
Ανακοίνωση - Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών 

Σε εφαρµογή του Κανονισµού του Χρηµατιστηρίου Αθηνών, η ΙΑΣΩ  Α.Ε. γνωστοποιεί 

ότι στις 04/05/2010, στα γραφεία της Ένωσης Θεσµικών Επενδυτών, πραγµατοποιήθηκε 

η ετήσια ενηµέρωση των αναλυτών. Η παρουσίαση έγινε από τον Γενικό ∆ιευθυντή του 

Οµίλου κ. Πασχάλη Μπουχώρη, τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του Οµίλου κ. Βασίλη 

Αναστασάκη και τον Προϊστάµενο Οικονοµικού Προγραµµατισµού κ. Ιωάννη 

Ανδρούτσο. 

Παρουσιάστηκαν τα πρόσφατα στοιχεία του κλάδου Υγείας στη Ελλάδα, δόθηκε έµφαση 

στον Ιδιωτικό τοµέα και στην θέση του Οµίλου ΙΑΣΩ που σύµφωνα µε τα 

δηµοσιευθέντα το 2009 στοιχεία από την ICAP κατείχε µερίδιο 11,2% της αγοράς των 

Γενικών και Μαιευτικών Κλινικών, ενώ ταυτόχρονα κατατάσσει τη Μαιευτική Κλινική 

ΙΑΣΩ πρώτη µεταξύ των Μαιευτηρίων µε µερίδιο αγοράς 39,7%. 

Στη συνέχεια αναλύθηκαν στοιχεία αναφορικά µε, την δοµή, το όραµα, τις αξίες, τα 

ανταγωνιστικά πλεονεκτήµατα του επιχειρηµατικού µοντέλου ΙΑΣΩ, τις επιστηµονικές 

διακρίσεις –πρωτοβουλίες- συµµετοχές και τις διεθνείς συνεργασίες του ΙΑΣΩ και ιδίως 

των Ιατρών ή οµάδων τους. 

Οι εκπρόσωποι του ΙΑΣΩ παρουσίασαν αναλυτικά τα οικονοµικά στοιχεία του ΙΑΣΩ και 

των θυγατρικών εταιριών ενώ ταυτόχρονα αναφέρθηκαν στις επόµενες προτεραιότητες 

των εταιριών του Οµίλου που είναι η σύναψη συµφωνιών συνεργασίας µε νέους και 

υψηλού επιστηµονικού κύρους Ιατρούς σε όλες τις εταιρίες και κυρίως στην Παιδιατρική 

Μονάδα, στο ΙΑΣΩ General και στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Επίσης υπογράµµισαν ότι 

παραµένει ως διαρκής στόχος όλων των εταιριών του Οµίλου, η µείωση του χρόνου 

παραµονής των νοσηλευοµένων στον ελάχιστο δυνατό χρόνο, η παροχή ολοκληρωµένων 

υπηρεσιών στις κλινικές της Αθήνας αλλά και στην ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Η οποία 

επισηµάνθηκε ότι «είναι από τις πλέον σύγχρονες Ιδιωτικές Γενικές Κλινικές, µεγέθους 

ανάλογου ή µεγαλύτερου από αυτές της Αθήνας. Η έναρξη λειτουργιών της κλινικής 

άρχισε στις 22 Μαρτίου και αντιµετώπισε ήδη µε επιτυχία ορισµένα πολύ δύσκολα 

περιστατικά που σε άλλη περίπτωση θα µεταφέρονταν σε κλινική της Αθήνας ή της 

Θεσσαλονίκης». 

Η σύναψη σύµβασης συνεργασίας µεταξύ των θυγατρικών εταιριών και των µεγάλων 

Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιριών αποτελεί προτεραιότητα της τρέχουσας περιόδου, 

ιδίως για την ΙΑΣΩ Παίδων και την ΙΑΣΩ Θεσσαλίας που εξυπηρετούν ήδη 

ασφαλισµένους αλλά χωρίς σύµβαση συνεργασίας, δεδοµένου ότι διαθέτουν τιµολόγιο 

συναφές µε αυτό που προαπαιτούν οι ασφαλιστικές εταιρίες. 

Ο κ. Μπουχώρης σε σχετική ερώτηση απάντησε «ότι η οικονοµική κρίση που 

αντιµετωπίζει η χώρα µας δεν µας είναι αδιάφορη, έχει επηρεάσει τις εταιρίες του 

Οµίλου µας, την αντιµετωπίζουµε µε προσοχή, έχουµε λάβει έγκαιρα µέτρα (π.χ. πάγωµα 

των τιµολογίων από το 2008, µείωση κάποιων τιµολογίων µας στο 2009, καθιέρωση 

οικονοµικών πακέτων σε τοκετούς και επεµβάσεις). Εξετάζουµε τις επιδράσεις των νέων 

Κυβερνητικών µέτρων και σχεδιάζουµε µε ψυχραιµία τα επόµενα βήµατα του Οµίλου 



που θα συνδυάζουν αµυντικό αλλά και επιθετικό προσανατολισµό. Η κρίση µπορεί να 

είναι επώδυνη για όλους, όµως η κρίση εµπεριέχει-γεννά και ευκαιρίες, κάποιες από 

αυτές θα αρχίζουν να µορφοποιούνται στο επόµενο εξάµηνο ή µετά το τρίτο τρίµηνο του 

τρέχοντος έτους. Υποχρέωση και επιδίωξή µας είναι να είµαστε σε ετοιµότητα να τις 

αξιοποιήσουµε».  

Αναφορικά µε την επένδυση στα Νότια Προάστια, θα υπάρξει συνάντηση µε την εταιρία 

INTRAKAT και στο τέλος της εβδοµάδας θα ανακοινωθεί κάθε σχετική απόφαση. Οι 

άλλες επενδύσεις του Οµίλου ΙΑΣΩ έχουν στο µεγαλύτερο ποσοστό τους υλοποιηθεί. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθυνθούν στην 

εταιρική ιστοσελίδα www.iaso.gr στην οποία αναρτήθηκε η παρουσίαση. 


