
 

 

 

 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΙΑΣΩ Α.Ε. ΣΤΟ Χ.Α.  

 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 13 Ιουνίου 2013, στις εγκαταστάσεις του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η 

παρουσίαση του Ομίλου ΙΑΣΩ, στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των επενδυτών, των αναλυτών 

και των εκπροσώπων του Χ.Α. 

Εκ μέρους του ομίλου ΙΑΣΩ έγινε αναφορά στις συνθήκες που επικράτησαν στον κλάδο το 2012. 

Ειδικότερα αναφέρθηκαν: 

 Στα στοιχεία του κλάδου και στις επιδράσεις που υπέστησαν οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών 

Υγείας από τη συνεχιζόμενη οικονομική κρίση – ύφεση. 

 Στις επιρροές που επέφερε η υποχρεωτική σύναψη συμβάσεων συνεργασίας των εταιρειών 

του κλάδου με τον ΕΟΠΥΥ  

 Στις αλλαγές τιμολόγησης που επέφεραν η καθιέρωση και οι τροποποιήσεις του θεσμού των 

ΚΕΝ (Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια).  

 Στις συνέπειες - μεταβολές της ζήτησης υπηρεσιών υγείας λόγω των προβλημάτων 

ρευστότητας και αγοραστικής δύναμης των πολιτών. 

 Στις αλληλεπιδράσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. 
 

Ειδικότερα όσον αφορά στον όμιλο ΙΑΣΩ , τα στελέχη του Ομίλου έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση : 

 Στην πιστοποίηση των εταιρειών του Ομίλου από έγκριτους διεθνείς οργανισμούς 

πιστοποίησης ποιότητας.  

 Στις ανταγωνιστικές τιμές που εφαρμόστηκαν το 2012.  

 Στην αναβάθμιση της  ποιότητας των υπηρεσιών. 

 Στις συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες.   

 Στην ένταξη νέων Ιατρών- Συνεργατών.  

 Στον περιορισμό των λειτουργικών δαπανών, μέσω των πρόσθετων μειώσεων: α)του 

κόστους προμήθειας αναλώσιμων υλικών, β)του κόστους μισθοδοσίας, γ)του κόστους 

λειτουργίας μέσω κατάργησης τμημάτων με ταυτόχρονη ανάθεση υπηρεσιών σε τρίτους 

(outsourcing) και της επαναδιαπραγμάτευσης υφιστάμενων συμβάσεων παροχής λοιπών 

υπηρεσιών. 

 Στην προετοιμασία των εταιρειών του Ομίλου για την παροχή υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού.  

 Στην πρόσθετη εκπαίδευση του προσωπικού και στην περαιτέρω εξειδίκευσή του με σκοπό 

την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ιατρών και τη μεγιστοποίηση του βαθμού  ικανοποίησης 

των πελατών. 

Αναλύοντας τα  οικονομικά μεγέθη του Ομίλου, επισημάνθηκε ότι σε επίπεδο EBITDA και EBIT ο 

Όμιλος και οι εταιρείες του παρουσίασαν : 

 Το υψηλότερο περιθώριο EBITDA ανάμεσα στις επιχειρήσεις του κλάδου. 

 Αύξηση των περιθωρίων κερδοφορίας EBIT και EBITDA τόσο στον Όμιλο, όσο και στη 

μητρική. 

Ο ‘Ομιλος ΙΑΣΩ εξακολουθεί και το 2012 να είναι ο μοναδικός κερδοφόρος προ φόρων, μεταξύ των 

εισηγμένων του κλάδου και να  διαθέτει το υψηλότερο περιθώριο EBITDA. 

Η παρουσίαση έγινε από τα στελέχη της εταιρείας , κ. Στυλιανό Τσιρόπουλο Οικονομικό Διευθυντή 

του Ομίλου και κ. Ιωάννη Ανδρούτσο Διευθυντή Οικονομικού Προγραμματισμού του Ομίλου. 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην εταιρική 

ιστοσελίδα www.iaso.gr ή στην ιστοσελίδα του Χ.Α. www.ase.gr, όπου έχει αναρτηθεί η παρουσίαση.  

http://www.iaso.gr/
http://www.ase.gr/

