
Ανακοίνωση - Ετήσια Ενημέρωση Αναλυτών 

 

ε εθαπμογή ηος Κανονιζμού ηος Υπημαηιζηηπίος Αθηνών, η ΙΑΩ  Α.Δ. γνωζηοποιεί 

όηι ζηιρ 22.05.2009, ζηα γπαθεία ηηρ Ένωζηρ Θεζμικών Δπενδςηών, ππαγμαηοποιήθηκε 

η εηήζια ενημέπωζη ηων αναλςηών. Η παποςζίαζη έγινε από ηον Γενικό Γιεςθςνηή ηος 

Ομίλος κ. Όμηπο μςπλιάδη, ηον Οικονομικό Γιεςθςνηή ηος Ομίλος κ. Βαζίλη 

Αναζηαζάκη και ηον Πποϊζηάμενο Οικονομικού Ππογπαμμαηιζμού κ. Ιωάννη 

Ανδπούηζο. 

Καηά ηην παποςζίαζη αναπηύσθηκαν οι πποοπηικέρ ηος κλάδος Ιδιωηικήρ Τγείαρ καθώρ 

και η θέζη ηος ομίλος ζηην εν λόγω αγοπά. Παποςζιάζηηκε ηο αναπηςξιακό πλάνο ηος 

ομίλος με βάζη ηο οποίο αναμένεηαι να επενδςθούν μέζα ζηην επόμενη ηπιεηία πεπίπος 

€130 εκαη. με ζηόσο οι νοζοκομειακέρ μονάδερ ηος ομίλος να καλύπηοςν ένα εςπύ 

θάζμα ςπηπεζιών ςγείαρ ζε ζηπαηηγικά γεωγπαθικά ζημεία ηηρ Δλλάδαρ.  

Όζον αθοπά ηιρ επιμέποςρ εηαιπίερ ηος ομίλος παποςζιάζηηκε η εξαιπεηική ποπεία ηων 

οικονομικών μεγεθών ηηρ ΙΑΩ ΑΔ. καθώρ και η βεληίωζη ηων μεγεθών ηηρ ΙΑΩ 

General για ηην σπήζη ηος 2008, ενώ παποςζιάζθηκε και η ποπεία ηων μεγεθών ηηρ 

θςγαηπικήρ εηαιπίαρ MedStem Services, κύπιο ανηικείμενο ηηρ οποίαρ είναι η 

επεξεπγαζία και αποθήκεςζη βλαζηοκςηηάπων ομθαλοπλακοςνηιακού αίμαηορ (stem 

cells). Η διοίκηζη ηηρ ΙΑΩ ΑΔ επιζήμανε όηι, η έναπξη ηηρ λειηοςπγίαρ ηηρ 

παιδιαηπικήρ κλινικήρ ηος ομίλος ππαγμαηοποιήθηκε ηον επηέμβπιο ηος 2008 ωρ ημήμα 

ηηρ ΙΑΩ Α.Δ. 

 

 Όζον αθοπά ηην ΙΑΩ Θεζζαλίαρ, ηο οποίο αποηελεί ηο ππώηο ζηπαηηγικό βήμα ηος 

Ομίλος ζηην παποσή ιαηπικών ςπηπεζιών εκηόρ ηος Νομού Αηηικήρ, αναθέπθηκαν οι 

εξελίξειρ ζηην καηαζκεςή  ηηρ κλινικήρ η οποία αναμένεηαι να λειηοςπγήζει ενηόρ ηος 

2009. Η ΙΑΩ Θεζζαλίαρ θα διαθέηει ημήμαηα Γενικήρ Κλινικήρ, 

Μαιεςηικό/Γςναικολογικό ημήμα καθώρ επίζηρ και Μονάδερ Δνηαηικήρ Νοζηλείαρ 

ενηλίκων και νεογνών. Δπίζηρ, θα διαθέηει ζύγσπονη Μονάδα Τποβοηθούμενηρ 

Αναπαπαγωγήρ και Μονάδα Σεσνηηού Νεθπού καθώρ και όλων ηων ειδικοηήηων 

εξωηεπικά ιαηπεία.  

Σέλορ αναθέπθηκαν οι εξελίξειρ όζον αθοπά ηην δημιοςπγία Γενικήρ και Μαιεςηικήρ 

κλινικήρ ζηην εςπύηεπη πεπιοσή ηων νοηίων πποαζηίων ηος Νομού Αηηικήρ, και ηο 

μνημόνιο ζςνεπγαζίαρ πος ςπογπάθηκε ηον Μάπηιο ηος 2009 με ηην εηαιπεία 

ΙΝΣΡΑΚΑΣ ηην αγοπά ηος οικοπέδος και ηην καηαζκεςή ηηρ κλινικήρ αςηήρ.  

 

Για πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να απεςθςνθούν ζηην 

εηαιπική ιζηοζελίδα www.iaso.gr ζηην οποία αναπηήθηκε η παποςζίαζη. 


