλαπλασιάζουμε για κάθε παράγοντα ξεχωριστά το σχετικό βάρος 

σπουδαιότητας με το συντελεστή ανταπόκρισης για να καθορίσουμε το συνολικό 
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αποτέλεσμα αξιολόγησης των κυριότερων ευκαιριών και απειλών του εξωτερικού 

περιβάλλοντος. 

5. Τέλος αθροίζουμε τα συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης για να καθορίσουμε το 

συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. (Θερίου, Στρατηγική Διοίκηση 

Επιχειρήσεων, 2014) 

 

4.6.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

Πίνακας 4.8 External Factor Analysis Summary – Κλινική Ευαγγελισμός 

Α/Α ΚΥΡΙΟΙ 

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΤΟΥ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ 

1 
Το χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ  
0,06 4 0,24 

2 

Τα χρόνια προβλήματα 

των νοσοκομείων του 

νομού και του δημοσίου 

τομέα γενικότερα και η 

αδυναμία κάλυψης των 

αναγκών των ασθενών 

0,1 3 0,3 

3 
Η δημιουργία κάρτας 

υγείας της ΠΕΙΚ 
0,08 4 0,32 

4 

Η προσέλκυση ασθενών 

από κοντινές βαλκανικές 

χώρες και η ανάπτυξη 

του ιατρικού τουρισμού. 

0,08 1 0,08 

5 
Η επέκταση σε νέες 

αγορές εντός Ελλάδας. 
0,08 2 0,16 

6 

Η σύναψη περαιτέρω 

συμβάσεων με ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρείες 

0,1 1 0,1 
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ΑΠΕΙΛΕΣ 

1 

Οι αυξανόμενες 

απαιτήσεις ασθενών – 

συνοδών. 

0,1 2 0,2 

2 

Η εμφάνιση 

εναλλακτικών μορφών 

παροχής υπηρεσιών 

υγείας. 

0,06 1 0,06 

3 

Η νοοτροπία του 

"ιατροκεντρικού" 

συστήματος. Ο ασθενής 

επιλέγει το νοσοκομείο/ 

κλινική που του 

υποδεικνύει ο ιατρός. 

0,12 3 0,36 

4 

Στον κλάδο 

δραστηριοποιούνται 

(μεταξύ άλλων) 

μεγάλες, οργανωμένες 

εταιρείες και 

επιχειρηματικοί όμιλοι, 

με μακρά εμπειρία στο 

χώρο της υγείας. 

0,1 3 0,3 

5 

Κυβερνητικές αλλαγές 

και αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ. 

0,12 3 0,36 

   ΣΥΝΟΛΟ   2,48 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα ανάλυσης των κυριότερων εξωτερικών 

παραγόντων, η Κλινική Ευαγγελισμός έχει συνολικό αποτέλεσμα 2,48 αποτέλεσμα που 

την βάζει οριακά κάτω από το μέσο όρο του κλάδου (2,5).  

Πιο αναλυτικά, η επιχείρηση φαίνεται να διατηρεί μια «αμυντική» στάση και να 

ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στις απειλές που ταλανίζουν τον κλάδο την παρούσα φάση. 

Η Κλινική έχει αποπληρώσει το μεγαλύτερο κομμάτι του δανεισμού της και σε 

συνδυασμό με την προσέλκυση ασθενών μέσω προσφορών και εκπτώσεων έχει καταφέρει 
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να δημιουργεί ρευστότητα, ώστε να ανταπεξέρχεται στις καθυστερήσεις πληρωμών του 

ΕΟΠΥΥ αλλά και στις έκτακτες αποφάσεις του κράτους (clawback, rebate, αλλαγή ΦΠΑ 

κλπ.).  

Η παρουσία μεγάλων εταιριών στον ανταγωνισμό, με μεγάλη εμπειρία έχει επηρεάσει 

σημαντικά τις στρατηγικές αποφάσεις της Κλινικής, οδηγώντας την σε ανταγωνιστικές 

στρατηγικές μείωσης κόστους, ανάπτυξης διαφοροποιημένων υπηρεσιών και σε 

τιμολογιακές εκπτώσεις και προσφορές.  

Παράλληλα, έχοντας καθιερώσει “οικογενειακές” σχέσεις με τους συνεργάτες ιατρούς και 

παρέχοντάς τους εξατομικευμένες προσφορές και υπηρεσίες, καταφέρνει να 

ανταπεξέρχεται στις απειλές του ιατροκεντρικού συστήματος. Οι ολοένα και αυξανόμενες 

όμως απαιτήσεις των ασθενών και συνοδών πιέζουν την Κλινική για ενίσχυση του 

κτιριακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, η οποία δεν δύναται να ανταπεξέλθει 

επαρκώς στην παρούσα φάση.  

Από την άλλη, η Κλινική αδυνατεί να εκμεταλλευτεί το σύνολο των ευκαιριών που 

παρουσιάζονται: Δεν υπάρχει καμία προοπτική επέκτασης σε αγορές του εξωτερικού, 

όπως ανεκμετάλλευτη μένει και η στρατηγική προσέλκυσης ασθενών μέσω ιατρικού 

τουρισμού, ενώ μικρές προσπάθειες γίνονται για κατάκτηση τμημάτων αγοράς από τους 

γειτονικούς νομούς. Ακόμη, η Κλινική διατηρεί ελάχιστες συνεργασίες με εταιρίες 

ιδιωτικής ασφάλισης όντας απόλυτα εξαρτημένη από τον φορέα του ΕΟΠΥΥ. Παρόλα 

αυτά, η διοίκηση της Κλινικής, έχει καταθέσει αίτηση ένταξης στο χρηματοδοτικό 

πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 με στόχο την επένδυση σε κτιριακό και ιατρικό εξοπλισμό, 

αλλά και στην ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της. Τέλος, η Κλινική συμμετέχει 

στην τελευταία κίνηση της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Ελλάδος, για τη δημιουργία 

κάρτας υγείας με στόχο την αύξηση τόσο των επεμβάσεων και νοσηλειών αλλά και της 

πιστότητας των ασθενών. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ - ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

5.1 Internal Factor Analysis Summary (IFAS) 

5.1.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Ο πίνακας αυτός δίνει τη δυνατότητα στα στελέχη να συγκεντρώσουν και να 

αξιολογήσουν, με έναν πολύ απλό τρόπο, όλους εκείνους τους βασικού παράγοντες του 

εσωτερικού περιβάλλοντος (τις δυνατότητες και αδυναμίες της επιχείρησης, που 

προέρχονται από τους πόρους, ικανότητες και δεξιότητες που διαθέτει) που επηρεάζουν ή 

θα επηρεάσουν μελλοντικά την επιχείρηση. Για την ανάπτυξη του πίνακα ακολουθούμε τα 

εξής πέντε βήματα: 

Απαριθμούμε τους κυριότερους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος.  

1. Αξιολογούμε τον κάθε παράγοντα χωριστά, αποδίδοντας του ένα «σχετικό βάρος 

σπουδαιότητας» ή επιρροής που έχει σε ολόκληρο τον κλάδο (ή στο τμήμα της 

αγοράς που λειτουργεί η συγκεκριμένη επιχείρηση). 

2. Στη συνέχεια, αξιολογούμε αποδίδοντας ένα συντελεστή βαρύτητας, κατά πόσο οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες αποτελούν αδυναμία ή δυνατότητα (σε κλίμακα 1-4) 

για την επιχείρηση που εξετάζουμε. 

3. Πολλαπλασιάζουμε, για κάθε παράγοντα το σχετικό βάρος σπουδαιότητας με το 

συντελεστή βαρύτητας για να καθορίσουμε το συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης 

των κυριότερων δραστηριοτήτων και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

4. Αθροίζουμε τα συνολικά αποτελέσματα αξιολόγησης για να καθορίσουμε το 

συνολικό αποτέλεσμα της επιχείρησης. 

(Θερίου, Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2014) 
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5.1.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

Πίνακας 5.1 Internal Factor Analysis Summary – Κλινική Ευαγγελισμός 

Α/Α ΚΥΡΙΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 

ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΒΑΡΟΣ 

ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 

ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΜΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ 

1 
Μονοπώλιο στον νομό που 

δραστηριοποιείται 
0,1 4 0,4 

2 

Πολύχρονη εμπειρία-

Καθιερωμένη στην τοπική 

κοινωνία 

0,05 4 0,2 

3 

Σύγχρονες κτιριακές 

εγκαταστάσεις, σύγχρονος 

ιατροτεχνολογικός 

εξοπλισμός, άριστος 

ξενοδοχειακός εξοπλισμός 

0,1 3 0,3 

4 

Εγκατεστημένο 

ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα 

0,02 4 0,08 

5 
Ελάχιστα ξένα κεφάλαια - 

ισχυρό κεφάλαιο κίνησης 
0,1 3 0,3 

6 

Ευελιξία τιμών-προσφορές 

σε ανέργους, 

ανασφάλιστους, 

πολύτεκνους 

0,03 4 0,12 

7 

Εξατομίκευση υπηρεσιών-

τιμών προς ιατρούς- 

καθιέρωση "οικογενειακών" 

σχέσεων 

0,05 4 0,2 

8 

Διασύνδεση και άμεση 

υποστήριξη από το Γ.Ν. 

Βέροιας 

0,05 4 0,2 
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ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ 

1 

Άγνωστές λειτουργίες 

τμημάτων πέραν του 

μαιευτικού-γυναικολογικού 

0,1 1 0,1 

2 

Έλλειψη ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού εξειδικευμένων 

επεμβάσεων/Αδυναμία 

κάλυψης μεγάλων 

επεμβάσεων 

0,1 2 0,2 

3 

Αδυναμίες 

προσβασιμότητας και 

χώρου στάθμευσης 

αυτοκινήτων 

0,02 1 0,02 

4 

Μη ύπαρξη χώρου για 

περαιτέρω ανάπτυξη νέων 

πτερύγων/τμημάτων 

0,03 2 0,06 

5 
Έλλειψη σύγχρονων 

συστημάτων διοίκησης 
0,05 1 0,05 

6 

Μειωμένες συμβάσεις με 

ιδιωτικές ασφαλιστικές 

εταιρίες/Μεγάλη εξάρτηση 

από τον ΕΟΠΥΥ 

0,1 1 0,1 

7 
Λίγες συνεργασίες με 

ιατρούς μεγάλου κύρους 
0,05 1 0,05 

8 

Μη ικανοποιητικό 

εργασιακό περιβάλλον και 

εσωτερικές αδυναμίες 

0,05 1 0,05 

   ΣΥΝΟΛΟ     2,43 

 

Όπως παρατηρούμε στον παραπάνω πίνακα η Κλινική Ευαγγελισμός έχει συνολικό 

αποτέλεσμα 2,43, ποσό το οποίο είναι πολύ κοντά μεν αλλά κάτω από το μέσο όρο του 

κλάδου (2,5). Αυτό φανερώνει ότι η επιχείρηση είναι ανταγωνιστική αλλά υπάρχουν 

αδυναμίες στο εσωτερικό περιβάλλον της, οι οποίες είναι:  
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 Ο μικρός αριθμός συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες και η μεγάλη 

εξάρτηση της Κλινικής από τον κρατικό φορέα του ΕΟΠΥΥ.  

 Αδυναμίες του τμήματος marketing, όπως η άγνωστη για το ευρύ κοινό λειτουργία 

τμημάτων πέραν του γυναικολογικού και η αδυναμία συνεργασιών με ιατρούς 

υψηλού κύρους.  

 Η αδυναμία κάλυψης μεγάλων και εξειδικευμένων επεμβάσεων λόγω έλλειψης 

του ανάλογου εξοπλισμού.  

 Αδυναμίες της τοποθεσίας της Κλινικής, καθώς δεν υφίσταται χώρος στάθμευσης 

για τους ασθενείς και τους συνοδούς και δεν υπάρχει δυνατότητα μελλοντικής 

ανάπτυξης νέων πτερύγων.  

 Η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων διοίκησης, με ολοκληρωμένο στρατηγικό 

σχεδιασμό, αξιολόγηση και έλεγχο, καθώς και εσωτερικές αδυναμίες οι οποίες 

δημιουργούν αρνητικό εσωτερικό κλίμα στην Κλινική. 

Από την άλλη, η Κλινική Ευαγγελισμός, εδρεύει σε σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις 

και διαθέτει άριστο ξενοδοχειακό εξοπλισμό, ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα και 

σύγχρονα ιατρικά μηχανήματα. Αποτελεί τη μοναδική Κλινική στον Νομό Ημαθίας και 

έχει καθιερωθεί στην τοπική κοινωνία, προσφέροντας για πολλά χρόνια ποιοτικές 

υπηρεσίες. Παράλληλα, διασυνδέεται άμεσα με το Γ.Ν. Βέροιας, προσφέροντας 

αμεσότητα και ασφάλεια στις υπηρεσίες της. Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες προς τους 

ιατρούς και η προσφορά εκπτώσεων σε συγκεκριμένα τμήματα της αγοράς, αποτελούν 

σημαντικές δυνατότητες της επιχείρησης για βελτίωση της ανταγωνιστικής της θέσης. 

Τέλος, η ύπαρξη ισχυρού κεφαλαίου κίνησης, της δίνει πλεονέκτημα έναντι του 

ανταγωνισμού και ικανότητα να ανταπεξέρχεται άμεσα στις συνεχόμενες κυβερνητικές 

αλλαγές και τις τροποποιήσεις στην τιμολόγηση από τον φορέα του ΕΟΠΥΥ. 

 

5.2 Competitive Profile Matrix (CPM) 

5.2.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Ο πίνακας αυτός βοηθά στην αξιολόγηση των ανταγωνιστών, με την αναγνώριση των 

δυνατοτήτων και αδυναμιών τους (ή των βασικών δεξιοτήτων και διακριτών τους 

ικανοτήτων) και ταυτόχρονα στη σύγκρισή τους με την υπό εξέταση επιχείρηση για μια 

συγκεκριμένη αγορά και στρατηγική θέση. 
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1. Απαριθμούμε τους κυριότερους παράγοντες του εσωτερικού περιβάλλοντος. Οι 

παράγοντες πρέπει να καλύπτουν χαρακτηριστικά που είναι γενικά σε όλους τους 

ανταγωνιστές 

2. Αξιολογούμε τον κάθε παράγοντα χωριστά, αποδίδοντας του ένα «σχετικό βάρος 

σπουδαιότητας» ή επιρροής που έχει στο συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς που 

δραστηριοποιούνται όλοι οι ανταγωνιστές 

3. Στη συνέχεια, αξιολογούμε αποδίδοντας ένα συντελεστή βαρύτητας, κατά πόσο οι 

συγκεκριμένοι παράγοντες αποτελούν αδυναμία ή δυνατότητα (σε κλίμακα 1-4) 

για καθεμία επιχείρηση ξεχωριστά. 

4. Πολλαπλασιάζουμε, για κάθε παράγοντα το σχετικό βάρος σπουδαιότητας με το 

συντελεστή βαρύτητας για να καθορίσουμε το συνολικό αποτέλεσμα αξιολόγησης 

των κυριότερων δραστηριοτήτων και αδυναμιών του εσωτερικού περιβάλλοντος. 

5. Τέλος αθροίζουμε τα συνολικά αποτελέσματα της αξιολόγησης για να 

καθορίσουμε το συνολικό αποτέλεσμα της κάθε επιχείρησης. 

Σημειώνεται ότι το ποσοστό της διαφοράς που προκύπτει από τα αποτελέσματα της 

αξιολόγησης των επιχειρήσεων δεν φανερώνει κατά πόσο καλύτερη ή χειρότερη είναι η 

μία επιχείρηση έναντι της άλλης. (Θερίου, Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2014) 
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5.2.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

Πίνακας 5.2 Competitive Profile Matrix – Κλινική Ευαγγελισμός 

    ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ 
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1 Μερίδιο αγοράς 0,05 1 0,05 2 0,1 4 0,2 

2 Τιμές 0,1 4 0,4 3 0,3 2 0,2 

3 Στελέχη 0,1 2 0,2 3 0,3 3 0,3 

4 
Χρηματοοικονομική 

Κατάσταση 
0,1 3 0,3 1 0,1 3 0,3 

5 Εγκαταστάσεις 0,05 2 0,1 2 0,1 3 0,15 

6 
Συνεργασία με ιατρούς 

μεγάλου κύρους 
0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 

7 
Ιατροτεχνολογικός 

εξοπλισμός 
0,05 2 0,1 3 0,15 4 0,2 

8 Brand Name 0,1 1 0,1 4 0,4 2 0,2 

9 

Kάλυψη μεγάλων και 

εξειδικευμένων 

επεμβάσεων 

0,05 1 0,05 2 0,1 3 0,15 

10 
Εξατομικευμένες 

υπηρεσίες 
0,05 4 0,2 2 0,1 1 0,05 

11 Διαφήμιση-Marketing 0,1 2 0,2 1 0,1 3 0,3 

12 

Ποιότητα 

παρεχόμενων 

υπηρεσιών 

0,15 2 0,3 2 0,3 3 0,45 

 
ΣΥΝΟΛΑ 

 
2,2 

 
2,15 

 
2,8 
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Όπως παρατηρούμε στον πίνακα 5.2.  η Κλινική Ευαγγελισμός έχει συνολικό αποτέλεσμα 

2,2 ενώ η Κλινική Euromedica έχει 2,15 και η Βιοκλινική Θεσσαλονίκης 2,8. Εδώ θα 

πρέπει να αναφέρουμε ότι η διαφορά που προκύπτει μεταξύ των αποτελεσμάτων των 

ανταγωνιστών δεν σημαίνει αντίστοιχη ποσοστιαία υπεροχή ή αδυναμία μεταξύ τους. Η 

ανάλυση έχει ως στόχο την αξιολόγηση των πληροφοριών από τα στελέχη με στόχο να 

τους βοηθήσει στη διαδικασία λήψης στρατηγικών αποφάσεων.  

Συγκεκριμένα παρατηρούμε ότι η Κλινική Ευαγγελισμός όπως και η Euromedica Κοζάνης 

“σκοράρουν” κάτω από τον μέσο όρο του κλάδου (2,5), ενώ η Βιοκλινική τον ξεπερνάει 

δείχνοντας την ανταγωνιστική της θέση. Η Κλινική Ευαγγελισμός παρουσιάζει αδυναμίες 

στο εσωτερικό της περιβάλλον έναντι των ανταγωνιστών της σε αρκετούς τομείς όπως: 

 Μερίδιο αγοράς 

 Στελέχη επιχείρησης 

 Συνεργασία με ιατρούς μεγάλου κύρους 

 Ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

 Brand Name 

 Kάλυψη μεγάλων και εξειδικευμένων επεμβάσεων 

Αντίθετα διατηρεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στους τομείς: 

 Τιμές 

 Χρηματοοικονομική Κατάσταση-Ρευστότητα 

 Εξατομίκευση υπηρεσιών-τιμών 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.  STRATEGIC FACTOR ANALYSIS SUMMARY (SFAS), 

SWOT ANALYSIS 

 

6.1 Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) 

6.1.1 Εισαγωγή 

Οι Πίνακες Περίληψης της Ανάλυσης Εξωτερικών Παραγόντων (EFAS) και Περίληψης 

της Ανάλυσης Εσωτερικών Παραγόντων (IFAS) χρησιμοποιήθηκαν για την αντιμετώπιση 

των πολλών επικρίσεων που διατυπώθηκαν κατά της ανάλυσης SWOT. Όταν 

χρησιμοποιηθούν μαζί, αποτελούν ένα πολύ ισχυρό αναλυτικό σύνολο εργαλείων για 

στρατηγική ανάλυση. Η μήτρα Συνοπτικής Ανάλυσης των Στρατηγικών Παραγόντων 

(SFAS - Strategic Factors Analysis Summary) συνοψίζει τους στρατηγικούς παράγοντες 

μιας εταιρίας συνδυάζοντας τους εξωτερικούς παράγοντες από τον πίνακα EFAS με τους 

εσωτερικούς παράγοντες από τον πίνακα IFAS. Στη μήτρα SFAS εμφανίζονται οι 

παράγοντες IFAS και EFAS που έχουν τον υψηλότερο συντελεστή στάθμισης. (Hunger & 

Wheelen, 2004)  

 

6.1.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

 

Πίνακας 6.1 Strategic Factor Analysis Summary – Κλινική Ευαγγελισμός 
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1 
Μονοπώλιο στον νομό που 

δραστηριοποιείται (S) 
0,1 4 0,4 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

2 
Ελάχιστα ξένα κεφάλαια - ισχυρό 

κεφάλαιο κίνησης (S) 
0,1 3 0,3 ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΑ 
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3 

Σύγχρονες κτιριακές 

εγκαταστάσεις, σύγχρονος 

ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, 

άριστος ξενοδοχειακός εξοπλισμός 

(S) 

0,1 3 0,3 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

4 

Άγνωστες λειτουργίες τμημάτων 

πέραν του μαιευτικού-

γυναικολογικού (W) 

0,1 1 0,1 ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΑ 

5 

Έλλειψη ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού εξειδικευμένων 

επεμβάσεων/Αδυναμία κάλυψης 

μεγάλων επεμβάσεων (W) 

0,1 2 0,2 ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΑ 

6 

Μειωμένες συμβάσεις με ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες/Μεγάλη 

εξάρτηση από τον ΕΟΠΥΥ (W) 

0,1 1 0,1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

7 

Τα χρόνια προβλήματα των 

νοσοκομείων του νομού και του 

δημοσίου τομέα γενικότερα και η 

αδυναμία κάλυψης των αναγκών 

των ασθενών (O) 

0,1 3 0,3 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

8 

Στον κλάδο δραστηριοποιούνται 

(μεταξύ άλλων) μεγάλες, 

οργανωμένες εταιρείες και 

επιχειρηματικοί όμιλοι, με μακρά 

εμπειρία στο χώρο της υγείας. (Τ) 

0,1 1 0,1 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

9 

Κυβερνητικές αλλαγές και αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας του 

ΕΟΠΥΥ. (T) 

0,1 3 0,3 ΜΕΣΟΧΡΟΝΙΑ 

10 

Η νοοτροπία του "ιατροκεντρικού" 

συστήματος. Ο ασθενής επιλέγει 

το νοσοκομείο/ κλινική που του 

υποδεικνύει ο ιατρός. (T) 

0,1 3 0,3 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ 

 ΣΥΝΟΛΟ  2,4  
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Όπως παρατηρούμε στην μήτρα SFAS η Κλινική Ευαγγελισμός έχει συνολικό 

αποτέλεσμα 2,4 ποσό το οποίο είναι κάτω από το μέσο όρο του κλάδου (2,5). Αυτό 

φανερώνει ότι υπάρχουν αδυναμίες στο εσωτερικό και εξωτερικό της περιβάλλον της, οι 

οποίες αναφέρθηκαν παραπάνω και φανερώνουν χαρακτηριστικά την ανταγωνιστική 

ικανότητα της Κλινικής σε σχέση με τον κλάδο. Σημειώνεται ότι η χρονική διάρκεια του 

κάθε παράγοντα παίζει σημαντικό ρόλο στους στρατηγικούς στόχους που θα θέσει η 

επιχείρηση αναλύοντας την μήτρα SFAS. 

Πιο συγκεκριμένα, η Κλινική Ευαγγελισμός, θα πρέπει να επιλέξει την κατάλληλη 

στρατηγική της ακολουθώντας τις παρακάτω προτάσεις: 

 Σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

 Προσπάθεια ανάπτυξης σε νέες αγορές εντός ή εκτός Ελλάδος. 

 Ενίσχυση του εξοπλισμού για την προσέλκυση ιατρών μεγάλης φήμης. 

 Ενίσχυση του τμήματος marketing – γνωστοποίηση όλων των υπηρεσιών που 

διαθέτει. 

 Δημιουργία διαφοροποιημένων υπηρεσιών για την βελτίωση της ανταγωνιστικής 

θέσης έναντι των επιχειρήσεων που ανήκουν σε μεγάλους ομίλους και διαθέτουν 

ισχυρό brand name. 
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6.2 SWOT analysis 

Δυνατά Σημεία Αδύνατα Σημεία 

 Μονοπώλιο στον νομό που 

δραστηριοποιείται. 

 

 Πολύχρονη εμπειρία - καθιερωμένη στην 

τοπική κοινωνία. 

 

 Σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις, 

σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός 

και άριστος ξενοδοχειακός εξοπλισμός. 

 

 Εγκατεστημένο ολοκληρωμένο 

πληροφοριακό σύστημα. 

 

 Ελάχιστα ξένα κεφάλαια - Ισχυρό 

κεφάλαιο κίνησης. 

 

 Ευελιξία τιμών – προσφορές σε 

ανέργους/ανασφάλιστους. 

 

 Εξατομίκευση υπηρεσιών - τιμών προς 

ιατρούς - καθιέρωση “οικογενειακών” 

σχέσεων. 

 

 Διασύνδεση και άμεση υποστήριξη από 

το Γ.Ν. Βέροιας. 

 Άγνωστες λειτουργίες τμημάτων πέραν 

του μαιευτικού-γυναικολογικού. 

 

 Έλλειψη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

εξειδικευμένων επεμβάσεων / Αδυναμία 

κάλυψης μεγάλων επεμβάσεων. 

 

 Αδυναμίες προσβασιμότητας και χώρου 

στάθμευσης αυτοκινήτων. 

 

 Μη ύπαρξη χώρου για περαιτέρω 

ανάπτυξη νέων πτερύγων/τμημάτων. 

 

 Έλλειψη σύγχρονων συστημάτων 

διοίκησης. 

 

 Μειωμένες συμβάσεις με ιδιωτικές 

ασφαλιστικές εταιρίες/Μεγάλη εξάρτηση 

από τον ΕΟΠΥΥ. 

 

 Λίγες συνεργασίες με ιατρούς μεγάλου 

κύρους. 

 

 Μη ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον 

και εσωτερικές αδυναμίες. 

Ευκαιρίες Απειλές 

 Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΕΣΠΑ. 

 

 Τα χρόνια προβλήματα των νοσοκομείων 

του νομού και του δημοσίου τομέα 

γενικότερα και η αδυναμία κάλυψης των 

αναγκών των ασθενών. 

 

 Η δημιουργία κάρτας υγείας της Π.Ε.Ι.Κ. 

 

 Η προσέλκυση ασθενών από κοντινές 

βαλκανικές χώρες και η ανάπτυξη του 

ιατρικού τουρισμού. 

 

 Η επέκταση σε νέες αγορές εντός 

Ελλάδας. 

 

 Η σύναψη περαιτέρω συμβάσεων με 

ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. 

 Οι αυξανόμενες απαιτήσεις ασθενών – 

συνοδών. 

 

 Η εμφάνιση εναλλακτικών μορφών 

παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 

 Η νοοτροπία του "ιατροκεντρικού" 

συστήματος. Ο ασθενής επιλέγει το 

νοσοκομείο/ κλινική που του υποδεικνύει 

ο ιατρός. 

 

 Στον κλάδο δραστηριοποιούνται (μεταξύ 

άλλων) μεγάλες, οργανωμένες εταιρείες 

και επιχειρηματικοί όμιλοι, με μακρά 

εμπειρία στο χώρο της υγείας. 

 

 Κυβερνητικές αλλαγές και αλλαγές στον 

τρόπο λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ. 
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6.2.1 Δυνατά σημεία 

Η Κλινική Ευαγγελισμός διαθέτει ένα σύνολο δυνατών στοιχείων που διαμορφώνουν την 

ανταγωνιστική της θέση στην αγορά. Όντας μονοπώλιο στον νομό Ημαθίας και έχοντας 

πολύχρονη παρουσία στον χώρο, έχει καθιερωθεί πλέον στην τοπική κοινωνία ως μια 

κλινική που παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους ασθενείς που εξυπηρετεί. Η 

Κλινική διαθέτει σύγχρονο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και άριστες ξενοδοχειακές 

εγκαταστάσεις. Στα πλαίσια της νομοθεσίας διατηρεί διασύνδεση με το Γενικό 

Νοσοκομείο Βέροιας έχοντας τη δυνατότητα έτσι να εξυπηρετήσει άμεσα και με 

ασφάλεια ασθενείς με επιπλοκές. Στα δυνατά της σημεία προστίθεται η πρόσφατη 

απόφαση της διοίκησης να στηρίξει άνεργους και ανασφάλιστους ασθενείς παρέχοντας σε 

αυτούς ειδικές προσφορές και εκπτώσεις. Ακόμη, στην πολύχρονη πορεία της έχει 

δημιουργήσει σχέσεις εμπιστοσύνης με τους συνεργάτες ιατρούς αντιμετωπίζοντας σε 

μεγάλο βαθμό την απειλή του “ιατροκεντρικού” συστήματος. 

 

6.2.2 Αδύνατα σημεία 

Στα αδύνατα σημεία της Κλινικής παρατηρούμε αστοχίες του τμήματος marketing, με 

αποτέλεσμα τις άγνωστες για το ευρύ κοινό λειτουργίες του συνόλου των τμημάτων και 

των επεμβάσεων που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε αυτήν. Ακόμη, η τοποθεσία που 

είναι εγκατεστημένη, καθιστά απαγορευτική την δημιουργία χώρου στάθμευσης για τους 

ασθενείς και συνοδούς αλλά και για την περαιτέρω ανάπτυξη νέων τμημάτων/πτερύγων. 

Ακόμη, η Κλινική διατηρεί μειωμένες συμβάσεις με ιδιωτικές ασφάλειες, καθιστώντας 

την απόλυτα εξαρτημένη από τον ΕΟΠΥΥ, όπως επίσης και  ελάχιστες συνεργασίες με 

ιατρούς μεγάλου κύρους. Το τελευταίο σε συνδυασμό με την έλλειψη ιατροτεχνολογικού 

εξοπλισμού για εξειδικευμένες επεμβάσεις, αποδυναμώνουν το brand name της Κλινικής. 

Τέλος, η έλλειψη σύγχρονων συστημάτων διοίκησης δημιουργεί συχνά δυσλειτουργίες 

στα κατώτερα λειτουργικά επίπεδα και αρνητικό εργασιακό περιβάλλον. 

 

6.2.3 Ευκαιρίες 

Παρά την έντονη οικονομική ύφεση που αντιμετωπίζει ο κλάδος και η αγορά γενικότερα, 

υπάρχουν αρκετά σημεία που μπορούν να αποτελέσουν πιθανές ευκαιρίες για την 

οικονομική ανάπτυξη της Κλινικής. Σε αυτές συγκαταλέγονται τα χρόνια προβλήματα 

των δημόσιων νοσοκομείων του Νομού των οποίων τα τμήματα υπολειτουργούν και 
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αδυνατούν να καλύψουν τις ανάγκες των πολιτών. Η κλινική δύναται να εκμεταλλευτεί το 

γεγονός αυτό, παρέχοντας με αμεσότητα, οικονομικές παροχές υπηρεσιών υγείας. 

Ευκαιρία αποτελεί επίσης, η δυνατότητα χρηματοδότησης μικρομεσαίων ιδιωτικών 

θεραπευτηρίων στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2016-2017, για την ενίσχυση σε 

κάθε επίπεδο κτιριακού εξοπλισμού, ιατρικών οργάνων, πρόσληψης προσωπικού κλπ. 

Ακόμη, σημαντική επενδυτική ευκαιρία αποτελεί η ανάπτυξη της Κλινικής σε νέες αγορές 

του εσωτερικού αλλά και του τελευταία αναπτυσσόμενου ιατρικού τουρισμού και 

ιδιαίτερα στις γειτονικές χώρες οι οποίες απέχουν λίγα μόλις χλμ. από την έδρα της. 

Τέλος, η Κλινική μπορεί να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα σύναψης περισσότερων 

συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες αλλά και τη συμμετοχή της στο 

πρόγραμμα της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών Κλινικών για τη δημιουργία κάρτας 

υγείας. 

 

6.2.4 Απειλές 

Την σημαντικότερη απειλή για την Κλινική, όπως αναφέρεται και στο κεφάλαιο ανάλυσης 

του κλάδου, αποτελούν οι πολύ συχνές κυβερνητικές αλλαγές και οι αλλαγές στον τρόπο 

λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ, καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των ασθενών που εξυπηρετεί 

είναι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ. Σημαντική απειλή αποτελεί επίσης, η ύπαρξη στους 

άμεσους ανταγωνιστές της, μεγάλων οργανωμένων εταιριών, μέλη δυνατών ομίλων με 

μακρά εμπειρία στον χώρο της υγείας. Ένα κομμάτι ακόμη, που επηρεάζει σημαντικά την 

ανταγωνιστική συμπεριφορά της Κλινικής, είναι η “ιατροκεντρική” νοοτροπία που 

διακατέχει μεγάλο πλήθος των ασθενών. Σύμφωνα με αυτήν, οι ασθενείς τείνουν να 

επιλέγουν την Κλινική που τους υποδεικνύεται από τον θεράποντα ιατρό. Δημιουργείται 

με αυτόν τον τρόπο ισχυρό ανταγωνιστικό κλίμα μεταξύ των Κλινικών ως προς τις 

συνεργασίες που διαπραγματεύονται με τους ιατρούς. Αξίζει να αναφερθούν επίσης, οι 

συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις των ασθενών ως αποτέλεσμα των ανταγωνιστικών 

δυνάμεων του κλάδου. Τέλος, οι νέες μορφές παροχής υπηρεσιών υγείας όπως η 

τηλεϊατρική, ο ιατρικός τουρισμός κλπ. αποτελούν έναν κίνδυνο ο οποίος αυξάνεται 

συνεχώς.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ  

 

7.1 Στρατηγικές έως σήμερα 

Η Κλινική Ευαγγελισμός, θέλοντας να πραγματοποιήσει το όραμα της, προχώρησε το 

2011 στη δημιουργία και στελέχωση νέων τμημάτων και στην ριζική αναβάθμιση του 

κτιριακού και ιατροτεχνολογικού της εξοπλισμού. Στα πλαίσια των ενεργειών της αυτών, 

ακολούθησε μια σειρά στρατηγικών ανάπτυξης με αποτέλεσμα τη λειτουργία έξι 

επιστημονικών τμημάτων και τη μετατροπή της από μαιευτική σε γενική χειρουργική και 

μαιευτική κλινική. Ακόμη, εκμεταλλευόμενη των ευκαιριών και στοχεύοντας στην 

ανάπτυξη, η Κλινική συμβλήθηκε με τον φορέα του ΕΟΠΥΥ και έναν μικρό αριθμό 

ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιριών. Η κίνηση αυτή, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των 

ασθενών σε ποσοστό περίπου 11% ανά έτος και 6% των ημερών νοσηλείας.  

Η παρατεταμένη ύφεση που έπληξε όμως τη χώρα και τον κλάδο πιο συγκεκριμένα, τα 

κυβερνητικά μέτρα του clawback και rebate και οι συνεχείς αλλαγές στον τρόπο 

τιμολόγησης και λειτουργίας του ΕΟΠΠΥ, ανάγκασαν την Κλινική να ακολουθήσει σε 

επιχειρησιακό επίπεδο στρατηγική σταθεροποίησης και συγκεκριμένα στρατηγική παύσης 

(Pause Strategy). Έτσι, περιόρισε προσωρινά την ανάπτυξή της σε νέα τμήματα της 

αγοράς αλλά και σε υπηρεσίες. 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο ακολούθησε στρατηγική εστίασης με βάση το κόστος, 

επιδιώκοντας πλεονέκτημα κόστους στο τμήμα της αγοράς που δραστηριοποιείται. Ο 

περιορισμός των δαπανών οδήγησε σε βελτίωση της χρηματοοικονομικής της 

κατάστασης. Έτσι, ακολουθώντας μια σειρά πολιτικών όπως μειώσεις σε μισθούς και 

εξόδων διοίκησης, επαναδιαπραγματεύσεων με προμηθευτές και περιορισμό λειτουργίας 

των πιο ζημιογόνων τμημάτων, κατάφερε να δημιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια, να 

μειώσει το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους της και να αποκτήσει ρευστότητα.  

Ταυτόχρονα, μείωσε τη δράση του τμήματος marketing και ελαχιστοποίησε τη δαπάνη σε 

συστήματα οργάνωσης και διοίκησης. Οι στρατηγικές ελαχιστοποίησης κόστους των 

λειτουργικών τμημάτων είχαν ως αποτέλεσμα εσωτερικές αδυναμίες όσον αφορά την 

οργάνωση και την επικοινωνία μεταξύ των τμημάτων και μειωμένη αναγνωρισιμότητα 

των τμημάτων της Κλινικής και των υπηρεσιών που προσφέρει. 

Έπειτα από την παύση της ανάπτυξής της Κλινικής, στην προσπάθειά τους να 

ανταπεξέλθουν στον έντονο ανταγωνισμό, τα ανώτερα στελέχη της επιχείρησης 
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αποφάσισαν να ακολουθήσουν στρατηγική συνέχισης με προσοχή (Proceed with 

Caution), αποφεύγοντας τους μεγάλους κινδύνους. Έτσι, η Κλινική πραγματοποίησε τα 

τελευταία έτη μικρές κινήσεις κατάκτησης μεριδίου αγοράς, από γειτονικούς στην έδρα 

της νομούς και προσέλκυσε έναν σημαντικό αριθμό ιατρών από τις περιοχές αυτές. 

Παράλληλα σε επιχειρηματικό επίπεδο, επιδίωξε στρατηγική εστίασης στη 

διαφοροποίηση, με στόχο να προσφέρει μοναδικές υπηρεσίες που να προσδίδουν μεγάλη 

αξία στους ασθενείς και τους ιατρούς, σε λογικές τιμές. Έτσι, προσέφερε εξατομικευμένες 

υπηρεσίες προς τους πελάτες ιατρούς, σε τιμές ανάλογες με το είδος και τον αριθμό των 

επεμβάσεων που πραγματοποιούν.  

Η Κλινική Ευαγγελισμός, στοχεύοντας στην διαφοροποίηση και τη μείωση του κινδύνου, 

έχει πραγματοποιήσει παράλληλα αυτά τα χρόνια στρατηγικές διαποίκιλσης: 

 Επιλέγοντας την στρατηγική της συσχετισμένης διαποίκιλσης, οι βασικοί μέτοχοι 

της Κλινικής διατηρούν παράλληλα Μονάδα Χρόνιας Αιμοκάθαρσης στην 

περιοχή της Πατρίδας Ημαθίας με την επωνυμία “Μ.Χ.Α. Ευαγγελισμός Ο.Ε.”. Η 

Μονάδα δημιουργήθηκε αρχικά ως τμήμα της Κλινικής Ευαγγελισμός και λόγω 

της ραγδαίας ανάπτυξής της, μετεγκαταστάθηκε σε νέο κτίριο ως αυτόνομη πλέον 

εταιρία. 

 Στα πλαίσια της στρατηγικής της ασυσχέτιστης διαποίκιλσης, οι βασικοί μέτοχοι 

της Κλινικής έχουν δραστηριοποιηθεί τα τελευταία έτη στον τουριστικό κλάδο, με 

τη δημιουργία ξενοδοχείου και χώρου εστίασης στο κέντρο της Βέροιας με την 

επωνυμία “Βέρητας”. Η επιτυχημένη ως σήμερα πορεία του ξενοδοχείου δίνει 

προοπτικές για περαιτέρω επενδύσεις στον τουριστικό κλάδο. Η περιοχή 

δραστηριοποίησης της επιχείρησης άλλωστε, αποτελεί σημαντικό πόλο έλξης 

τουρισμού τόσο αρχαιολογικών αλλά και θρησκευτικών και βυζαντινών μνημείων 

και τοποθεσιών. 

Στα άμεσα σχέδια της Κλινικής, βρίσκεται η ανάπτυξή της σε νέες αγορές εντός Ελλάδος 

και η δημιουργία παθολογικού τμήματος και εξωτερικών ιατρείων. Παράλληλα, θα 

επιδιώξει την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών με στόχο τη διεύρυνση των παρεχόμενων 

υπηρεσιών της και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των ασθενών.  
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7.2 Αξιολόγηση Στρατηγικών 

Η Κλινική Ευαγγελισμός ακολούθησε μια σημαντική πορεία από την ίδρυση της έως 

σήμερα. Όντας μια μαιευτική αποκλειστικά κλινική για πάρα πολλά έτη και σε 

συνεργασία με άριστα καταρτισμένους επιστημονικά ιατρούς, προσέφερε υπηρεσίες 

υγείας υψηλής ποιότητας σε περισσότερες από 3 γενεές. Η πορεία αυτή, την καθιέρωσε 

στην τοπική κοινωνία και ενίσχυσε την ανάπτυξή της.  

Η στρατηγική απόφαση  που έλαβαν τα ανώτερα στελέχη της Κλινικής, για την ανάπτυξη 

νέων τμημάτων και τη διεύρυνση των υπηρεσιών που προσέφερε, ακολουθούμενη από 

πλήρη αναβάθμιση του κτιριακού και ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, κρίνεται θετικά, 

καθώς έδινε μεγάλες προοπτικές κερδοφορίας και τη δυνατότητα να προσφέρει 

ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας.  Η οικονομική κρίση όμως, σε συνδυασμό με τις 

αλλεπάλληλες αλλαγές των πολιτικών του ΕΟΠΥΥ, οδήγησαν τη διοίκηση της Κλινικής 

να επιλέξει αμυντικές στρατηγικές και προσωρινή παύση της ανάπτυξης.  

Σε αντίθεση των αυστηρών περικοπών και των μειώσεων των προϋπολογισμών των 

διαφόρων λειτουργικών τμημάτων, στα πλαίσια της στρατηγική παύσης, η διοίκηση της 

επιχείρησης θα μπορούσε να ακολουθήσει στρατηγική συνέχισης με προσοχή, 

επενδύοντας στην προβολή των νέων τμημάτων και υπηρεσιών με στόχο την προσέλκυση 

νέων ιατρών και ασθενών. Ακόμη, η επιλογή της μείωσης του ανθρωπίνου δυναμικού και 

των δαπανών μισθοδοσίας, δημιούργησε δυσλειτουργίες στα επιμέρους τμήματα, 

επηρέασε τη ψυχολογία του προσωπικού και επέφερε απώλεια έμπειρων στελεχών τα 

οποία δυσκολεύτηκε να αντικαταστήσει η επιχείρηση. Η Κλινική είναι ένας οργανισμός 

παροχής υπηρεσιών και για το λόγο αυτό, το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αποτελεί 

έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς επένδυσης. Λόγω της ετερογένειας που 

χαρακτηρίζει τη φύση των υπηρεσιών, η ποιότητα τους εξαρτάται άμεσα από την 

εκπαίδευση και συμπεριφορά του προσωπικού. 

Η αβεβαιότητα των εξωτερικών παραγόντων και η συνεχής πτώση της αγοράς ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας την περίοδο της έναρξης της οικονομικής κρίσης, συνετέλεσαν στη 

βεβιασμένη απόφαση της πρόωρης αποπληρωμής του μακροπρόθεσμου τραπεζικού 

δανεισμού. Η κίνηση αυτή είχε ως αποτέλεσμα, τη χρησιμοποίηση κεφαλαίου που θα 

μπορούσε να αξιοποιηθεί επενδυτικά, είτε για αγορά ιατρικού εξοπλισμού εξειδικευμένων 

επεμβάσεων, ή για ενίσχυση του τμήματος marketing, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη 

της επιχείρησης. Ωστόσο, λόγω των σημαντικών και απρόβλεπτων αλλαγών των 
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πολιτικών του ΕΟΠΥΥ και των αυξημένων απαιτήσεων που αντιμετώπισαν οι 

επιχειρήσεις του κλάδου, τα ανώτερα στελέχη των οργανισμών οδηγήθηκαν στη λήψη 

συντηρητικών αποφάσεων και στην εφαρμογή στρατηγικών αναμονής. 

Σε γενικά επίπεδα, μπορούμε να πούμε ότι η Κλινική κατάφερε να ανταποκριθεί θετικά 

στους εξωτερικούς παράγοντες και να αναπτυχθεί τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο 

αγοράς και υπηρεσιών. Παράλληλα, στα πλαίσια της διαφοροποίησης του κινδύνου, 

κατάφερε να δραστηριοποιηθεί επιτυχώς στον τουριστικό κλάδο, με τη δημιουργία του 

ξενοδοχείου Βέρητας και να δημιουργήσει τη Μ.Χ.Α. Ευαγγελισμός, η οποία σημειώνει 

σημαντική ανάπτυξη.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. GRAND STRATEGY MATRIX 

 

8.1 Εισαγωγή – Ορισμός 

Η μήτρα «Grand Strategy Matrix» (Christensen, Berg, & Salter, 1976) είναι ένα πολύ 

χρήσιμο εργαλείο για την ανάλυση των εναλλακτικών στρατηγικών που μπορεί να 

εφαρμόσει μια επιχείρηση. Η μήτρα αυτή χωρίζεται σε τέσσερα τεταρτημόρια μέσω δύο 

διαστάσεων (ανταγωνιστική θέση και ανάπτυξη μεριδίου αγοράς). Κάθε τεταρτημόριο 

περιέχει μια ομάδα από στρατηγικές που μπορεί να ακολουθήσει η επιχείρηση ανάλογα με 

τη θέση στην οποία τοποθετείται: 

1. Στο πρώτο τεταρτημόριο βρίσκονται επιχειρήσεις με πολύ δυνατή στρατηγική 

θέση, οι οποίες εκμεταλλεύονται το ανταγωνιστικό τους πλεονέκτημα όσο 

περισσότερο μπορούν. Οι επιχειρήσεις αυτές πρέπει να εστιάσουν στην 

υπάρχουσα αγορά προωθώντας στρατηγικές ανάπτυξης των προϊόντων, ανάπτυξης 

αγοράς και διείσδυσης αγοράς. Οι επιχειρήσεις που τοποθετούνται εδώ εστιάζουν 

στην ανάπτυξη ενός προϊόντος και μπορούν να αναπτύξουν στρατηγικές 

συσχετισμένης διαποίκιλσης ώστε να μειώσουν τον κίνδυνο της περιορισμένης 

γραμμής παραγωγής. Σε περίπτωση που διαθέτουν την οικονομική δυνατότητα 

μπορούν να προχωρήσουν σε οριζόντια ή κάθετη ολοκλήρωση. Οι επιχειρήσεις 

αυτές έχουν τη δυνατότητα να «παίξουν» επιθετικά και να κερδίσουν το 

πλεονέκτημα με ποικίλους τρόπους. 

2. Στο τεταρτημόριο αυτό τοποθετούνται επιχειρήσεις που έχουν γρήγορη ανάπτυξη 

αλλά δεν έχουν την ικανότητα να τοποθετηθούν ανταγωνιστικά. Θα πρέπει να 

εκτιμήσουν την ήδη υπάρχουσα προσέγγισή τους στην αγορά και να εντοπίσουν 

τις αιτίες της αναποτελεσματικότητάς τους, και να επιδιώξουν βελτίωση της 

στρατηγικής τους θέσης. Δεδομένης της μεγάλης ανάπτυξης, οι εταιρίες που 

τοποθετούνται εδώ χρησιμοποιούν επίμονη και επιθετική στρατηγική σαν πρώτη 

επιλογή. Σε περίπτωση που διατηρούν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα η οριζόντια 

ολοκλήρωση αποτελεί την πιο συμφέρουσα επιλογή. Εναλλακτικά, η 

ρευστοποίηση παρέχει την απαραίτητη χρηματοδότηση για άλλες στρατηγικές 

μονάδες (SBU) ή για άλλες επιχειρήσεις. 
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3. Οι επιχειρήσεις που εντοπίζονται εδώ, έχουν μικρό μερίδιο αγοράς και σχετικά 

αδύναμη θέση. Οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να κάνουν δραστικές 

τροποποιήσεις για να διατηρήσουν τη θέση τους. Η στρατηγική της περισυλλογής 

ακολουθούμενη από τη στρατηγική της διαποίκιλσης με στόχο τη μεταφορά 

πόρων σε άλλες αναπτυσσόμενες η επιχειρήσεις αποτελεί τη βασική επιλογή. 

Τελευταία στρατηγική εναλλακτική αποτελεί η ολοκληρωτική ρευστοποίηση ή 

εκποίηση της επιχείρησης. 

4. Οι επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε αυτό το τεταρτημόριο έχουν μικρό μερίδιο 

αγοράς αλλά δυνατή ανταγωνιστική θέση. Έχουν τη δυνατότητα να 

διαφοροποιηθούν σε άλλες ανεκμετάλλευτες επιχειρηματικές προοπτικές 

εκμεταλλευόμενες τους υπάρχοντες πόρους τους. Στις επιχειρήσεις αυτές υπάρχει 

περιορισμένη εσωτερική ανάπτυξη και υψηλή ρευστότητα, δίνοντας τους τη 

δυνατότητα να διαφοροποιηθούν συσχετισμένα και μη με επιτυχία. Τέλος, οι 

εταιρίες αυτές μπορούν να οδηγηθούν σε κοινοπραξίες με στόχο την ανάπτυξη του 

μεριδίου αγοράς τους. 

 

Διάγραμμα 8.1 Grand Strategy Matrix (Mba-lectures, 2011) 
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8.2 Εφαρμογή στην Κλινική Ευαγγελισμός 

Η μήτρα “Grand Strategy Matrix” καθορίζει τον τρόπο επιλογής των στρατηγικών από μια 

επιχείρηση με βάση την ανταγωνιστική της θέση στην αγορά και την ανάπτυξη του 

μεριδίου αγοράς που διαθέτει. Έτσι, ως προς τους παράγοντες αυτούς, η Κλινική 

Ευαγγελισμός τοποθετείται στο δεύτερο τεταρτημόριο της μήτρας (Διάγραμμα 8.1).  

 

Ταχεία ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 

 

2
ο
 Τεταρτημόριο 

 

 

 

Αδύναμη Ανταγωνιστική θέση 

 

1
ο
 Τεταρτημόριο 

 

 

 

 

Δυνατή Ανταγωνιστική θέση 

 

 

3
ο
 Τεταρτημόριο 

 

 

 

 

 

4
ο
 Τεταρτημόριο 

Αργή ανάπτυξη μεριδίου αγοράς 

 

Διάγραμμα 8.2 Grand Strategy Matrix-Κλινική Ευαγγελισμός 

Όπως αναλύθηκε παραπάνω, η Κλινική παρουσίασε πτώση του τζίρου της και των 

λειτουργικών κερδών της την τελευταία περίοδο, γεγονός που οφείλεται κατά κύριο λόγο 

στα μέτρα clawback και rebate και εφαρμόστηκαν στο σύνολο του κλάδου των ιδιωτικών 

υπηρεσιών υγείας. Η Κλινική παρόλα αυτά, καταφέρνει σε μικρό βαθμό να αναπτύσσει το 

μερίδιο αγοράς της. Από την άλλη, τα εργαλεία που παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν 

τοποθετούν τον Ευαγγελισμό οριακά κάτω του μέσου όρου σε σχέση με τον ανταγωνισμό. 
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Με βάση τη μήτρα “Grand Strategy Matrix”, οι στρατηγικές που ενδείκνυνται για τις 

επιχειρήσεις που εντοπίζονται στο δεύτερο τεταρτημόριο είναι: 

 Στρατηγική ανάπτυξης προϊόντων/υπηρεσιών 

 Στρατηγική ανάπτυξη αγοράς 

 Στρατηγική διείσδυσης αγοράς 

 Οριζόντια/Κάθετη ολοκλήρωση 

 Εκκαθάριση/εκποίηση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 

 

9.1 Εισαγωγή 

Ο στρατηγικός σχεδιασμός είναι ένα απόλυτα έγκυρο και χρήσιμο εργαλείο για την 

καθοδήγηση κάθε είδους οργανισμού, συμπεριλαμβανομένων και αυτών της υγειονομικής 

περίθαλψης. Στοχεύει στην πρόβλεψη και την επιτυχή αντιμετώπιση των παρόντων και 

μελλοντικών περιβαλλόντων, με τη συνετή ανάπτυξη και χρήση των ανεκμετάλλευτων 

δυνατοτήτων του οργανισμού. Με άλλα λόγια, «οδηγεί σε συνεκτικές αποφάσεις, 

εξασφαλίζοντας τη συνοχή μιας επιχείρησης, θέτει κατευθύνσεις, ορίζει την επιχείρηση, 

μειώνει την αβεβαιότητα, συγκεντρώνει την προσπάθεια και τελικά προσδίδει ένα 

βιώσιμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. (Παπακωνσταντίνου, Ανδρουτσόπουλος, Σμυρνής, 

& Νικολόπουλος, 2011) (Rodriguez Perera & Peiro, 2012) 

Οι στρατηγικές που ακολουθεί μια επιχείρηση πρέπει να αρμονίζονται με το όραμα, την 

αποστολή και τους στρατηγικούς στόχους της επιχείρησης οι οποίοι για την Κλινική 

Ευαγγελισμός συγκεκριμένα, είναι η αύξηση των κερδών, η βελτίωση της νοσηρότητας 

και του επιπέδου ζωής των πολιτών και η καθιέρωση της επιχείρησης ως μια Κλινική που 

παρέχει υπηρεσίες υγείας υψηλής ποιότητας. Οι στρατηγικές που προτείνονται παρακάτω, 

προκύπτουν από την ανάλυση των πόρων, της δομής, των διαδικασιών που ακολουθεί και 

της λειτουργίας της Κλινικής μέχρι σήμερα. Παράλληλα λαμβάνονται υπόψη η μήτρα 

SWOT και τα εργαλεία που αναλύθηκαν και παρουσιάστηκαν στα προηγούμενα 

κεφάλαια. 

 

9.2 Στρατηγικές Ανώτατου - Επιχειρησιακού Επιπέδου 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο η επιχείρηση θα πρέπει να ακολουθήσει αρχικά κατεύθυνση 

σταθεροποίησης και συγκεκριμένα στρατηγική συνέχισης με προσοχή (Proceed with 

Caution). Η στρατηγική αυτή προτείνεται με γνώμονα την αβεβαιότητα που επικρατεί σε 

πολιτικό και οικονομικό επίπεδο για την αποφυγή μεγάλων ρίσκων και την αύξηση της 

ρευστότητας. Παράλληλα, δίδεται η δυνατότητα στην Κλινική για αναδιοργάνωση και 

βελτίωση των εσωτερικών της αδυναμιών, και μηδενισμού του χρέους. 

Σε επόμενο στάδιο, η Κλινική θα πρέπει να ακολουθήσει στρατηγική ανάπτυξης τόσο 

εσωτερικά με τη δημιουργία νέων υπηρεσιών, όσο και εξωτερικά με την εξάπλωσή της σε 
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νέες αγορές. Βάσει της ανάλυσης που προηγήθηκε, προτείνεται κατεύθυνση 

συγκέντρωσης με οριζόντια ολοκλήρωση. Στα πλαίσια αυτά η Κλινική πρέπει να 

εκμεταλλευτεί την στρατηγική συμμαχία με τα μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Ιδιωτικών 

Κλινικών (ΠΕΙΚ) για την έκδοση κάρτας υγείας. Η συμμετοχή της Κλινικής στο 

πρόγραμμα, αποτελεί μοναδική ευκαιρία καθώς θα αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των 

ασθενών και των επεμβάσεων και επομένως τα έσοδά της, αλλά θα ενισχύσει σημαντικά 

και το brand name της, προβάλλοντάς της σε τηλεοπτικά και άλλα μέσα, σε πανελλήνια 

εμβέλεια.  

Παράλληλα, με την ανάπτυξη της Κλινικής και την δημιουργία κεφαλαίων, οι βασικοί 

μέτοχοι της Κλινικής, μπορούν να ακολουθήσουν στρατηγικές συσχετισμένης και 

ασυσχέτιστης διαποίκιλσης. Εκμεταλλευόμενη την πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα 

της υγείας και την καθιέρωση της στον Νομό Ημαθίας ως μια Κλινική που προσφέρει 

ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και στηρίζει την τοπική κοινωνία, η Κλινική θα μπορούσε να 

δημιουργήσει μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων ή κέντρο φροντίδας ατόμων με χρόνιες 

παθήσεις. Η ύπαρξη ιδιωτικών κέντρων αυτών των ειδικοτήτων είναι περιορισμένη στους 

γύρω νομούς πλην του νομού Θεσσαλονίκης και οι ανάγκες της αγοράς ιδιαίτερα 

αυξημένες. Στα πλαίσια της ασυσχέτιστης διαποίκιλσης, οι μέτοχοι της Κλινικής, 

μπορούν να δημιουργήσουν νέα ξενοδοχειακή μονάδα. Η στρατηγική αυτή, μπορεί να 

αποδειχθεί επιτυχημένη, δεδομένης της μεγάλης πείρας που διαθέτει η διοίκηση στον 

τομέα παροχής υπηρεσιών, αλλά και των πολύ καλών συνεργασιών που έχουν 

δημιουργήσει με προμηθευτές ξενοδοχειακού και τεχνολογικού εξοπλισμού.  

 

9.3 Στρατηγικές Μεσαίου-Επιχειρηματικού Επιπέδου 

Η στρατηγική μεσαίου – επιχειρηματικού επιπέδου, έχει σχέση με την προσπάθεια της 

επιχείρησης, ή μιας αυτόνομης λειτουργικής μονάδας, να δημιουργήσει ένα διατηρήσιμο 

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη αγορά ή κλάδο που δραστηριοποιείται. 

(Θερίου, Στρατηγική Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2014) 

Ο Michael Porter, καθόρισε τρεις βασικούς τρόπους για την επίτευξη του ανταγωνιστικού 

πλεονεκτήματος αυτού: 
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 ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ 

 Χαμηλού κόστους Διαφοροποίησης 

 

Ευρείας έκτασης 

 

1 

Ηγεσία κόστους 

2 

Διαφοροποίησης 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ 

ΠΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ 

 

3α 

Εστίασης στο 

κόστος 

 

3β 

Εστίασης στη 

διαφοροποίηση Περιορισμένης έκτασης 

 

Διάγραμμα 9.1 Porter Generic Competitive Strategies (Porter, Competitive Advantage: 

Creating and Sustaining Superior Perfomance, 1985) 

Σε επιχειρηματικό επίπεδο και δεδομένης της ικανότητας της Κλινικής να προσφέρει 

υπηρεσίες χαμηλού κόστους και εξατομικευμένες υπηρεσίες, προτείνονται οι στρατηγικές 

εστίασης. 

Ο Ευαγγελισμός θα πρέπει να ακολουθήσει στρατηγική εστίασης με βάση το κόστος 

στοχεύοντας σε ένα συγκεκριμένο τμήμα της αγοράς και πετυχαίνοντας πλεονέκτημα 

κόστους σε αυτό. Η στρατηγική αυτή θα πρέπει να ακολουθηθεί από την κατεύθυνση της 

“ανάπτυξης της αγοράς” ή της “διείσδυσης της αγοράς”. Πιο συγκεκριμένα, η Κλινική 

πρέπει να αναπτύξει την δραστηριότητα της στην περιοχή όπου δραστηριοποιείται ήδη, ή 

να εντοπίσει κάποιο άλλο τμήμα αγοράς (πχ. Ασθενείς από γειτονικούς νομούς, ή από 

Αλβανία, Βαλκάνια κλπ.) επιδιώκοντας την ελαχιστοποίηση των δαπανών της, ώστε να 

αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Η επιλογή της στρατηγικής εστίασης στη διαφοροποίηση, θα μπορούσε να οδηγήσει την 

Κλινική στις Βαλκανικές αγορές. Η τοποθεσία της, που βρίσκεται πλησίον των χωρών 

αυτών, η πολύχρονη εμπειρία της και οι χαμηλές τιμές αποτελούν σημαντικούς λόγους για 

μια τέτοια κίνηση. Εναλλακτικά, η Κλινική θα μπορούσε να προσφέρει εξειδικευμένες 

υπηρεσίες σε συγκεκριμένα τμήματα της ήδη υπάρχουσας αγοράς, όπως πλήρη 

παρακολούθηση επιτόκου με κατ’ οίκον επισκέψεις, μαθήματα ανώδυνου τοκετού κλπ. 
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9.4 Στρατηγικές Κατωτέρου-Λειτουργικού επιπέδου 

Οι στρατηγικές κατωτέρου-λειτουργικού επιπέδου είναι σημαντικές για την επίτευξη 

ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και εξαρτώνται από τον προϋπολογισμό που τους 

διατίθεται και τα δυνατά σημεία της επιχείρησης. Τα επιμέρους τμήματα τοποθετούνται 

στρατηγικά ακολουθώντας την επιχειρησιακή και επιχειρηματική στρατηγική που έχουν 

αποφασίσει τα ανώτερα στελέχη. 

 

9.4.1 Στρατηγικές Μάρκετινγκ 

Η λειτουργία του τμήματος μάρκετινγκ είναι πολύ σημαντική για την Κλινική. Η 

επιχείρηση θα πρέπει να επενδύσει σημαντικά στη λειτουργία του τμήματος στοχεύοντας 

στην άμεση προβολή της (pull strategy) ώστε να ενισχυθούν τα άγνωστα έως σήμερα 

τμήματα της, στην προσέλκυση καταξιωμένων ιατρών υψηλής επιστημονικής κατάρτισης 

και στην εδραίωση «οικογενειακών» σχέσεων με τους συνεργάτες ιατρούς και 

προσωπικό. Για τις ανάγκες αυτές απαιτείται η πρόσληψη κατάλληλα εκπαιδευμένου 

προσωπικού και πωλητών, που θα ακολουθούν το όραμα και τους στόχους της 

επιχείρησης. 

Στα πλαίσια των στρατηγικών σταθεροποίησης και της εστίασης με βάση το κόστος, το 

τμήμα μάρκετινγκ πρέπει να ακολουθήσει στρατηγική διείσδυσης αγοράς (με βάση τον 

Kotler).  Για να επιτευχθεί η συγκεκριμένη στρατηγική, η επιχείρηση πρέπει να 

προωθήσει τιμολογιακές εκπτώσεις σε συγκεκριμένες επεμβάσεις και σε συγκεκριμένα 

τμήματα της αγοράς, όπως για παράδειγμα εκπτώσεις σε ανασφάλιστες επιτόκους που 

επιλέγουν μονόκλινο δωμάτιο ή δωρεάν αναβαθμίσεις δωματίων σε ασθενείς που 

διαμένουν μόνιμα εκτός νομού. Ακόμη θα πρέπει άμεσα, να δημιουργηθούν συμβάσεις με 

όλες τις ασφαλιστικές εταιρίες, κίνηση που θα προσελκύσει νέους ασθενείς και 

παράλληλα θα δώσει «αέρα ανεξαρτησίας» από τον ΕΟΠΥΥ, προσδίδοντας ρευστότητα 

στην επιχείρηση.  

Η  μελλοντική ανάπτυξη της Κλινικής θα πρέπει να βασιστεί σε προσεκτικές επενδύσεις 

σε καινοτόμες υπηρεσίες ή νέες αγορές, σε εστίαση στα τμήματα αγοράς και τους 

ασθενείς που αποφέρουν τα μεγαλύτερα έσοδα και σε συχνή αναθεώρηση του 

προγραμματισμού και επανέλεγχο. Σημαντική είναι και σε αυτήν την περίπτωση η 

δημιουργία συμβάσεων με όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις. 
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Το τμήμα μάρκετινγκ εστιάζει σε δύο στρατηγικές ανάπτυξης, τις οποίες η επιχείρηση θα 

πρέπει να ακολουθήσει συνδυαστικά: 

 Ανάπτυξη σε νέα τμήματα αγοράς 

Η στρατηγική αυτή, οδηγεί την Κλινική Ευαγγελισμός στην παροχή των 

υφιστάμενων υπηρεσιών με το ελάχιστο δυνατό κόστος, σε νέες αγορές εντός 

Ελλάδος (πλησίον της έδρας) ή σε αναπτυσσόμενες αγορές άλλων χωρών. Το 

κόστος του μάρκετινγκ για την πρώτη περίπτωση είναι σαφώς μικρότερο και 

μπορεί να βελτιώσει άμεσα την ανταγωνιστική θέσης της Κλινικής. Όπως 

παρατηρήσαμε στα εργαλεία ανάλυσης της ανταγωνιστικής θέσης της Κλινικής, η 

Κλινική έχει την ευκαιρία να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες του ανταγωνισμού και 

την ανεπάρκεια του δημόσιου τομέα στις περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και 

του νομού Πέλλας και να προσελκύσει ασθενείς από τις περιοχές αυτές.  

Ακόμη, θα μπορούσε να εστιάσει με δυναμικό μάρκετινγκ σε υπηρεσίες ιατρικού 

τουρισμού στις Βαλκανικές χώρες όπου η αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας 

είναι σε χαμηλό μεν αλλά συνεχώς αναπτυσσόμενο επίπεδο. Η κίνηση αυτή βέβαιά 

θέλει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τα κόστη μάρκετινγκ είναι ιδιαίτερα αυξημένα. 

 Ανάπτυξη νέων υπηρεσιών 

Από την άλλη η Κλινική μπορεί να αναπτύξει νέες υπηρεσίες με τη δημιουργία 

νέων τμημάτων/πτερύγων και με την αγορά νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 

που θα καλύπτει εξειδικευμένες/μεγάλες επεμβάσεις. Η αναβάθμιση αυτή του 

εξοπλισμού θα προσέλκυε ιατρούς μεγάλου κύρους και θα ενίσχυε την φήμη της 

Κλινικής. Επενδύοντας στη στρατηγική αυτή, τα ανώτερα στελέχη προωθούν την 

ανάπτυξη νέου παθολογικού τμήματος  και εξωτερικών ιατρείων. Η επένδυση 

αυτή, αναμένεται να προσελκύσει μεγάλο αριθμό ασθενών, καλύπτοντας ένα 

τμήμα της αγοράς που έχει μεγάλη ζήτηση. Παράλληλα, η δημιουργία 

παθολογικού και εξωτερικών ιατρείων θα βελτιώσει την ανάπτυξη άλλων 

τμημάτων όπως π.χ. του χειρουργικού τομέα με την εσωτερική προώθηση 

ασθενών που χρειάζονται επέμβαση. 

Η επιχείρηση θα μπορούσε ακόμη όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, να προσφέρει 

διαφοροποιημένες υπηρεσίες “customized” στους ιατρούς και τους ασθενείς τους 

για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση τους όπως με κατ’ οίκον υποστήριξη, 

μαθήματα ανώδυνου τοκετού, υποστήριξη ηλικιωμένων και ασθενών με χρόνιες 

παθήσεις κλπ. Η κίνηση αυτή μπορεί να γίνει εσωτερικά με την ανάπτυξη 
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υπηρεσιών ή εξωτερικά με τη δημιουργία νέας μονάδας στα πλαίσια της 

συσχετισμένης διαποίκιλσης. 

 

9.4.2 Στρατηγικές ανθρωπίνου δυναμικού 

Το ανθρώπινο δυναμικό θα πρέπει να αποτελεί για την Κλινική έναν από τους πιο 

σημαντικούς παράγοντες, καθώς η ικανοποίηση και η πιστότητα των πελατών της 

εξαρτάται άμεσα από αυτούς και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν. Η Κλινική 

έχει ήδη επενδύσει σε υψηλής τεχνογνωσίας προσωπικό, άριστα καταρτισμένο και 

εναρμονισμένο στην κουλτούρα της και το όραμα της. 

Η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να επιλέξει εδώ, μεταξύ δύο στρατηγικών επιλογών: της 

απόκτησης έμπειρου και κατάλληλα εκπαιδευμένου προσωπικού ή της πρόσληψης 

μεγάλου αριθμού φθηνότερου με μέτρια κατάρτιση ανθρωπίνου δυναμικού.  

Με γνώμονα τους στόχους και το όραμα της για την καθιέρωσή της στην κοινωνία ως μια 

επιχείρηση που προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, και την ευαίσθητη φύση των 

υπηρεσιών που προσφέρει, προτείνεται η προσεκτική επιλογή ανθρωπίνου δυναμικού, που 

θα μπορεί να προσδώσει αξία στην επιχείρηση και την οδηγήσει στην ανάπτυξη και την 

ευημερία. 

Πολύ σημαντική αποτελεί επίσης και η επιλογή του συστήματος αμοιβών και κινήτρων 

καθώς θα συνεισφέρει αποτελεσματικά στην ικανοποίηση του εσωτερικού «πελάτη» της 

Κλινικής και στη μείωση των δαπανών. 

 

9.4.3 Χρηματοοικονομικές στρατηγικές 

Η στρατηγική κατεύθυνση που ορίζει η Κλινική ακολουθείται από όλα τα τμήματα. Οι 

χρηματοοικονομικές αποφάσεις εξαρτώνται συνεπώς άμεσα από αυτήν. Στα πλαίσια της 

ανάπτυξης που ορίζεται από την επιχειρησιακή στρατηγική, η επιχείρηση θα πρέπει 

αποκτήσει πρόσβαση σε πηγές χρηματοδότησης. Οι βασικές της επιλογές είναι είτε με 

εσωτερική ή με εξωτερική χρηματοδότηση.  

 Η χρηματοδότηση με ίδια κεφάλαια, αποτελεί ιδανική επιλογή στα πλαίσια της 

στρατηγικής σταθεροποίησης που θα ακολουθήσει αρχικά. Η επιχείρηση έχει την 

ικανότητα να δημιουργεί εσωτερικά κεφάλαια και να ανταποκρίνεται στις 

απαιτήσεις των προμηθευτών και του δανεισμού της. 
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 Με την εξόφληση του χρέους της προς τις τράπεζες, και στα πλαίσια της 

στρατηγικής ανάπτυξης που θα ακολουθήσει έπειτα, η Κλινική μπορεί να επιλέξει 

με μειωμένο πλέον κίνδυνο, νέο τραπεζικό δανεισμό για την κάλυψη και την 

ενίσχυσή της σε επίπεδο υποδομών, εξοπλισμού, προσωπικού και λειτουργιών. 

Παράλληλα, όπως αναφέρθηκε παραπάνω, η Κλινική έχει ήδη καταθέσει επενδυτικό 

πλάνο στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ 2014-2020, η έγκριση του οποίου, θα 

αποτελέσει σημαντική πηγή χρηματοδότησης για την αξιοποίηση των στρατηγικών 

στόχων της. 

 

9.4.4 Στρατηγικές Λειτουργιών 

Η στρατηγική λειτουργιών που προτείνεται δίνει έμφαση στην συνεχή αναβάθμιση της 

ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρονται με το ελάχιστο δυνατό κόστος. Στα πλαίσια 

αυτά θα πρέπει να υπάρχουν συνεχείς ποιοτικοί έλεγχοι, να τηρούνται ορθά οι κανόνες 

υγιεινής και να υπάρχει ολοκληρωμένη υποστήριξη των ασθενών κατά τα στάδια ης 

νοσηλείας και σε ψυχολογικό επίπεδο. Παράλληλα, θα πρέπει να γίνονται έλεγχοι για τη 

σωστή χρήση των υλικών και προμηθειών με στόχο την ελαχιστοποίηση των εξόδων. 

 

9.4.5 Στρατηγικές Πληροφοριακών Συστημάτων 

Η Κλινική έχει εισάγει ήδη ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα το οποίο αποτελεί 

σημαντικό εργαλείο για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στα 

πλαίσια αυτά θα πρέπει να εστιάσει στη σωστή επικοινωνία μεταξύ των επιμέρους 

τμημάτων της και την κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού για την επίτευξη των 

στρατηγικών της στόχων. 
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