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Ανακοίνωση
Στο λαίσιο των υοχρεώσεων ου αορρέουν αό την κείµενη νοµοθεσία, τις
αοφάσεις της Ειτροής Κεφαλαιαγοράς και τον κανονισµό του Χ.Α., η εταιρεία
«∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ ΥΓΕΙΑ Α.Ε» ενηµερώνει το
εενδυτικό κοινό, ότι η διοίκηση της εταιρείας αοφάσισε την ροαγωγή του Γενικού
∆ιευθυντή του «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» κ. Α. Ρά (A. F. Rapp) σε ∆ιευθυντή Ανάτυξης &
Οργάνωσης του Οµίλου ΥΓΕΙΑ µε κύρια αρµοδιότητα τη διεθνή ανάτυξη του κλάδου
∆ευτεροβάθµιας Παροχής Υγείας του Οµίλου. Τη θέση του κ. Α. Ρά αναλαµβάνει ο
ρώην ∆ιοικητικός ∆ιευθυντής του «∆ΘΚΑ ΥΓΕΙΑ ΑΕ» κ. Α. Καρταάνης, ενώ στη θέση
του ∆ιοικητικού ∆ιευθυντή ροάγεται ο ∆ιευθυντής Υοστήριξης Ασθενών κ. Ν.
Τσαµάκος.

Το «∆.Θ.Κ.Α. ΥΓΕΙΑ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1970, είναι εταιρεία εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών
κατέχοντας ηγετική θέση στον κλάδο "αροχής υ"ηρεσιών υγείας και είναι ένας α"ό τους ταχύτερα ανα"τυσσόµενους
οµίλους στην Νοτιανατολική Ευρώ"η, α"ασχολώντας "ερισσότερους α"ό 4.000 εργαζοµένους. ∆ιαθέτει 9 νοσοκοµεία
στην Ελλάδα, την Τουρκία και την Κύ"ρο, συνολικής δυναµικότητας 1.548 κλινών, ενώ µε την ολοκλήρωση του
Νοσοκοµείου στα Τίρανα της Αλβανίας στο τέλος του 2009, ο Όµιλος θα διαθέτει 10 νοσοκοµεία συνολικής
δυναµικότητας 1.708 κλινών. Το ΥΓΕΙΑ ε"εκτείνεται στον κλάδο τρα"εζών βλαστοκυττάρων µε την δηµιουργία
δικτύου στην Ευρώ"η, την Μεσόγειο και την Μ. Ανατολή και διαθέτει εταιρείες εµ"ορίας ειδικών υλικών,
φαρµακευτικών ειδών και ειδών ιατρικής γενικής χρήσης. Καθ’ όλη την διάρκεια της ιστορίας του ο Όµιλος ε"εδίωξε να
συνδυάσει την "αροχή υψηλής "οιότητας υ"ηρεσιών υγείας µε σεβασµό στον άνθρω"ο, την κοινωνία και το
"εριβάλλον. O Όµιλος ΥΓΕΙΑ α οτελεί τον ε ενδυτικό βραχίονα στον τοµέα αροχής υ ηρεσιών υγείας
της «MARFIN INVESTMENT GROUP A.E.» (MIG) ου είναι ο στρατηγικός µέτοχος του «∆.Θ.Κ.Α.
ΥΓΕΙΑ Α.Ε.».
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