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Η σταδιακή είσοδος σε λειτουργία περισσότερων τµηµάτων κατά την διάρκεια του 

2004 και οι νέες συνεργασίες µε ιατρούς αποδίδουν καρπούς στο ΙΑΣΩ General. 

Κατά το α' τρίµηνο της τρέχουσας χρήσης η πληρότητα της κλινικής διπλασιάστηκε 

σε σχέση µε το 2004 µε αποτέλεσµα και τον διπλασιασµό των εσόδων από παροχή 

υπηρεσιών υγείας που ανήλθαν σε ευρώ 8,8 εκατ. (από ευρώ 4,3 εκατ. κατά την 

αντίστοιχη περίοδο του 2004). Η σηµαντική άνοδος εσόδων του ΙΑΣΩ General 

οδήγησε σε αύξηση των εσόδων από υπηρεσίες κατά 21% σε επίπεδο οµίλου. 

Σηµειώνουµε ότι το ΙΑΣΩ GENERAL είναι µια υπερσύγχρονη γενική κλινική 

δυναµικότητας 220 κλινών, ενώ σήµερα εν λειτουργία είναι οι 140 κλίνες.  

Η επένδυση του ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ εξελίσσεται σύµφωνα µε το επιχειρησιακό 

σχέδιο. Έχουν ληφθεί οι σχετικές αδειοδοτήσεις από το Υπουργείο Υγείας και τις 

τοπικές αρχές (Νοµαρχία και Περιφέρεια Θεσσαλίας). Έχει ολοκληρωθεί η οριστική 

µελέτη του έργου και συντάσσονται η µελέτη εφαρµογής και τα τεύχη 

δηµοπράτησης. Το έργο εκτιµάται ότι θα δηµοπρατηθεί περί τα τέλη Σεπτεµβρίου και 

η έναρξη εργασιών θα γίνει εντός του έτους.  

Το ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ είναι µαιευτήριο - γενική κλινική δυναµικότητας 169 κλινών 

που θα ανεγερθεί σε οικόπεδο έξω από την Λάρισα σε συνεργασία µε ιατρούς της 

περιοχής κατά το πετυχηµένο µοντέλο του µαιευτηρίου ΙΑΣΩ στην Αθήνα. Η 

επένδυση αυτή αποτελεί µέρος της υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου του οµίλου 



για γεωγραφική επέκταση εκτός Αττικής και αναµένεται να έχει σηµαντική 

συνεισφορά στον κύκλο εργασιών και την κερδοφορία του οµίλου κατά την επόµενη 

πενταετία. Στα τρέχοντα επενδυτικά σχέδια του ΙΑΣΩ περιλαµβάνεται και η 

λειτουργία παιδιατρικής κλινικής 80 - 100 κλινών δίπλα στο ΙΑΣΩ στο Μαρούσι. 

Στρατηγικός στόχος της επένδυσης είναι η εκµετάλλευση συνεργιών µε την βασική 

δραστηριότητα του µαιευτηρίου. Η ανέγερση του κτιρίου της παιδιατρικής έχει ήδη 

ολοκληρωθεί, ενώ εντός του έτους ολοκληρώνεται και η προµήθεια του εξοπλισµού. 

 


