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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 
 
 
ΥΓΕΙΑ:  ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ  

ΤΟ «ΜΗΤΕΡΑ» 
 
Ανακοινώνεται ότι η ∆ιοίκηση του ΥΓΕΙΑ  αποφάσισε να προχωρήσει σε 
σύναψη συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µε την διοίκηση του ΜΗΤΕΡΑ 
 
Για την διερεύνηση και µελέτη των περιοχών και τοµέων όπου θα 
µπορούσε να επικεντρωθεί η στρατηγική συνεργασία των δύο κλινικών θα 
συσταθεί Κοινή Επιτροπή Εργασίας από εκπροσώπους και των δύο 
πλευρών, η οποία θα εισηγείται στα ∆ιοικητικά Συµβούλια των δύο 
εταιρειών, τα οποία φυσικά θα είναι και αποκλειστικά υπεύθυνα για την 
υιοθέτηση ή µη των προτάσεων αυτών.  
 
Βασικοί άξονες πάνω στους οποίους θα κινηθούν οι εργασίες της Επιτροπής 
είναι οι ακόλουθοι 
 
1. Εντοπισµός περιοχών διοικητικών, τεχνικών ή υποστηρικτικών 
δραστηριοτήτων όπου κοινές δράσεις µπορούν να προκαλέσουν θετικές 
συνέργειες και οικονοµίες κλίµακος µε απώτερο στόχο την 
ελαχιστοποίηση του κόστους και κατά συνέπεια την µεγιστοποίηση της 
οικονοµικής απόδοσης των δύο εταιρειών.  

2. Άµεση συνεργασία των συνεργαζοµένων ιατρών του ΜΗΤΕΡΑ µε την 
κλινική ΥΓΕΙΑ και αντίστροφα.   

3. Κάλυψη υπεβαίνουσας πληρότητος του ΥΓΕΙΑ για ανάγκες κανονικής 
νοσηλείας, Μονάδος Εντατικής Θεραπείας κλπ σε χώρους του ΜΗΤΕΡΑ 
και αντίστροφα. 

4. Κάλυψη πελατείας ΥΓΕΙΑ που αφορά παιδιατρικά περιστατικά από την 
Παιδιατρική Κλινική ΜΗΤΕΡΑ. 

5. Κάλυψη πελατείας ΜΗΤΕΡΑ σε διαγνωστικούς τοµείς που δεν υπάρχουν 
σήµερα, πχ γ-Knife κλπ στο ΥΓΕΙΑ 

 
Οι αρµοδιότητες της Κοινής Επιτροπής Εργασίας θα είναι καθαρά 
εισηγητικές και η τελική απόφαση της υιοθετήσεως ή µή των εισηγήσεων 
αυτών θα παραµένει στις αρµοδιότητες των ∆ιοικητικών Συµβουλίων, ενώ 
οποιαδήποτε συνεργασία δεν θα θίγει την νοµική και διοικητική αυτοτέλεια 
των δύο εταιρειών. 
 
Ζητήσαµε και έγινε αποδεκτό, το ΜΗΤΕΡΑ να εκπροσωπείται στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του ΥΓΕΙΑ µε ένα µέλος µε σκοπό να παρακολουθεί τον τρόπο 
λειτουργίας του προκειµένου να εµπεδωθεί κλίµα καλής συνεργασίας και 
εµπιστοσύνης που θα βοηθήσει σε µια ενδεχόµενη οργανωτική σύγκλιση. 
 
Σε δεύτερο στάδιο και αφού έχει δοκιµασθεί στην πράξη η συνεργασία µε 
επιτυχία και κοινά οφέλη για τις δύο εταιρείες, η Επιτροπή θα ετοιµάσει 



επιχειρησιακό σχέδιο και θα µελετήσει τις λεπτοµέρειες πιθανής 
συγχωνεύσεως των δύο εταιρειών. 
 
Ο λόγος που µας οδήγησε ως ∆ιοίκηση να θεωρούµε την  σύναψη 
συµφωνίας στρατηγικής συνεργασίας µε το ΜΗΤΕΡΑ ιδιαίτερα σηµαντική, 
πέραν από τις αυτονοήτες συνέργειες που αναµένονται λόγω της φυσικής 
γειτνίασης των δύο κλινικών, είναι η πεποίθηση ότι οι στρατηγικοί στόχοι 
των δύο κλινικών είναι απόλυτα παράλληλοι και συµπληρωµατικοί µέσα σε 
συνθήκες εντεινόµενου ανταγωνισµού αλλά και µεγάλων προκλήσεων που 
πιστεύουµε ότι θα οδηγήσουν σε µεγιστοποίηση της απόδοσης της 
εταιρείας µας και σε θωράκιση της περιουσίας των µετόχων µας. 
 
Τέλος ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια της σηµαντικής στρατηγικής 
συµµαχίας µας η ∆ιοίκηση του ΥΓΕΙΑ είναι πιθανόν να αγοράσει, κατόπιν 
υποδείξεως του ∆.Σ. του ΜΗΤΕΡΑ, και µετοχές όσων µετόχων του ΜΗΤΕΡΑ 
επιθυµούν να πωλήσουν. 
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