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1. Η Ιστορία μας

1996
Ξεκινά η λειτουργία της Κλινικής ΙΑΣΩ. Σε διάστηµα µό-
λις επτά µηνών (Ιούνιο-Δεκέµβριο), το ΙΑΣΩ κατέλαβε 
τη δεύτερη θέση σε πωλήσεις µεταξύ των ιδιωτικών 
Μαιευτικών Κλινικών, µε ποσοστό 23,4%. Έκτοτε δια-
τηρεί σταθερά την πρώτη θέση.

1999
Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του µαιευτηρίου «ΗΡΑ», το 
οποίο διαθέτει άδεια λειτουργίας Γενικής Κλινικής. Η 
εξαγορά αυτή επιτρέπει στο ΙΑΣΩ να διευρύνει τις δρα-
στηριότητές του και να προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες 
υγείας στους ασθενείς.

2000
Η ΙΑΣΩ Α.Ε., κατόπιν εγκρίσεως απο το Δ.Σ. του Χ.Α. ει-
σάγεται στις 25/5/2000 στην Κύρια Αγορά του Χρηµα-
τιστηρίου Αθηνών. Η εταιρεία συµπεριλαµβάνεται στον 
δείκτη FTSE ASE 40.

2001
Τον Ιούνιο ιδρύονται δύο νέες θυγατρικές εταιρίες: 

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», µε σκο-
πό τη δηµιουργία µονάδας στα Νότια Προάστια, η οποία 
θα διαθέτει Μαιευτική, Γυναικολογική, Γενική Κλινική 
και Διαγνωστικό Κέντρο.

Η εταιρεία µε την επωνυµία «ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑ-
ΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.». 
Στόχος του Κέντρου Αποκατάστασης είναι η αποθερα-
πεία περιστατικών.

Τον Οκτώβριο ξεκινούν τα έργα για την ανέγερση της 
Παιδιατρικής-Παιδοχειρουργικής Κλινικής, δυναµικό-
τητας 65 κλινών. 

Το Νοέµβριο, η µετοχή της εταιρείας συµπεριλαµβάνε-
ται στον Γενικό Δείκτη του Χ.Α.

2002
Το Νοέµβριο υπογράφεται µεταξύ της ΙΑΣΩ Α.Ε. και ια-
τρών της περιοχής της Θεσσαλίας µνηµόνιο συνεργασί-
ας µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία Γενι-
κής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή, µε την επω-
νυµία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.» Ιδρύονται δύο επιπλέον 
νέες θυγατρικές εταιρείες:

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.»

Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», η οποία αναπτύσσει 
πρόσθετες δραστηριότητες του Οµίλου πέραν των ια-
τρικών.

Η επιτυχηµένη πορεία του Οµίλου παρουσιάζεται σε ει-
δικά αφιερώµατα στο “BBC World”, στους “New York 
Times” κ.ά.
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2003
Τον Απρίλιο πραγµατοποιούνται τα επίσηµα εγκαίνια 
της Κλινικής ΙΑΣΩ General, στην τοποθεσία που πριν 
βρισκόταν το Μαιευτήριο «ΗΡΑ». Το ΙΑΣΩ General απο-
τελείται από 2 κτίρια, το κύριο κτίριο υποδοχής, θε-
ραπείας και νοσηλείας και το υποστηρικτικό κτίριο ια-
τρών, εργαστηρίων, εξειδικευµένων κλινικών και ειδι-
κών µονάδων. Στην Κλινική εφαρµόζονται πρωτοπορι-
ακές ιατρικές µέθοδοι, όπως π.χ. χειρουργική αντιµετώ-
πιση της καρδιακής ανεπάρκειας µε τη χρήση µηχανικής 
καρδιάς. Επίσης, συστήνεται και λειτουργεί στην Κλινι-
κή ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην Ελλάδα η Επι-
τροπή Ηθικής & Δεοντολογίας.

2004
Το ΙΑΣΩ, το µοναδικό ιδιωτικό θεραπευτήριο που επε-
λέγη ως Επίσηµος Αδειούχος Υπηρεσιών Υγείας και Φι-
λοξενίας, στηρίζει ενεργά την εθνική προσπάθεια για 
την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του ΙΑΣΩ συνά-
πτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοι-
ας για τη νοσηλεία νεογνών στη Μονάδα Εντατικής Νο-
σηλείας της Κλινικής µε ειδικές τιµές που καλύπτονται 
απο τα ασφαλιστικά ταµεία. 

Ολοκληρώνονται οι εργασίες στο ΙΑΣΩ General και στο 
κτίριο της Παιδιατρικής-Παιδοχειρουργικής Κλινικής 
ΙΑΣΩ.

Τον Δεκέµβριο υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος για τη δηµιουργία ειδικής πιστω-
τικής κάρτας ΙΑΣΩ.

2005
Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», µετονοµάζεται σε 
«MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις δραστηριότητές της 
συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας οµφαλο-
πλακουντιακού αίµατος µε την εµπορική επωνυµία 
«CRYOBANKS INTERNATIONAL SERVICES ATHENS 
Α.Ε.». Η Cryobanks είναι επιστηµονικά και τεχνολογι-
κά άρτια εξοπλισµένη µονάδα συλλογής, επεξεργασί-
ας, φύλαξης και κρυοσυντήρησης βλαστοκυττάρων 
στην Ελλάδα που φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα ερ-
γαστήριά της. Λειτουργεί σύµφωνα µε τις οδηγίες της 
Cryobanks International (σήµερα Lifeforce Cryobanks) 
µιας από τις µεγαλύτερες τράπεζες των Η.Π.Α., η 
οποία είναι διαπιστευµένη από το ΑΑΒΒ (American 
Association of Blood Banks) και το FDA (Food and 
Drugs Administration). Τον Δεκέµβριο του ίδιου έτους 
ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση της κλινικής 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

2006
Τα Κεντρικά Εργαστήρια (Αιµοδοσία, Αιµατολογικό, Βι-
οχηµικό, Μικροβιολογικό, Ορµονολογικό, Ανοσολογι-
κό) του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται σύµφωνα µε το διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001:2000 γα το Σύστηµα Διαχείρισης 
Ποιότητας. Τα Κεντρικά Εργαστήρια του IAΣΩ έλαβαν 
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το πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας από τον δι-
εθνώς αναγνωρισµένο οργανισµό πιστοποίησης TUV 
HELLAS, κατόπιν επιθεώρησης, η οποία πραγµατοποιή-
θηκε τον Απρίλιο του 2006, όπου και επιβεβαιώθηκε το 
υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών.

2007
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη, σε σηµαντικές επενδύσεις 
ύψους 6 εκατ. Ευρώ, για τον εξοπλισµό των Κλινικών 
ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General µε ό,τι νεότερο έχει να παρουσι-
άσει η ιατρική τεχνολογία σε θέµατα έγκαιρης διάγνω-
σης και επέµβασης. 

Η τράπεζα βλαστοκυττάρων Cryobanks International 
Services Athens, που ανήκει στη θυγατρική του ΙΑΣΩ 
εταιρία Medstem Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση από 
την AABB (American Association of Blood Banks), και 
αποτελεί µία από τις πρώτες τράπεζες φύλαξης βλα-
στοκυττάρων στην Ευρώπη µε τη διαπίστευση αυτή. 
Ο Οργανισµός UK NEQAS (United Kingdom National 
Extrenal Quality Assessment Schemes for Leucocyte 
Immunophenotyping), επιβεβαιώνει το υψηλό επίπεδο 
παρεχοµένων υπηρεσιών, µέσω του ελέγχου βιολογι-
κών δειγµάτων βλαστοκυττάρων από το Τµήµα Κυττα-
ροµετρίας Ροής της Medstem Services A.E.. 

Το Μάρτιο υπεγράφη η σύµβαση µε την INTRAKAT A.E. 
για την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας, που περιλαµβάνει οικοδοµικές και ηλεκτροµη-
χανολογικές εργασίες.

2008
Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. Ευρώ 
σε νέο εξοπλισµό και βελτίωση των  κτιριακών εγκατα-
στάσεων σε µονάδες που ήδη λειτουργούσαν, ώστε να 
συνεχίσουν να παρέχουν καινοτόµες και υψηλού επιπέ-
δου υπηρεσίες. Επίσης επενδύθηκαν κεφάλαια συνολι-
κής αξίας 29,8 εκατ. Ευρώ σε νέες µονάδες (ΙΑΣΩ Παί-
δων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).

Έναρξη του ΙΑΣΩ Παίδων. Τα επίσηµα εγκαίνια πραγµα-
τοποιήθηκαν τον Νοέµβριο του ιδίου έτους.

2009
Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις ύψους 9,82 
εκατ. Ευρώ, όπως το νέο υπερσύγχρονο συγκρότηµα 
των ψηφιακών χειρουργείων, οι δύο Ψηφιακοί Μαστο-
γράφοι, ο Αξονικός Τοµογράφος, ο Μαγνητικός Τοµο-
γράφος (που λειτούργησε το 2010) και η νέα γ-Camera.

Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική και θέτοντας 
σαν βασική του προτεραιότητα την υγεία της οικογένει-
ας, το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό πρό-
γραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε 
το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί ασφαλιστική κάλυ-
ψη υγείας στην ΙΑΣΩ Παίδων.

Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώθηκε η επένδυση κεφα-
λαίων για ιατρικό εξοπλισµό σε Ψηφιακό Μαστογράφο, 
Αξονικό Τοµογράφο 64 τοµών, Τραπέζι Στερεοτακτικής 
Βιοψίας και γ-Camera (που λειτούργησε το 2010).

Πρέπει να τονιστεί ότι ο τιµοκατάλογος του Οµίλου πα-
ρέµεινε στα ίδια επίπεδα µε το 2008, ενώ στα πακέτα 
της οικονοµικής θέσης υπήρξε σηµαντική µείωση της 
τάξεως 20-25%.

2010
Στο ΙΑΣΩ εγκαταστάθηκε ένα νέο σύστηµα βραχυθερα-
πείας στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, το 
οποίο διαθέτει ένα σύστηµα σχεδιασµού που υποστηρί-
ζει όλες τις νέες τεχνικές θεραπείας. Συγχρόνως, ολο-
κληρώθηκε η εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου 
γραµµικού επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουργία και των 
τριών γραµµικών επιταχυντών υποστηρίζεται από τον 
νέο υπερσύγχρονο εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας. 

Το 2010 ολοκληρώθηκε το µεγαλύτερο µέρος της ανα-
καίνισης των νοσηλευτικών ορόφων του ΙΑΣΩ, έργο το 
οποίο συνεχίζεται και το 2011.

Από τα τέλη του 2010, το ΙΑΣΩ έχει πλέον συµβληθεί 
µε την Εθνική Ασφαλιστική, για την εσωτερική νοση-
λεία στο ΙΑΣΩ Παίδων όλων των ασφαλισµένων παι-
διών. Είναι δηλαδή συµβεβληµένο και όχι συνεργαζό-
µενο νοσοκοµείο.

To 2010 το ΙΑΣΩ General προχώρησε σε επενδύσεις 
νέου ιατρικού εξοπλισµού (υπερσύγχρονου έγχρωµου 
υπερηχογράφου µε δυνατότητα ελαστογραφίας µα-
στού στο Τµήµα Απεικονήσεων, εξοπλισµό οπίσθιας υα-
λοειδεκτοµής και φακοθρυψίας στην Οφθαλµολογική 
Κλινική, καθώς και συστήµατος τρισδιάστατης χαρτο-
γράφησης carto 3 στο Αιµοδυναµικό Εργαστήριο). 

Πέραν της επεξεργασίας και φύλαξης οµφαλοπλακου-
ντιακού αίµατος, η Medstem Services A.E. διεύρυνε τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τη φύλαξη µεσεγχυµα-
τικών κυττάρων τµήµατος του οµφαλίου λώρου. 
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Το Μάρτιο του 2010 ξεκίνησε η λειτουργία της νέας 
υπερσύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογι-
κής Κλινικής «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναµικότητας 213 
κλινών, µία από τις µεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιω-
τικού τοµέα στην Ελλάδα και µάλιστα σε µία πολύ κρί-
σιµη οικονοµική περίοδο για τη χώρα µας. Η νέα µας 
Κλινική που κατά γενική οµολογία κοσµεί την Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας, βρίσκεται στην περιοχή της Λάρισας 
και εντάσσεται στην στρατηγική της γεωγραφικής επέ-
κτασης και ανάπτυξης του Οµίλου εκτός της περιφέρει-
ας Αττικής.

Στα τέλη του 2010, υπεγράφη µνηµόνιο συνεργασίας 
µε τους µετόχους της Εταιρείας «Φιλοκτήτης Α.Ε.», κέ-
ντρο αποκατάστασης, επανένταξης και περίθαλψης ηλι-
κιωµένων, αναπήρων και πασχόντων ατόµων, γεγονός 
που ανοίγει νέους ορίζοντες στο χώρο δραστηριοτήτων 

του Οµίλου. Τον Μάρτιο του 2011, πραγµατοποιήθη-
κε η σύσταση της εταιρείας συµµετοχών «HOCO A.E.», 
όπου η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, συµµετέχει µε ποσοστό 
59.6%, ενώ το υπόλοιπο κατέχουν οι ιατροί µέτοχοι της 
«Φιλοκτήτης Α.Ε.».

Πάντα ένα βήµα µπροστά στην παροχή υπηρεσιών υγεί-
ας ο Όµιλος ΙΑΣΩ προχώρησε σε αλλαγή της τιµολογια-
κής του πολιτικής, µε δραστική µείωση των τιµών (έως 
και 45%), αναβαθµίζοντας παράλληλα τις παρεχόµενες 
υπηρεσίες, προσφέροντας δωρεάν τη λήψη, επεξεργα-
σία και φύλαξη των βλαστοκυττάρων του οµφαλοπλα-
κουντιακού αίµατος για όλα τα νεογνά που γεννιούνται 
στα µαιευτήρια του Οµίλου, ενώ παράλληλα δηµιούρ-
γησε µια σειρά ειδικών προγραµµάτων και προνοµίων 
για τις ευπαθείς οµάδες, µε υπηρεσίες για όλη την οι-
κογένεια.
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2. Oι Yπηρεσίες της 
Kλινικής ΙΑΣΩ 

Στον Όµιλο ΙΑΣΩ έχουµε σύγχρονη αντίληψη για την υγεία. Στις Kλινικές 
του Οµίλου καλύπτουµε ένα ευρύ φάσµα διαγνωστικών, θεραπευτικών 
και ερευνητικών υπηρεσιών και το όραµά µας είναι να διευρύνουµε τις 
υπηρεσίες αυτές, προκειµένου να ικανοποιούµε όλο και περισσότερες από 
τις ανάγκες των πελατών µας, µε την παροχή καινοτόµων υπηρεσιών σε 
υπερσύγχρονα νοσηλευτικά ιδρύµατα. Είµαστε πρωτοπόροι γιατί πιστεύ-
ουµε στη συνεχή αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών, στην ανά-
πτυξη νέων µεθόδων και στη συνεργασία µε τα καλύτερα Nοσοκοµεία 
στον κόσµο. 

Στην Kλινική ΙΑΣΩ καλύπτονται όλα τα περιστατικά µαιευτικής και γυναι-
κολογίας, καθώς και ένα εκτεταµένο φάσµα διαγνωστικών και θεραπευτι-
κών υπηρεσιών.

Μαιευτική - Γυναικολογία
Το ΙΑΣΩ είναι το µεγαλύτερο και ένα από τα πιο σύγχρονα µαιευτήρια της 
Ευρώπης. ∆ιαθέτει µία από τις καλύτερες µονάδες εντατικής νοσηλείας 
νεογνών στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και µία από τις µεγαλύτε-
ρες µονάδες καρδιοτοκογραφίας στην Ευρώπη. 

▶ ∆υναμικότητα: 441 κλίνες, όπου πέραν του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, 
περιλαµβάνονται και οι κλίνες των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 
ΜΕΘ ΙΑΣΩ και ΜΕΘ Παίδων, καθώς και η Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών ΜΕΝΝ.

▶ Πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες τοκετών.  Ένα πλήρες συγκρό-
τηµα που καλύπτει όλα τα στάδια του τοκετού: από την παρακολού-
θηση της επιτόκου έως τη γέννηση του βρέφους. Η Mονάδα 
Καρδιοτοκογραφίας είναι εξοπλισµένη µε τελευταίου τύπου κεντρικό 
σταθµό παρακολούθησης.  

▶ Οκτώ χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξοπλισµένες

▶ Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Ενηλίκων (ΜΕΘ) µε εξειδικευµένο 
ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και κεντρικό σύστηµα παρακο-
λούθησης. Η συνεισφορά της Μονάδας είναι µεγάλη, επειδή διασφα-
λίζει την αυτάρκεια της κλινικής για την αντιµετώπιση κάθε περιστα-
τικού. 

"Στην κλινική ΙΑΣΩ καλύπτονται 
όλα τα περιστατικά μαιευτικής και 
γυναικολογίας, καθώς και ένα 
εκτεταμένο φάσμα διαγνωστικών 
& θεραπευτικών υπηρεσιών"
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▶ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών (ΜΕΝΝ). Χάρις στο εξειδικευµέ-
νο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και στον άρτιο εξοπλισµό της 
Μονάδας, τα τελευταία χρόνια επιζούν στο ΙΑΣΩ πολύ ανώριµα πρόωρα, 
ακόµη και 23-24 εβδοµάδων (5-5,5 µηνών). Επιπλέον στη ΜΕΝΝ εφαρµόζε-
ται η µέθοδος KANGAROO CARE όπου το πρόωρο νεογνό τοποθετείται 
γυµνό στο στήθος της µητέρας διότι µε την «δέρµα µε δέρµα» επαφή ενισχύ-
εται έτσι η σχέση µητέρας - νεογνού. Λειτουργεί επίσης, ειδικό τµήµα για την 
συλλογή και διατήρηση του µητρικού γάλακτος έως και τρεις µήνες. Σε 
τακτά χρονικά διαστήµατα γίνονται συναντήσεις µε οµάδες γονέων για την 
ενηµέρωση και την ψυχολογική υποστήριξή τους. Στη ΜΕΝΝ εφαρµόζονται 
τα πιο σύγχρονα ιατρικά και νοσηλευτικά πρωτόκολλα νοσηλείας, στα οποία 
περιλαµβάνεται και η ανάνηψη µε CPAP, η ανακούφηση από τον πόνο των 
παρεµβάσεών µας και η αναπτυξιακή φροντίδα. 
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▶ Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και 
Λαπαροσκοπήσεων. Όλες οι λαπαροσκοπικές και 
υστεροσκοπικές επεµβάσεις πραγµατοποιούνται 
στις 6 νέες υπερσύγχρονες αίθουσες χειρουργείου. 
Οι επεµβάσεις αυτές, που πραγµατοποιούνται από 
εξειδικευµένο προσωπικό µε εξαιρετική ακρίβεια, 
απαιτούν ελάχιστο χρόνο νοσηλείας. 

▶ Μονάδα Γυναικολογικής Ογκολογίας Laser. 
Ένα από τα πιο σύγχρονα και άρτια εξοπλισµένα 
τµήµατα που καλύπτει όλο το φάσµα της διάγνω-
σης και θεραπείας του γυναικολογικού καρκίνου. 

∆ιαγνωστικό κέντρο 

Στον τοµέα της πρόληψης λειτουργούν κυτταρολογικό 
τµήµα, για διενέργεια των τεστ Παπανικολάου, τµήµα 
κολποσκοπήσεων όπου γίνεται η διερεύνηση σε ασθε-
νείς µε παθολογικό τεστ Παπανικολάου και τµήµα 
εφαρµογών Laser όπου γίνονται όλες οι επεµβάσεις για 
τον έλεγχο και την άµεση αντιµετώπιση των πρώιµων 
µορφών γυναικολογικού καρκίνου. Ειδικοί επιστήµονες 
των τµηµάτων γυναικολογικής ογκολογίας, ακτινοθερα-
πείας και χηµειοθεραπείας, απαρτίζουν το Ογκολογικό 
Συµβούλιο, το οποίο παρέχει τις καλύτερες εγγυήσεις 
για την ορθή και αποτελεσµατική επιστηµονική θεραπεία 

των ασθενών µας. 

Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται στο ΙΑΣΩ, πολύ µεγάλος 
αριθµός διαγνωστικών εξετάσεων. Το διαγνωστικό 
κέντρο λειτουργεί µε έµπειρο ιατρικό προσωπικό, σύγ-
χρονα µηχανήµατα και περιλαµβάνει ιατρικές υπηρεσίες 
για τη γυναίκα και την οικογένειά της.

∆ιαγνωστικές και θεραπευτικές 
υπηρεσίες για τη γυναίκα

Κέντρο Μαστού
Σε ένα µεγάλο «Nοσοκοµείο της Γυναίκας», όπως το 
ΙΑΣΩ, είναι σηµαντικός ο ρόλος του Κέντρου Μαστού. 
Το κέντρο είναι εξοπλισµένο µε µηχανήµατα υψηλής 
ευκρίνειας και χαµηλής ακτινοβολίας: δύο υπερσύγχρο-
νους Ψηφιακούς Μαστογράφους, Υπερηχοτοµογράφο 
αποκλειστικά για υπερηχογραφήµατα µαστών µε τη νέα 
συσκευή στερεοτακτικής εντοπίσεως και βιοψίας,  καθώς 
και το πλέον σύγχρονο µηχάνηµα ελαστογραφίας που 
βοηθά στο διαχωρισµό καλοήθων βλαβών του µαστού 
από τις κακοήθεις, ακόµη και όταν αυτές είναι ακαθόρι-
στες ή πολύ µικρές. Εφαρµόζεται δε και σε άλλες ανα-
τοµικές περιοχές (θυρεοειδής, ήπαρ, κ.ά.). Σηµαντικότατη 

είναι η γειτονία και η άµεση συνεργασία εργαστηριακών 
(ακτινολόγων, παθολογοανατόµων, πυρηνικών ιατρών) 
και κλινικών ιατρών (γυναικολόγων - ογκολόγων, χηµει-
οθεραπευτών, πλαστικών χειρουργών, κ.ά.),  µε συνεχή 
παρουσία στον ίδιο χώρο, καθώς και η πλαισίωση της 
οµάδας αυτής από ψυχολόγο για την ψυχολογική υπο-
στήριξη των ασθενών και φυσιοθεραπευτού εξειδικευ-
µένου στο λεµφοίδηµα, για τη φροντίδα µε τον απαραί-
τητο εξοπλισµό, µετά τις επεµβάσεις. 

Γυναικολογικοί - Μαιευτικοί Υπέρηχοι
Με σύγχρονα µηχανήµατα έγχρωµης απεικόνισης εντο-
πίζονται παθήσεις της µήτρας, των σαλπίγγων και των 
ωοθηκών. Ακόµη παρακολουθείται η λειτουργία της 
αναπαραγωγής, η αύξηση, η ανάπτυξη, η υγεία και η 
συµπεριφορά του εµβρύου κατά τη διάρκεια της κύη-
σης. 

Το τµήµα παρέχει πλήρη κάλυψη όλων των έκτακτων 
περιστατικών µε εφηµερείες όλο το 24ωρο και τα 
Σαββατοκύριακα.

Νεανική Γυναικολογία 
Αντιµετωπίζονται προβλήµατα που παρουσιάζονται στις 
έφηβες σχετικά µε το αναπαραγωγικό σύστηµα, όπως 
αγενεσία κόλπου - µήτρας, υπερτρίχωση, ακµή, πολυκυ-
στικές ωοθήκες, αµηνόρροια, ανωµαλίες στην περίοδο, 
κ.ά.. Εφαρµόζονται διαγνωστικές µέθοδοι από εξειδι-
κευµένο προσωπικό και καθορίζονται οι κατάλληλες 
θεραπευτικές αγωγές.

Εμβρυομητρική Ιατρική 
Εφαρµόζονται, µε τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό υπε-
ρηχογραφίας, όλες οι σύγχρονες µέθοδοι έγκαιρης διά-
γνωσης της υγείας του εµβρύου και παρακολουθείται η 
ανάπτυξή του από ιατρούς και µαίες µε εξειδίκευση στον 
τοµέα της υπερηχογραφίας και της ιατρικής του εµβρύ-
ου. Στο τµήµα πραγµατοποιούνται καρδιοτοκογραφία, 
Doppler, αυχενική διαφάνεια, βιοφυσικό προφίλ, λήψη 
τροφοβλάστης και αµνιοπαρακέντηση. Παρακολουθείται 
η ανάπτυξη του εµβρύου και όταν χρειάζεται, εφαρµόζε-
ται η προβλεπόµενη θεραπεία. Λειτουργεί επίσης τµήµα 
Εµβρυϊκής Καρδιολογίας, µε σκοπό την προγεννητική 
διάγνωση και αντιµετώπιση συγγενών καρδιοπαθειών 
των εµβρύων.

Ενδοκρινολογικό - ∆ιαβητολογικό - Τμήμα 
Οστεοπόρωσης
Αντιµετωπίζονται ενδοκρινολογικά προβλήµατα, καθώς 
και όλες οι µορφές του διαβήτη και γίνονται κλινικές 
εξετάσεις για την οστεοπόρωση. Ιδιαίτερη µέριµνα δίνε-



10 ... AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ... 11 

ται στο διαβήτη εγκυµοσύνης, όπου εφαρµόζεται εξειδι-
κευµένο πρόγραµµα παρακολούθησης και θεραπείας 
της εγκύου, µε στόχο τη γέννηση ενός υγιούς νεογνού. 

Τμήμα Καθ’ Έξιν Αποβολών
Σκοπός της λειτουργίας του τµήµατος είναι η προσφορά 
εξειδικευµένης βοήθειας σε ζευγάρια µε αναπαραγωγι-
κή αποτυχία. Οι ιατροί του τµήµατος, σε συνεργασία µε 
το θεράποντα ιατρό, εντοπίζουν πιθανές παθολογικές 
καταστάσεις που σχετίζονται µε την αναπαραγωγική 
αποτυχία ή προδιαθέτουν για την επανάληψή της

Ουροδυναμικό Τμήμα
Καλύπτει το χώρο της γυναικολογικής ουρολογίας και 
αποσκοπεί στην εκτίµηση και στην αντιµετώπιση προ-
βληµάτων όπως ακράτεια ούρων, συχνουρία, κυστεοκή-
λη, ουρολοιµώξεις, κ.λπ. Γίνονται όλες οι διαγνωστικές 
εξετάσεις που εκτιµούν τη λειτουργικότητα και την ανα-
τοµία του κατώτερου ουρογεννητικού και προσδιορίζο-
νται µε ακρίβεια τα αίτια του προβλήµατος.

Κυτταρολογικό εργαστήριο 
Στο Κυτταρολογικό Εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις 
µε σκοπό την έγκαιρη διάγνωση των προκαρκινικών 
καταστάσεων του τραχήλου της µήτρας. Έµφαση δίνεται 
στην εξέταση των επιχρισµάτων του τραχήλου και του 
κόλπου. Σε αυτό το εργαστήριο γίνεται και η κυτταρολο-
γική εξέταση του Pap-Test (Τεστ Παπανικολάου) µε την 
πιο σύγχρονη µέθοδο. Επίσης, λειτουργεί τµήµα 

Μοριακής ∆ιάγνωσης µε PCR του ιού HPV καθώς και 
ταυτοποίησης των ογκογόνων ιών HPV.

Τμήμα Κολποσκοπήσεων
∆ιερευνώνται ασθενείς µε παθολογικό Τεστ 
Παπανικολάου και ελέγχονται πιθανές επιθηλιακές 
αλλοιώσεις.

Υποβοηθούμενη Αναπαραγωγή - I.V.F.
Η καταξιωµένη οµάδα επιστηµόνων µας, µε τον άρτιο 
και εξειδικευµένο τεχνολογικό εξοπλισµό και τις πρωτο-
ποριακές µεθόδους που εφαρµόζει, ξεχωρίζει για τα 
εξαιρετικά αποτελέσµατά της, που είναι εφάµιλλα των 
καλυτέρων µονάδων του εξωτερικού και έχει τη δυνατό-
τητα να συµβάλει στη διάγνωση υπογονιµότητας κάθε 
αιτιολογίας. Εφαρµόζονται διαγνωστικές και θεραπευτι-
κές διαδικασίες, όπως εξέταση σπέρµατος, ενίσχυση, 
κατάψυξη και ενδοµητρική σπερµατέγχυση, εξωσωµατι-
κή γονιµοποίηση, η µέθοδος G.I.F.T. - Z.I.F.T. (τοποθέτη-
ση ωαρίων και σπερµατοζωαρίων ή εµβρύων στη σάλ-
πιγγα µε λαπαροσκόπηση), µικρογονιµοποίηση ωαρίου 
και προεµφυτευτική διάγνωση εµβρύων. 

Γνωρίζοντας ότι τα προβλήµατα υπογονιµότητας συνο-
δεύονται από αγωνία και άγχος, στη Μονάδα µας όλα τα 
άτοµα προσεγγίζονται µε κατανόηση και κατάλληλη 
ψυχολογική υποστήριξη.
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∆ιαγνωστικές υπηρεσίες 
για όλη την οικογένεια

Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας
Πραγµατοποιούνται όλες οι εξετάσεις του βιοϊατρικού τοµέα: 
ιατρικής βιοχηµείας, κλινικής µικροβιολογίας, εργαστηριακής 
αιµατολογίας, ανοσολογικές, αιµοδοσίας, ορµονολογικές, καθώς 
και µοριακών τεχνικών. 

Στο αιµατολογικό ιατρείο παρέχεται αντιµετώπιση εσωτερικών 
και εξωτερικών αιµατολογικών περιστατικών, µε δυνατότητα διε-
ρεύνησης, διάγνωσης και αντιµετώπισης αναιµιών και διαταρα-
χών στην πηκτικότητα του αίµατος, καθώς και έλεγχος θροµβο-
φιλίας.

Ο προγεννητικός έλεγχος (εξετάσεις προ της εγκυµοσύνης και 
κατά το πρώτο τρίµηνο), έχει εµπλουτισθεί µε την προσθήκη των 
πλέον πρόσφατων διαγνωστικών εξετάσεων σύµφωνα µε τα 
ευρωπαικά πρωτόκολλα.

Πρόσφατα τα Κεντρικά Εργαστήρια, επεκτάθηκαν ενώ εντάχθηκε 
και νέοι υπερσύγχρονοι αναλυτές και εξοπλισµός. 

Τμήμα Ιατρικών Απεικονίσεων
(Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό - Αξονικός - Μαγνητικός 
Τομογράφος - Ψηφιακοί Μαστογράφοι - Γενικοί Υπέρηχοι 
- Triplex)
Στο Τµήµα των Ιατρικών Απεικονίσεων, εκτός από τις κλασικές 
ακτινογραφικές εξετάσεις, εκτελούνται όλες οι ακτινοσκοπικές 
εξετάσεις, συµπεριλαµβανοµένων και των υστεροσαλπιγγογρα-
φιών.

Το τµήµα της αξονικής και µαγνητικής τοµογραφίας είναι εξο-
πλισµένο µε µονάδες τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ο Μαγνητικός 
Τοµογράφος έχει δυνατότητα για νέες εξετάσεις, όπως µαγνητι-
κή τοµογραφία µαστού και βιοψία µαστού. Πραγµατοποιείται 
όλο το φάσµα των αξονικών και µαγνητικών τοµογραφιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και δυναµικών εξετάσεων, όπως µαγνη-
τικές και αξονικές αγγειογραφίες, καθώς επίσης και µαγνητικές 
χολαγγειογραφίες. 

Το τµήµα υπερήχων καλύπτει όλο το φάσµα των γενικών υπερή-
χων και του υπερηχογραφικού ελέγχου οργάνων (θυρεοειδούς, 
ήπατος, νεφρών, όρχεων, κ.λπ.), µε δυνατότητα λήψης βιοψίας 
στο επεµβατικό του τµήµα και εκτέλεσης σχεδόν όλων των 
τύπων triplex αγγείων. Ιδιαίτερη είναι η προσφορά της µαγνητι-
κής τοµογραφίας στη διάγνωση παθήσεων του εµβρύου σε συν-
διασµό µε τους υπερήχους.
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Τέλος, λειτουργεί και νεογνολογικό ακτι-
νολογικό τµήµα για την κάλυψη των ανα-
γκών των νεογνών.

Καρδιολογικό Τμήμα
Το Καρδιολογικό Τµήµα του ΙΑΣΩ καλύ-
πτει όλο το φάσµα των αναίµακτων καρ-
διολογικών εξετάσεων, µε καταγραφή και 
ανάλυση αρτηριακής πίεσης, ηλεκτρο-
καρδιογράφηµα, δοκιµασία κόπωσης, 
σπινθηρογραφικές απεικονιστικές µεθό-
δους, Triplex καρδιάς, Holter καρδιάς και 

αρτηριακής πίεσης. Λειτουργεί υποστηρι-
κτικά στις µαιευτικές υπηρεσίες της κλινι-
κής.

Παθολογοανατομικό
Εξετάζονται µακροσκοπικά και ιστολογικά 
όλα τα χειρουργικά παρασκευάσµατα, 
υλικό αποξέσεων και βιοπτικό υλικό. 
Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους ανασοι-
στοχηµικού ελέγχου του υλικού. Το εργα-
στήριο διαθέτει µηχανήµατα υψηλής 
τεχνολογίας, που εγκαταστάθηκαν στη 
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χώρα µας για πρώτη φορά. Πρόσφατα έχει προστεθεί 
και η εξέταση CΙSH (χρωµογόνος in situ ιβρυδισµός) για 
την ανίχνευση του γονιδίου HER2 σε καρκίνο του 
µαστού. Επίσης, διατηρείται µόνιµο αρχείο πλακιδίων 
(slides) για όλα τα περιστατικά, ώστε να γίνονται ανα-
σκοπήσεις ή αναδροµικές µελέτες των περιστατικών. Το 
εργαστήριο είναι από τα πλέον εξειδικευµένα στον 
τοµέα της γυναικολογικής ογκολογίας και ογκολογίας 
του µαστού. 

Πυρηνική Ιατρική
Εκτελούνται όλες οι εξετάσεις in vitro και in vivo µε ιδι-
αίτερη εξειδίκευση σε αυτές που αφορούν την καρδιο-
λογία, παιδιατρική και ογκολογία. Με τη νέα υπερσύγ-
χρονη γ-Camera διπλής κεφαλής, που πέραν όλων των 
µέχρι σήµερα εξετάσεων, υπάρχει η επιπλέον δυνατότη-
τα της εξέτασης SPECT εγκεφάλου (για διερεύνηση νευ-
ρολογικών, αγγειακών ή µετατραυµατικών παθήσεων) 
και όλων των τοµογραφικών εξετάσεων.

Εκτός από τις διαγνωστικές εφαρµογές της Πυρηνικής 
Ιατρικής, έχουν αναπτυχθεί και οι θεραπευτικές εφαρµο-
γές της ειδικότητας. Έχουν κατασκευασθεί θωρακισµέ-
νοι θάλαµοι σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα για τη 
θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊσοτόπων (όπως I-131, 
στρόντιο, σαµάριο, ρήνιο, ZEVALIN, κ.λπ.). Ασθενείς µε 
διαφοροποιηµένο καρκίνο θυρεοειδούς - νόσηµα ιδιαί-
τερα συχνό στην Ελλάδα - νοσηλεύονται µε µεγάλη επι-
τυχία, υπάρχει δε πλήρης συνεργασία µε τα ενδοκρινο-
λογικά τµήµατα του Οµίλου.

Υπάρχει δυνατότητα αντιµετώπισης ασθενών µε επώδυ-
νες οστικές µεταστάσεις από κακοήθη νοσήµατα, όπως 
προστάτου και µαστού, µε τη θεραπευτική χορήγηση 
ραδιοϊσοτόπων. Σηµειώνεται, επίσης, και η δυνατότητα 
αντιµετώπισης ασθενών µε non-Hodgkin λεµφώµατα, 
σε συνδυασµό και µε τις άλλες καθιερωµένες θεραπεί-
ες. 

Παιδιατρικό Νεογνών
Μεριµνά για τη φροντίδα και παρακολούθηση των νεο-
γνών όλο το 24ωρο, κατά τη διάρκεια παραµονής τους 
στο ΙΑΣΩ.

Καρδιολογικό Νεογνών
Άρτια εξοπλισµένο και στελεχωµένο µε ειδικούς ιατρούς, 
καλύπτει απλές και εξειδικευµένες εξετάσεις των νεο-
γνών κατά τη διάρκεια παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Ακοολογικό Νεογνών
Το ΙΑΣΩ είναι η πρώτη ιδιωτική Κλινική που δηµιούργη-

σε τέτοιο τµήµα, µε ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό και 
µε τα πιο σύγχρονα µηχανήµατα, για τον ακριβή εντο-
πισµό προβληµάτων ακοής στα νεογνά κατά το χρόνο 
παραµονής τους στο ΙΑΣΩ. 

Άλλες Υπηρεσίες

Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας 
(Χημειοθεραπείας)
∆ιαγιγνώσκονται και αντιµετωπίζονται όλα τα περιστατι-
κά των κακοήθων νεοπλασµάτων, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στη γυναικολογική ογκολογία. Σε συνεργασία µε τα 
συναφή τµήµατα και τις µονάδες, όπως το κέντρο 
µαστού, το κέντρο ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας, τη 
µονάδα γυναικολογικής ογκολογίας και τα εργαστηρια-
κά τµήµατα, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή αντιµε-
τώπιση του ασθενούς. 

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας - 
Βραχυθεραπείας και Στερεοτακτικής 
Ακτινοθεραπείας
∆ιαθέτει 3 γραµµικούς επιταγχυντές, ένα υπερσύγχρονο 
κλασσικό εξοµοιωτή, ένα εξειδικευµένο CT-εξοµοιωτή, 
σύστηµα βραχυθεραπείας και συστήµατα σχεδιασµού 
θεραπείας και διαχείρισης ασθενών, τα οποία µε υπερ-
σύγχρονα πρωτόκολλα και µεθόδους για την καταπο-
λέµηση των νεοπλασµάτων και των όγκων, ώστε να 
αντιµετωπίζονται περιστατικά σε άνδρες και γυναίκες σε 
οποιοδήποτε σηµείο - όργανο του σώµατος. Το προσω-
πικό του τµήµατος, µε σηµαντική εµπειρία, είναι ειδικά 
εκπαιδευµένο στη χρήση του εξοπλισµού αυτού, που 
απαιτεί εξειδίκευση λόγω της υψηλής τεχνολογίας και 
των νέων µεθόδων που εφαρµόζονται. 

Τμήμα Ενδοσκοπικής Χειρουργικής και 
Λαπαροσκοπήσεων. 
Στο τµήµα πραγµατοποιούνται όλες οι λαπαροσκοπικές 
και υστεροσκοπικές επεµβάσεις. Περιλαµβάνει 6 νέες 
χειρουργικές αίθουσες πλήρως εξοπλισµένες µε ψηφια-
κά συστήµατα τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακά χει-
ρουργεία), δίνοντας την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 
κατά την ώρα της επέµβασης µε πλήρη αµφίδροµη επι-
κοινωνία, ήχου και εικόνας. Παράλληλα, δηµιουργήθηκε 
πλήρης χώρος ανάνηψης µε κεντρικό σταθµό παρακο-
λούθησης ασθενών.

Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική 
Χειρουργική - Laser
Συγκεντρώνει πολλές ιατρικές υπηρεσίες σε ένα νέο 
υπερσύγχρονο χώρο του νοσοκοµείου, εξασφαλίζοντας 
ολοκληρωµένη αντιµετώπιση (διάγνωση και θεραπεία) 
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χωρίς ταλαιπωρία και µε µεγαλύτερη ασφάλεια για τον 
ασθενή συγκριτικά µε άλλα κέντρα. Πραγµατοποιούνται: 
αισθητική χειρουργική προσώπου και σώµατος και 
ενδοσκοπική χειρουργική προσώπου, επανορθωτικές 
επεµβάσεις, αποκατάσταση µαστού µετά από µαστε-
κτοµή, αποκατάσταση µετατραυµατικών και µετεγκαυµα-
τικών δυσµορφιών, χειρουργική κεφαλής και τραχήλου, 
αποκατάσταση συγγενών δυσµορφιών και γενικά δερµα-
τολογική χειρουργική. 

Τα Laser προσφέρουν θεαµατικά αποτελέσµατα στην 
αναίµακτη και ανώδυνη αντιµετώπιση ρυτίδων, πανά-
δων, ευρυαγγειών, τηλεαγγειεκτασιών, σπίλων, ραγά-
δων, κυτταρίτιδας, ουλών, αιµαγγειωµάτων, τατουάζ, 
µεταµοσχεύσεων τριχών σε ανδρογενή αλωπεκία 
(φαλάκρα), ανεπιθύµητης τριχοφυΐας, κ.ά. 

Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστήριξης & ∆ιαι-
τολογίας
Οι ειδικά εκπαιδευµένοι επιστήµονες και διαιτολόγοι, µε 
τη βοήθεια εξοπλισµού προηγµένης τεχνολογίας και 

ακρίβειας, παρέχουν διατροφική υποστήριξη των εγκύ-
ων, παρακολούθηση και διατροφική υποστήριξη της 
µητέρας µετά τον τοκετό, αλλά και όλων των γυναικών, 
των ανδρών και των εφήβων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται 
στη διατροφική υποστήριξη ασθενών που υποβάλλο-
νται σε χηµειοθεραπεία. 

Εξωτερικά Ιατρεία 
Στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΑΣΩ, καθηµερινά, για 12 
ώρες, από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ, γίνονται 
όλων των ειδών οι εξετάσεις και αντιµετωπίζονται 
άµεσα, µε συνέπεια και ταχύτητα, όλα τα περιστατικά. 

Τα εξειδικευμένα τμήματα που λειτουρ-
γούν στα εξωτερικά ιατρεία του ΙΑΣΩ 
είναι: 
Γυναικολογικό, ∆ερµατολογικό, ∆ιαιτολογικό, 
Ενδοκρινολογικό, Καρδιολογικό, Μονάδα 
Κολποσκοπήσεων, Οφθαλµολογικό, Πλαστικής 
Χειρουργικής, Χειρουργικό, Ωτορινολαρυγγολογικό, 
Αιµατολογικό.
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Η Κλινική ΙΑΣΩ General είναι Κλινική του Οµίλου ΙΑΣΩ,  η οποία δηµιουργή-
θηκε στο πλαίσιο της επέκτασής του στον τοµέα των αµιγώς γενικών κλινικών. 
Η κλινική είναι εξοπλισµένη µε τον πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό. Το 
έµπειρο και µε υψηλή επιστηµονική κατάρτιση ιατρικό και λοιπό επιστηµονικό 
δυναµικό, καθώς και το ειδικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο στη χρήση του 
τεχνολογικού εξοπλισµού νοσηλευτικό προσωπικό, εξασφαλίζουν την άριστη 
νοσηλεία και την παροχή υπεύθυνης, άµεσης και ολοκληρωµένης θεραπείας 
στους ασθενείς. Η Kλινική ΙΑΣΩ General διαθέτει:

∆υναμικότητα 237 κλινών που αναπτύσσονται σε χώρους 
υψηλής ξενοδοχειακής υποδομής. 

▶ ∆ύο από τις πλέον σύγχρονες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ. 
Πολυδύναµη, Μ.Ε.Θ. Εµφραγµάτων) σε παγκόσµιο επίπεδο και τις πιο εξε-
λιγµένες τεχνολογικά στην Ελλάδα, συνολικής δυναµικότητας 20 κλινών. 

▶ 10 χειρουργικές αίθουσες, εξοπλισµένες µε ό,τι πιο σύγχρονο στην τεχνο-
λογία, καλύπτουν µε ασφάλεια όλα τα περιστατικά. Αξιοσηµείωτο είναι ότι 
οι καρδιοχειρουργικές αίθουσες διαθέτουν υπερηχογράφο µε  διοισοφά-
γειο και διεγχειρητική κεφαλή για το συνεχή έλεγχο του ασθενούς κατά τη 
διάρκεια της επέµβασης. 

▶ Υπερσύγχρονο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, που διαθέτει σηπτικό χει-
ρουργείο.

Παθολογικός Τομέας 
Παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσίες από τα αντίστοιχα τµήµατα:

Παθολογικό: παρέχονται τα µέσα για διάγνωση, πρόγνωση και θεραπεία 
παθήσεων της εσωτερικής παθολογίας και της ειδικής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, µε τη χρήση πρωτοπορι-
ακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις του καρδιακού µυός και των αγγείων του. 
Ενδεικτικά πραγµατοποιουνται TRIPLEX καρδιάς, δοκιµασία κόπωσης σε κυλι-
όµενο τάπητα, HOLTER ρυθµού & αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο υπερηχο-
γράφηµα καρδιάς, STRESS ECHO, κ.ά..

"Η υπερσύγχρονη γενική κλινική 
ΙΑΣΩ General αποτελεί ένα πρότυπο 
νοσηλευτήριο"

3. Oι Yπηρεσίες της 
Kλινικής ΙΑΣΩ General
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Ρευματολογικό: περιθάλπονται 
ασθενείς που πάσχουν από νόσους 
του κολλαγόνου (πολυαρθρίτιδα, 
νόσοι συνδετικού ιστού, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες, κ.λπ.) και άλλες 
ρευµατολογικές παθήσεις.

Πνευμονολογικό: παρέχει διάγνωση 
και θεραπεία παθήσεων των πνευµό-
νων. Στο τµήµα λειτουργεί και Ιατρείο 
Διακοπής Καπνίσµατος. 

∆ερματολογικό - Αφροδισιολογικό / 
Αλλεργιολογικό: παρέχεται διάγνω-
ση και θεραπεία δερµατικών νόσων, 
καθώς και αλλεργιολογικών παθήσε-
ων.

Νεφρολογικό: η εξειδικευµένη 
οµάδα επιστηµόνων διερευνά όλα τα 
νεφρολογικά νοσήµατα µέσω εργα-
στηριακών εξετάσεων και βιοψίας 
νεφρού για την άµεση αντιµετώπιση 
και θεραπεία τους.
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Ενδοκρινολογικό-∆ιαβητολογικό: διαγιγνώσκονται 
και αντιµετωπίζονται όλες οι παθήσεις των ενδοκρινών 
αδένων και του µεταβολισµού. 

Νευρολογικό: καλύπτονται πρωτοπαθείς και δευτερο-
παθείς παθήσεις του νευρικού και του µυϊκού συστήµα-
τος καθώς και ψυχοπαθολογικές κατάστασεις. Στο τµήµα 
λειτουργεί Εργαστήριο Νευροφυσιολογίας µε εξοπλι-
σµό τελευταίου τύπου όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφο, 
ηλεκτροµυογράφο και video-ηλεκτροεγκεφαλογράφο 
64 καναλιών µε δυνατότητα διεγχειρητικής φλοιογραφί-
ας εγκεφάλου και µακράς καταγραφής. Επίσης λειτουρ-
γεί και Πρότυπο Ιατρείο Διερεύνησης και Χειρουργικής 
της Επιληψίας βάσει διεθνών προτύπων & πρωτοκόλ-
λων, ένα µοναδικό ιδιωτικό κέντρο στην Αθήνα.

Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό: µε τη χρήση της 
αρτιότερης τεχνολογίας αντιµετωπίζονται διαγνωστικά 
και θεραπευτικά όλες οι παθήσεις του ανωτέρου και 
κατωτέρου πεπτικού συστήµατος (στοµάχου, εντέρου, 
ήπατος, κ.λπ.). Αποτελεί και αυτό ένα µοναδικό ιδιωτικό 
κέντρο ενδοσκοπικών υπερήχων στην Ελλάδα, που 
εφαρµόζει µε το πλέον προηγµένο εξοπλισµό ενδοσκο-
πικής υπερηχοτοµογραφίας, την τεχνική της ελαστογρα-
φίας, πάντοτε µε την παρουσία ειδικού κυτταρολόγου, 
πρακτική που προάγει ακόµα περαιτέρω την ποιότητα 
και την ταχύτητα στην διάγνωση καθώς και την ασφά-
λεια του ασθενή.

Ηπατολογικό: Γίνεται διάγνωση και θεραπεία όλων 
των παθήσεων του Ήπατος και Χοληφόρων µε τα πιο 
σύγχρονα διαγνωστικά µηχανήµατα. ∆ιαθέτει υπερσύγ-
χρονο εξοπλισµό µέτρησης της ελαστικότητας του ηπα-
τικού ιστού (fibroscan) µε τον οποίο εύκολα, γρήγορα 
και µη επεµβατικά προσδιορίζεται η τυχόν ηπατική 
βλάβη. 

Μονάδα Κλινικής Αιματολογίας: Γίνεται διάγνωση 
και θεραπεία όλου του φάσµατος των καλοηθών και 
κακοηθών αιµατολογικών νοσηµάτων (αναιµίες, λευ-
χαιµίες, µυελοδισπλαστικά σύνδροµα, µυελοσκλήρυν-
ση, µυελώµατα, λεµφώµατα, υποπλαστική και απλαστι-
κή αναιµία, αιµολυτικές αναιµίες, σύνδροµα ανοσοανε-
πάρκειας, κ.λπ.)

Τμήμα Οστεοπόρωσης: εξασφαλίζει πρώιµη διάγνωση 
και θεραπεία της πάθησης της οστεοπόρωσης.

Χειρουργικός Τομέας
Τα χειρουργικά τµήµατα της κλινικής ΙΑΣΩ General λει-
τουργούν µε καταξιωµένους ιατρούς, έµπειρο προσωπι-
κό, υπερσύγχρονο εξοπλισµό και είναι τα ακόλουθα: 

Γενικής Χειρουργικής: διαγιγνώσκονται και αντιµετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι ανωµαλίες και οι κακώσεις 
των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος.

Ουρολογικό: παρέχεται διάγνωση και θεραπεία παθή-
σεων του ουροποιητικού και του γεννητικού συστήµα-
τος.

Χειρουργικής Θώρακος: διαγιγνώσκονται και αντιµε-
τωπίζονται χειρουργικά οι παθήσεις οργάνων που βρί-
σκονται µέσα στο θώρακα.

Καρδιοχειρουργικό: αντιµετωπίζονται όλα τα καρδιο-
λογικά περιστατικά των οποίων η θεραπεία απαιτεί 
επέµβαση ανοιχτής καρδιάς.

Ορθοπεδικό: καλύπτει όλο το φάσµα της συντηρητικής 
αντιµετώπισης, της χειρουργικής αποκατάστασης και 
θεραπείας όλων των ορθοπεδικών και τραυµατολογι-
κών παθήσεων.

Ω.Ρ.Λ.: παρέχεται διάγνωση και συντηρητική ή χειρουρ-
γική θεραπεία των παθήσεων της ρινός, των ώτων, του 
φάρυγγα και του λάρυγγα. 

Οφθαλμολογικό: καλύπτονται διαγνωστικά και χει-
ρουργικά, όλα τα οφθαλµολογικά περιστατικά, καθώς 
και συγγενείς παθήσεις που συνοδεύονται από οφθαλµο-
λογικές εκδηλώσεις.

Πλαστικής Χειρουργικής: πραγµατοποιούνται όλες οι 
αισθητικές και επανορθωτικές επεµβάσεις. 

Νευροχειρουργικής: αντιµετωπίζονται χειρουργικά 
παθήσεις και κακώσεις του Κεντρικού και Περιφερειακού 
Νευρικού Συστήµατος.

Χειρουργικής Αγγείων: πραγµατοποιείται διάγνωση 
και επεµβατική θεραπεία παθήσεων των αγγείων του 
ανθρωπίνου σώµατος, εκτός της καρδιάς και του εγκε-
φάλου. 

Γναθοχειρουργικό: διαγιγνώσκονται και αντιµετωπίζο-
νται συντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις 
του µυοσκελετικού συστήµατος του προσώπου.

Γυναικολογικό: παρέχεται διάγνωση και συντηρητική ή 
χειρουργική θεραπεία οποιασδήποτε πάθησης που σχε-
τίζεται µε το έσω και έξω γεννητικό σύστηµα της γυναί-
κας.
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Ειδικές Μονάδες 
Μονάδες στις οποίες παρέχεται απόλυτα εξειδικευµένη 
περίθαλψη στους ασθενείς και είναι οι εξής:

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ.): παρέχεται το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
συνεχούς παρακολούθησης, φροντίδας και θεραπείας 
σε ασθενείς που οι ζωτικές τους λειτουργίες βρίσκονται 
σε κρίσιµη κατάσταση. Η µονάδα βρίσκεται σε 24ωρη 
ετοιµότητα για την αντιµετώπιση επειγόντων περιστατι-
κών.

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ. 
Εμφραγμάτων): νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία 
έχουν σχέση µε οξέα καρδιολογικά προβλήµατα καθώς 
και περιστατικά που η κατάστασή τους απαιτεί συνεχή 
νοσηλευτική φροντίδα όλο το 24ωρο, αλλά οι ζωτικές 
τους λειτουργίες ελέγχονται.

Μονάδα Παθολογικής Ογκολογίας ή Χημειοθεραπείας: 
λειτουργεί για εξωτερικούς ασθενείς που υποβάλλονται 
σε χηµειοθεραπεία. Η παραµονή του ασθενούς σε αυτή 
διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για τη θεραπεία του και την 
εξάλειψη των παρενεργειών της. Η µονάδα εξυπηρετεί-
ται από τους ειδικά διαµορφωµένους, υπερσύγχρονους 
χώρους της Κλινικής Μιας Ηµέρας (O.D.C.).

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: λειτουργεί σε υπερσύγ-
χρονες ιατρικές εγκαταστάσεις µε εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας ο οποίος εγγυάται την απόλυτη ασφάλεια 
των ασθενών σε συνδυασµό µε τους αυστηρούς κανό-
νες υγιεινής που εφαρµόζονται στο Νοσοκοµείο µας. 

Η Μονάδα διαθέτει: 

1. Συσκευές αιµοκάθαρσης µε τις οποίες γίνεται η κλα-
σική αιµοκάθαρση και η αιµοδιαδιήθηση

2. Επεξεργασία νερού µε αντίστροφη όσµωση

3. Φίλτρα αιµοκάθαρσης  low και high flux

4.  ∆ιαλύµατα αιµοκάθαρσης µε διττανθρακικά και 
σάκους αιµοδιαδιήθησης.

Επίσης στη µονάδα λειτουργεί τµήµα Πλασµαφαίρεσης-
Λιπιδιοαφαίρεσης για την αντιµετώπιση νευρολογικών 
- ανοσολογικών - αιµατολογικών - ρευµατολογικών 
νοσηµάτων καθώς επίσης και την υποστήριξη της ηπα-
τικής ανεπάρκειας.

Το ιατρικό προσωπικό είναι παρόν σε κάθε αιµοκάθαρ-
ση ενώ παραµένει στη διάθεση των ασθενών όλο το 
24ωρο για την αντιµετώπιση οποιουδήποτε έκτακτου 
περιστατικού. O εξοπλισµός αποστειρώνεται µετά από 
κάθε συνεδρία αιµοκάθαρσης.

Μονάδα Λιθοτριψίας: πραγµατοποιείται αναίµακτη 
καταστροφή και αποβολή από τον οργανισµό του ασθε-
νούς των λίθων που παράγονται και αποθηκεύονται στο 
ουροποιητικό σύστηµα και στους χοληφόρους.
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Εξειδικευμένα Κέντρα

Αγγειογραφιών και Επεμβατικής Ακτινολογίας: η 
νέα εξελιγµένη κατεύθυνση της ακτινολογίας εφαρµόζε-
ται από άριστα εκπαιδευµένους ακτινολόγους, ενώ δια-
θέτει µεθόδους που προσφέρουν µε ασφάλεια αποκα-
τάσταση παθήσεων που µέχρι τώρα ήταν δυνατή µόνο 
µε χειρουργική επέµβαση, αποφυγή αιµορραγίας σε επι-
κίνδυνα χειρουργεία, µείωση εγχειρητικού χρόνου, επί-
λυση δύσκολων διαγνωστικών προβληµάτων.

Αιμοδυναμικό - Hλεκτροφυσιολογίας Καρδιάς: 
πρόκειται για ένα πρωτοποριακό διαγνωστικό και 
επεµβατικό τµήµα, στο οποίο πραγµατοποιούνται υπό 
άσηπτες συνθήκες αιµοδυναµικές εξετάσεις µε τρισδιά-
στατη χαρτογράφηση, στεφανιογραφίες, καθετηριασµοί, 
αγγειοπλαστικές κεντρικών αγγείων, ενδοστεφανιαίο 
u/s,  ablation, ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες, τοποθετή-
σεις βηµατοδοτών, κ.ά. 

Το ΙΑΣΩ General είναι και ένα από τα λίγα νοσηλευτικά 
ιδρύµατα στην Ελλάδα οπου πραγµατοποιούνται βαλβι-
δοπλαστικές, rotablation και διαδερµική σύγκληση 
µεσοκολπικής επικοινωνίας. 

Κλινική Μιας Ημέρας (O.D.C.): καλύπτονται περιστα-
τικά στα οποία έχει ήδη παρασχεθεί περίθαλψη στα 
Εξωτερικά Ιατρεία ή στο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, 
καθώς και περιστατικά που χρειάζονται ολιγόωρη παρα-
κολούθηση.

Κέντρο Λειτουργικής Ρινοπλαστικής: δηµιουργήθη-
κε για την άριστη αποκατάσταση της λειτουργικότητας 
της µύτης σε συνδυασµό µε την αισθητική της βελτίω-
ση, ώστε η αποκατάσταση της µύτης να γίνεται σε µία 
µόνο επέµβαση και από τον ίδιο χειρουργό.

Κέντρο Παθήσεων Προστάτη: ασχολείται µε τη φυσι-
ολογία, παθογένεια και τη θεραπευτική αντιµετώπιση 
των παθήσεων του προστάτη. Για τη θεραπεία της υπερ-
πλασίας του προστάτη εφαρµόζει την πρωτοποριακή 
µέθοδο Greenlight Laser, η οποία απλοποιεί την κλασι-
κή χειρουργική µέθοδο, έχει άµεσα & µακροχρόνια απο-
τελέσµατα και ταχεία ανάρρωση.

Kλινική Mαστού: Η ολοκληρωµένη και εξειδικευµένη 
Κλινική Μαστού έχει σαν στόχο την έγκαιρη διάγνωση 
του καρκίνου του µαστού µέσω της εφαρµογής της 
µεθόδου της τριπλής εκτίµησης (triple assessment), 
καθώς και τη θεραπευτική αντιµετώπισή του, ενώ για το 
σκοπό αυτό εφαρµόζει τις πλέον σύγχρονες µεθόδους 
όπως:
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▶ η στερεοτακτική εντόπιση και βιοψία µαστού, βασι-
σµένη σε αυτοµατοποιηµένη ψηφιακή τεχνολογία, η 
οποία µπορεί να απαλλάξει από τη χειρουργική επέµ-
βαση, γίνεται µε τοπική αναισθησία, διαρκεί λίγα 
λεπτά, µε ελάχιστη τοµή και χωρίς πόνο.

▶ ROLL technique - Radioisotope Occult Lesion 
Localization: προεγχειρητική σήµανση της βλάβης 
και διεγχειρητικός εντοπισµός της

▶ τα πλέον σύγχρονα Πρωτόκολλα Βιοψίας Λεµφαδένα 
Φρουρού για µικρότερη ουλή, λιγότερο πόνο, καλύ-
τερη και ταχύτερη επούλωση καθώς και αποφυγή 
των δυσάρεστων επιπλοκών.

Η Κλινική Μαστού υποστηρίζεται από µηχανήµατα υψη-
λής ευκρίνειας και χαµηλής ακτινοβολίας όπως υπερ-
σύγχρονο ψηφιακό µαστογράφο µε σύστηµα ηλεκτρονι-
κά υποβοηθούµενης διάγνωσης µε την αποκλειστική 
πιστοποίηση "Mammographic Type Test" από τον 
Ευρωπαϊκό Οργανισµό (EUREF), υπερηχοτοµογράφο µε 
δυνατότητα ελαστογραφίας στις εξετάσεις µαστών, 
µαγνητικό τοµογράφο υψηλής τεχνολογίας µε σύστηµα 
ηλεκτρονικά υποβοηθούµενης διάγνωσης, συσκευή 
στερεοτακτικής εντοπίσεως και βιοψίας για την στερεο-
τακτική εντόπιση και βιοψία µικρών (µη ψηλαφητών) 
όγκων .

Η Κλινική Μαστού έχει στελεχωθεί µε άριστα εκπαι-
δευµένους και επιστηµονικά καταξιωµένους ιατρούς 
διαφόρων ειδικοτήτων όπως χειρουργούς, ακτινολό-
γους, παθολογοανατόµους, πυρηνικούς ιατρούς, γυναι-
κολόγους – ογκολόγους, χηµειοθεραπευτές, πλαστικούς 
χειρουργούς, ψυχολόγο για την ψυχολογική υποστήρι-
ξη των ασθενών και φυσιοθεραπευτές για τη φροντίδα 
µετά τις επεµβάσεις.

Κέντρο Χειρουργικής Αντιμετώπισης Παχυσαρκίας: 
ασχολείται µε την παθογένεια της παχυσαρκίας και την 
αντιµετώπισή της, χρησιµοποιώντας όλες τις σύγχρονες 
επεµβατικές µεθόδους (ενδογαστρικό µπαλόνι, λαπαρο-
σκοπική γαστροπαγκρεατική παράκαµψη, ρυθµιζόµενος 
δακτύλιος στοµάχου, κάθετη γαστρεκτοµή). Στο Κέντρο 
έχουν δηµιουργηθεί εξειδικευµένες οµάδες που απαρτί-
ζονται από βαρίατρους, χειρουργούς, γαστρεντερολό-

γους, αναισθησιολόγους, καρδιολόγους, ενδοκρινολό-
γους, πνευµονολόγους, πλαστικούς χειρουργούς, ψυχο-
λόγους, φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους και ειδικά 
εκπαιδευµένους νοσηλευτές.

Κέντρο Καρδιακής Ανεπάρκειας - Μονάδα Μηχανι-
κής Υποστήριξης Καρδιάς: παρέχει υπηρεσίες υψη-
λού επιπέδου για την χειρουργική αντιµετώπιση της 
καρδιακής ανεπάρκειας (συστήµατα υποστήριξης αρι-
στεράς και δεξιάς κοιλίας - καρδιοµυοπλαστική,  κ.λπ.). 
Η Μονάδα Μηχανικής Υποστήριξης Καρδιάς του ΙΑΣΩ 
General είναι η πρώτη στην Ελλάδα οργανωµένη µονά-
δα, µε δύο ειδικά διαµορφωµένους και άρτια εξοπλισµέ-
νους θαλάµους. Στελεχώνεται από ειδικά εκπαιδευµέ-
νους ιατρούς και νοσηλευτές ενώ συνεργάζεται µε το 
Ινστιτούτο Καρδιάς του Harefield και τον ∆ιευθυντή του, 
καθηγητή Sir Magdi Yacoub. 

Μέχρι σήµερα και µε την εποπτεία του Sir Magdi Yacoub 
έχουν πραγµατοποιηθεί περισσότερες από 35 επεµβά-
σεις τοποθέτησης µηχανικής καρδιάς µε πολύ καλά απο-
τελέσµατα, όσον αφορά το προσδόκιµο επιβίωσης των 
ασθενών. Η παρουσία του Sir Magdi Yacoub εγγυάται το 
υψηλό επίπεδο των κλινικών και ακαδηµαϊκών δραστη-
ριοτήτων στον τοµέα της καρδιακής ανεπάρκειας, καθώς 
και την ανάπτυξη πρωτοποριακών ερευνητικών προ-
γραµµάτων στους τοµείς της µηχανικής καρδιάς και της 
φυσικής ανάπλασης των ιστών του καρδιακού µυός. 

Κλινική Πλαστικής Γεννητοουρηθρικής Χειρουρ-
γικής του Άρρενος: Παρέχει διάγνωση και αποκατά-
σταση συγγενών και επίκτητων βλαβών της ανατοµικής 
και της λειτουργίας του πέους και της ουρήθρας περι-
φερικότερα του έξω σφιγκτήρος.

Κέντρο Αρθροσκοπικής Χειρουργικής: παρέχεται 
διάγνωση και χειρουργική αποκατάσταση των παθήσε-
ων σε διάφορα σηµεία του σώµατος (ώµου, γόνατος, 
αγκώνα, κ.ά.), µε αρθροσκοπική χειρουργική. Επιπλέον 
γίνεται στενή παρακολούθηση και καθοδήγηση των 
ασθενών σε προγράµµατα αποκατάστασης µέχρι την 
οριστική επάνοδο στις καθηµερινές, επαγγελµατικές και 
αθλητικές τους δραστηριότητες.
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Εξωτερικά Ιατρεία

Στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής εξετάζονται και αντιµετωπίζονται 
άµεσα, µε συνέπεια και ταχύτητα, όλα τα απλά περιστατικά. 

Λειτουργούν τα ακόλουθα ιατρεία:
▶ Παθολογικό
▶ Αιµορραγικής ∆ιάθεσης
▶ Ρευµατολογικό
▶ Χειρουργικό
▶ Ορθοπεδικό
▶ Οστεοπόρωσης 
▶ Ενδοκρινολογικό/∆ιαβήτου -   
 Μεταβολισµού
▶ Νεφρολογικό
▶ Γυναικολογικό
▶ ∆ερµατολογικό/ Αλλεργιολογικό
▶ Ουρολογικό
▶ Πνευµονολογικό
▶ Οφθαλµολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Ω.Ρ.Λ. - Ακοολογικό 
▶  Νευρολογικό - Νευροφυσιολογίας
▶  Nευροχειρουργικό
▶  Γαστρεντερολογικό - Ενδοσκοπικό
▶ Ηπατολογικό

Προληπτική Ιατρική: Παρέχονται προγράµµατα Προληπτικής 
Ιατρικής (Check up), γενικά και εξειδικευµένα. 

∆ιαιτολογικό: Παρέχει την δυνατότητα µέτρησης του βασικού µετα-
βολισµού και του λιπώδους ιστού του σώµατος. ∆ιασφαλίζει τη 
σωστή εκτίµηση και εκπόνηση των διατροφικών προγραµµάτων και 
άσκησης, ενώ παρέχει ειδικά διατροφικά προγράµµατα για παθολογι-
κές καταστάσεις.

Φυσικοθεραπεία: Παρέχονται υπηρεσίες φυσιοθεραπείας και πληρή 
προγράµµατα αποκατάστασης, προσαρµοσµένα στις ανάγκες της κάθε 
ασθένειας.

Επείγοντα Περιστατικά: Στο τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, που 
λειτουργεί όλο το 24ωρο, περιθάλπεται άµεσα και αποτελεσµατικά 
κάθε έκτακτο παθολογικό και χειρουργικό περιστατικό. 

Τα υπερσύγχρονα ασθενοφόρα του ΙΑΣΩ General, εγκεκριµένα από το 
EKAB, διαθέτουν εξοπλισµό κινητής µονάδας εντατικής θεραπείας και 
υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευµένο προσωπικό.
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∆ιαγνωστικά Εργαστήρια: Λειτουργούν µε εξειδικευµένο προσω-
πικό, µηχανήµατα τελευταίας τεχνολογίας και καλύπτουν όλο το 
φάσµα των εξετάσεων από εργαστήρια όπως το Μικροβιολογικό, το 
Βιοχηµικό, το Αιµατολογικό.

Επίσης, εξυπηρετείται το σύνολο των αναγκών σε κυτταρολογικές 
και παθολογοανατοµικές εξετάσεις µε στόχο την έγκαιρη διάγνωση 
και την πρόληψη, παρακαλούθηση θεραπείας νεοπλασµατικών 
παθήσεων, καθώς και περιστατικών που χρήζουν ιστοπαθολογικής 
διάγνωσης.

Ακτινοδιαγνωστικό: διαθέτει Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό, Ψηφιακό 
Ακτινολογικό, Ψηφιακό Μαστογράφο, Ορθοπαντοµογράφο µε 
κεφαλοµετρία. 

Αξονική Τομογραφία: µε δύο Αξονικούς Τοµογράφους τελευταίας 
τεχνολογίας για την εξέταση όλων των οργάνων, αλλά και για όλες 
τις νέες αξονικές τοµογραφίες όπως αναίµακτη στεφανιογραφία, 
εικονική κολονοσκόπηση, τρισδιάστατες ολόσωµες αγγειογραφίες, 
αξονική εντερόκλυση και εντερογραφία καθώς και δυνατότητα 
αυτόµατης ανίχνευσης πνευµονικών όζων.

Μαγνητική Τομογραφία: µε Μαγνητικό Τοµογράφο τελευταίας 
τεχνολογίας, 1,5 tesla, για την εξέταση όλων των οργάνων, ιδιαίτε-
ρα µαγνητικής καρδιάς και µαγνητικής µαστών µε σύστηµα ηλε-
κτρονικής ανίχνευσης παθολογικών ευρυµάτων.

Υπέρηχοι: µε τον ψηφιακό έγχρωµο Υπερηχοτοµογράφο τελευταί-
ας τεχνολογίας, υψηλής ευκρίνειας, για την πραγµατοποίηση υπε-
ρήχων Γενικών, Άνω Κάτω Κοιλίας & Αγγείων, Γυναικολογικών, 
Καρδιάς, Οφθαλµολογικών, Ουρολογικών, Ενδοσκοπικών µε ελα-
στογραφία και Υπέρηχων µε κατευθυνόµενη βιοψία (FNA).

Πυρηνική Ιατρική: Εργαστήριο in vivo µε τοµογραφική γ-κάµερα 
διπλής κεφαλής (σπινθηρογραφήµατα) και Εργαστήριο Μέτρησης 
Οστικής Πυκνότητας. Επίσης σε συνεργασία µε το Νευρολογικό 
Τµήµα και το Πρότυπο Ιατρείο ∆ιερεύνησης και Χειρουργικής της 
Επιληψίας διενεργείται κριτικό (ictal) και µεσοκριτικό (interictal) 
SPECT µε ηλεκτροεγκεφαλική παρακολούθηση.
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Η εταιρεία Medstem Services Α.Ε 
είναι θυγατρική της ΙΑΣΩ Α.Ε. και 
δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη 
υπηρεσιών πέραν των ιατρικών, µετα-
ξύ αυτών η λειτουργία της Τράπεζας 
Φύλαξης Βλαστοκυττάρων µε την 
εµπορική επωνυµία «Cryobanks 
International Services Athens». Από 
το 2010, η Medstem Services A.E. 
προχώρησε στη δηµιουργία και νέου 
εργαστηρίου για την επεξεργασία και 
φύλαξη µεσεγχυµατικών κυττάρων 
από τον οµφάλιο λώρο. 

Η MedStem Services Α.Ε. εκδίδει σε 
συνεργασία µε την Εθνική Τράπεζα 
την πιστωτική κάρτα «My Club Card 
VISA». 

Η «My Club Card VISA», εξασφαλίζει 
στους κατόχους της, υπηρεσίες υγεί-
ας στον Όµιλο ΙΑΣΩ, προσφέροντας 
σηµαντικές διευκολύνσεις και παρο-
χές όπως (εκπτώσεις, άτοκες δόσεις, 
δωρεάν check up, κ.ά.). Επιπλέον, 
εκδίδει την τετράµηνη περιοδική 
έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ, «My Life 
Magazine».

Η «Cryobanks International Services 
Athens» δραστηριοποιείται στον 
τοµέα της συλλογής, επεξεργασίας, 
κρυοσυντήρησης και φύλαξης βλα-

στοκυττάρων. Είναι επιστηµονικά και 
τεχνολογικά άρτια εξοπλισµένη τρά-
πεζα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 
στην Ελλάδα, που φυλάσσει όλα τα 
µοσχεύµατα στα εργαστήριά της, στις 
εγκαταστάσεις της κλινικής ΙΑΣΩ στο 
Μαρούσι, σε ένα χώρο που διαρκώς 
επεκτείνεται. Η Cryobanks Inter-
national Services Athens λειτουργεί 
σύµφωνα µε τις οδηγίες και τον έλεγ-
χο µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες 
της Αµερικής, της Cryobanks Inter-
national (σήµερα Lifeforce Cryo-
banks), η οποία είναι διαπιστευµένη 
από την AABB (American Association 
of Blood Banks) και το FDA (Food and 
Drugs Administration) και υποστηρί-
ζεται από µια µεγάλη οµάδα καταξι-
ωµένων επιστηµόνων. 

Η τράπεζα βλαστοκυττάρων Cryo-
banks International Services Athens 
αποτελεί µία εκ των ελαχίστων τρα-
πεζών στην Ευρώπη µε διαπίστευση 
από την ΑΑΒΒ (American Association 
of Blood Banks). Στο πλαίσιο του 
ελέγχου για τη διαπίστευση πραγµα-
τοποιείται επιθεώρηση από τους ελε-
γκτές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα 
εργαστήρια της τράπεζας και πιστο-
ποιούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, 
τεχνικό και διοικητικό επίπεδο.

"Η Cryobanks International Services Athens, 
μέλος του Ομίλου ΙΑΣΩ, είναι μία επιστημονικά 
και τεχνολογικά άρτια εξοπλισμένη τράπεζα 
ομφαλοπλακουντιακού αίματος και 
μεσεγχυματικών κυττάρων στην Ελλάδα"

4. Oι Yπηρεσίες της 
Eταιρείας Medstem Services
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Το Εργαστήριο Κυτταροµετρίας Ροής, το οποίο ανήκει επίσης 
στη Medstem Services Α.Ε. δραστηριοποιείται στον έλεγχο των 
βιολογικών δειγµάτων βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και ελέγχεται σε ετήσια βάση από τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό UK NEQAS (United Kingdom National External 
Quality Assessment Schemes for Leucocyte 
Immunophenotyping), ο οποίος το κατατάσσει παγκοσµίως, 
ανάµεσα στα καλύτερα εργαστήρια, µε υψηλό επίπεδο παρε-
χοµένων υπηρεσιών. 

Οι εγκαταστάσεις και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός της 
Eταιρείας Medstem Services πληρούν απόλυτα τις απαιτήσεις 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη λειτουργία τραπεζών ανθρωπί-
νων ιστών και κυττάρων και τα εργαστήρια είναι σχεδιασµένα 
για την επεξεργασία του αίµατος µε βάση τις αυστηρότερες προ-
διαγραφές παγκοσµίως. Οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι 
σύµφωνες µε τις προδιαγραφές της Cryobanks International 
(Lifeforce Cryobanks) και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διασφα-
λίζουν:

▶ Πλήρως αυτοµατοποιηµένες και άσηπτες διαδικασίες για την 
 επεξεργασία του δείγµατος.
▶ Αποθήκευση των κυττάρων σε ειδικά διαµερισµατοποιηµέ-

νους κρυοασκούς, έτσι ώστε να είναι δυνατή η τµηµατική 
τους χρήση, εάν χρειαστεί. 

▶ Την ασφάλεια των δειγµάτων.
▶ Το απόρρητο των προσωπικών δεδοµένων.

Τα πολύτιµα βλαστοκύτταρα χρησιµοποιούνται προς το παρόν 
για την αντιµετώπιση περιορισµένου αριθµού παθολογικών 
καταστάσεων αλλά αναµένεται στο µέλλον από αυτά και τα 
µεσεγχυµατικά κύτταρα από το τµήµα του οµφαλίου λώρου, η 
αντιµετώπιση ενός αυξανόµενου αριθµού σοβαρών ασθενειών. 
Μπορούν όµως, να συλλεχθούν µια και µοναδική φορά αµέσως 
µετά τη γέννηση του παιδιού.
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Η ΙΑΣΩ Παίδων Παιδιατρική Κλινική συµπληρώνει από το 2008 το φάσµα των 
παρεχόµενων υπηρεσιών του Οµίλου ΙΑΣΩ και στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρο-
νο κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο Μαιευτήριο ΙΑΣΩ. 

Πρόκειται για ένα µοναδικό κέντρο που δίνει λύση σε όλα τα προβλήµατα υγεί-
ας των παιδιών. 

Οργανωµένο κατά τα πρότυπα τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου, λειτουργεί 24 ώρες 
το 24ωρο, είναι δυναµικότητας 65 κλινών έχοντας δώσει ιδιαίτερη έµφαση και 
προσοχή στις λεπτοµέρειες και την αισθητική του δωµατίου, καλύπτοντας όλο 
το φάσµα των αναγκών υγείας του παιδιού. Εξοπλισµένο µε τεχνολογία αιχµής, 
διαθέτει µια από τις πιο σύγχρονες µονάδες εντατικής θεραπείας στη χώρα, ενώ 
επίσης λειτουργούν Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων.

Το ΙΑΣΩ Παίδων, είναι στελεχωµένο µε καταξιωµένους νοσοκοµειακούς ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων. Οι ιατροί και το νοσηλευτικό προσωπικό διαθέτουν 
πολυετή νοσοκοµειακή εµπειρία, ενώ η επιστηµονική οµάδα πλαισιώνεται από 
κορυφαίους στον τοµέα τους επιστήµονες. Η επιµόρφωση και η εξειδίκευση του 
ιατρικού και του νοσηλευτικού προσωπικού πραγµατοποιούνται µε συνεχή 
ενηµέρωση και συµµετοχή σε διεθνή συνέδρια, σεµινάρια και εκπαιδευτικές 
συναντήσεις.

Σκοπός της λειτουργίας του είναι να παρέχει ολοκληρωµένες ιατρικές και νοση-
λευτικές υπηρεσίες εναρµονισµένες µε την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών του 
Οµίλου, σε ένα περιβάλλον, φιλικό και ευχάριστο προς το παιδί, συµβάλλοντας 
ουσιαστικά στο να νιώσουν τα παιδιά εµπιστοσύνη, σιγουριά και ηρεµία, πολύ 
σηµαντικές προυποθέσεις για µία ταχεία ανάρρωση. 

Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον εµπιστοσύνης και φροντίδας  που συνδυάζει 
την τεχνολογία µε την τεχνογνωσία το ΙΑΣΩ Παίδων περιλαµβάνει τα παρακάτω 
εξειδικευµένα Τµήµατα: 

"Για εμάς η σωστή διάγνωση, περίθαλψη & 
η θεραπεία επιτυγχάνεται μέσω των άριστων 
επιστημονικών γνώσεων και ενδυναμώνεται 
με τη δημιουργία δυνατών σχέσεων 
φροντίδας, εμπιστοσύνης και σιγουριάς με τα 
παιδιά και τους γονείς"

5. Oι Yπηρεσίες της 
Kλινικής ΙΑΣΩ Παίδων
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Παθολογικός Τομέας
▶ Παιδο-Αλλεργιολογικό
▶ Αιµατολογικό
▶ Παιδο-Γαστρεντερολογικό
▶ Παιδο-∆ερµατολογικό
▶ Παιδο-Ενδοκρινολογικό
▶ Παιδο-Καρδιολογικό
▶ Παιδο-Νευρολογικό
▶ Παιδο-Πνευµονολογικό
▶ Παιδο-Ρευµατολογικό
▶ Παιδο-Φυµατιολογικό
▶ Λιπιδαιµικό Ιατρείο
▶ Παιδικής Παχυσαρκίας
▶ Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
▶ Παιδο-Γυναικολογικό

Χειρουργικός Τομέας
Στον τοµέα αυτό παρέχονται υψη-
λής ποιότητας υπηρεσίες υγείας σε 
παιδιά µε παθήσεις που απαιτούν 
χειρουργική αντιµετώπιση σε ένα 
ασφαλές και φιλικό περιβάλλον. 

▶ Παιδο-Νευροχειρουργικό
▶ Παιδο-Ορθοπεδικό
▶ Παιδο-Ουρολογικό
▶ Παιδο-Οφθαλµολογικό
▶ Παιδο-Χειρουργικό
▶ Παιδο-Ω.Ρ.Λ. 
▶ Τµήµα Πλαστικής  
 Επανορθωτικής και 

Κρανιογναθοπροσωπικής 
 χειρουργικής

▶ Τµήµα Λαπαροσκοπικής, 
Θωρακοσκοπικής και 
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής

▶ Νεογνικής χειρουργικής.

Ειδικές Μονάδες-Τμήματα
Το ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτει: µια από 
τις πλέον σύγχρονες Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας τόσο στη 
χώρα µας όσο και στην Ευρώπη,  
Τµήµα Επεµβατικής Ακτινολογίας, 
ένα Τµήµα στο οποίο το ΙΑΣΩ 
Παίδων υπήρξε πρωτοπόρος και 
Χειρουργική Μονάδα Ηµερήσιας 
Νοσηλείας (One Day Clinic).
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Το παιδο-Αναισθησιολογικό τµήµα του ΙΑΣΩ Παίδων 

είναι κατάλληλα οργανωµένο για να προσφέρει ένα 

φιλικό περιβάλλον στα παιδιά και να τους παρέχει 

ηρεµία και σιγουριά εξασφαλίζοντας την συνεχή παρου-

σία των γονέων. 

Στην κλινική µας λειτουργούν επίσης Τµήµατα 

Μαθησιακών ∆ιαταραχών και Λογοθεραπείας.

∆ιαγνωστικός Τοµέας

▶ Κεντρικά Εργαστήρια

▶ Ιατρικές Απεικονίσεις

▶ Πυρηνική Ιατρική

▶ Τµήµα Αµεσοσκοπήσεων Λάρυγγος και Βρόγχων

▶ Τµήµα Πήξεως Αίµατος

▶ Τµήµα Οισοφαγοσκόπησης, Γαστροσκόπησης

 και Κολονοσκόπησης

▶ Τµήµα Επεµβατικής Ακτινολογίας & Βιοψιών  

 - Ήπατος - Νεφρών - Όγκων

 - Ηλεκτροεγκεφαλογραφήµατα

 - Ακοογραφήµατα

 - Triplex καρδιάς

 - Holter & Τεστ Κοπώσεως

 - Σπειροµέτρηση

Εξωτερικά Ιατρεία
Στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής εξετάζονται και 
αντιµετωπίζονται άµεσα, µε συνέπεια και ταχύτητα όλα 
τα απλά περιστατικά. 

Λειτουργούν τα ακόλουθα τμήματα:
▶ Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
▶ Λιπιδαιµικό
▶ Μεταβολικών Νοσηµάτων
▶ Παιδο-Ακοολογικό
▶ Παιδο-Αλλεργιολογικό
▶ Παιδο-Γαστρεντερολογικό
▶ Παιδο-Γυναικολογικό
▶ Παιδο-∆ερµατολογικό
▶ Παιδο-Ενδοκρινολογικό
▶ Παιδο-Καρδιολογικό
▶ Παιδο-Νευρολογικό
▶ Παιδο-Ουρολογικό
▶ Παίδο-Οφθαλµολογικό
▶ Παιδικής Παχυσαρκίας
▶ Παιδο-Πνευµονολογικό
▶ Παιδο-Ρευµατολογικό
▶ Παιδο-Ψυχιατρικό
▶ Σκολίωσης
▶ Υπέρηχοι
▶ Φυµατιολογικό

Επείγοντα Περιστατικά
Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί σε 24ωρη 
βάση και αντιµετωπίζει άµεσα και αποτελεσµατικά κάθε 
έκτακτο παθολογικό και χειρουργικό περιστατικό.
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To ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ξεκίνησε σαν Οραµα ζωής και έγινε έργο ζωής για 

όλους µας. Από τις 22 Μαρτίου 2010 λειτουργεί δυναµικά στο χώρο της 

υγείας και σήµερα πλέον αποτελεί µία πλήρη από κάθε άποψη σύγχρονη κλι-

νική. Στηρίζεται στην ισότιµη συνεργασία των ιατρών της περιοχής και στην 

αξιόπιστη αντιµετώπιση των ιατρικών αναγκών των ασθενών, πάντα µε σεβα-

σµό στον άνθρωπο. ∆ιαθέτει εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής και παρέχει από-

λυτη ασφάλεια στους ασθενείς που βρίσκονται συνεχώς κάτω από τη στενή 

παρακολούθηση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Με επιτυχία 

αντιµετωπίζονται σε καθηµερινή βάση εξαιρετικά δύσκολα περιστατικά, θέτο-

ντας τον πήχη ψηλά όσο αφορά την ικανοποίηση των νοσηλευοµένων και 

των συγγενών τους. Αποτελεί ένα πρότυπο ίδρυµα παροχής υψηλού επιπέ-

δου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοπορι-

ακό ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών 

συνεργατών όλων των ειδικοτήτων.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι µία από τις µεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού 

τοµέα υγείας στην Ελλάδα και ασφαλώς η µεγαλύτερη στην περιφέρεια και 

µάλιστα σε µία πολύ κρίσιµη οικονοµική περίοδο. 

Η µονάδα αυτή που αποτελεί κόσµηµα για την περιοχή της Κεντρικής 

Ελλάδας, αναπτύσσεται σε 27.000 τ.µ., στο 8ο χλµ. της Π.Ε.Ο Λάρισας – 

Αθηνών. Η θέση της, στην καρδιά της Θεσσαλίας, είναι στρατηγικής σηµασί-

ας, γιατί απέχει 45-50 χιλιόµετρα από τις υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες Νοµών 

(Βόλο, Τρίκαλα, Καρδίτσα). Ο Βόλος συνδέεται µέσω της Π.Α.Θ.Ε. µε µέγιστο 

χρόνο πρόσβασης 25-35 λεπτά. 

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι µία κλινική των ιατρών της περιοχής που η φιλοδο-

ξία τους είναι να προσφέρουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους σε έναν 

χώρο όπου προσφέρονται  υπηρεσίες υγείας υψηλότατου επιπέδου και µάλι-

στα σε τιµές προσιτές στην οικονοµική δυνατότητα των κατοίκων της περιο-

χής και έχει στόχο να καλύψει τις ανάγκες των κατοίκων της ευρύτερης αυτής 

περιοχής.

6. Oι Yπηρεσίες της
Kλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

"To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δημιουργήθηκε με όραμα να αποτελέσει 
την νέα δύναμη παροχής ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή της 
Θεσσαλίας όπου θα καλύπτονται με ασφάλεια όλα τα περιστατικά 
από την διάγνωση ως και τη θεραπεία"
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Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει το σύνολο των 213 κλινών 

για τη λειτουργία Γενικής, Μαιευτικής και Γυναικολογικής 

Κλινικής. Οι 7 υπερσύγχρονες χειρουργικές αίθουσες, 

εξοπλισµένες µε την πιο σύγχρονη τεχνολογία, καλύ-

πτουν µε ασφάλεια όλα τα είδη των περιστατικών.

Παθολογικός Τομέας

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας παρέχονται οι ακόλουθες υπηρεσί-
ες από τα αντίστοιχα τµήµατα

Παθολογικό: παρέχονται τα µέσα για διάγνωση, πρό-
γνωση και θεραπεία παθήσεων της εσωτερικής παθολο-
γίας και της ειδικής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: διαγιγνώσκονται και θεραπεύονται, µε 
τη χρήση πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι παθήσεις 
της καρδιάς και των αγγείων της.

Χειρουργικός Τομέας

Τα χειρουργικά τµήµατα της Κλινικής ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας λειτουργούν µε καταξιωµένους ιατρούς, 
έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, υπερσύγχρο-
νο εξοπλισµό και είναι τα παρακάτω:

Γενικής Χειρουργικής: παρέχεται διάγνωση και 
αντιµετωπίζονται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι 
ανωµαλίες και οι κακώσεις των οργάνων του 
ανθρωπίνου σώµατος.

Ουρολογικό: Παρέχεται διάγνωση και θεραπεία 
παθήσεων του ουροποιητικού και του γεννητικού 
συστήµατος.

Μαιευτικό: Καλύπτει όλα τα στάδια του τοκετού, 
από την παρακολούθηση της επιτόκου έως τη γέν-
νηση καθώς και για τις πρώτες ηµέρες της ζωής του 
βρέφους.

Γυναικολογικό: Στο τµήµα αυτό, οποιαδήποτε 
πάθηση που σχετίζεται µε το έσω ή το έξω γεννητι-
κό σύστηµα της γυναίκας θεραπεύεται συντηρητικά 
ή χειρουργικά.

Ορθοπεδικό: Αντιµετωπίζονται αποτελεσµατικά 
όλες οι παθήσεις και οι κακώσεις του µυοσκελετι-
κού συστήµατος.

Ω.Ρ.Λ.: Τα εξειδικευµένο αυτό τµήµα καλύπτει όλες 
τις παθήσεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και 
του λάρυγγα, παρέχοντας διάγνωση και συντηρητι-
κή ή χειρουργική θεραπεία.

Οφθαλμολογικό: Καλύπτονται οφθαλµολογικά 
περιστατικά, καθώς και συγγενείς παθήσεις που 
συνοδεύονται από οφθαλµολογικές εκδηλώσεις.

Νευροχειρουργικής: Αντιµετωπίζονται συντηρητι-
κά και χειρουργικά παθήσεις και κακώσεις του 
Κεντρικού και του Περιφερειακού Νευρικού Συστή-
µατος.

Πλαστικής Χειρουργικής: Πραγµατοποιούνται 
αισθητικές και επανορθωτικές επεµβάσεις.

Αγγειοχειρουργικό: Παρέχεται διάγνωση και 
θεραπεία χειρουργικών παθήσεων του ανθρωπίνου 
σώµατος, εκτός της καρδιάς και του εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: ∆ιαγιγνώσκονται και αντιµε-
τωπίζονται συντηρητικά ή χειρουργικά παθήσεις και 
κακώσεις του µυοσκελετικού συστήµατος του προ-
σώπου.
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Παιδο - Ω.Ρ.Λ.: Τα εξειδικευµένο αυτό τµήµα καλύπτει 
όλες τις παθήσεις της ρινός, των ώτων, του φάρυγγα και 
του λάρυγγα, παρέχοντας διάγνωση και συντηρητική ή 
χειρουργική θεραπεία, για παιδιά ως δεκατεσσάρων 
ετών.

Παιδοχειρουργικό: παρέχεται διάγνωση και αντιµετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι παθήσεις, οι ανωµαλίες και 
οι κακώσεις των οργάνων του ανθρωπίνου σώµατος, 
για παιδιά ως δεκατεσσάρων ετών.

Ειδικές Μονάδες

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Ενηλίκων: Στις έξι κλίνες της, παρέχεται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο συνεχούς και αδιάλειπτης παρακολού-
θησης, φροντίδας και θεραπείας σε ασθενείς που οι 
ζωτικές τους λειτουργίες βρίσκονται σε κρίσιµη κατά-
σταση.

Πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
Παίδων: Στις δύο κλίνες της παρέχεται το υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο συνεχούς και αδιάλειπτης παρακολού-
θησης, φροντίδας και θεραπείας σε παιδιά που οι ζωτι-
κές τους λειτουργίες βρίσκονται σε κρίσιµη κατάσταση.

Μονάδα Τεχνητής Αναπαραγωγής (I.V.F.): Η µονάδα 
είναι στελεχωµένη µε καταξιωµένους επιστήµονες και 
εξοπλισµένη µε υπερσύγχρονη τεχνολογία ώστε 
εφαρµόζονται πρωτοποριακές µεθοδολογίες.

Νεογνική Μονάδα (ΜΕΝΝ): Η Μονάδα Εντατικής 
Νοσηλείας Νεογνών πρώτου, δευτέρου και τρίτου επι-
πέδου του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, έχοντας την τεχνογνωσία 
του Οµίλου ΙΑΣΩ, είναι µια από τις πιο σύγχρονες µονά-
δες στη χώρα µας και στον κόσµο, συνολικής δυναµικό-
τητας 15 κλινών, µε τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισµό 
και δυνατότητες παρακολούθησης. Επίσης, λειτουργεί 
στην Μονάδα τµήµα για τη συλλογή και διατήρηση του 
µητρικού γάλακτος έως και τρεις µήνες, ενώ υπάρχει 
στήριξη προς την µητέρα σε 24ωρη βάση. 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: Η µονάδα είναι στελε-
χωµένη µε καταξιωµένους επιστήµονες και εξοπλισµένη 
µε υπερσύγχρονη τεχνολογία ώστε να εφαρµόζονται 
πρωτοποριακές µεθοδοι.

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία της κλινικής εξετάζονται και 
αντιµετωπίζονται άµεσα, µε συνέπεια και ταχύτητα όλα 
τα απλά περιστατικά από ιατρούς των παρακάτω ειδικο-
τήτων:

▶ Παθολογικό
▶ Γαστρεντερολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Χειρουργικό
▶ Παιδοχειρουργικό
▶ Ορθοπαιδικό
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▶ Νεφρολογικό
▶ Γυναικολογικό
▶ Ουρολογικό
▶ Οφθαλµολογικό
▶ Ω.Ρ.Λ.
▶ Νευρολογικό
▶ Νευροχειρουργικό
▶ Αγγειοχειρουργικό
▶ Νεογνών
▶ Κέντρο Μαστού

∆ιαγνωστικά Εργαστήρια

Τα διαγνωστικά εργαστήρια της κλινικής λειτουργούν µε 
εξειδικευµένο προσωπικό, µηχανήµατα κορυφαίας 
τεχνολογίας και περιλαµβάνουν:

Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, Αιματολογικό, 
Ορμονολογικό

Παθολογοανατομικό: Καλύπτονται όλα τα περιστατικά 
που χρήζουν ιστοπαθολογικής διάγνωσης. ∆ιενεργούνται 
και ανοσοϊστοχηµείες.

Ακτινοδιαγνωστικό: Ψηφιακό Ακτινοσκοπικό, 
Ψηφιακό Ακτινολογικό, Μέτρηση Οστικής Μάζας και 
Μαστογράφο µοναδικό στην Ελλάδα.

Αξονική Τομογραφία: µε Αξονικό Τοµογράφο 128 
τοµών, τελευταίας τεχνολογίας για την εξέταση όλων 
των οργάνων, αλλά και για ειδικές διαγνωστικές εξετά-
σεις, όπως αξονική στεφανιογραφία, εικονική κολονο-
σκόπηση, τρισδιάστατες ολόσωµες αγγειογραφίες, αξο-
νική εντερόκλυση και εντερογραφία καθώς και δυνατό-
τητα αυτόµατης ανίχνευσης πνευµονικών όζων.

Μαγνητική Τομογραφία: µε Μαγνητικό Τοµογράφο 
τελευταίας τεχνολογίας, 1,5 tesla, για την εξέταση όλων 
των οργάνων, ιδιαίτερα µαγνητικής καρδιάς και µαγνητι-
κής µαστών µε σύστηµα ηλεκτρονικής ανίχνευσης παθο-
λογικών ευρηµάτων.

Πυρηνική Ιατρική: Το τµήµα  διαθέτει άνετους και λει-
τουργικούς χώρους και είναι εξοπλισµένο µε σύγχρονα 
µηχανήµατα. Ειδικότερα διαθέτει  τοµογραφική γ-camera  
2 κεφαλών µεταβλητής γωνίας µε πλήρες λογισµικό  
ώστε να µπορεί να εκτελεί όλων των ειδών τις εξετάσεις 
(απλές ολόσωµες σαρώσεις, εντοπισµένες δυσδιάστα-
τες απεικονίσεις  σε περιοχές του ανθρωπίνου σώµατος, 
τοµογραφικές απεικονίσεις στην περιοχή του εγκεφά-
λου, του θώρακος, του τραχήλου και της κοιλίας).
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7. Εταιρείες Ομίλου ΙΑΣΩ

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχοντας εδραιώσει τη θέση του στον τοµέα της υγείας και µε στόχο να διευρύνει τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες, καλύπτοντας τις ανάγκες της ελληνικής οικογένειας, έχει προβεί σε σηµαντικές επενδύσεις. Για την υλοποίη-
ση του επενδυτικού προγράµµατος, έχουν συσταθεί οι ακόλουθες θυγατρικές εταιρείες:

Σημείωση:  1. ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. και ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. (βλ. σημείωση 8 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 2010, 

Κεφάλαιο 15 του παρόντος).

 2. Από τον Μάρτιο του 2011, στον Όμιλο ΙΑΣΩ ανήκει και η νεοσυσταθείσα εταιρεία «HOCO A.E.» (σε ποσοστό 59,59%), 

η οποία ελέγχει το 70,60% της εταιρείας «Φιλοκτήτης Α.Ε.» (βλ. σημείωση 30 της Ετήσιας Οικονομικής Έκθεσης του 

2010, Κεφάλαιο 15 του παρόντος).

Όµιλος ΙΑΣΩ

 

 

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.
(75,43%)

 
 

 

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

(99,97%)

 

 

MEDSTEM SERVICES Α.Ε.
(99,97%)

 ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.
(100%)

 
 

 

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

(99,97%)

 
 

 

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

(53,43%)

 ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.
(97,07%)

Α.Ε.
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ΙΑΣΩ Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Ζουρντός Σαράντος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος A
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος B

Πετρόπουλος Παρασκευάς
Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

Πλεύρης Εµµανουήλ
Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

Μπουλινάκης Γεώργιος 
Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθύνων 
Σύµβουλος

Θεοφανάκης Παναγιώτης Μη Εκτελεστικό Μέλος
Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μη Εκτελεστικό Μέλος
Μαµάς Λεωνίδας Μη Εκτελεστικό Μέλος
Στρατάκης Νικόλαος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Χανδακάς Στέφανος Μη Εκτελεστικό Μέλος
∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Ανεξάρτητο Μέλος
Μποτωνάκης Γεώργιος Ανεξάρτητο Μέλος

ΙΑΣΩ General Α.Ε.
Τσιουµπλέκος Μιλτιάδης Πρόεδρος

Μπένος ∆ηµήτρης Αντιπρόεδρος

Μπίκος Ελευθέριος Αντιπρόεδρος

∆ευτερέβος Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Σάσσαλος Νικόλαος Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Γκίνης Σταύρος Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Κανελλόπουλος Κων/νος Μέλος

Βλαστάρης ∆ηµήτριος Μέλος

Καρπούζης Αναστάσιος Μέλος

Παπαδάκης  Κωνσταντίνος Μέλος

Φιωτάκη Μαρία Μέλος

Medstem Services Α.Ε.
Ασπραδάκης Εµµανουήλ Πρόεδρος

Καρακαλπάκης Λεωνίδας Αντιπρόεδρος

Χανδακάς Στέφανος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Καργιώτης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Α-∆ιευθύνων 

Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Αντιπρόεδρος Β
Χριστοδούλου Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πλεύρης Εµµανουήλ Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας Μέλος
Ζουρντός Σαράντος Μέλος
Κοντόπουλος Βασίλειος Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Χρυσάγης Ιωάννης Αντιπρόεδρος Α
Ψαθάς Παναγιώτης Αντιπρόεδρος Β
Λατανιώτης Ιωάννης ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Ζαρκινός Στυλιανός ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μήτσης Αντώνιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αλεξίου Γεώργιος Μέλος
Αρµατάς Ηλίας Μέλος
∆ηµητριάδης Θεολόγος Μέλος
Καµπόλης Ευάγγελος Μέλος
Μεταξάς Ηλίας Μέλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος

Ζουρντός Σαράντος Αντιπρόεδρος Α

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Αντιπρόεδρος Β

Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Μπουλινάκης Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος

Θεοφανάκης Παναγιώτης Μέλος

Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μέλος

Μαµάς Λεωνίδας Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος

Χανδακάς Στέφανος Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζουρντός Σαράντος Αντιπρόεδρος Α
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Αντιπρόεδρος Β
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μπουλινάκης Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Θεοφανάκης Παναγιώτης Μέλος
Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μέλος
Μαµάς Λεωνίδας Μέλος
Στρατάκης Νικόλαος Μέλος
Χανδακάς Στέφανος Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναμο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε. 
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζουρντός Σαράντος Αντιπρόεδρος Α
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Αντιπρόεδρος Β
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Μπουλινάκης Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Θεοφανάκης Παναγιώτης Μέλος
Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μέλος
Μαµάς Λεωνίδας Μέλος
Στρατάκης Νικόλαος Μέλος
Χανδακάς Στέφανος Μέλος

8. ∆ιοικητικά Συμβούλια Ομίλου ΙΑΣΩ
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9. ∆ιευθυντικά Στελέχη

ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΜΙΛΟΥ  ΙΑΣΩ

Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου Πασχάλης Μπουχώρης

Νοµικός Σύµβουλος Οµίλου Κωνσταντίνος Λύτρας

Οικονοµικός ∆/ντης Οµίλου Στυλιανός Τσιρόπουλος

∆ιευθύντρια Εφαρµογών Πληροφορικής Οµίλου Ουρανία Θεολογίτη

∆ιευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Οµίλου Παναγιώτα Μπακαράκη

Εµπορικός ∆ιευθυντής Οµίλου Παύλος Λυκιαρδόπουλος

∆ιευθυντής Logistics Οµίλου ∆ηµήτρης Τσόγκας

∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου  Οµίλου Θεανώ Σκούρτη

Σύµβουλος Έργων Οµίλου Νικόλαος Αϊβαλιώτης

Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας Οµίλου Νικόλαος Βαµβακάρης 

∆ιευθυντής Λειτουργιών  ΙΑΣΩ Χαράλαµπος Ζολώτας

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Μαρία Μπουτσίνη

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Εµµανουήλ Μουτσάκης

∆ιευθυντής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας &   Cryobank Λεωνίδας Μάρταλης

∆ιευθύντρια  Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Νικολέττα  Αθανασοπούλου 

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων Αριστοτέλης Τσιουµπλέκος

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Σοφία Μπίτη

Υποδιευθύνουσα Νοσηλευτικής  ∆/νσης ΙΑΣΩ Παίδων Σπυριδούλα Νούλα

ΙΑΣΩ GENERAL AE

Γενικός ∆/ντης ΙΑΣΩ General Ηλίας Κουρεµένος

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ General Μαρία Κωτσοπούλου

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ General Γεώργιος  Καράµπαλης

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ General Iωάννης Κωστάκης

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

∆/ντης Λειτουργιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σωκράτης Μητσιάδης

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Παναγιώτης Πυργίδης

Τεχνικός ∆ιευθυντής  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Χρυσόστοµος Καπούλας

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Ναταλίνα Γιτσαρά
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10. Ανθρώπινο ∆υναμικό

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος και 
διευρυνόµενος οργανισµός υπηρεσιών υγείας, που πα-
ρέχει στους εργαζοµένους του ένα σύγχρονο και δηµι-
ουργικό περιβάλλον όπου µπορούν να επιτύχουν επαγ-
γελµατικά.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην ανά-
πτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, µε στόχο την 
προσφορά υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας υψηλού 
επιπέδου. Έτσι, για τη στελέχωση των νοσοκοµείων µας 
και την υποστήριξη των συνεχώς διευρυνόµενων εργα-
σιών του, εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι και τεχνι-
κές επιλογής, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του προσω-
πικού, ενώ καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια για βελ-
τίωση των οργανωτικών και διοικητικών δοµών και δι-
αδικασιών. 

Μέσα στους στόχους της Διοίκησης του Οµίλου ΙΑΣΩ 
είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής 
απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, να 
προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους οι οποίοι πι-
στεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω από όλα όµως να 
επιζητεί άτοµα διατεθειµένα να µοιραστούν τις αξίες και 
το όραµα του Οµίλου. 

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον τοµέα 
των υπηρεσιών υγείας είναι απόλυτα εξαρτηµένη µε την 
ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προϋπόθεση για την επι-
τυχία του ΙΑΣΩ είναι η δηµιουργία µιας εταιρικής κουλ-
τούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη 
του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτε-
λεσµατικά στους νοσηλευόµενους και στους συναδέλ-
φους, ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή 
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση των 
ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέλιξη.

Στο πλαίσιο του οράµατος για εξαιρετικές νοσηλευτι-
κές υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρ-
τιση του νοσηλευτικού & µαιευτικού µας προσωπικού 
σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της υγεί-
ας. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπορεί, αναζητώντας διαρκώς 
νέες µεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών του µε συνε-
χείς επισκέψεις και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προ-
σωπικού στα µεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύµατα της Ευ-
ρώπης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού του.   

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού, η πλειονότη-
τα του οποίου έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά προ-
γράµµατα που αφορούν σε σύγχρονες µεθόδους λει-
τουργίας αλλά και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα σε 
τοµείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση 
µονάδων υγείας.

Για το έτος 2010 τα στατιστικά εκπαιδευτικά στοιχεία 
του Οµίλου είχαν ως εξής: 

Στατιστικά Στοιχεία Εκπαίδευσης Έτος 2010
Αριθµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων 35
Αριθµός Καταρτιζοµένων 140
Εκπαιδευτικές Ώρες 5245 

Η Διοίκηση του Οµίλου µας  υλοποιώντας την προτε-
ραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του έχει κα-
θιερώσει µια σειρά παροχών, πέραν του µισθού, που 
σηµατοδοτούν την συµµετοχή στην ίδια την ζωή του 
εργαζόµενου.

Παράλληλα πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές απο-
λαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ προ-
σφέρει: 

▶ Σηµαντική έκπτωση στις υπηρεσίες 
 των εταιρειών του Οµίλου
▶ Δωροεπιταγή γάµου
▶ Δωροεπιταγή γέννησης παιδιού
▶ Δωροεπιταγή επιβράβευσης εισαγωγής 
 παιδιών εργαζοµένων σε Α.Ε.Ι / Τ.Ε.Ι.
▶ Δωροεπιταγή Χριστουγέννων - Πάσχα
▶ Δυνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι 
 µελλοντικών αποδοχών
▶ Ετήσιο check up 
▶ Δωρεάν γεύµα στο προσωπικό
▶ Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνερ-

γαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων
▶ Δωροκάρτες αγορών για τα παιδιά των εργαζοµέ-

νων τις περιόδους των εορτών.

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν το όραµα του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για όλους τους ανθρώπους του, οι οποί-
οι επιβεβαιώνουν ότι «η αξιοποίηση και η διαχείριση 
της γνώσης του αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας 
και διασφάλισης όχι µόνο της ανταγωνιστικότητας και 
πρωτοπόρου πορείας του Οµίλου, αλλά και της παρο-
χής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών». 
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11. Ο Κλάδος Υγείας 
και η θέση του Ομίλου ΙΑΣΩ

Tο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα διαχωρίζεται στα εξής 
βασικά επίπεδα περίθαλψης:  

▶ Πρωτοβάθµια περίθαλψη: η οποία καλύπτει υπηρε-
σίες που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση της 
νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραµονή του ασθε-
νούς σε νοσοκοµείο.

▶ ∆ευτεροβάθµια Περίθαλψη : η οποία καλύπτει τις 
υπηρεσίες προς ασθενείς οι οποίοι νοσηλεύονται σε 
κλινικές ή νοσοκοµεία.

Η συµµετοχή της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά και στις δύο κατηγορί-
ες περίθαλψης µε τη λειτουργία διαγνωστικών κέντρων 
καθώς και γενικών ή µαιευτικών κλινικών οι οποίες δια-
θέτουν και εξεταστικά κέντρα για την παροχή διαγνωστι-
κών υπηρεσιών.  

Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρωτο-
βάθµιες και δευτεροβάθµιες) συνοψίζονται στους παρα-
κάτω:

▶ ∆ηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, 
βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης - πρόσβαση σε 
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας, κ.λπ.).

▶ Οικονοµικοί παράγοντες (εισόδηµα, τιµές υπηρεσιών, 
επίπεδο ασφάλισης).

▶ Το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
Τυχόν ελλείψεις στη διάρθρωση, οργάνωση και λει-
τουργία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του δηµοσίου 
(ώρες αναµονής στα εξωτερικά ιατρεία, συνθήκες 
νοσηλείας, ξενοδοχειακή υποδοµή, επάρκεια ιατρι-
κού και νοσηλευτικού προσωπικού, κ.λπ.), στρέφουν 
συχνά το κοινό προς τις υπηρεσίες υγείας του ιδιωτι-
κού τοµέα.

▶ Τα γραφειοκρατικά εµπόδια και οι µακρές λίστες ανα-
µονής που παρατηρούνται κατά τις διαδικασίες έγκρι-
σης και πραγµατοποίησης σηµαντικών εξετάσεων. 

▶ Ο τεχνολογικός εξοπλισµός ο οποίος καθιστά την 
παροχή πολλών υπηρεσιών ταχύτερη, περισσότερο 
έγκυρη και αξιόπιστη.

▶ Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισµένων δηµοσίων θερα-
πευτηρίων - ιδιαίτερα της επαρχίας - σε σύγχρονο 
διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισµό, σε κτιριακή υπο-
δοµή και σε επάρκεια κλινών και ιατρικού/νοσηλευ-
τικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά προς όφελος 
του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθµιας και δευτερο-
βάθµιας περίθαλψης.

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µελέτη της ICAP (Ιούλιος 
2010) το συνολικό µέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπη-
ρεσιών υγείας παρουσιάζει διαχρονική άνοδο  µε µέσο 
ετήσιο ρυθµό µεταβολής 12,3% την περίοδο 1998-
2009. Ειδικότερα, η συνολική αξία εκτιµάται σε €2.057 
εκατ. το 2009 έναντι €1.985 εκατ. το 2008. Ωστόσο, ο 
ρυθµός αύξησης βαίνει µειούµενος την τελευταία διετία, 
ιδιαίτερα το 2009. 

Συγκεκριµένα τα έτη 2009/2008 το ποσοστό ανόδου 
διαµορφώθηκε στο 3,6% από 10,8% που ήταν τα έτη 
2008/2007 και 16% τα έτη  2007/2006. 

Το µέγεθος αγοράς των ιδιωτικών γενικών κλινικών εκτι-
µάται για το 2009 σε €1.375 εκατ.,  ενώ το µέγεθος αγο-
ράς των ιδιωτικών µαιευτικών κλινικών υπολογίζεται για 
το 2009 σε €282 εκατ. Στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα, 
η αξία της εν λόγω αγοράς εκτιµάται για το 2009 σε 
€400 εκατ. 

Στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ποσο-
στιαία συµµετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο της 
υπό εξέτασης αγοράς για το 2009.

Γράφηµα 1: Ποσοστιαία συµµετοχή  κάθε κατηγορίας στο σύνολο της 
αγοράς υγείας (2009) 

Πηγή: ICAP 2010

∆ιαγνωστικά Κέντρα
19,5%

Μαιευτικές Κλινικές
13,7% Γενικές Κλινικές

66,8%
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Γράφηµα 2: Ιδιωτική ∆απάνη Υγείας (2002 - 2007) (εκατ. €)

 

Πηγή: ICAP 2010

Σύµφωνα µε τα τελευταία διαθέσιµα στοιχεία (2007) οι 
ιδιωτικές δαπάνες υγείας ανέρχονται σε €7.784 εκατ. 
αντιστοιχώντας στο 3,4% του ΑΕΠ κατά το 2007 έναντι 
3,2% το έτος 2006.

Γράφηµα 3: Μερίδιο Αγοράς Οµίλου ΙΑΣΩ (2003-2009)

 

Πηγή: ICAP 2010

Το µερίδιο αγοράς του Οµίλου ΙΑΣΩ για το 2009 ανέρ-
χεται σε 10,5%, παρουσιάζοντας οριακή µείωση σε 
σχέση µε το 2008 η οποία συµβαδίζει µε τον µειούµενο 
ρυθµό αύξησης του κλάδου την τελευταία διετία.

Η µαιευτική Κλινική ΙΑΣΩ ΑΕ κατείχε κατά το έτος 2009 
µερίδιο αγοράς της τάξεως του 37,7%  του συνόλου 
των ιδιωτικών Μαιευτικών Κλινικών της Ελλάδος (ICAP 
2010), γεγονός το οποίο κατατάσσει την εταιρία στην 1η 
θέση του κλάδου των µαιευτικών κλινικών, ενώ κατέχει 
περίπου το 50% της αγοράς στην Αττική .

Η µείωση των µεγεθών κατά το 2009 σήµανε την έναρ-
ξη µιας περιόδου ύφεσης για την ελληνική οικονοµία και 
κατά συνέπεια και για τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. 

Το 2010 οι συνέπειες της παγκόσµιας κρίσης είναι 
ακόµη πιο εµφανείς καθώς η ελληνική αγορά πρέπει να 
αντιµετωπίσει τις αρνητικές επιπτώσεις των µέτρων που 
έχουν ανακοινωθεί όπως, η µείωση του διαθέσιµου 

εισοδήµατος των νοικοκυριών, ο περιορισµός της χρη-
µατοδότησης των πιστωτικών ιδρυµάτων προς ιδιώτες 
και επιχειρήσεις, η αύξηση της έµµεσης φορολογίας 
(Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ.), καθώς και η αύξηση της φορολογίας 
των διανεµηµένων κερδών. Επιπροσθέτως η µείωση της 
ρευστότητας των ασφαλιστικών ταµείων του δηµοσίου, 
η γενικότερη αναδιάρθρωση της ιδιωτικής ασφαλιστι-
κής αγοράς, η εφαρµογή Φ.Π.Α. στις υπηρεσίες υγείας 
και το νέο καθεστώς της τιµολογιακής πολιτικής των 
φαρµάκων, δηµιουργούν νέες συνθήκες στο χώρο της 
υγείας. 
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Βασική αντίληψη του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι ότι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων µας 
έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικό περι-
βάλλον. Έχοντας ως στόχο τη λειτουργία µας σε αρµονία µε την κοινωνία, και πέρα 
από τις υποχρεωτικής εφαρµογής νοµοθετικές απαιτήσεις, αποδίδουµε ιδιαίτερη 
σηµασία στα θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, εντάσσοντάς τα στις επιχειρη-
σιακές µας πρακτικές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις του Οµίλου. 
Η ξεκάθαρη δοµή και οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης, οι σχέσεις εµπιστοσύνης 
µε όλους τους ενδιαφεροµένους (ασθενείς, νοσηλευοµένους και συνοδούς, 
ιατρούς, εργαζόµενους, συνεργάτες, προµηθευτές, επενδυτές και λοιπούς ενδια-
φεροµένους), η συστηµατική εφαρµογή πολιτικών ίσων ευκαιριών και αξιοκρατι-
κών κριτηρίων στο ανθρώπινο δυναµικό, οι σηµαντικοί πόροι που διοχετεύουµε 
για τη διοργάνωση ή συµµετοχή σε ιατρικά συνέδρια, οι διακριτικές κοινωνικές 
µας παρεµβάσεις και η περιβαλλοντική µας πολιτική, συνθέτουν τους πυλώνες 
του προγράµµατός µας για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.  Συγκεκριµένα:

Συµµετοχή σε επιστηµονικά σεµινάρια και συνέδρια. Μέσα στα 14 χρόνια της 
ύπαρξής του, το ΙΑΣΩ κατάφερε να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο Όµιλο Υγείας, στον 
οποίο συνδυάζονται αποτελεσµατικά ο επιχειρηµατικός δυναµισµός µε την ιατρική 
πρωτοπορία και την παροχή ιατρικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ενώ υποστή-
ριξε δυναµικά αξιόλογες πρωτοβουλίες (ηµερίδες και συνέδρια για ιατρικά θέµα-
τα), δείχνοντας έµπρακτα πως σηµαντικό στόχο και προτεραιότητά του αποτελούν: 
η έρευνα, η καινοτοµία και η επιστηµονική τεκµηρίωση, συµβάλλοντας ουσιαστι-
κά στην εξέλιξη και ανάπτυξη της ιατρικής επιστήµης. Με τον τρόπο αυτό, ο Όµιλος 
ΙΑΣΩ επιδεικνύει υψηλό ενδιαφέρον για το ιατρικό, επιστηµονικό, νοσηλευτικό και 
παραϊατρικό προσωπικό παρέχοντάς τους τη δυνατότητα διαρκούς και συνεχούς 
ενηµέρωσης για τις νέες επιστηµονικές εξελίξεις στον ιατρικό χώρο και γνωριµίας 
µε τις νέες τεχνολογίες και τα τελευταία επιστηµονικά επιτεύγµατα. Για το λόγο 
αυτό, διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια, συνέδρια και επι-
στηµονικές ηµερίδες, στα οποία διακεκριµένοι έλληνες και ξένοι επιστήµονες 
παρουσιάζουν τις νεότερες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο. 

"Έχοντας ως στόχο τη λειτουργία μας σε αρμονία 
με την κοινωνία, αποδίδουμε ιδιαίτερη σημασία 
στα θέματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, 
εντάσσοντάς τα στις επιχειρησιακές μας πρακτικές 
και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές δράσεις 
του Ομίλου"

12. Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη
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Το Ενδοσκοπικό Σεµινάριο και το 
Συµπόσιο της Ουρογυναικολογίας 
έχουν πλέον καθιερωθεί στην ιατρι-
κή κοινότητα και αποτελούν κάθε 
χρόνο σταθµό στον ιατρικό εκπαι-
δευτικό χώρο. 

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµβάλλει στη συνε-
χιζόµενη µετεκπαίδευση των ιατρών 
συνεργατών του Οµίλου µε ειδικό 
πρόγραµµα επιστηµονικών συνα-
ντήσεων που πραγµατοποιούνται 
κάθε δεύτερη Παρασκευή στο ΙΑΣΩ 
και κάθε Τρίτη και Πέµπτη στο ΙΑΣΩ 

General. Το 2010 πραγµατοποιήθη-
καν πάνω από 50 εκπαιδευτικές 
συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΣΩ 
General ενώ διοργανώθηκαν και 
επιστηµονικές ηµερίδες.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στηρίζει την εκπαί-
δευση των νεοπροσληφθέντων και 
την συνεχιζόµενη δια βίου εκπαίδευ-
ση του νοσηλευτικού και µαιευτικού 
προσωπικού µε σεµινάρια, διαλέξεις 
και ηµερίδες.
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Οι ηµερίδες που διοργανώνει ο Οµιλος ΙΑΣΩ έχουν ιδι-
αίτερη απήχηση, γεγονός που φανερώνει το αµείωτο 
ενδιαφέρον των ιατρών, του νοσηλευτικού προσωπικού 
και κυρίως του κοινού για τη συνεχή ενηµέρωσή του 
πάνω σε θέµατα υγείας. Η δραστηριότητα όµως αυτή, 
πέραν του εκπαιδευτικού έργου, οδηγεί και στην γνωρι-
µία και ανταλλαγή απόψεων, τη σύµπτυξη των σχέσεων 
και στην περαιτέρω ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας 
και των εταιρικών αξιών, στα πλαίσια του κοινού οράµα-
τος του Οµίλου. 

Σηµαντικά συνέδρια και ηµερίδες που διοργάνωσε ο 
Όµιλος ΙΑΣΩ το 2010, στα πλαίσια της συνεχούς ενηµέ-
ρωσης των συνεργατών ιατρών µας και του προσωπι-
κού µας, είναι:

▶ Το Διεθνές Συνέδριο Υπερήχων Μαστού 
(International Breast Ultrasound School, IBUS), το 
οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο υπό την αιγίδα του 
ΙΑΣΩ

▶ Ο ρόλος της Ροµποτικής Χειρουργικής στη 
Γυναικολογία

▶ Η Αντιµετώπιση Κλινικών Προβληµάτων στη 
Μαιευτική & Γυναικολογία, βασισµένη στην Ιατρική 
των Ενδείξεων (της Ένωσης Μαιευτήρων 
Γυναικολόγων Ελλάδος)

▶ Το 8ο Ευρωπαικό Σεµινάριο Κολποσκόπησης & 
Παθολογίας Τραχήλου

▶ Η 3η Ηµερίδα Μητρικού Θηλασµού «Νοσοκοµεία 
Φιλικά προς τα Βρέφη, 10 βήµατα για Επιτυχή 
Μητρικό Θηλασµό» (υπό την Αιγίδα της Unicef) 

▶ Η 1η Ηµερίδα Αισθητικής & Επανορθωτικής 
Ρινοπλαστικής

▶ Επιστηµονική Ηµερίδα Οστεοπόρωσης 
«Αιτιοπαθογένεια, Διάγνωση, Πρόληψη, Θεραπεία 
και Αποκατάσταση» (σε συνεργασία µε το Κέντρο 
Οστεοπόρωσης του 3ου Νοσοκοµείου του ΙΚΑ, υπό 
την αιγίδα της Επιστηµονικής Εταιρείας για τη 
Μυοσκελετική Υγεία)

▶ 2ο Πανελλήνιο Σεµινάριο Ελληνικής Εταιρείας 
Λειτουργικής Ρινοπλαστικής

Σηµαντικά συνέδρια και ηµερίδες που συµµετείχε ο 
Όµιλος ΙΑΣΩ το 2010, είναι ενδεικτικά:

▶ Το 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπο-Ειδικοτήτων 
Παιδιατρικής

▶ Το 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας & 
Αποκατάστασης των Διαταραχών του Πυελικού 
Εδάφους

▶ Το 28ο Συνέδριο Χειρουργικής Παίδων

▶ 48ο Πανελλήνιο Παιδιατρικό Συνέδριο

▶ 3rd International Meeting of Laparoscopic 
Complications

▶ 7ο Ετήσιο Συµπόσιο Γ’ Μαιευτικής & Γυναικολογικής 
Κλινικής Πανεπιστηµίου Αθηνών: «Εµβρυοµητρική 
Ιατρική»

▶ 14ο Σεµινάριο: Εξαρτηµατικοί Όγκοι, Διλήµµατα και 
Προκλήσεις

▶ 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Υπερήχων στη Μαιευτική 
και Γυναικολογία

Η περιοδική έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ, «My Life 
Magazine», εκδίδεται σε τετραµηνιαία βάση και διανέµε-
ται δωρεάν στις κλινικές, στους ιατρούς συνεργάτες του 
Οµίλου, καθώς και στους νοσηλευόµενους και επισκέ-
πτες των κλινικών. Η ύλη του περιοδικού «My Life 
Magazine» εστιάζεται σε θέµατα υγείας, από διακεκριµέ-
νους επιστήµονες των κλινικών και δηµιουργήθηκε για 
την σωστή και έγκυρη ενηµέρωση της σύγχρονης οικο-
γένειας.

Επίσης, σε συνεργασία µε κατά τόπους ενδιαφερόµε-
νους ∆ήµους και Συλλόγους (∆ήµος Χολαργού, 
Σύλλογος Καρκινοπαθών Λάρισας, Σύλλογος Γυναικών 
µε Καρκίνο του Μαστού «Άλµα Ζωής» Ν. Θεσσαλονίκης, 
κ.λπ.), ο Όµιλος διοργάνωσε και επιστηµονικές οµιλίες 
ενηµέρωσης του κοινού, σε θέµατα όπως η πρόληψη 
του καρκίνου του µαστού, ο διαβήτης, ο µητρικός θηλα-
σµός, η µαιευτική φροντίδα και µητρική τέχνη, κ.λπ. 
Συγχρόνως, στα πλαίσια της ευρύτερης ανάγκης ενηµέ-
ρωσης των σπουδαστών υπηρεσιών υγείας, ο Όµιλος 
ανταποκρίθηκε σε εκπαιδευτικές επισκέψεις. 

Κοινωνική πολιτική
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ διατηρεί σταθερό το ενδιαφέρον και το 
σεβασµό του στον άνθρωπο και τις αξίες του, την κοινω-
νία και το περιβάλλον. Το 2010 απασχόλησε στις επιχει-
ρησιακές του δράσεις 1.650 άτοµα προσωπικό και στε-
λέχη, ενώ οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που συνεργά-
ζονται µε τις κλινικές του Οµίλου ξεπερνούν τους 4500, 
στους οποίους παρέχει ανταγωνιστικές αµοιβές και 
παροχές που υπερβαίνουν τους µέσους όρους του κλά-
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δου, µε αποτέλεσµα το 2010, το σύνολο των δαπανών 
των εργαζοµένων του Οµίλου να ανέλθη σε 51,41 εκατ. 
Ευρώ, σε αποδοχές και εισφορές στα ασφαλιστικά 
ταµεία. Αξίζει να σηµειωθεί ότι ο Όµιλος ΙΑΣΩ συνεργά-
ζεται µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών που ξεπερνάει 
τους 2.950. 

Η εκπαίδευση του προσωπικού µας αποτελεί βασική µας 
προτεραιότητα. Ο Όµιλος µας επενδύει σε αυτόν τον 
τοµέα, έχοντας προσφέρει από την αρχή της λειτουργί-
ας του πάνω από 55.000 ώρες εκπαίδευσης τους εργα-
ζοµένους του. 

Η κοινωνική µέριµνα προς τo προσωπικό µας περι-
λαµβάνει, ανάµεσα σε άλλα, ειδικές παροχές στις ιατρι-
κές υπηρεσίες των κλινικών του Οµίλου για τους ίδιους 
και τις οικογένειές τους καθώς και πολλές άλλες παρο-
χές.

Κοινωνικές ∆ράσεις
∆ιοργανώνουµε µε επιτυχία οµιλίες σε Ηµερίδες ∆ήµων 
και Κοινοτήτων σε θέµατα υγείας, µε σκοπό την προα-
γωγή της υγείας των δηµοτών, την ενηµέρωσή τους για 
έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά 
την ευαισθητοποίησή τους σε θέµατα υγείας. 
Συµµετέχουµε σε ερευνητικά ιατρικά προγράµµατα µε 
στόχο την ανάπτυξη νέων επιστηµονικών µεθόδων και 
ιατρικών τεχνικών που θα βοηθήσουν στην έγκαιρη διά-
γνωση και θεραπεία. 

Λειτουργούµε προς την κατεύθυνση «Νοσοκοµείο 
Φιλικό προς τα Βρέφη». Έχοντας την εµπειρία και την 
τεχνογνωσία στη φροντίδα του βρέφους, προάγουµε 
ιδιαιτέρως τον µητρικό θηλασµό στα νεογνά που γεν-
νιούνται στα Μαιευτήρια του Οµίλου. Στόχος µας είναι 
να κατανοήσει η µητέρα ότι ο µητρικός θηλασµός, πέραν 
της µοναδικής αξίας του, αποτελεί τον ισχυρότερο 
συναισθηµατικό δεσµό ανάµεσα σε εκείνη και το νεογνό. 
Πραγµατοποιούµε ακόµα, ειδικές ηµερίδες και σεµινάρια 
για την προώθηση του Μητρικού Θηλασµού εντός και 
εκτός του ΙΑΣΩ. Αξίζει να σηµειωθεί πως για 3η φορά 
διοργανώσαµε µε επιτυχία ηµερίδα µε θέµα «Νοσοκοµείο 
Φιλικό προς τα Βρέφη, 10 βήµατα για Επιτυχή Μητρικό 
Θηλασµό», η οποία πραγµατοποιείται στα πλαίσια του 
εορτασµού της παγκόσµιας εβδοµάδας µητρικού θηλα-
σµού και τελεί υπό την αιγίδα της Unicef. Με την ηµερί-
δα αυτή ο οµιλος ΙΑΣΩ προώθησε για µια ακόµα φορά 
το µήνυµα πως ο Μητρικός Θηλασµός δίνει τα κατάλλη-
λα εφόδια για το καλύτερο δυνατό ξεκίνηµα στη ζωή 
κάθε νεογνού και σηµαντικά πλεονεκτήµατα για την υγιή 
ανάπτυξη του. 

Στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων αζίζει να σηµειω-
θεί ότι µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Παιδιού το 
ΙΑΣΩ προσέφερε το 2010, δωρεάν κλινικές εξετάσεις σε 
όλα τα παιδιά που επισκέφθηκαν το ΙΑΣΩ Παίδων και 
ακόµα το ΙΑΣΩ ενίχυσε µε δωρεάν τοκετούς, νεόνυµφα 
οικονοµικά αδύναµα ζευγάρια. 

Αλληλεγγύη & Προσφορά. 
Στα πλαίσια της κοινωνικής µας πολιτικής, ο Όµιλος 
ΙΑΣΩ παρέχει δωρεάν περίθαλψη σε άπορες επίτοκες 
γυναίκες (µε αίτηµα της Αρχιεπισκοπής Αθηνών και των 
κατά τόπους Μητροπόλεων), σε συνανθρώπους µας 
που κατοικούν σε παραµεθόριες ή πληγείσες περιοχές, 
καθώς και σε πολύτεκνες οικογένειες, σε συνεργασία µε 
την Ένωση Πολυτέκνων Ελλάδος, ενώ µε ιδιαίτερη 
ευαισθησία ανταποκρίνεται σε αιτήµατα Μη Κερδο-
σκοπικών Οργανισµών - ΜΚΟ (Χαµόγελο του Παιδιού 
και Παιδικά Χωριά SOS), για τη νοσηλεία και θεραπεία 
παιδιών που η οικογένειά τους δεν διαθέτει τους απα-
ραίτητους οικονοµικούς πόρους, καθώς και σε αιτήµατα 
πολιτικών, δηµοτικών και εκκλησιαστικών αρχών. Με 
συνέπεια, προσπαθούµε καθηµερινά να βρισκόµαστε 
στο πλευρό των συνανθρώπων µας, αναπτύσσοντας 
σχέσεις αξιοπιστίας και αλληλεγγύης µαζί τους. Πιστοί 
στις αξίες που διέπουν της λειτουργία µας στεκόµαστε 
αρωγοί στις ευαίσθητες κοινωνικές οµάδες και ειδικά σε 
περιπτώσεις που τη βοήθειά µας χρειάζονται µικρά παι-
διά.

Με επίκεντρο τον Άνθρωπο, ενισχύουµε ενεργά και 
συµµετέχουµε σε προσπάθειες συγκέντρωσης πόρων 
για κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. Η διάθεση οικονοµι-
κής στήριξης, ιατροφαρµακευτικού ή άλλου εξοπλισµού 
και οικονοµική ενίσχυση εκδηλώσεων σε ιδρύµατα, 
σωµατεία, γειτονικούς ∆ήµους, αθλητικούς συλλόγους, 
ΜΚΟ αποτελούν µερικές από τις ενέργειες που πραγµα-
τοποιεί ο Όµιλός µας κάθε χρόνο.

Τέλος, συµµετέχουµε µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπι-
κό και ασθενοφόρα σε αθλητικές διοργανώσεις. 

Κοινωνικό Πρόσωπο
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αφουγκράζεται τις τρέχουσες οικονοµι-
κές και κοινωνικές εξελίξεις και διαθέτοντας ισχυρά 
αντανακλαστικά, αναπροσάρµοσε το 2010 την τιµολογι-
ακή του πολιτική. Το ΙΑΣΩ δείχνοντας έµπρακτα την 
ευαισθησία του στην γυναίκα, το παιδί και ολόκληρη την 
οικογένεια, παρήχε και παρέχει οικονοµικές λύσεις δια-
τηρώντας τη ποιότητα αλλά και τη συνεχή εξέλιξη των 
παρεχόµενων υπηρεσιών.
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Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής µας και µε την πίστη 
ότι η πλήρης συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα θα συµβάλει στην αντιµετώπιση σηµαντικών προ-
βληµάτων, όπως αυτό της έλλειψης κλινών εντατικής 
νοσηλείας, το ΙΑΣΩ έχει συνάψει συνεργασία µε το 
Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών 
στη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας της κλινικής, µε ειδικές 
τιµές που καλύπτονται από τα ασφαλιστικά ταµεία.

Πάντα ένα βήµα µπροστά στην παροχή υπηρεσιών υγείας 
ο Όµιλος ΙΑΣΩ προχώρησε σε αλλαγή της τιµολογιακής 
του πολιτικής, µε δραστική µείωση των τιµών (έως και 
45%), αναβαθµίζοντας παράλληλα τις παρεχόµενες υπη-
ρεσίες και προσφέροντας δωρεάν τη λήψη, επεξεργασία 
και φύλαξη των βλαστοκυττάρων του οµφαλοπλακουντι-
ακού αίµατος για όλα τα νεογνά που γεννιούνται στα µαι-
ευτήρια του Οµίλου. Επιπλέον, σε µία εποχή που η οικονο-
µική δραστηριότητα επιβραδύνεται, ο Όµιλος ΙΑΣΩ στα 
πλαίσια της κοινωνικής του πολιτικής, έρχεται να βελτιώ-
σει την ποιότητα των παρεχοµένων υπηρεσιών, αναβάθµι-
σε τις µαιευτικές κλίνες ενώ ταυτόχρονα µείωσε δραστικά 
τις τιµές των τοκετών, δηµιουργώντας παράλληλα µια 
σειρά ειδικών προγραµµάτων και προνοµίων για τις ευπα-
θείς οµάδες µε υπηρεσίες για όλη την οικογένεια (άτοµα 
µε κάρτα µακροχρόνιας ανεργίας, άτοµα µε κάρτα πολυτέ-
κνων και τρίτεκνες οικογένειες, άτοµα µε ειδικές ανάγκες), 
φοιτητές και σπουδαστές.

Επίσης, το ΙΑΣΩ συµµετείχε µε ειδικές προσφορές και προ-
νόµια στα προγράµµατα «Συµµαχία κατά της Ακρίβειας», 
του ραδιοφωνικού σταθµού ΒΗΜΑ FM & της «Ένωσης 
Εργαζοµένων Καταναλωτών Ελλάδας» της Γ.Σ.Ε.Ε. που 
αφορά ανέργους, πολύτεκνους, άτοµα µε ειδικές ανάγκες 
και φοιτητές, καθώς και στο πρόγραµµα «Όλοι Μαζί - Η 
Ελλάδα Μπορεί» του SKY (ραδιόφωνο - τηλεόραση),  για 
την αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και την ενίσχυση 
της κοινωνικής συνοχής.

Περιβάλλον 
Με ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης ο Όµιλος µας φροντί-
ζει για να την ανακύκλωση όλων των υλικών και συµµετέ-
χει σε προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως  τα 
προγράµµατα ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ. Η χρήση του περιβαλ-
λοντικά φιλικότερου φυσικού αερίου, προάγει ακόµα 



48 ... AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 AΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2010 ... 49 

περισσότερο τις περιβαλλοντικές δράσεις του Οµίλου. 
∆ιερευνούµε συνεχώς για την ανάληψη προληπτικών 
πρωτοβουλιών µε στόχο την πιο παραγωγική χρήση των 
πόρων που απαιτούνται για τη λειτουργία των Κλινικών 
µας και ευαισθητοποιούµε το προσωπικό µας σε θέµατα 
περιβάλλοντος.

Λοιπά Στοιχεία
Το ΙΑΣΩ διανέµει σηµαντικά µερίσµατα στους µετόχους του 
(ύψους 5,85 εκατ. Ευρώ για το 2010) και συµµετέχει στον 
Κρατικό προϋπολογισµό µε διάφορους φόρους της τάξης 
των 14,22 εκατ. Ευρώ για το έτος 2010.

Επίσης, ενισχύει τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία µε κονδύ-
λια της τάξεως των  12,88 εκατ. Ευρώ για το 2010.
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Προτεραιότητά µας είναι η προαγωγή της ιατρικής επιστήµης, η οποία δεν 
γνωρίζει σύνορα. Για τον λόγο αυτό, ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχει συνάψει συνεργασί-
ες µε διακεκριµένους παγκοσµίως επιστήµονες Ιατρούς, όπως ο γνωστός καρ-
διοχειρούργος καθηγητής Sir Magdi Yakoub που είναι συνεργάτης του 
Οµίλου. 

Κατα το έτος  2010, οι διάφορες Κλινικές και Τµήµατα του Οµίλου ΙΑΣΩ είχαν 
συµµετοχή σε ερευνητικά πρωτόκολλα και επιστηµονικά προγράµµατα διαφό-
ρων ειδικοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως των Επιστηµονικών Συµβουλίων του 
ΙΑΣΩ, του ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ και του ΙΑΣΩ General, όπως προβλέπεται από τα διε-
θνή και ευρωπαϊκά αρµόδια όργανα. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος ΙΑΣΩ προχώρη-
σε το 2010 στις κάτωθι κλινικές µελέτες:

1. σε κλινική µελέτη φάσης III για µετεµµηνοπαυσιακές γυναίκες µε πρώιµο 
καρκίνο του µαστού, 

2. στην µη παρεµβατική µελέτη για την επίδραση της χηµειοθεραπείας στην 
υγεία των οστών γυναικών µε ER-θετικό καρκίνο του µαστού σε πρώιµο 
στάδιο,

3. θεραπείας πρώτης γραµµής σε µεταστατικό κολοορθικό καρκίνο, πιλοτική 
µελέτη φάσης II,

4. πολυκεντρική µελέτη φάσης Ι/ΙΙ σε τοπικά ανεπτυγµένο ή µεταστατικό καρ-
κίνο του στοµάχου και της γαστροοισοφαγικής συµβολής,

5. επιδηµιολογικής και επιστηµονικής αξιολόγησης της κατάστασης µετάλλα-
ξης του EGFR σε ασθενείς µε νεοδιαγνωσθέντα τοπικά προχωρηµένο ή 
µεταστατικό µη µικροκυτταρικό καρκίνο πνεύµονα σταδίου ΙΙΙΒ/IV,

6. συµπληρωµατικής θεραπείας για ασθενείς µε χειρουργηµένο καρκίνο 
παχέος εντέρου σταδίου ΙΙ υψηλού κινδύνου & ΙΙΙ, 

7. αναδροµικής µελέτης της φλουλβεστράντης σε µετεµµηνοπαυσιακές 
ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο του µαστού,

8. θεραπείας πρώτης γραµµής σε ασθενείς µε τοπικά προχωρηµένο ή µετα-
στατικό ορθοκολικό καρκίνο µε µετάλλαξη του kras,

9. θεραπείας πρώτης γραµµής σε ασθενείς µε µεταστατικό καρκίνο µαστού 

"Προτεραιότητά μας είναι η προαγωγή της ιατρικής 

επιστήμης, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα"

13. Επιστημονική 
∆ιάκριση
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χωρίς υπερέκφραση ή ενίσχυση του her-2/-neu: καταγραφή τοξι-
κότητας και επιβίωσης των ασθενών,

10. θεραπείας πρώτης γραµµής σε ασθενείς µε εκτεταµένο/µεταστατι-
κό ή υποτροπιάζοντα µη-µικροκυτταρικό καρκίνο του πνεύµονα,

11. µελέτης 3 σκελών για την θεραπευτική αγωγή της σιδηροπενικής 
αναιµίας σε ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο µη εξαρτώµενη από 
αιµοδιάλυση,

12. αναδροµικής µελέτης για τη διακύµανση αιµοσφαιρίνης σε αναιµι-
κούς ασθενείς µε χρόνια νεφρική νόσο που αντιµετωπίστηκαν µε 
MIRCERA, 

13. κλινικής µελέτης για τη διερεύνηση της ανοχής, της ασφάλειας και 
των εκβάσεων υγείας του FTY720 σε ασθενείς µε υποτροπιάζου-
σες µορφές σκλήρυνσης κατά πλάκας,

14. επιδηµιολογικής µελέτης καταγραφής σε ασθενείς µε οξέα στεφα-
νιαία σύνδροµα, κατάλληλους να υποβληθούν σε διαδερµικές στε-
φανιαίες επεµβάσεις µε στόχο να προσδιορισθεί ο βαθµός συµ-
µόρφωσης προς τις πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες, 

15. µη παρεµβατικής κλινικής µελέτης θεραπείας και επιβίωσης της 
θεραπείας µε τοσιλιζουµάµπη στην καθηµερινή κλινική πράξη, σε 
ασθενείς µε µέτρια έως σοβαρή ρευµατοειδή αρθρίτιδα,

16. για τη θεραπεία του παροξυσµικού πόνου σε καρκινοπαθείς ασθε-
νείς µε Instanyl, 

17. µηνιαίας χορήγησης διφωσφονικών συγχρόνως µε τη συµπληρω-
µατική (adjuvant) χηµειοθεραπεία σε γυναίκες µε καρκίνο του 
µαστού: πρόληψη των οστικών µεταστάσεων και καθυστέρηση της 
προόδου της νόσου,

18. χρήση πλατινούχων σκευασµάτων στη συµπληρωµατική (adjuvant) 
ή προεγχειρητική (neoadjuvant) χηµειοθεραπευτική αγωγή γυναι-
κών µε Her-2/neu θετικό, τριπλά αρνητικό  ή τοπικά προχωρηµέ-
νο καρκίνο του µαστού, 

19. συµµετοχή στο προγράµµα ενίσχυσης του ερευνητικού δυναµικού 
µε θέµα: «Φαινοτυπικός και λειτουργικός χαρακτηρισµός των κυτ-
ταρικών υποπληθυσµών του αµνιακού υγρού. Αναζήτηση αρχέγο-
νων κυττάρων για αξιοποίησή τους σε εµβιοµηχανική εµβρυϊκών 
ιστών» µε το τµήµα Βιολογίας της Ιατρικής Σχολής Αθηνών.
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Το ΙΑΣΩ προσφέρει στους ιατρούς και στο επιστηµονι-
κό προσωπικό τη δυνατότητα να παραµείνουν στην 
κορυφή της ιατρικής επιστήµης, παρέχοντας πλήρη 
επιστηµονική ενηµέρωση από µία σύγχρονη ιατρική 
βιβλιοθήκη που λειτουργεί καθηµερινά, µε συνδροµές 
στα πλέον έγκυρα επιστηµονικά περιοδικά διεθνώς. 
Επίσης, µε τη διοργάνωση τακτικών σεµιναρίων, ηµε-
ρίδων και συνεδρίων από καταξιωµένους Έλληνες 
(απ’ όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια) και ξένους ειδι-
κούς επιστήµονες, στα πλαίσια του ετησίου επιστηµο-
νικού προγράµµατος διά βίου ενηµέρωσης που απο-
στέλλεται προς όλους τους συνεργάτες ιατρούς και 
αφορούν τις νεότερες εξελίξεις σε όλους τους τοµείς 
της ιατρικής.

Το ΙΑΣΩ είναι μέλος οργανισμών, όπως:

▶ Ευρωπαϊκή Ένωση Κλινικής Μικροβιολογίας και 
Λοιµώξεων (European Society of Clinical 
Microbiology and Infectious Diseases, ESCMID) 
(συνεργασία των Κεντρικών Εργαστηρίων του 
ΙΑΣΩ, µε σκοπό τη βελτίωση και επίλυση θεµά-
των εργαστηριακής διαγνωστικής, την εκπαίδευ-
ση νέων επιστηµόνων και σε άλλα Ευρωπαϊκά 
εργαστήρια µέλη, την προαγωγή της διάγνωσης 
των λοιµώξεων και τη συµµετοχή σε πολυκεντρι-
κές µελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο)

▶ Ελληνική Συνεργαζόµενη Ογκολογική Οµάδα 
HECOG (συµµετοχή του Παθολογοανατοµικού 
Εργαστηρίου του ΙΑΣΩ σε προγράµµατα και 
δηµοσιεύσεις σε αξιόλογα επιστηµονικά περιοδι-
κά). 
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Το έτος 2010, η συνολική αξία συναλ-
λαγών των µετοχών του ΙΑΣΩ διαµορ-
φώθηκε σε € 6,1 εκατ. περίπου. 

Η µέση τιµή της µετοχής για την περίο-
δο από 4/1/2010 έως 31/12/2010 
διαµορφώθηκε σε € 2,40 ανά µετοχή, 
ενώ η µέση χρηµατιστηριακή αξία της 
εταιρίας ανήλθε σε € 128,0 εκατ. Κατά 
το έτος 2010,  ο συνολικός όγκος µετο-
χών της εταιρίας που διακινήθηκαν 
ανήλθε σε 2,66 εκατ. τεµάχια, όγκος ο 
οποίος αντιστοιχεί στο 5,0% του συνο-
λικού αριθµού των µετοχών της εταιρί-
ας την 31/12/2010.

Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στις 
31/12/2010 διαµορφώθηκε σε €1,20, 
παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 
66,5% σε σχέση µε την τιµή κλεισίµατος 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους 
(4/1/2010). 

Η µετοχή της ΙΑΣΩ ΑΕ κατά το  2010 
µετείχε στην σύνθεση των ακόλουθών 
δεικτών:
 
Ονοµασία ∆είκτη 

Γενικός ∆είκτης Τιµών Χρηµατιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)

∆είκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού ∆είκτη Τιµών ΧΑ

Πηγή: Χρηµατιστήριο Αθηνών

Στα γραφήµατα που ακολουθούν 
παρουσιάζεται η πορεία της τιµής της 
µετοχής της Εταιρίας σε σύγκριση µε 
τον Γενικό ∆είκτη του ΧΑ. Οι τιµές έχουν 
µετατραπεί µε βάση το 100 µε ηµεροµη-
νία βάσης την πρώτη συνεδρίασης του 
έτους 2010  (4/1/2010).
 
Η µέση ετήσια απόδοση της µετοχής της 
εταιρίας παρουσιάζεται κατά 10,4% 
µικρότερη σε σχέση µε την απόδοση 
του Γ∆ΧΑ.

Γράφηµα 1: Πορεία µετοχής ΙΑΣΩ σε σχέση µε το 

Γ∆ΧΑ  (4/1/2010–31/12/2010)

  

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΑΣΩ ΑΕ
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 
ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατοµµύρια 
τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες δια-
κόσια είκοσι τρία Ευρώ και τριάντα δύο 
λεπτά (23.388.223,32) διαιρούµενο σε 
πενήντα τρία εκατοµµύρια εκατόν πενή-
ντα πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις 
(53.155.053) κοινές ονοµαστικές µετο-
χές ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσά-
ρων λεπτών του Ευρώ (0,44) εκάστης. 
Οι µετοχές της Εταιρίας είναι στο σύνο-
λό τους κοινές, ονοµαστικές, άϋλες και 
εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην 
Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου 
Αθηνών. 
 
Σύµβολο Μετοχής 
ΟΑΣΙΣ: ΙΑΣΩ
Reuters: IASr.AT
Bloomberg: IASO GA

14. Χρηματιστηριακά 
Στοιχεία Μετοχής
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ΙΑΣΩ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Της Χρήσης από 1Η Ιανουαρίου έως 31η Δεκεμβρίου 2010
(ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 4 ΤΟΥ Ν.3556/2007)

Διακριτικός Τίτλος: ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΕΔΡΑ: Λ.Κηφισίας 37-39, 151 23 Μαρούσι
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/61

www.iaso.gr
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ΙΑΣΩ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως
από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεμβρίου 2010

(σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκτελεστικές
αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς)

Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η ∆εκεµβρίου 

2010, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 24ης Μαρτίου 2011 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση www.iaso.gr όπου και θα παραµείνει στην διάθεση του επενδυτικού κοινού 

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και δηµοσίευσης της.
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Α. ∆ΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 2 του Ν.3556/2007 περί τις «Προϋποθέσεις διαφάνειας για την 

πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθεί προς διαπραγμάτευση 

σε οργανωμένη αγορά και άλλες διατάξεις», τα µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου της ΙΑΣΩ Α.Ε.:
1. Γεώργιος Σταματίου του Ιωάννη, Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
2. Παρασκευάς Πετρόπουλος του Παναγιώτη, ∆ιευθύνων Σύµβουλος
3. Γεώργιος Μπουλινάκης του Ευαγγέλου, ∆ιευθύνων Σύµβουλος του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο κατά την σηµερινή 
του (24.03.2011) συνεδρίαση

Υπό την ως άνω ιδιότητά µας, δηλώνουµε και βεβαιώνουµε µε την παρούσα ότι εξ όσων γνωρίζουµε:

I. Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις (εταιρικές και ενοποιηµένες) της ΙΑΣΩ Α.Ε. της χρήσεως 
2010, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύµφωνα µε τα ισχύοντα Διεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Πληροφόρησης, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του 
παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσµατα χρήσεως της Εταιρείας, καθώς και των 
επιχειρήσεων που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο.

II. Η ετήσια Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας απεικονίζει κατά τρόπο αληθή 

την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της ΙΑΣΩ Α.Ε., καθώς και των επιχειρήσεων που 

περιλαµβάνονται στην ενοποίηση εκλαµβανοµένων ως σύνολο, συµπεριλαµβανοµένης της 

περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και αβεβαιοτήτων που αντιµετωπίζουν.

Μαρούσι,  24 Μαρτίου 2011

Οι βεβαιούντες,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ Ο Διευθύνων Σύµβουλος Ο Διευθύνων Σύµβουλος

Γεώργιος Ι. Σταµατίου Παρασκευάς Π. Πετρόπουλος Γεώργιος Ε. Μπουλινάκης 
Α.Δ.Τ. Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΒ 570398
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Β.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
«ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆Ι-
ΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2010 έως 31η Δεκεµβρίου 2010

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συµβουλίου αφορά την χρήση 2010. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι εναρµονισµένη 
µε τις διατάξεις του άρθρου 4 του Νόµου 3556/2007 και τις επ’ αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της 
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

I) Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2010
Η διοίκηση του οµίλου λαµβάνοντας υπόψη της τις δυσµενείς οικονοµικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την διεθνή 
κρίση, την επιβράδυνση της οικονοµικής δραστηριότητας και την µείωση της αγοραστικής δύναµης των πελατών 
αποφάσισε στα πλαίσια της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, που διέπει τον Όµιλο, να µην προβεί σε αυξήσεις τιµών  
των τιµοκαταλόγων όλων των εταιριών του Οµίλου για δεύτερο κατά σειρά έτος.
Αντιθέτως, στα πλαίσια της παραπάνω πολιτικής  προέβη τόσο τον Ιούνιο όσο και στο τέλος της χρήσης 2010 σε 
µείωση των τιµών, σε επιλεγµένες υπηρεσίες  εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, µε σκοπό την διατήρηση και 
περαιτέρω αύξηση της πελατειακής του βάσης.
Οι ανωτέρω κινήσεις σε συνδυασµό µε την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών είχαν ως 
αποτέλεσµα να περιορισθούν οι δυσµενείς επιπτώσεις της κρίσης. 
Να σηµειωθεί ότι η γενικότερη µείωση του κύκλου εργασιών αλλά και των δαπανών τόσο της εταιρείας όσο και των 
θυγατρικών εταιρειών σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 2009 οφείλεται και στην υπαγωγή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών Ιδιωτικής Υγείας σε ΦΠΑ, από 01/07/2010 και µετά.

Οικονοµικά Αποτελέσµατα Οµίλου 
Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου για τη χρήση 2010 ανήλθε σε € 149,07 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 
16,48% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή χρήση. 
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου 
διαµορφώθηκαν σε € 19,28 εκατ. καταγράφοντας µείωση κατά € 18,23 εκατ. (48,60%). Η µείωση αυτή οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι στο σύνολο των λειτουργικών δαπανών περιλαµβάνονται σταθερά κόστη τα οποία 
περιορίστηκαν σε µικρότερο ποσοστό σε σχέση µε την µείωση του κύκλου εργασιών.

Τα προ φόρων κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε € 5,80 εκατ. παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 78,20%. Λόγω της 
επιβολής έκτακτης εισφοράς της χρήσης 2009 και µετά την επίδραση του φόρου εισοδήµατος τα καθαρά αποτελέσµατα 
µετά από φόρους διαµορφώθηκαν σε ζηµίες €1,87 εκατ. έναντι κερδών €13,50 εκατ. της προηγούµενης χρήσης.
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Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται σχηµατικά η εξέλιξη των ανωτέρω µεγεθών.

            
ΕΒΙΤDA:  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
ΕΒΙΤ:  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσµάτων
ΚΜΦ&∆Μ: Κέρδη Μετά Φόρων &∆ικαιωµάτων Μειοψηφίας

Πιο κάτω απεικονίζεται σχηµατικά το ποσοστό συµµετοχής των βασικών µεγεθών των εταιρειών του Οµίλου στη 
διαµόρφωση των ενοποιηµένων αποτελεσµάτων του 2010:

Γράφημα 3: Ποσοστά συµµετοχής των βασικών µεγεθών των εταιρειών του Οµίλου

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται κάποιοι από τους κυριότερους οικονοµικούς δείκτες του Οµίλου:

ΟΜΙΛΟΣ 2010 2009

Περιθώριο EBITDA 12,94% 21,02%

Περιθώριο EBIT 5,43% 16,00%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,34 0,35

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,53 0,54

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 0,86 0,94

 *Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταµιακά 
   διαθέσιµα του οµίλου, τα οποία στις 31/12/2010 ανήρχοντο σε €10,89 εκ. 

Γράφημα 1: Παρουσίαση Βασικών Μεγεθών Οµίλου  Γράφημα 2: Παρουσίαση περιθωρίων κέρδους οµίλου
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Πιο συγκεκριµένα ανά εταιρία παρατηρούνται τα εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2010 ανήλθε σε € 87,10 εκατ. έναντι € 106,23 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο, καταγράφοντας µείωση της τάξης του 18,01%. Η µείωση οφείλεται αφενός στις µειώσεις τιµών στις οποίες 
προέβη η διοίκηση της εταιρείας κατά τον Ιούνιο και Δεκέµβριο του 2010 και αφετέρου στην υπαγωγή του Κλάδου της 
Υγείας σε καθεστώς ΦΠΑ από 01/07/2010 και µετά.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA), παρουσίασαν 
µείωση κατά € 11,49 εκατ. (35,84%) από € 32,06 εκατ. σε € 20,57 εκατ. Η µείωση αυτή οφείλεται στη µείωση του 
κύκλου εργασιών, η οποία αντισταθµίστηκε εν µέρει µε την περιστολή των λειτουργικών δαπανών.

Τα κέρδη προ φόρων, ανήλθαν σε € 14,87 εκατ. έναντι € 26,36 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, παρουσιάζοντας 
µείωση της τάξεως του 43,58% κύρια λόγω των όσων αναφέρθηκαν ανωτέρω. Τα κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν 
σε € 8,1 εκατ. το 2009 έναντι € 17,2 εκατ. το 2009 σηµειώνοντας µείωση 52,90%.

Στα παρακάτω διαγράµµατα απεικονίζεται σχηµατικά η εξέλιξη των ανωτέρω µεγεθών.

         
ΕΒΙΤDA:  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων 
ΕΒΙΤ:  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και  επενδυτικών αποτελεσµάτων
ΚΠΦ: Κέρδη προ  Φόρων 
ΚΜΦ: Κέρδη Μετά Φόρων

Γράφημα 5: ΙΑΣΩ Α.Ε., Εξέλιξη Μέσου Εσόδου ανά 
περιστατικό

Γράφημα 4: Εξέλιξη  Περιστατικών ΙΑΣΩ ΑΕ
(σε χιλ.)

Γράφημα 6: Παρουσίαση Βασικών Μεγεθών ΙΑΣΩ Α.Ε.  
(Ποσά σε εκατ.€)

Γράφημα 7: Παρουσίαση περιθωρίων κέρδους ΙΑΣΩ Α.Ε.
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Οι κυριότεροι οικονοµικοί δείκτες για την Εταιρία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΙΑΣΩ ΑΕ 2010 2009
Περιθώριο EBITDA 23,7% 30,2%
Περιθώριο EBIT 17,1% 25,3%
Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,59 0,57
Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,46 1,32
Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 2,42 2,24

 
* Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμιακά 

        διαθέσιμα της εταιρίας τα οποία στις 31/12/2010 ανήρχοντο σε € 5,75 εκ.

Οι εν λόγω δείκτες παρουσιάζουν µείωση σε σχέση µε το έτος 2009, για τους προαναφερθέντες στην παραπάνω 

ανάλυση λόγους.

ΙΑΣΩ General A.E.
Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General Α.Ε., για τη χρήση  2010 ανήλθε σε € 56,3 εκατ. 

παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 17,05%, σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.  Η µείωση του κύκλου 

εργασιών οφείλεται στους ίδιους λόγους που επηρέασαν τον κύκλο εργασιών της µητρικής εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) µειώθηκαν κατά 

€ 0,4 εκατ. (7,69%) από € 5,2 εκατ. σε € 4,8 εκατ. Αυτή η οριακή µείωση € 0,4 εκατ. οφείλεται κατά κύριο λόγο στο 

γεγονός ότι η ωφέλεια από την υπαγωγή σε ΦΠΑ της εταιρείας από 01/07/2010 και µετά αντιστάθµισε σχεδόν στο 

σύνολο της την µείωση του κύκλου εργασιών. 

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι € 0,58 εκατ. την προηγούµενη χρήση.  Η οριακή 

αύξηση των κερδών προ φόρων, σε σχέση µε τις µειώσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω στο EBITDA, οφείλεται στην 

σηµαντική µείωση των χρηµατοοικονοµικών εξόδων κατά 42,10%, συνέπεια της µείωσης του ύψους του δανεισµού 

καθώς και των επιτοκίων δανεισµού.

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους, εµφανίζονται ζηµιές της τάξεως των € 1,9 εκ., µειωµένες κατά 

ποσό € 1,1 εκατ. έναντι των ζηµιών € 3,0 εκ. κατά την προηγούµενη χρήση 2009, λόγω της διαγραφής µέρους των 

αναβαλλόµενων φορολογικών απαιτήσεων εξαιτίας της παρέλευσης της 5ετίας, µικρότερου σε σχέση το αντίστοιχο 

της προηγούµενης χρήσης.

MedStem Services Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε µείωση της τάξεως του 43,88% σε σχέση µε την προηγούµενη χρήση 

και ανήλθε σε € 2,62 εκατ., λόγω της µείωσης στις αποθηκεύσεις βλαστοκυτάρρων.

Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 

€0,05 εκατ. έναντι €1,3 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2009 παρουσιάζοντας µείωση της τάξεως του 96,15% και 

ακολουθώντας την πτωτική πορεία του κύκλου εργασιών, ενώ τα καθαρά κέρδη µετά από φόρους ανήλθαν σε €0,015 

εκατ. µειωµένα κατά 98,5% σε σχέση µε την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.
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ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Η εταιρεία ξεκίνησε την λειτουργία της υπερσύγχρονης κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιλοτικά στα τέλη Μαρτίου 2010 

και κατά τους πρώτους µήνες κατά τους οποίους ήταν σε καθεστώς µερικής λειτουργίας, µέχρι και τα εγκαίνια της, 

παρουσίασε, υπό το πρίσµα της κρίσης, σχετικώς ικανοποιητική  εξέλιξη των εισαγωγών και των εξωτερικών ασθενών 

της, ενώ πρέπει να σηµειωθεί ότι είναι σε εξέλιξη η σταδιακή έναρξη λειτουργίας των λοιπών τµηµάτων της κλινικής 
καθώς και οι διαπραγµατεύσεις για τη σύναψη συµβάσεων µε ασφαλιστικούς φορείς του δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα, 
οι οποίες σήµερα έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρίας ανήλθε σε € 3,34 εκατ., ενώ τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε € -6,12 εκατ. έναντι € -0,98 εκατ. κατά την προηγούµενη 
χρήση  (κατά την οποία η κλινική δεν ήταν σε λειτουργία), ενώ οι καθαρές ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν σε € -7,5 
εκατ., έναντι € -0,85 εκατ. κατά την προηγούµενη χρήση 2009.

Οι λοιπές θυγατρικές εταιρείες δεν έχουν ξεκινήσει ακόµα την παραγωγική τους δραστηριότητα. 

Δαπάνες Ομίλου
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Οµίλου ανήλθαν το 2010 σε € 13,61 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 15,28%, η οποία οφείλεται κυρίως στην έναρξη της λειτουργίας της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.». 

Τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά το  2010 και έφθασαν σε € 2,7 εκατ. από € 2,6 εκατ. κατά το 
2009 γεγονός που οφείλεται κύρια στην οριακή αύξηση του ύψους του συνολικού δανεισµού.

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα
Ο συνολικός δανεισµός του Οµίλου ανήλθε σε € 157,54 εκατ. στις 31/12/2010 έναντι € 144,25 εκατ. στις 31/12/2009 
σηµειώνοντας αύξηση 9,2%, λόγω της προόδου στο επενδυτικό-αναπτυξιακό πρόγραµµα που αφορά στην 
χρηµατοδότηση του έργου της κατασκευής, εξοπλισµού και λειτουργίας της ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Τα «Ταµειακά ∆ιαθέσιµα 
και Ισοδύναµα» του Οµίλου στις 31/12/2010 διαµορφώθηκαν σε € 10,89 εκατ. έναντι € 20,16 εκατ. στις 31/12/2009. 

Προσωπικό
Το συνολικά απασχολούµενο προσωπικό του Οµίλου ανήρχετο στις 31/12/2010 σε 1.654 άτοµα έναντι 1.701 ατόµων 
στις 31/12/2009.

Η µεταβολή αυτή επήλθε λόγω της πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού για την σταδιακή ένταξη σε λειτουργία 
της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας αλλά και από την αποχώρηση προσωπικού από την µητρική Εταιρεία της οποίας το 
προσωπικό από 1.019 άτοµα κατά την 31/12/2009 ανήλθε σε 875 άτοµα κατά την 31/12/2010. 

II) Σηµαντικά γεγονότα κατά το 2010
Α) Ο όµιλος ΙΑΣΩ έθεσε σε λειτουργία τη Γενική Κλινική ΙΑΣΩ Θεσσαλίας την 22/3/2010. Στη Θεσσαλία και την 

ευρύτερη περιοχή της, στην καρδιά της Ελλάδας, ολοκληρώθηκε µια από τις µεγαλύτερες επενδύσεις του ιδιωτικού 
τοµέα υγείας στην Ελλάδα, ασφαλώς η µεγαλύτερη στην περιφέρεια και µάλιστα έλαβε χώρα σε µια πολύ κρίσιµη 
οικονοµική περίοδο για την χώρα µας.

Β) Οι Εταιρείες ΙΑΣΩ Α.Ε. και ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε., σταθµίζοντας τις ιδιαίτερα κρίσιµες χρηµατοοικονοµικές συνθήκες, 
αποφάσισαν την 10/5/2010, από κοινού, τη λύση της συµφωνίας της ΙΝΤΡΑΚΑΤ Α.Ε. µε την ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων 
Α.Ε. και την επανεξέταση της επένδυσης µε την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων.

Γ) Η µητρική Εταιρεία και µέτοχοι που αντιπροσωπεύουν ποσοστό 70,60% του µετοχικού κεφαλαίου της ανώνυµης 
εταιρείας µε την επωνυµία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ 
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε.» «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», υπέγραψαν την 29/10/2010, 
ιδιωτικό συµφωνητικό βάσει του οποίου τα µέρη δηλώνουν την πρόθεσή τους να διαπραγµατευτούν τη σύσταση 
εταιρείας συµµετοχών.  



68 ... ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ... 69 

∆) Στην από 25/05/2010 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε., 
στην οποία παραστάθηκαν µέτοχοι οι οποίοι εκπροσωπούν το 100 % του µετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, 
αποφασίστηκε η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας, µε µείωση της ονοµαστικής αξίας 
εκάστης µετοχής στο ποσό των € 0,30, ώστε το συνολικό µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας να ανέρχεται, µετά τη 
µείωση κεφαλαίου, από €10.060.000 στο ποσό των € 60.360,00. 

III) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το  2011
Πάγια πολιτική των ∆ιοικήσεων των εταιρειών του Οµίλου είναι να µην ανακοινώνονται – δηµοσιεύονται τα επιχειρηµα-
τικά σχέδια και οι προβλέψεις παρά µόνο όταν υπογράφονται συγκεκριµένες συµβάσεις – συµφωνίες ή όταν λαµβάνο-
νται οι σχετικές αποφάσεις από τα ∆.Σ. για την υλοποίηση συγκεκριµένων επιχειρηµατικών πλάνων. Η χρήση 2010 κα-
ταγράφει επιδόσεις οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι πρόκειται για µια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, από τις πιο δύσκολες των 
τελευταίων δεκαετιών, εξαιτίας των µέτρων που ελήφθησαν για την αντιµετώπιση της κρίσης µε αποτέλεσµα τη µείωση 
του διαθέσιµου εισοδήµατος των πολιτών, την αύξηση του λειτουργικού κόστους λόγω της αύξησης της έµµεσης φορο-
λογίας,  σε συνδυασµό µε τους περιορισµούς στην χρηµατοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ µέρους των πι-
στωτικών ιδρυµάτων, τις επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και τα έντο-
να προβλήµατα ρευστότητας των δηµοσίων ασφαλιστικών φορέων.

Η διοίκηση του οµίλου παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προβαίνει στην  λήψη µέτρων αναπροσαρµόζοντας τη 
στρατηγική της, έτσι ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν  περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις της κρίσης, η οποία µα-
στίζει τη χώρα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή. 

Βασικός στόχος της διοίκησης είναι η µακροπρόθεσµη προάσπιση των συµφερόντων και της ευηµερίας των µετόχων 
και όλων όσων συνδέονται µε τις δραστηριότητες των εταιρειών του Οµίλου όπως οι πελάτες µας, οι συνεργαζόµενοι 
Ιατροί, το προσωπικό και τα στελέχη µας, οι τράπεζες και οι προµηθευτές µας. Η µικρή σχετικά ελαστικότητα που πα-
ρουσιάζει η ζήτηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, σε σύγκριση µε τους υπόλοιπους κλάδους της οικονοµίας , η προ-
σήλωση στις αξίες µας, οι καλά εδραιωµένες δυνάµεις µας µε κυριότερες την εµπιστοσύνη των πελατών και την αφο-
σίωση των ιατρών και του προσωπικού µας επιτρέπουν να πιστεύουµε στην επίτευξη των µακρόπνοων ποσοτικών και 
ποιοτικών µας στόχων.

Την 03/03/2011 συστάθηκε εταιρεία συµµετοχών µε την επωνυµία «HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» η 
οποία ελέγχει το 70,60 % της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.»

Στην εταιρεία αυτή η µητρική ΙΑΣΩ Α.Ε. συµµετέχει µε ποσοστό 59,58% µε σκοπό την περαιτέρω διείσδυσή της στον 
Κλάδο της Υγείας και γενικότερα την επέκταση των δραστηριοτήτων της. 

IV) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες για το  2011
Η πολιτική του Οµίλου είναι να παρακολουθεί συνεχώς τις συνθήκες και τις εξελίξεις τόσο στο χώρο της Ελληνικής 
επικράτειας όσο και διεθνώς. Στόχος είναι να αποφευχθούν πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες µπορεί να 
προκύψουν, παρόλα αυτά όµως ο Όµιλος µπορεί να επηρεασθεί κατά το  2011 από τα εξής:

Α)  Ζήτηση Υπηρεσιών: Παρά το γεγονός ότι στο παρελθόν η ζήτηση ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα 
έχει επιδείξει σχετικά µικρή ελαστικότητα, οι πολιτικές, οικονοµικές και κοινωνικές αλλαγές, η αστάθεια και οι 
διακυµάνσεις, στην Ελλάδα, Ευρώπη ή και ∆ιεθνώς ενδέχεται τελικά να διαταράξουν τη ζήτηση. Σύµφωνα µε την 
ενδιάµεση πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Φεβρουάριος 2010), ο ρυθµός ανάπτυξης της Ευρωπαικής 
ένωσης και της ζωνης του ευρώ προβλέπεται να φθάσει το 0,7%, µε  τον πληθωρισµό να προβλέπεται στο 1,1% 
για την ζώνη του ευρώ.

 
 Η εφαρµογή του σχεδίου της Ελλάδας για τον περιορισµό του δηµοσιονοµικού της ελλείµµατος , µε τις περικοπές 

που αυτό περιλαµβάνει στους µισθούς των εργαζοµένων στον ευρύτερο δηµόσιο τοµέα, καθώς και  τις αλλαγές 
στην φορολογία, αναµένεται να επηρεάσουν αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα των καταναλωτών και ενδέχεται να 

επηρεάσουν την ζήτηση των υπηρεσιών υγείας. 
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 Η σοβαρή διεθνής χρηµατοπιστωτική κρίση, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, έχει ήδη προκαλέσει σηµαντικές επιπτώσεις 

στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρίες. Μία περαιτέρω επιδείνωση της θέσης των ασφαλιστικών εταιρειών, η οποία 

θα είχε ως αποτέλεσµα πιθανή διακοπή της παροχής ασφαλιστικής κάλυψης προς τους ασφαλισµένους τους, 

ενδέχεται να επηρεάσει έµµεσα τη ζήτηση των υπηρεσιών του Οµίλου.

Β)  Κίνδυνος Πληθωρισμού – Επιτοκίων. Σύµφωνα µε την ενδιάµεση πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(Φεβρουάριος 2010), διαφαίνεται ότι οι τάσεις του πληθωρισµού αναµένεται να είναι σχετικά σταθερές, µε τις 

προβλέψεις να είναι οριακά αυξηµένες σε 1,1% για την ζώνη του ευρώ.  Πρόθεση της ΕΚΤ, σύµφωνα µε τις δηλώσεις 

των αξιωµατούχων της,  αποτελεί η διατήρηση των επιτοκίων σε χαµηλά επίπεδα, ώστε να τονωθεί η οικονοµική 

δραστηριότητα και να ανατραπεί το αρνητικό κλίµα. Όλες οι υφιστάµενες συµβάσεις του Οµίλου είναι σε ευρώ και 

βασίζονται σε κυµαινόµενο επιτόκιο Euribor. Αποτέλεσµα της επιλογής κυµαινόµενων επιτοκίων από την ∆ιοίκηση 

ήταν να επωφεληθεί ο Όµιλος από τις µειώσεις του επιτοκίου Euribor, οι οποίες ξεκίνησαν από τον Οκτώβριο του 

2008 και συνεχίσθηκαν στο 2009. Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας» µια µείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα 

µείωνε, για το Α’ Εξάµηνο του 2011, τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου περίπου κατά το ποσό των € 0,8 εκατ. 

ενώ µια ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου, για το Α’ εξάµηνο 

του 2011, περίπου κατά το ποσό των € 0,8 εκατ. Το σύνολο των προθεσµιακών δανείων όλων των εταιριών του 

Οµίλου βασίζεται σε προσυµφωνηµένα και προκαθορισµένα περιθώρια επιτοκίων.  Τα περιθώρια επιτοκίου για 

τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασµούς αναθεωρούνται περιοδικά.

Γ) Χρηματιστηριακός κίνδυνος. Οι διακυµάνσεις στις ∆ιεθνείς χρηµαταγορές, στο ελληνικό Χ.Α. και στην ψυχολογία 

του επενδυτικού κοινού επηρεάζουν την χρηµατιστηριακή πορεία της µετοχής. Επίσης, δεν θα πρέπει να αγνοηθεί 

η χαµηλότερη ρευστότητα του Χ.Α. σε σύγκριση µε άλλες διεθνείς χρηµαταγορές, γεγονός το οποίο ενδέχεται να 

δηµιουργήσει περαιτέρω δυσκολίες στην προσπάθεια διάθεσης µεγάλων πακέτων µετοχών. Πωλήσεις µεγάλου 

αριθµού µετοχών της εταιρείας µέσω της Χρηµατιστηριακής Αγοράς ή ακόµα και εκτιµήσεις ή δηµοσιεύµατα ότι 

τέτοιες κινήσεις θα µπορούσαν να λάβουν χώρα, ενδέχεται να επηρεάσουν την τιµή της µετοχής.

∆) Λειτουργικός κίνδυνος. Πιθανές αλλαγές νοµοθετικού πλαισίου, µπορεί να επηρεάσουν την αναπτυξιακή πολιτική 

του Οµίλου. Επίσης, πιθανή αύξηση των διαθεσίµων κλινών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής καθώς και πιθανή 

αδυναµία του Οµίλου να συνεχίσει να ανταποκρίνεται µε επιτυχία στις νέες συνθήκες και να ακολουθήσει τις 

ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, θα µπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονοµική του κατάσταση και τα 

λειτουργικά του αποτελέσµατα. 

Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Ουσιώδης και άµεσος κίνδυνος συναλλαγµατικών ισοτιµιών δεν υφίσταται για τον 

Όµιλο, καθώς όλες οι δραστηριότητες των εταιριών του Οµίλου λαµβάνουν χώρα εντός της ευρωζώνης.  Όλα τα 

δάνεια του Οµίλου είναι σε ευρώ.

ΣΤ) Κίνδυνος Ρευστότητας.  Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο 

στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης κινδύνων. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος 

αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, συναλλαγές µε 

συνδεόµενα µέρη, επενδύσεις σε χρεόγραφα και µερίσµατα πληρωτέα. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις 

υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση. Όσον αφορά στη σωστή διαχείριση της 

ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται µε το συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, εγκεκριµένων τραπεζικών πιστώσεων 

και αυστηρή παρακολούθηση των ταµειακών ροών. Σηµειώνεται ότι στις 31/12/2010 ο Όµιλος διέθετε € 10,89 

εκατ. µετρητά και τις απαραίτητες εγκεκριµένες, αλλά µη χρησιµοποιηµένες δανειακές γραµµές, ώστε να µπορεί να 

εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσµες και µεσοπρόθεσµες υποχρεώσεις του. 
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∆ιαχείριση Κινδύνων 

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ εφαρµόζει µεθοδολογίες για τον εντοπισµό, την αξιολόγηση, τη µέτρηση και την παρακολούθηση 
όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα 
συστήµατα και τις διαδικασίες των εταιρειών που ανήκουν στον Όµιλο καθώς και των εξωγενών παραγόντων που 
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση.

Λειτουργικός- Επιχειρηματικός Κίνδυνος
Ο Όµιλος έχει προβεί σε δράσεις αναφορικά µε τη διαχείριση του λειτουργικού κινδύνου, πιο συγκεκριµένα αναφερόµαστε 
στα ακόλουθα:

Ασφαλιστική Κάλυψη: όλες οι ενεργές εταιρείες του οµίλου έχουν συνάψει ασφαλιστήρια συµβόλαια, τα οποία είναι 
εν ισχύ και ανανεώνονται όταν λήγουν, για κάλυψη :

Α) Περιουσίας

Β)  Των οχηµάτων του Οµίλου  

Γ) Απώλειας κερδών και κάλυψης παγίων δαπανών

∆) Χρηµατικών διαθεσίµων

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειµένου, σε πλαίσια τα οποία η ∆ιοίκηση 
έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή. Επίσης, ο Όµιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά από τους συνεργαζόµενους 
Ιατρούς να προβαίνουν και οι ίδιοι σε ιδιωτική ασφαλιστική κάλυψη επαγγελµατικής αστικής ευθύνης.

Οι αλλαγές των τιµολογιακών πολιτικών του Κλάδου των ασφαλίσεων  της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης των 
Ασφαλιστικών Εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είχαν ως αποτέλεσµα οι εταιρείες του Οµίλου να συµ-
µετέχουν πλέον στο σύνολο σχεδόν της ενδεχόµενης ασφαλισµένης ζηµίας. Για αυτό το λόγο η ∆ιοίκηση αποφάσισε τον 
∆εκέµβριο του 2010 να µην προχωρήσει στην ανανέωση των υφιστάµενων ασφαλιστικών συµβάσεων αστικής επαγ-
γελµατικής ευθύνης αλλά αντίθετα να προβαίνει έγκαιρα στη διενέργεια επαρκών προβλέψεων µέσω των αποτελεσµά-
των για την µελλοντική αντιµετώπιση σχετικών κινδύνων που προκύπτουν από την δραστηριότητά της. 

1) Διαχείριση, απαιτήσεων – υποχρεώσεων, μηχανογραφικών συστημάτων υποστήριξης, τηρείται εφεδρική 
ιστορική βάση δεδοµένων, σηµαντικοί πόροι έχουν διατεθεί στην εγκατάσταση εξοπλισµού και ανάπτυξη συστηµάτων 
για την αποθήκευση και ανάκτηση όλων των δεδοµένων µε στόχο την διασφάλιση των απαιτήσεων του Οµίλου 
αλλά και την επιχειρηµατική του συνέχεια.  Ο Όµιλος ελέγχει διαρκώς τις απαιτήσεις του και ενηµερώνει διαρκώς 
τις διαδικασίες του πιστωτικού ελέγχου. Οι απαιτήσεις του Οµίλου προέρχονται από πωλήσεις σε ιδιώτες πελάτες 
και ασφαλιστικά ταµεία. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταµεία έχουν πολύ µικρό βαθµό κινδύνου απωλειών. Ο 
πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως µε τους ιδιώτες πελάτες. 

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου προβαίνει σε προβλέψεις για κάλυψη τυχών επισφαλειών και τις ενσωµατώνει στον ισολο-
γισµό και τα οικονοµικά της αποτελέσµατα, όλα τα ανωτέρω χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία τα οποία εµ-
φανίζονται στις οικονοµικές καταστάσεις έχουν αποµειωθεί (µε τις σχετικές προβλέψεις) και είναι υψηλής πιστωτι-
κής ποιότητας. 

2) Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου προσάρµοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2010 να αντικατοπτρίζουν µε σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του 
Οµίλου. Για το λόγο αυτό, την 31/12/2010, διαγράφηκε µέρος από τις αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις 
της χρήσεως 2005 του Οµίλου.

Επίσης εντός της χρήσης 2010 για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις η σωρευτική πρόβλεψη για την εταιρεία ανέρ-
χεται περίπου σε € 0,62 εκ. ενώ η αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον ‘Οµιλο  ανέρχεται σε ποσό ύψους περί-
που € 0,63 εκ.
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3) Τεχνολογικές Εξελίξεις. Οι υπηρεσίες υγείας και η ανταγωνιστική θέση κάθε φορέα εξαρτώνται και στηρίζονται 
σε µεγάλο βαθµό από την τεχνολογική αρτιότητα και υπεροχή του βιοϊατρικού εξοπλισµού που χρησιµοποιούν. O 
Όµιλος έχει υιοθετήσει ως ύψιστη προτεραιότητα του την συνεχή και σε τακτά διαστήµατα ανανέωση και απόκτηση 
του πλέον σύγχρονου εξοπλισµού.

4) Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες. Ο Όµιλος δεν έχει σηµαντική εξάρτηση από µεγάλους πελάτες όπως π.χ. 
ασφαλιστικές εταιρείες, ή δηµόσιους ασφαλιστικούς φορείς. 

V) Κυριότερες συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη
Οι σηµαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας µε συνδεδεµένα µε αυτή µέρη κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24, αφορούν 
συναλλαγές της Εταιρείας µε τις κατωτέρω θυγατρικές της (συνδεδεµένες µε αυτή επιχειρήσεις κατά την έννοια του 
άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/20). Οι συναλλαγές αυτές είναι οι ακόλουθες:

1. Το εισπραχθέν µέρισµα της θυγατρικής εταιρείας “MEDSTEM SERVICES Α.Ε.” συνολικού ύψους € 807.840,00, ήτοι 
€ 80,00 ανά µετοχή.  Το παραπάνω µέρισµα εισπράχθηκε από τη µητρική Εταιρεία την 7/7/2010.

2. Το εισπραχθέν µέρισµα της θυγατρικής εταιρείας “ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.” συνολικού ύψους € 290.217,60, 
ήτοι € 0,135 ανά µετοχή.  Το παραπάνω µέρισµα εισπράχθηκε από τη µητρική Εταιρεία (€ 182.217,60) και από τη 
θυγατρική MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (€ 108.000,00) την 1/7/2010.

3. Η από 25/05/2010 Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της εταιρείας ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε., 
αποφάσισε την µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας µε αποτέλεσµα στην µητρική εταιρεία 
ΙΑΣΩ Α.Ε. να επιστραφεί  συνολικά ποσό € 3.354.153,60.

VI) Πληροφορίες της παρ.7 και Επεξηγηµατική Έκθεση της παρ.8 του άρθρου 4 του Ν. 3556/2007.

1. ∆ιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας
Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σε είκοσι τρία εκατοµµύρια τριακόσιες ογδόντα οκτώ χιλιάδες διακόσια 
είκοσι τρία Ευρώ και τριάντα δύο λεπτά (23.388.223,32) διαιρούµενο σε πενήντα τρία εκατοµµύρια εκατόν πενήντα 
πέντε χιλιάδες πενήντα τρεις (53.155.053) κοινές ονοµαστικές µετοχές ονοµαστικής αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών 
του Ευρώ (0,44) εκάστης. 
Οι µετοχές της Εταιρείας είναι στο σύνολό τους κοινές, ονοµαστικές, άυλες και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην 
Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 
Κάθε µετοχή παρέχει όλα τα δικαιώµατα που προβλέπει ο νόµος και το Καταστατικό της και ειδικότερα:
(α) Το δικαίωµα επί του µερίσµατος από τα ετήσια ή κατά την εκκαθάριση κέρδη της Εταιρείας. Ποσοστό 35% των 

καθαρών κερδών µετά από αφαίρεση µόνον του τακτικού αποθεµατικού, διανέµεται από τα κέρδη κάθε χρήσης 
στους µετόχους ως πρώτο µέρισµα, ενώ η χορήγηση πρόσθετου µερίσµατος αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση. 

 Μέρισµα δικαιούται κάθε µέτοχος κατά την ηµεροµηνία προσδιορισµού δικαιούχων µερίσµατος. Το µέρισµα κάθε 
µετοχής καταβάλλεται στο µέτοχο εντός δύο µηνών από την ηµεροµηνία της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης που 
ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις. 

 Ο τρόπος και ο τόπος καταβολής ανακοινώνεται µέσω του Τύπου καθώς και στο Ηµερήσιο ∆ελτίο Τιµών και στην 
Ιστοσελίδα του Χ.Α.

 Το δικαίωµα είσπραξης του µερίσµατος παραγράφεται και το αντίστοιχο ποσό περιέρχεται στο ∆ηµόσιο µετά την 
παρέλευση 5 ετών από το τέλος του έτους κατά το οποίο ενέκρινε τη διανοµή του η Γενική Συνέλευση. 

(β) Το δικαίωµα ανάληψης της εισφοράς κατά την εκκαθάριση ή αντίστοιχα, της απόσβεσης κεφαλαίου που αντιστοιχεί 
στη µετοχή, εφόσον αυτό αποφασιστεί από τη Γενική Συνέλευση. 
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(γ) Το δικαίωµα προτίµησης σε κάθε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρίας µε µετρητά και την ανάληψη νέων 
µετοχών ή µε την έκδοση οµολογιών µε δικαίωµα µετατροπής τους σε µετοχές. 

(δ) Το δικαίωµα λήψης αντιγράφου των οικονοµικών καταστάσεων και των εκθέσεων των Ορκωτών Ελεγκτών και του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας.

(ε) Το δικαίωµα υποβολής αίτησης προς την Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από την Γενική 
Συνέλευση, προκειµένου το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να παράσχει στη Γενική Συνέλευση τις αιτούµενες πληροφορίες 
για τις υποθέσεις της Εταιρείας που είναι χρήσιµες για την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

(στ) Το δικαίωµα συµµετοχής στη Γενική Συνέλευση στην οποία κάθε µετοχή παρέχει δικαίωµα µίας ψήφου. 

(ζ) Το δικαίωµα εξόδου από την Εταιρεία, στις περιπτώσεις που ο προτείνων την εξαγορά του συνόλου των µετοχών 
της Εταιρείας, κατά την έννοια του ν.3461/2006, µετά την υποβολή της δηµόσιας πρότασης κατέχει µετοχές που 
αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των δικαιωµάτων ψήφου της 
Εταιρείας, µε την προσφορά των µετοχών στον προτείνοντα. 

(η) Η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας διατηρεί όλα τα δικαιώµατά της κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. 

Οι µέτοχοι της Εταιρείας ευθύνονται µόνο µέχρι της ονοµαστικής αξίας των µετοχών που κατέχουν. 

2. Περιορισμοί στη μεταβίβαση των μετοχών της Εταιρείας
Η µεταβίβαση των µετοχών της Εταιρείας γίνεται όπως ορίζει ο νόµος και δεν υφίστανται εκ του Καταστατικού της 
περιορισµοί στη µεταβίβασή τους, δεδοµένου µάλιστα ότι πρόκειται για άυλες µετοχές εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο 
Αθηνών. 

3. Σημαντικές άμεσες ή έμμεσες συμμετοχές κατά την έννοια των διατάξεων των άρθρων 9 έως 11 του 
Ν.3556/2007
Με ηµεροµηνία  31.12.2010 η EUROMEDICA A.E. κατέχει ποσοστό 10,00% του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας. 
Κανένα άλλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο δεν κατέχει ποσοστό µεγαλύτερο του 5% του µετοχικού κεφαλαίου. 

4. Κάτοχοι μετοχών που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου
∆εν υπάρχουν µετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώµατα ελέγχου.

5. Περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου 
∆εν υφίστανται περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 

6. Συμφωνίες μετόχων της Εταιρείας σχετικά με περιορισμούς στη μεταβίβαση μετοχών ή στην άσκηση των 
δικαιωμάτων ψήφου
∆εν είναι γνωστή στην Εταιρεία η ύπαρξη συµφωνιών µεταξύ των µετόχων της οι οποίες συνεπάγονται περιορισµούς 
στη µεταβίβαση των µετοχών της ή στην άσκηση των δικαιωµάτων ψήφου που απορρέουν από τις µετοχές της. 

7. Κανόνες διορισμού και αντικατάστασης μελών του ∆ιοικητικού Συμβουλίου και τροποποίησης 
Καταστατικού 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισµό και την αντικατάσταση των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόµενα στο ν.2190/20. 

Η Εταιρεία διοικείται από ∆ιοικητικό Συµβούλιο που αποτελείται από έντεκα (11) έως δεκατρείς (13) συµβούλους, που 
εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση για τριετή θητεία, η οποία παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της προθεσµίας, 
εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση.
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Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνεται από τις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 18 του ν.2190/20 
και έχει προβλέψει στο Καταστατικό της τη δυνατότητα εκλογής αναπληρωµατικών µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
για την αντικατάσταση µελών του και τη δυνατότητα συνέχισης της διαχείρισης και εκπροσώπησης της Εταιρείας και 
χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών.

Ειδικότερα, στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Καταστατικού προβλέπεται ότι σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή 
µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της Εταιρίας και χωρίς την 
αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός των αποµενόντων µελών είναι τουλάχιστον 
τρία (3) και υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την επέλευση των ανωτέρω γεγονότων. 

Επιπλέον στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), µπορούν να εκλέξουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση 
µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή 
ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται, η δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται 
στη δηµοσιότητα που ορίζει ο νόµος και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική 
Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην 
ηµερήσια διάταξη. 

Όσον αφορά στους κανόνες τροποποίησης του Καταστατικού της Εταιρείας, αυτοί δεν διαφοροποιούνται από τα 
προβλεπόµενα στο ν.2190/20.

8. Αρμοδιότητα του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή ορισμένων μελών του για την έκδοση νέων μετοχών ή την 
αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν.2190/1920
(α) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 1 εδ. β’ και γ’ του ν. 2190/20 και του άρθρου 4 του Καταστατικού 

της Εταιρίας, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης  που υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β 
του ν. 2190/20,  το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δύναται να αυξάνει το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας µερικά ή ολικά µε 
την έκδοση νέων µετοχών, µε απόφασή του που λαµβάνεται µε πλειοψηφία των 2/3 τουλάχιστον του συνόλου των 
µελών του. Στην περίπτωση αυτή το µετοχικό κεφάλαιο µπορεί να αυξάνεται µέχρι το ποσό του κεφαλαίου που είναι 
καταβεβληµένο κατά την ηµεροµηνία λήψης της σχετικής απόφασης από τη Γενική Συνέλευση. Η ως άνω εξουσία 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ανανεώνεται από τη Γενική Συνέλευση, µε απόφασή της που υπόκειται στις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ν. 2190/20, για χρονικό διάστηµα που δεν µπορεί να υπερβαίνει την 
πενταετία για κάθε ανανέωση και η ισχύς της αρχίζει µετά τη λήξη της κάθε πενταετίας. 

(β) Εάν όµως τα αποθεµατικά της Εταιρείας υπερβαίνουν το 1/4 του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, τότε 
απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µε την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία των άρθρων 29 παρ. 
3 και 4 και 31 παρ. 2 του ν. 2190/20 όπως ισχύουν. 

(γ) Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 13 του ν. 2190/20, όπως αυτό διαµορφώθηκε µετά την τροποποίησή 
του µε το άρθρο 19 του Ν. 3604/2007, µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαµβάνεται σύµφωνα µε 
τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 4 του άρθρου 29 και της παραγράφου 2 του άρθρου 31 του ν.2190/20, 
µπορεί να θεσπιστεί πρόγραµµα διάθεσης µετοχών στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και το προσωπικό της 
Εταιρείας, καθώς και των συνδεδεµένων µε αυτήν εταιριών κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42ε του 
ν.2190/20 µε τη µορφή δικαιώµατος προαίρεσης (option) απόκτησης µετοχών, κατά τους ειδικότερους όρους της 
απόφασης αυτής, περίληψη της οποίας υπόκειται στις διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/20. 
Ως δικαιούχοι µπορούν να ορισθούν και πρόσωπα που παρέχουν στην Εταιρεία υπηρεσίες σε σταθερή βάση. Η 
απόφαση αυτή της Γενικής Συνέλευσης ορίζει, ιδίως, τον ανώτατο αριθµό των µετοχών που µπορεί να εκδοθούν 
– ο οποίος βάσει του νόµου δεν µπορεί να υπερβαίνει το 1/10 των υφιστάµενων µετοχών – εάν οι δικαιούχοι 
ασκήσουν το χορηγηθέν σε αυτούς δικαίωµα αγοράς µετοχών, την τιµή και τους όρους διάθεσης των µετοχών στους 
δικαιούχους, τους δικαιούχους ή τις κατηγορίες αυτών και τη µέθοδο προσδιορισµού της τιµής απόκτησης, µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του ν.2190/20, την διάρκεια του προγράµµατος καθώς και κάθε 
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άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να ανατίθεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
ο καθορισµός των δικαιούχων ή των κατηγοριών αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώµατος και οποιοσδήποτε 
άλλος όρος του προγράµµατος διάθεσης µετοχών. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε απόφασή του, ρυθµίζει κάθε άλλη 
σχετική λεπτοµέρεια, που δε ρυθµίζεται διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, εκδίδει τα πιστοποιητικά δικαιώµατος 
απόκτησης µετοχών και ανά ηµερολογιακό τρίµηνο κατ΄ ανώτατο όριο, παραδίδει τις µετοχές που έχουν ήδη εκδοθεί 
ή εκδίδει και παραδίδει τις µετοχές στους ανωτέρω δικαιούχους, αυξάνοντας το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας 
και πιστοποιεί την αύξηση του κεφαλαίου. Η απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για την πιστοποίηση καταβολής 
του κεφαλαίου της αύξησης λαµβάνεται ανά ηµερολογιακό τρίµηνο, κατά παρέκκλιση των οριζοµένων στο άρθρο 
11 του ν.2190/20. Οι αυξήσεις αυτές του µετοχικού κεφαλαίου δεν αποτελούν τροποποιήσεις του καταστατικού 
και δεν εφαρµόζονται για αυτές οι παράγραφοι 7 έως 11 του άρθρου 13 του ν.2190/20. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
υποχρεούται κατά τον τελευταίο µήνα της εταιρικής χρήσης, εντός της οποίας έλαβαν χώρα αυξήσεις κεφαλαίου, 
κατά τα ανωτέρω οριζόµενα, να προσαρµόζει, µε απόφαση του, το άρθρο του καταστατικού περί του κεφαλαίου, 
έτσι ώστε να προβλέπεται το ποσό του κεφαλαίου, όπως προέκυψε µετά τις παραπάνω αυξήσεις, τηρώντας τις 
διατυπώσεις δηµοσιότητας του άρθρου 7β του ν.2190/20.

(δ) Σύµφωνα µε το άρθρου 16 του ν.2190/20, όπως πλέον έχει διαµορφωθεί µετά από την τροποποίησή του µε το 
άρθρο 21 του Ν. 3604/2007, η Εταιρεία µπορεί, η ίδια ή µε πρόσωπο το οποίο ενεργεί στο όνοµά του αλλά για 
λογαριασµό της, να αποκτήσει δικές της µετοχές, µόνο όµως µετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης και µε τους 
ειδικότερους όρους και διαδικασίες, όπως αναλυτικά προβλέπονται στο άρθρο 16 του ν. 2190/20. 

9. Σημαντικές συμφωνίες που τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής στον έλεγχο 
της Εταιρείας κατόπιν δημόσιας πρότασης
∆εν υφίστανται συµφωνίες, οι οποίες τίθενται σε  ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
κατόπιν δηµόσιας πρότασης. 

10. Συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του ∆ιοικητικού Συμβουλίου ή το προσωπικό της
∆εν υπάρχουν συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ή µε το προσωπικό της, οι οποίες 
να προβλέπουν την καταβολή αποζηµίωσης ειδικά σε περίπτωση παραίτησης ή απόλυσης, χωρίς βάσιµο λόγο ή 
τερµατισµού της θητείας ή της απασχόλησης τους εξαιτίας δηµόσιας προσφοράς. 

VII) ΔΗΛΩΣΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 43α του Κ.Ν. 2190/1920

Γενικά
Βάσει των διατάξεων του Ν. 3873/2010, ο οποίος ενσωµάτωσε στην ελληνική έννοµη τάξη την Οδηγία 2006/46/ΕΚ 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, περί ετησίων και ενοποιηµένων λογαριασµών εταιρειών ορισµένων µορφών, κάθε εταιρεία, 
οι µετοχές ή άλλες κινητές αξίες της οποίας έχουν εισαχθεί προς διαπραγµάτευση σε οργανωµένη αγορά, οφείλει 
από την οικονοµική χρήση του 2010 να συµπεριλαµβάνει στην ετήσια έκθεση διαχείρισής της και δήλωση εταιρικής 
διακυβέρνησης, στην οποία µεταξύ άλλων θα αναφέρει τον κώδικα και τις πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης, στις 
οποίες υπάγεται ή που έχει αποφασίζει αυτοβούλως να εφαρµόζει.

Με τον όρο «εταιρική διακυβέρνηση» περιγράφεται ο τρόπος µε τον οποίο η εταιρεία διοικείται και ελέγχεται. Αρθρώνεται 
ως ένα σύστηµα σχέσεων, όπως αυτές ορίζονται από τις Αρχές Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), ανάµεσα στη 
∆ιοίκηση της εταιρείας, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο (∆Σ), τους µετόχους της και άλλα ενδιαφερόµενα µέρη. Συνιστά τη 
δοµή µέσω της οποίας προσεγγίζονται και τίθενται οι στόχοι της εταιρείας, προσδιορίζονται τα µέσα επίτευξης των 
στόχων αυτών και καθίσταται δυνατή η παρακολούθηση της απόδοσης της ∆ιοίκησης κατά τη διαδικασία εφαρµογής 
των παραπάνω. Θεσπίζει πρότυπα βέλτιστων πρακτικών διακυβέρνησης, προάγει την αυξηµένη διαφάνεια στο σύνολο 
των δραστηριοτήτων της εταιρείας και αποτυπώνει τις πολιτικές και τις διαδικασίες, που έχει υιοθετήσει η εταιρεία, ως 
εργαλείο επίτευξης καλών πρακτικών διακυβέρνησης. 

1.   Αρχές εταιρικής διακυβέρνησης.
Η παρούσα δήλωση συντάσσεται σύµφωνα µε το άρθρο 43α παρ. 3 περ. δ του Κ.Ν. 2190/1920, όπως ισχύει µετά την 
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τροποποίησή του µε το Ν. 3873/2010. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης, ο 
οποίος είναι ανηρτηµένος στην ιστοσελίδα της Εταιρείας στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.iaso.gr και είναι διαθέσιµος 
στα κεντρικά γραφεία της Εταιρείας, στο Μαρούσι, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 37 – 39.

2. Πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η Εταιρεία επιπλέον των προβλέψεων του νόμου.
Η Εταιρεία δεν έχει θεσπίσει πρακτικές εταιρικής διακυβέρνησης πέραν αυτών που προβλέπονται από την κείµενη 
νοµοθεσία και τον Κώδικα Εταιρικής ∆ιακυβέρνησης που εφαρµόζει.

3. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη 
Διαδικασία Σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων 
και των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. Ως 
σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το ∆.Σ., τη ∆ιοίκηση και 
το υπόλοιπο προσωπικό της Εταιρείας και αποσκοπεί στη διασφάλιση της αποτελεσµατικότητας και της αποδοτικότητας 
των εταιρικών εργασιών, στην αξιοπιστία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και στη συµµόρφωση µε τους 
εφαρµοστέους νόµους και κανονισµούς. 

∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Εταιρεία έχει συστήσει ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου, κατά τις απαιτήσεις της ελληνικής νοµοθεσίας, που λειτουργεί 
σύµφωνα µε τον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας και αξιολογεί την καταλληλότητα του συστήµατος εσωτερικού 
ελέγχου. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καµία άλλη υπηρεσιακή 
µονάδα της Εταιρείας και αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου του ∆.Σ.

Στις αρµοδιότητές της περιλαµβάνονται η αξιολόγηση και η βελτίωση των συστηµάτων διαχείρισης κινδύνων και 
εσωτερικού ελέγχου, καθώς επίσης η εξακρίβωση της συµµόρφωσης µε τις θεσµοθετηµένες πολιτικές και διαδικασίες, 
όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισµό Λειτουργίας της Εταιρείας, µε τους κανόνες της Εταιρικής 
∆ιακυβέρνησης, την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής ορίζεται από το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. ∆εν µπορεί να ορισθεί ως 
Εσωτερικός Ελεγκτής µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, διευθυντικό στέλεχος το οποίο έχει και άλλες εκτός του 
εσωτερικού ελέγχου αρµοδιότητες ή συγγενείς των παραπάνω µέχρι και του δεύτερου βαθµού εξ’ αίµατος ή εξ’ 
αγχιστείας. Η Εταιρεία για κάθε µεταβολή στα πρόσωπα ή την οργάνωση του εσωτερικού ελέγχου ενηµερώνει την 
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ο Εσωτερικός Ελεγκτής δικαιούται να λάβει γνώση οποιουδήποτε βιβλίου, 
εγγράφου, αρχείου, τραπεζικού λογαριασµού και χαρτοφυλακίου της Εταιρείας και να έχει πρόσβαση σε κάθε έγγραφο 
και υπηρεσία της Εταιρείας. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να παρέχουν 
πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο του. Η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού 
Ελέγχου κατά την διάρκεια των ελέγχων υποβάλει προτάσεις που στοχεύουν στη συνεχή βελτίωση των συστηµάτων 
εσωτερικού ελέγχου µε στόχο την επίτευξη υψηλής παραγωγικότητας και αποδοτικότητας. Στο ευρύτερο πλαίσιο 
της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου εντάσσεται και η κατάλληλη επικοινωνία µεταξύ της νοµικής υπηρεσίας, της 
οικονοµικής διεύθυνσης και του εσωτερικού έλεγχου για την αποτελεσµατική παρακολούθηση και διαρκή συµµόρφωση 
µε το θεσµικό πλαίσιο που διέπει τη σύνταξη και δηµοσιοποίηση των χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας.

∆ιαχείριση Κινδύνων.
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ εφαρµόζει µεθοδολογίες για τον εντοπισµό, τη στάθµιση, την αξιολόγηση και την παρακολούθηση 
όλων των κινδύνων που προέρχονται από τα εντός και εκτός ισολογισµού στοιχεία, από όλες τις δραστηριότητες, τα 
συστήµατα και τις διαδικασίες των εταιρειών που ανήκουν στον Όµιλο καθώς και των εξωγενών παραγόντων που 
µπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την απρόσκοπτη λειτουργία του και τη χρηµατοοικονοµική του κατάσταση. 

Για τους λειτουργικούς κινδύνους που ενδέχεται να λάβουν χώρα και οι οποίοι δεν µπορούν να σταθµιστούν εκ των 
προτέρων, αφού συζητηθούν σε επίπεδο ∆ιοίκησης, ο Όµιλος προχωρά σε ασφαλιστικές καλύψεις αυτών, οι οποίες σε 
κάθε περίπτωση επανεξετάζονται τουλάχιστον µια φορά ετησίως. Ανάλογα µε τα δεδοµένα της αγοράς και τις πολιτικές 
των Ασφαλιστικών Εταιρειών που ισχύουν τη δεδοµένη χρονική στιγµή, η ∆ιοίκηση λαµβάνει την πλέον συµφέρουσα 
για τον Όµιλο απόφαση για τη διαχείριση των απρόβλεπτων κινδύνων σταθµίζοντας το συµφέρον των µετόχων της.
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Προϋπολογισµός – Budget
Η Εταιρεία εφαρµόζει µία ολοκληρωµένη πρακτική για τη σύνταξη του ετήσιου προϋπολογισµού της, σε επίπεδο 
αναλυτικών επαγγελµατικών δραστηριοτήτων και λειτουργών δαπανών, βάσει εξειδικευµένης µεθοδολογίας η οποία 
υλοποιείται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση της Εταιρείας.

Η παρακολούθηση του προϋπολογισµού υπόκειται σε µηνιαία επισκόπηση, βάσει τόσο των πραγµατικών όσο και των 
ιστορικών µεγεθών, µε σκοπό την έγκαιρη λήψη των εταιρικών αποφάσεων προς επίτευξη των στόχων της Εταιρείας.

Καταστροφή και διάθεση πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Η ∆ιοίκηση της Εταιρείας έχει υιοθετήσει αναλυτική διαδικασία για τη διάθεση και καταστροφή των άχρηστων και 
απαξιωµένων πάγιων περιουσιακών της στοιχείων. Μετά από εισήγηση των εµπλεκόµενων ∆ιευθύνσεων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων παρακολούθησης, εγκρίνεται από τη ∆ιοίκηση ο τρόπος και ο χρόνος καταστροφής τους.

∆ιασφάλιση απαιτήσεων - υποχρεώσεων 
Για τη διασφάλιση των απαιτήσεων της Εταιρείας υφίσταται ένα σύστηµα παρακολούθησης, το οποίο διέπει το σύνολο 
των λειτουργιών της Εταιρείας και περιλαµβάνει τον έλεγχο, σε µηνιαία βάση, της συµφωνίας όλων των κατηγοριών 
απαιτήσεων πελατών (µετρητά, τραπεζικοί λογαριασµοί, επιταγές, γραµµάτια κλπ.)  

Για το σύνολο των αγορών και δαπανών της Eταιρείας απαιτείται, πριν τη λογιστικοποίηση και εξόφλησή τους, η έγκριση 
της ∆ιοίκησης.

Οικονοµικές Καταστάσεις
Η Εταιρεία έχει αναπτύξει και εφαρµόσει συγκεκριµένες πρακτικές για τη διασφάλιση της αξιοπιστίας και εγκυρότητας 
των εταιρικών και ενοποιηµένων χρηµατοοικονοµικών καταστάσεων. Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία και οι θυγατρικές 
εταιρείες του Οµίλου εφαρµόζουν ενιαίες λογιστικές αρχές σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΑ.

Τα οικονοµικά µεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Οµίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται 
βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα ∆ΠΧΑ καθώς και τη φορολογική νοµοθεσία, µε σκοπό την πληρέστερη 
ενηµέρωση της ∆ιοίκησης, των µετόχων και των αρµόδιων εποπτικών και φορολογικών αρχών. 

Το κλείσιµο των Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας διενεργείται βάσει συγκεκριµένων πρακτικών, οι οποίες 
περιλαµβάνουν µεταξύ άλλων προθεσµίες ολοκλήρωσης και υποβολής, αρµοδιότητες και απαιτούµενες γνωστοποιήσεις. 

Πληροφοριακά συστήµατα
Η Εταιρεία έχει εγκαταστήσει σύγχρονα συστήµατα πληροφορικής  που καλύπτουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
και υποστηρίζουν το πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρµόζει καθώς και των µακροπρόθεσµων στόχων της. Μερικές 
από τις εφαρµοζόµενες διαδικασίες και από τα προληπτικά µέτρα τεχνικού χαρακτήρα, που εξασφαλίζουν την ασφάλεια 
των πληροφοριών και πληροφοριακών συστηµάτων στη Εταιρεία, είναι οι εξής:

• Σχέδιο Αποκατάστασης Καταστροφών Μηχανογραφικού Εξοπλισµού (Disaster Recovery Plan)
• ∆ευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)
• ∆ιαβάθµιση Πληροφοριών
• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών
• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Όροι χρήσης του Internet
• ∆ιαχείριση Πρόσβασης Εφαρµογών
• ∆ιαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστηµάτων
• ∆ιαχείριση Αλλαγών (Change Management)
• ∆ιαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας
• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα
• ∆ιαδικασίες ∆ηµιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)
• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)
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Το σύνολο των σχετιζοµένων διαδικασιών και τεχνικών µέτρων, εντάσσονται σε ένα δοµηµένο Σύστηµα ∆ιαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, µε τους εξής βασικούς άξονες:

• Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών
• ∆ιαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών)
• ∆ιαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
• Ασφάλεια στις ∆ιαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστηµάτων
• ∆ιαχείριση Επιχειρηµατικής Συνέχειας

Η υλοποίηση εξασφαλίζεται µε τη συνεχή δέσµευση, ενηµέρωση και εκπαίδευση όλου του προσωπικού της Εταιρείας. 

4.  Αναφορά στα πληροφοριακά στοιχεία που απαιτούνται κατά το άρθρο 10 της Οδηγίας 2004/25/ΕΚ 
σχετικά με τις δημόσιες προσφοράς εξαγοράς.
Η Εταιρεία δεν εµπίπτει στο πεδίο εφαρµογής της οδηγίας 2004/25/ΕΚ, ωστόσο τα πληροφοριακά στοιχεία που 
απαιτούνται κατά το άρθρο 10 παρ. 1, στοιχεία γ), δ), στ), η) και θ) αυτής, παρατίθενται στην Επεξηγηµατική Έκθεση του 
∆.Σ. σύµφωνα µε το άρθρο 4 παρ. 7 του Ν. 3556/2007.

5.   Πληροφοριακά στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της γενικής συνέλευσης των μετόχων και τις βασικές 
εξουσίες της, καθώς και περιγραφή των δικαιωμάτων των μετόχων και του τρόπου άσκησής τους.

Γενικά – Αρµοδιότητες. 
Η Γενική Συνέλευση των µετόχων είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας, και έχει δικαίωµα να αποφασίζει για κάθε 
υπόθεση που αφορά την Εταιρεία. Συγκροτείται και λειτουργεί σύµφωνα µε το νόµο και το καταστατικό της Εταιρείας, 
και οι αποφάσεις της δεσµεύουν όλους τους µετόχους, ακόµα και αυτούς που απουσιάζουν ή διαφωνούν.

Η Γενική Συνέλευση είναι η µόνη αρµόδια να αποφασίζει για: α) Συγχώνευση, µε εξαίρεση την απορρόφηση µιας 
κατά 100% θυγατρικής ανώνυµης εταιρείας κατά το άρθρο 78 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, διάσπαση, µετατροπή, 
αναβίωση, παράταση της διάρκειας ή διάλυση της εταιρείας, παροχή ή ανανέωση εξουσίας προς το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο για την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου ή έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες, β) 
την έκδοση οµολογιακού δανείου µε µετατρέψιµες οµολογίες κατά το άρθρο 3α του Κ.Ν. 2190/1920 και την έκδοση 
οµολογιακού δανείου µε δικαίωµα συµµετοχής στα κέρδη, γ) Τροποποίηση του καταστατικού µε εξαίρεση τις περιπτώσεις 
τροποποίησής του από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 11, παρ. 5, το άρθρο 13 παρ.13, το άρθρο 13α 
παρ.2 και το άρθρο 17β παρ.4 του Κ.Ν. 2190/1920, ως ισχύει, δ) Αύξηση ή µείωση του µετοχικού κεφαλαίου, µε 
την επιφύλαξη των παρ.1 και 14 του άρθρου 13 του Κ.Ν. 2190/1920, καθώς και των αυξήσεων που επιβάλλονται 
από διατάξεις άλλων νόµων, ε) Εκλογή µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, µε εξαίρεση την εκλογή µελών από τα 
αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την 
ιδιότητά τους µε οποιονδήποτε τρόπο, σύµφωνα µε το άρθρο 6 του καταστατικού της Εταιρείας,  στ) Εκλογή ελεγκτών, 
ζ) ∆ιορισµό εκκαθαριστών, η) ∆ιάθεση των καθαρών ετησίων κερδών, µε εξαίρεση τη διανοµή κερδών ή προαιρετικών 
αποθεµατικών µέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση µε απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει 
σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θ) Έγκριση του ισολογισµού, ι) απαλλαγή των µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη.

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920, όπως ισχύει.

Πρόσκληση και προετοιµασία Γενικής Συνέλευσης.
Το ∆.Σ. πρέπει να διασφαλίζει ότι η προετοιµασία και η διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης των µετόχων διευκολύνει την 
αποτελεσµατική άσκηση των δικαιωµάτων των µετόχων, οι οποίοι θα πρέπει να είναι πλήρως ενηµερωµένοι για όλα τα 
θέµατα που σχετίζονται µε τη συµµετοχή τους στη Γενική Συνέλευση, συµπεριλαµβανοµένων των θεµάτων ηµερήσιας 
διάταξης, και των δικαιωµάτων τους κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση δηµοσιεύεται πρόσκληση  στην οποία περιλαµβάνονται 
πληροφορίες σχετικά µε:
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• το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση στο οποίο θα πραγµατοποιηθεί η συνεδρίαση, τη χρονολογία και την ώρα της 
συνεδρίασης, τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης µε σαφήνεια, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, 
καθώς και ακριβείς οδηγίες για τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι θα µπορέσουν να µετάσχουν στη συνέλευση 
και να ασκήσουν τα δικαιώµατά τους αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου ή, ενδεχοµένως και εξ’ αποστάσεως.

• τα δικαιώµατα των µετόχων των παραγράφων 2, 2α, 4 και 5 του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920, αναφέροντας 
το χρονικό διάστηµα µέσα στο οποίο µπορεί να ασκηθεί κάθε δικαίωµα, στις αντίστοιχες προθεσµίες που 
ορίζονται στις παραγράφους του ανωτέρω άρθρου, που προαναφέρονται ή εναλλακτικά, την καταληκτική 
ηµεροµηνία µέχρι την οποία µπορούν τα δικαιώµατα αυτά να ασκηθούν, υπό τον όρο ότι λεπτοµερέστερες 
πληροφορίες σχετικά µε τα εν λόγω δικαιώµατα και τους όρους άσκησής τους θα είναι διαθέσιµες µε ρητή 
παραποµπή της πρόσκλησης στη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, 

• τη διαδικασία για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και ιδίως τα έντυπα τα οποία 
χρησιµοποιεί για το σκοπό αυτόν η Εταιρεία, καθώς και τα µέσα και τις µεθόδους που προβλέπονται στο 
καταστατικό, κατά το άρθρο 28α παράγραφος 3 του Κ.Ν.2190/1920, για να δέχεται η Εταιρεία ηλεκτρονικές 
κοινοποιήσεις διορισµού και ανάκλησης αντιπροσώπων,

• τις διαδικασίες για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία ή µε ηλεκτρονικά µέσα, εφόσον 
συντρέχει περίπτωση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στις παραγράφους 7 και 8 του άρθρου 28α του 
Κ.Ν.2190/1920,

• την ηµεροµηνία καταγραφής, όπως αυτή προβλέπεται στο άρθρο 28α παράγραφος 4 του Κ.Ν.2190/1920, 
επισηµαίνοντας ότι µόνο τα πρόσωπα που είναι µέτοχοι κατά την ηµεροµηνία εκείνη έχουν δικαίωµα συµµετοχής 
και ψήφου στη Γενική Συνέλευση,

• τον τόπο στον οποίο είναι διαθέσιµο το πλήρες κείµενο των εγγράφων και των σχεδίων αποφάσεων, που 
προβλέπονται στις περιπτώσεις γ’ και δ’ της παραγράφου 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920, καθώς και τον 
τρόπο µε τον οποίο λαµβάνονται αυτά,

• τη διεύθυνση της ιστοσελίδας της Εταιρείας, όπου είναι διαθέσιµες οι πληροφορίες της παραγράφου 3 του 
άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920.

Η Εταιρεία δύναται να δηµοσιεύει στα έντυπα µέσα που προβλέπονται στο άρθρο 26 παρ. 2 του Κ.Ν.2190/1920 
περίληψη της πρόσκλησης, η οποία θα περιλαµβάνει τουλάχιστον το οίκηµα µε ακριβή διεύθυνση, την ηµέρα και την 
ώρα της συνεδρίασης, τους µετόχους που έχουν δικαίωµα συµµετοχής, καθώς και ρητή αναφορά στη διεύθυνση της 
ιστοσελίδας, στην οποία και θα διατίθεται το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης και οι πληροφορίες που προβλέπονται 
στην παράγραφο 3 του άρθρου 27 του Κ.Ν.2190/1920. Εκτός από τη δηµοσίευση στα έντυπα µέσα και την ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, το πλήρες κείµενο της πρόσκλησης δηµοσιοποιείται επιπλέον µέσα στην ίδια προθεσµία των είκοσι (20) 
ηµερών, µε τρόπο που διασφαλίζει την ταχεία και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση σε αυτήν, µε µέσα που κατά την κρίση 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου θεωρούνται ευλόγως αξιόπιστα, για την αποτελεσµατική διάχυση των πληροφοριών στο 
επενδυτικό κοινό, όπως ιδίως µε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης µε εθνική και πανευρωπαϊκή εµβέλεια.

Από την ηµέρα δηµοσίευσης της πρόσκλησης για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης µέχρι και την ηµέρα της Γενικής 
Συνέλευσης, αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Εταιρείας τουλάχιστον οι ακόλουθες πληροφορίες:

• η πρόσκληση για σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης,

• ο συνολικός αριθµός των µετοχών και των δικαιωµάτων ψήφου που υφίστανται κατά την ηµεροµηνία της 
πρόσκλησης, 

• τα έγγραφα που πρόκειται να υποβληθούν στη Γενική Συνέλευση και σχετίζονται µε την ηµερήσια διάταξη,
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• σχέδιο απόφασης για κάθε θέµα της ηµερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καµία απόφαση δεν έχει 
προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου για κάθε θέµα της εν λόγω ηµερήσιας διάταξης και 
τυχόν σχέδια αποφάσεων που προτείνουν οι µέτοχοι, αµέσως µετά την παραλαβή τους από την Εταιρεία.

• τα έντυπα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µέσω αντιπροσώπου και, 
εφόσον τούτο προβλέπεται, για την άσκηση του δικαιώµατος ψήφου µε αλληλογραφία, εκτός αν τα εν λόγω 
έντυπα αποστέλλονται απευθείας σε κάθε µέτοχο, και

• στις περιπτώσεις που έχει τεθεί ως θέµα στη Γενική Συνέλευση η εκλογή νέων µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου, 
ο προτεινόµενος κατάλογος υποψήφιων µελών του ∆.Σ. και τα βιογραφικά τους.

Αν για τεχνικούς λόγους, δεν είναι δυνατή η πρόσβαση µέσω διαδικτύου στα ανωτέρω στοιχεία, η Εταιρεία επισηµαίνει 
στην ιστοσελίδα της τον τρόπο µε τον οποίο οι µέτοχοι µπορούν να προµηθευτούν τα σχετικά έντυπα σε έγχαρτη µορφή 
και τα αποστέλλει ταχυδροµικώς και χωρίς χρέωση σε κάθε µέτοχο που το ζητεί.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο τοιχοκολλάει είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση τον πίνακα µε τα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα ψήφου κατά τη Γενική Συνέλευση. 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. της Εταιρείας, ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ή ο Γενικός ∆ιευθυντής και οι Πρόεδροι των επιτροπών 
του ∆.Σ. καθώς και η ∆ιεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και ο τακτικός ελεγκτής, εφόσον υπάρχουν θέµατα της ηµερήσιας 
διάταξης που άπτονται των καθηκόντων και αρµοδιοτήτων τους, πρέπει να παρίστανται στη Γενική Συνέλευση των 
µετόχων, προκειµένου να παρέχουν πληροφόρηση και ενηµέρωση επί ερωτήσεων ή διευκρινίσεων που ζητούν οι 
µέτοχοι. 

Συνεδριάσεις Γενικής Συνέλευσης
Κατά τις συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης, προεδρεύει προσωρινά ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή ο 
αναπληρωτής του. Χρέη γραµµατέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

Μετά την επικύρωση του πίνακα των µετόχων που έχουν δικαίωµα ψήφου, η Γενική Συνέλευση εκλέγει αµέσως 
το οριστικό προεδρείο, το οποίο συγκροτείται από τον Πρόεδρο και έναν ή δύο γραµµατείς που εκτελούν και χρέη 
ψηφολεκτών. 

Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και τις προβλέψεις 
του καταστατικού της Εταιρείας. 

Στη Γ.Σ. της Εταιρείας πρέπει να µπορεί να συµµετέχει και να ψηφίζει κάθε µέτοχος που εµφανίζεται µε την ιδιότητα αυτή 
στα αρχεία του φορέα στον οποίο τηρούνται οι κινητές αξίες της Εταιρείας. Η απόδειξη της µετοχικής ιδιότητας γίνεται µε 
την προσκόµιση σχετικής έγγραφης βεβαίωσης του ως άνω φορέα ή, εναλλακτικά µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση 
της Εταιρείας µε τα αρχεία του τελευταίου. Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της πέµπτης 
ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής) και η σχετική έγγραφη 
βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το αργότερο 
την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στην επαναληπτική Γενική Συνέλευση οι µέτοχοι µπορούν να µετάσχουν υπό τις ίδιες ανωτέρω τυπικές προϋποθέσεις. 
Η ιδιότητα του µετόχου πρέπει να υφίσταται κατά την έναρξη της τέταρτης ηµέρας πριν από την ηµέρα συνεδρίασης 
της επαναληπτικής Γενικής Συνέλευσης (ηµεροµηνία καταγραφής επαναληπτικών γενικών συνελεύσεων), η δε σχετική 
έγγραφη βεβαίωση ή η ηλεκτρονική πιστοποίηση σχετικά µε τη µετοχική ιδιότητα πρέπει να περιέλθει στην Εταιρεία το 
αργότερο την τρίτη ηµέρα πριν από τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης.

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας
Σύµφωνα µε το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τα δικαιώµατα µειοψηφίας είναι τα εξής:
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1.  Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να συγκαλεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση των µετόχων, ορίζοντας ηµέρα 
συνεδρίασης αυτής, η οποία δεν πρέπει να απέχει περισσότερο από σαράντα πέντε (45) ηµέρες από την ηµεροµηνία 
επίδοσης της αίτησης στον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Η αίτηση περιέχει το αντικείµενο της ηµερήσιας 
διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός είκοσι (20) ηµερών από την 
επίδοση της σχετικής αίτησης, η σύγκληση διενεργείται από τους αιτούντες µετόχους µε δαπάνες της Εταιρείας, 
µε απόφαση του µονοµελούς πρωτοδικείου της έδρας της Εταιρείας, που εκδίδεται κατά τη διαδικασία των 
ασφαλιστικών µέτρων. Στην απόφαση αυτή ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, καθώς και η 
ηµερήσια διάταξη.

2.  Με αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ηµερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει ήδη 
συγκληθεί, πρόσθετα θέµατα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεκαπέντε (15) τουλάχιστον 
ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέµατα πρέπει να δηµοσιεύονται ή να γνωστοποιούνται, µε 
ευθύνη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, κατά το άρθρο 26 του Κ.Ν.2190/1920, επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν 
από τη Γενική Συνέλευση. Η αίτηση για την εγγραφή πρόσθετων θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη συνοδεύεται 
από αιτιολόγηση ή από σχέδιο απόφασης προς έγκριση στη Γενική Συνέλευση και η αναθεωρηµένη ηµερήσια 
διάταξη δηµοσιοποιείται µε τον ίδιο τρόπο, όπως η προηγούµενη ηµερήσια διάταξη, δεκατρείς (13) ηµέρες πριν 
από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης και ταυτόχρονα τίθεται στη διάθεση των µετόχων στην ιστοσελίδα 
της Εταιρείας, µαζί µε την αιτιολόγηση ή το σχέδιο απόφασης που έχει υποβληθεί από τους µετόχους κατά τα 
προβλεπόµενα στο άρθρο 27 παράγραφο 3 του Κ.Ν.2190/1920.

2α. Με αίτηση µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο θέτει στη διάθεση των µετόχων κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 27 παράγραφος 
3 του Κ.Ν.2190/2910, έξι (6) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής Συνέλευσης, σχέδια 
αποφάσεων για θέµατα που έχουν περιληφθεί στην αρχική ή την αναθεωρηµένη ηµερήσια διάταξη, αν η σχετική 
αίτηση περιέλθει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ηµέρες πριν από την ηµεροµηνία της Γενικής 
Συνέλευσης.

2β.  Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο δεν είναι υποχρεωµένο να προβαίνει στην εγγραφή θεµάτων στην ηµερήσια διάταξη 
ούτε στη δηµοσίευση ή γνωστοποίηση αυτών µαζί µε αιτιολόγηση και σχέδια αποφάσεων που υποβάλλονται από 
τους µετόχους κατά τις παραγράφους 2 και 2α του άρθρου 39 του Κ.Ν.2190/1920, αντίστοιχα, αν το περιεχόµενο 
αυτών έρχεται προφανώς σε αντίθεση µε το νόµο και τα χρηστά ήθη.

3. Με αίτηση µετόχου ή µετόχων που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού 
κεφαλαίου, ο πρόεδρος της συνέλευσης υποχρεούται να αναβάλει µια µόνο φορά τη λήψη αποφάσεων από τη 
Γενική Συνέλευση, Τακτική ή Έκτακτη, για όλα ή ορισµένα θέµατα, ορίζοντας ηµέρα συνέχισης της συνεδρίασης, 
αυτή που ορίζεται στην αίτηση των µετόχων, η οποία όµως δεν µπορεί να απέχει περισσότερο από τριάντα (30) 
ηµέρες από τη χρονολογία της αναβολής. 

 Η µετά από αναβολή Γενική Συνέλευση αποτελεί συνέχιση της προηγούµενης και δεν απαιτείται η επανάληψη 
των διατυπώσεων δηµοσίευσης της πρόσκλησης των µετόχων, σε αυτήν µπορούν να µετέχουν και νέοι µέτοχοι, 
µε την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 27 παράγραφος 2, 28 και 28α του Κ.Ν.2190/1920.

4. Μετά από αίτηση οποιουδήποτε µετόχου, που υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες 
πριν από τη Γενική Συνέλευση, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση τις 
αιτούµενες συγκεκριµένες πληροφορίες για τις υποθέσεις της Εταιρείας, στο µέτρο που αυτές είναι χρήσιµες για 
την πραγµατική εκτίµηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης.

 Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να απαντήσει ενιαία σε αιτήσεις µετόχων µε το ίδιο περιεχόµενο. Υποχρέωση 
παροχής πληροφοριών δεν υφίσταται όταν οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται ήδη στην ιστοσελίδα της 
Εταιρείας, ιδίως µε τη µορφή ερωτήσεων και απαντήσεων.
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 Επίσης, µε αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι Τακτική, τα ποσά 
που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή τους διευθυντές της 
Εταιρείας, καθώς και κάθε παροχή προς τα πρόσωπα αυτά από οποιαδήποτε αιτία ή σύµβαση της Εταιρείας µε 
αυτούς. 

 
 Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή των πληροφοριών 

για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να είναι, κατά τις 
περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις παραγράφους 
3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920.

5.  Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα πέµπτο (1/5) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου 
η οποία υποβάλλεται στην Εταιρεία πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ηµέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση, το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την πορεία των εταιρικών 
υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να αρνηθεί την παροχή 
των πληροφοριών για αποχρώντα ουσιώδη λόγο, ο οποίος αναγράφεται στα πρακτικά. Τέτοιος λόγος µπορεί να 
είναι, κατά τις περιστάσεις, η εκπροσώπηση των αιτούντων µετόχων στο διοικητικό συµβούλιο σύµφωνα µε τις 
παραγράφους 3 ή 6 του άρθρου 18 του Κ.Ν.2190/1920, εφόσον τα αντίστοιχα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
έχουν λάβει τη σχετική πληροφόρηση κατά τρόπο επαρκή.

6.  Στις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 και της παραγράφου 5 του άρθρου 39 του 
Κ.Ν.2190/1920, τυχόν αµφισβήτηση ως προς το βάσιµο ή µη της αιτιολογίας άρνησης παροχής των 
πληροφοριών, επιλύεται από το µονοµελές πρωτοδικείο της έδρας της Εταιρείας, µε απόφασή του που εκδίδεται 
κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών µέτρων. Με την ίδια απόφαση το δικαστήριο υποχρεώνει και την Εταιρεία 
να παράσχει τις πληροφορίες που αρνήθηκε. 

7. Μετά από αίτηση µετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβληµένου µετοχικού κεφαλαίου, η 
λήψη απόφασης για θέµα της ηµερήσιας διάταξης της Γενικής Συνέλευσης µπορεί να διενεργηθεί µε ονοµαστική 
ψηφοφορία.

8.  Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις οι αιτούντες µέτοχοι οφείλουν να αποδεικνύουν τη µετοχική τους ιδιότητα και 
τον αριθµό των µετοχών που κατέχουν κατά την άσκηση του σχετικού δικαιώµατος. Τέτοια απόδειξη αποτελεί 
και η προσκόµιση βεβαίωσης από το φορέα στον οποίο τηρούνται οι οικείες κινητές αξίες ή η πιστοποίηση της 
µετοχικής ιδιότητας µε απευθείας ηλεκτρονική σύνδεση φορέα και Εταιρείας.

6. Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Σκοπός του ∆.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της µακροχρόνιας οικονοµικής αξίας της Εταιρείας και η 
προάσπιση του γενικού εταιρικού συµφέροντος. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε την εξαίρεση των θεµάτων για τα οποία 
είναι κατ’ εξοχήν αρµόδια η Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας, είναι αρµόδιο να αποφασίζει και να ενεργεί 
κάθε πράξη που αφορά τη διοίκηση της Εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και γενικά την επιδίωξη του σκοπού 
της, εντός των ορίων που θέτει η ελληνική νοµοθεσία, και να εκπροσωπεί την Εταιρεία δικαστικώς και εξωδίκως. 

Σύνθεση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποτελείται από δεκατρείς (13) συµβούλους. Από τα δεκατρία 
(13) µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου έξι (6) µέλη έχουν εκτελεστικές αρµοδιότητες και επτά (7) είναι µη εκτελεστικά. 
Από τα επτά (7) µη εκτελεστικά µέλη τα δύο (2) είναι ανεξάρτητα µη εκτελεστικά. 

Τα µέλη του ∆.Σ. εκλέγονται από  τη Γενική Συνέλευση των µετόχων µε µέγιστη θητεία που προβλέπεται στο Καταστατικό 
της Εταιρείας και επί της παρούσης έχει διάρκεια τριών (3) χρόνων, η οποία παρατείνεται αυτόµατα µέχρι τη λήξη της 
προθεσµίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αµέσως επόµενη Τακτική Γενική Συνέλευση. Τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.
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Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας µέλους ή µελών του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου, τα υπόλοιπα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορούν να συνεχίσουν τη διαχείριση και την 
εκπροσώπηση της Εταιρείας και χωρίς την αντικατάσταση των ελλειπόντων µελών, µε την προϋπόθεση ότι ο αριθµός 
των αποµενόντων µελών είναι τουλάχιστον τρία (3) και υπερβαίνει το ήµισυ των µελών, όπως είχαν πριν από την 
επέλευση των ανωτέρω γεγονότων.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, εφόσον είναι τουλάχιστον τρία (3), µπορούν 
να εκλέξουν µέλη αυτού σε αντικατάσταση µελών που παραιτήθηκαν, απέθαναν ή απώλεσαν την ιδιότητά τους µε 
οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Η ανωτέρω εκλογή ισχύει για το υπόλοιπο της θητείας του µέλους που αντικαθίσταται, η 
δε απόφαση της εκλογής αυτής υποβάλλεται στη δηµοσιότητα που ορίζει ο νόµος και ανακοινώνεται από το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο στην αµέσως προσεχή Γενική Συνέλευση, η οποία µπορεί να αντικαταστήσει τους εκλεγέντες, ακόµη και αν 
δεν έχει αναγραφεί σχετικό θέµα στην ηµερήσια διάταξη.

Σε κάθε περίπτωση, τα αποµένοντα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθµό τους, µπορούν να 
προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης µε αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Μετά την εκλογή του το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, συγκαλούµενο από τον Σύµβουλο που έλαβε την πλειοψηφία των 
ψήφων συνέρχεται και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας τον Πρόεδρο και έναν ή δύο Αντιπροέδρους. Στη συνέχεια 
ορίζει από τα µέλη του έναν ή περισσότερους ∆ιευθύνοντες Συµβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως την 
έκταση των αρµοδιοτήτων τους.

Συνεδριάσεις και λειτουργία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνεδριάζει στην έδρα της Εταιρείας. Εξαιρετικώς, επιτρέπεται να συνεδριάζει και εκτός 
της έδρας του σε άλλο τόπο, είτε στην ηµεδαπή, είτε στην αλλοδαπή, εφόσον στη συνεδρίαση αυτή παρίστανται ή 
αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του και κανένα δεν αντιλέγει στην πραγµατοποίηση της συνεδρίασης και στη λήψη 
αποφάσεων.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συγκαλείται από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του µε πρόσκληση που γνωστοποιείται 
στα µέλη του δύο (2) τουλάχιστον εργάσιµες ηµέρες πριν από τη συνεδρίαση. Στην πρόσκληση πρέπει απαραίτητα να 
αναγράφονται µε σαφήνεια και τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, διαφορετικά η λήψη αποφάσεων επιτρέπεται µόνο 
εφόσον παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει στη λήψη 
αποφάσεων. 

Τη σύγκληση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µπορεί να ζητήσουν δύο (2) από τα µέλη του µε αίτησή τους προς τον Πρόεδρο 
αυτού ή τον αναπληρωτή του, οι οποίοι υποχρεούνται να συγκαλέσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου αυτό να 
συνέλθει εντός προθεσµίας επτά (7) ηµερών από την υποβολή της αίτησης. Στην αίτηση πρέπει, µε ποινή απαραδέκτου, 
να αναφέρονται, µε σαφήνεια, και τα θέµατα που θα απασχολήσουν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το 
∆ιοικητικό Συµβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω προθεσµίας, επιτρέπεται στα µέλη 
που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εντός προθεσµίας πέντε (5) ηµερών από 
τη λήξη της ανωτέρω προθεσµίας των επτά (7) ηµερών, γνωστοποιώντας τη σχετική πρόσκληση στα λοιπά µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συνεδριάζει και µε τηλεδιάσκεψη. Στην περίπτωση αυτή η πρόσκληση προς τα µέλη 
του περιλαµβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τη συµµετοχή αυτών στη συνεδρίαση. 

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα, όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτό 
το ήµισυ πλέον ενός των συµβούλων, ουδέποτε όµως ο αριθµός των παρόντων συµβούλων δύναται να είναι µικρότερος 
των τριών (3). Προς εξεύρεση του αριθµού απαρτίας παραλείπεται τυχόν προκύπτον κλάσµα. Η αντιπροσώπευση µελών 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να ανατεθεί σε µη µέλος του, ενώ κάθε µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
µπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα µόνο έναν σύµβουλο.
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Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου λαµβάνονται έγκυρα µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και 
αντιπροσωπευόµενων µελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας δεν υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. 

Οι συζητήσεις και αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που µπορεί 
να τηρείται και κατά το µηχανογραφικό σύστηµα. Τα πρακτικά του ∆ιοικητικού Συµβουλίου υπογράφονται από όλα 
τα παριστάµενα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Μέλος 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν δικαιούται να αρνηθεί την υπογραφή των πρακτικών της συνεδριάσεως στην οποία 
έλαβε µέρος, δύναται όµως να ζητήσει την αναγραφή στα πρακτικά της γνώµης του, εάν διαφωνεί µε κάποια από 
τις λαµβανόµενες αποφάσεις. Σε περίπτωση κατά την οποία κάποιο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου αρνείται να 
υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται µνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

Αντίγραφα των πρακτικών εκδίδονται επισήµως από τον Πρόεδρο του ∆.Σ. ή έναν Αντιπρόεδρο του ∆.Σ. ή ένα ∆ιευθύνοντα 
Σύµβουλο, χωρίς να απαιτείται άλλη επικύρωσή τους.

Αναλυτικά τα µέλη του ∆.Σ. είναι τα ακόλουθα :

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Ζουρντός Σαράντος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Μπουλινάκης Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Θεοφανάκης Παναγιώτης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Καρακαλπάκης Λεωνίδας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Μαµάς Λεωνίδας Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στρατάκης Νικόλαος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Χανδακάς Στέφανος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Μποτωνάκης Γεώργιος Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου είναι δύο (2) στον αριθµό και συγκεκριµένα 
ο κ. Δηµητρουλέας Σπυρίδων και ο κ. Μποτωνάκης Γεώργιος, οι οποίοι διατηρούν την ανεξαρτησία τους σύµ-
φωνα µε τα κριτήρια της κείµενης νοµοθεσίας.

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και συγκροτείται µε σκοπό την υποβοήθηση του για 
την εκπλήρωση της εποπτικής του ευθύνης όσον αφορά τη διαδικασία οικονοµικής πληροφόρησης και ενηµέρωσης, 
τη συµµόρφωση της Εταιρείας και των θυγατρικών της µε το νοµικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας, τη διαδικασία 
του συστήµατος ελέγχου και την άσκηση της εποπτείας επί της ελεγκτικής λειτουργίας. 

Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση των µετόχων της Εταιρείας κατόπιν σχετικής 
πρότασης του ∆.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον µη εκτελεστικά µέλη και ένα ανεξάρτητο 
µη εκτελεστικό µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει εµπειρία/γνώση 
σε θέµατα λογιστικής και ελεγκτικής.
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Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα :

1) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος,
2) Μποτωνάκης Γεώργιος - Μέλος, και 
3) Θεοφανάκης Παναγιώτης - Μέλος

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεδριάζει όσες φορές κρίνεται αναγκαίο, τουλάχιστον όµως τέσσερις φορές το χρόνο µετά 
από πρόσκληση του Προέδρου της και συναντά τον τακτικό ελεγκτή της Εταιρείας χωρίς την παρουσία των µελών της 
∆ιοίκησης της Εταιρείας τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. 

Η Επιτροπή Ελέγχου έχει, ενδεικτικά και σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Ν.3693/2008, τις παρακάτω υποχρεώσεις: 
• Παρακολουθεί και αξιολογεί την επάρκεια του συστήµατος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων της 

Εταιρείας, καθώς και την παρακολούθηση της ορθής λειτουργίας της ∆ιεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου. 

• Παρακολουθεί τη διαδικασία της χρηµατοοικονοµικής πληροφόρησης και την αξιοπιστία των οικονοµικών 
καταστάσεων. 

• Παρακολουθεί τη διαδικασία του υποχρεωτικού ελέγχου των εξαµηνιαίων και ετήσιων ατοµικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της Εταιρείας και εισηγείται την έγκριση ή µη αυτών στο ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της Εταιρείας. 

• Συστήνει τον τακτικό ελεγκτή στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, προκειµένου το τελευταίο να υποβάλει την πρότασή 
του για τον ορισµό τακτικού ελεγκτή στη Γενική Συνέλευση. 

• ∆ιασφαλίζει την ανεξαρτησία και αντικειµενικότητα του τακτικού ελεγκτή, ιδίως µέσω εξέτασης της 
συµµόρφωσης  - σε περίπτωση ελεγκτικής εταιρείας - ως προς την εναλλαγή των ελεγκτών, του ύψους της 
αµοιβής που καταβάλλεται από την Εταιρεία και την παροχή άλλων υπηρεσιών (πχ συµβουλευτικών) από τον 
τακτικό ελεγκτή.  

Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαµε την οικονοµική πορεία και το δυναµικό της Εταιρείας και του Οµίλου στην χρήση του 2010 
συγκρινόµενη µε τα στοιχεία της προηγούµενης χρήσεως 2009. Σας παραθέσαµε την έκθεση ελέγχου του ορκωτού 
ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις ανώνυµες εταιρείες και εισηγούµαστε την έγκριση, των οικονοµικών 
καταστάσεων και την απαλλαγή των µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και του ελεγκτού από κάθε ευθύνη για την 
διαχείριση και τον έλεγχο των οικονοµικών καταστάσεων της κρινόµενης χρήσεως.

Μαρούσι, 24/03/2010
 Ο Πρόεδρος του ∆.Σ.

Γ. Σταματίου
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Γ.  ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.»

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ 
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» 
και των θυγατρικών της, που αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιηµένη κατάσταση οικονοµικής θέσης της 31 
∆εκεµβρίου 2010, τις εταιρικές και ενοποιηµένες καταστάσεις συνολικού εισοδήµατος, µεταβολών ιδίων κεφαλαίων και 
ταµειακών ροών της χρήσεως που έληξε την ηµεροµηνία αυτή, καθώς και περίληψη σηµαντικών λογιστικών πολιτικών 
και λοιπές επεξηγηµατικές πληροφορίες.

Ευθύνη της Διοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις
Η διοίκηση είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών 
καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλείδες, που η διοίκηση καθορίζει ως απαραίτητες, ώστε να 
καθίσταται δυνατή η κατάρτιση εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων απαλλαγµένων από ουσιώδη 
ανακρίβεια, που οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.

Ευθύνη του Ελεγκτή
Η δική µας ευθύνη είναι να εκφράσουµε γνώµη επί αυτών των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων 
µε βάση τον έλεγχό µας.  ∆ιενεργήσαµε τον έλεγχό µας σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Ελέγχου. Τα πρότυπα αυτά 
απαιτούν να συµµορφωνόµαστε µε κανόνες δεοντολογίας, καθώς και να σχεδιάζουµε και διενεργούµε τον έλεγχο µε 
σκοπό την απόκτηση εύλογης διασφάλισης για το εάν οι εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
απαλλαγµένες από ουσιώδη ανακρίβεια.

Ο έλεγχος περιλαµβάνει τη διενέργεια διαδικασιών για την απόκτηση ελεγκτικών τεκµηρίων, σχετικά µε τα ποσά και τις 
γνωστοποιήσεις στις εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις.  Οι επιλεγόµενες διαδικασίες βασίζονται 
στην κρίση του ελεγκτή περιλαµβανοµένης της εκτίµησης των κινδύνων ουσιώδους ανακρίβειας των εταιρικών και 
ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, που  οφείλεται είτε σε απάτη είτε σε λάθος.  Κατά τη διενέργεια αυτών 
των εκτιµήσεων κινδύνου, ο ελεγκτής εξετάζει τις εσωτερικές δικλείδες που σχετίζονται µε την κατάρτιση και εύλογη 
παρουσίαση των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων της εταιρείας, µε σκοπό το σχεδιασµό ελεγκτικών 
διαδικασιών κατάλληλων για τις περιστάσεις, αλλά όχι µε σκοπό την έκφραση γνώµης επί της αποτελεσµατικότητας 
των εσωτερικών δικλείδων της εταιρείας.  Ο έλεγχος περιλαµβάνει επίσης την αξιολόγηση της καταλληλότητας των 
λογιστικών πολιτικών που χρησιµοποιήθηκαν και του εύλογου των εκτιµήσεων που έγιναν από τη διοίκηση, καθώς και 
αξιολόγηση της συνολικής παρουσίασης των εταιρικών και ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων.

Πιστεύουµε ότι τα ελεγκτικά τεκµήρια που έχουµε συγκεντρώσει είναι επαρκή και κατάλληλα για τη θεµελίωση της 
ελεγκτικής µας γνώµης.

Γνώμη
Κατά τη γνώµη µας, οι συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις παρουσιάζουν εύλογα, από 
κάθε ουσιώδη άποψη, την οικονοµική θέση της Εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών αυτής κατά 
την 31 ∆εκεµβρίου 2010 και τη χρηµατοοικονοµική τους επίδοση και τις ταµειακές τους ροές για τη χρήση που έληξε 
την ηµεροµηνία αυτή σύµφωνα µε τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση
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Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων
α) Στην Έκθεση ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου περιλαµβάνεται δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης, η οποία 

παρέχει τα πληροφοριακά στοιχεία που ορίζονται στην παράγραφο 3δ του άρθρου 43α του Κ.Ν 2190/1920. 

β)  Επαληθεύσαµε τη συµφωνία και την αντιστοίχιση του περιεχοµένου της Έκθεσης ∆ιαχείρισης του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου µε τις συνηµµένες εταιρικές και ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις, στα πλαίσια των οριζόµενων 
από τα άρθρα 43α, 108 και 37 του Κ.Ν. 2190/1920.

Αθήνα, 28 Μαρτίου 2011

Ο ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Γ. ΤΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΜ ΣΟΕΛ 12381

Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές Α.Ε.
Λ. Μεσογείων 396, Αγ. Παρασκευή, 153 41

Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. Εταιρείας:  148
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

ΤΗΝ 31/12/2010

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία         

Ενσώµατα πάγια 6 300.315.289,42 293.754.875,81 144.944.799,19 134.093.125,61

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.506.195,38 1.556.370,87 996.081,56 1.113.347,96

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις       8.2 0,00 0,00 125.613.331,26 129.053.234,86

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις       25 807.986,60 901.818,82 26.254,16 80.084,04

 302.629.471,40 296.213.065,50 271.580.466,17 264.339.792,47

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα       12 4.307.720,38 5.438.901,43 1.789.443,95 2.357.564,88

Πελάτες       11 41.818.126,46 38.736.277,78 7.406.077,81 6.566.583,75

Λοιπές απαιτήσεις       11 30.806.286,82 18.690.416,03 14.275.749,41 11.958.854,83

∆ιαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία

       9
4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64

Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων          

10
331.614,64 451.485,51 331.614,64 451.485,51

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα       13 10.894.502,66 20.164.800,15 5.749.111,29 6.428.387,65

 92.348.178,60 87.671.808,54 33.741.924,74 31.952.804,26

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 394.977.650,00 383.884.874,04 305.322.390,91 296.292.596,73
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο (53.155.053µτχ X 0,44 €)       24 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32

Αποθεµατικά Υπέρ το άρτιο       24 42.497.459,83 42.497.459,83 42.497.459,83 42.497.459,83

Αποθεµατικά εύλογης αξίας       29 79.542.115,41 65.756.493,43 51.053.101,50 40.842.266,55

Λοιπά αποθεµατικά       29 9.167.468,63 8.256.157,46 8.583.800,33 7.724.230,95

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον        -25.174.980,52 -17.986.854,32 55.791.842,77 53.925.596,38

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής 129.420.286,67 121.911.479,72 181.314.427,75 168.377.777,03

∆ικαιώµατα µειοψηφίας        8.2 6.832.892,41 13.094.903,19 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 136.253.179,08 135.006.382,91 181.314.427,75 168.377.777,03

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

∆άνεια       14 126.250.000,00 121.850.000,00 64.250.000,00 69.750.000,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις       19 21.370.592,90 17.200.041,33 15.037.658,18 12.905.677,87

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω έξοδου 
από την υπηρεσία

16
3.745.413,13 5.062.763,98 2.270.673,57 3.211.100,82

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις       26 6.508.373,46 5.726.161,08 42.105,85 57.505,42

Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις       27 7.677.965,76 8.007.175,10 6.423.427,76 6.299.312,88

 165.552.345,25 157.846.141,49 88.023.865,36 92.223.596,99

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις       15 55.896.632,96 58.801.000,61 19.582.963,29 20.660.892,80

Τρέχων φόρος εισοδήµατος       19 5.985.500,71 9.831.349,03 5.861.142,51 9.530.329,91

Βραχυπρόθεσµα ∆άνεια       14 31.289.992,00 22.400.000,00 10.539.992,00 5.500.000,00

 93.172.125,67 91.032.349,64 35.984.097,80 35.691.222,71

Σύνολο Υποχρεώσεων 258.724.470,92 248.878.491,13 124.007.963,16 127.914.819,70

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 394.977.650,00 383.884.874,04 305.322.390,91 296.292.596,73

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1/1/2010 – 31/12/2010

  ΟΜΙΛΟΣ

 
Σημείωση 1/1 -31/12/2010 1/1 - 31/12/2009 1/10 - 31/12/2010 1/10 -31/12/2009

Κύκλος εργασιών 5 149.070.950,41 178.499.627,08 34.564.580,61 44.773.378,20

Κόστος πωληθέντων 22 131.217.935,35 137.868.131,97 30.075.508,99 35.532.033,40

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 17.853.015,06 40.631.495,11 4.489.071,62 9.241.344,80

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 17 6.551.422,53 6.241.432,16 2.345.096,11 1.607.352,99

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 22 -7.695.664,77 -6.474.913,87 -2.147.439,36 -2.118.081,70

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 22 -5.921.194,84 -5.337.224,48 -1.370.885,36 -1.565.321,75

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 28 -2.658.446,26 -6.502.144,09 -795.831,58 -853.900,78

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων 19.285.926,45 37.514.851,06 5.403.847,09 8.606.068,01

Αποσβέσεις     6,7,22 -11.156.794,73 -8.956.206,23 -2.883.835,66 -2.294.674,45

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 8.129.131,72 28.558.644,83 2.520.011,43 6.311.393,56

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 451.160,52 629.112,89 72.249,94 16.965,52

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -2.779.785,06 -2.572.460,54 -905.712,63 -438.300,97

Λοιπά χρηµατοιοκονοµικά αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/ζηµίες από συνδεµένες 
επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 5.800.507,18 26.615.297,18 1.686.548,74 5.890.058,11

Φόρος Εισοδήµατος 19 -7.668.147,17 -13.099.140,04 -2.404.152,00 -6.283.626,80

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -1.867.639,99 13.516.157,14 -717.603,26 -393.568,69

Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής 20 -36.666,13 13.737.272,99 -130.206,44 -236.413,58

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.830.973,86 -221.115,85 -587.396,82 -157.155,11

 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 22 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α)+(Β) -1.867.639,99 13.516.157,14 -717.603,26 -393.568,69

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής -36.666,13 13.737.272,99 -130.206,44 -236.413,58

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22 -1.830.973,86 -221.115,85 -587.396,82 -157.155,11

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά σε €

        20
-0,0007 0,2584 -0,0024 -0,0044

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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  ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 
Σημείωση

1/1 - 
31/12/2010

1/1 - 
31/12/2009

1/10 - 
31/12/2010

1/10 
-31/12/2009

Κύκλος εργασιών 5 87.100.343,13 106.237.701,28 20.074.089,34 26.517.750,19

Κόστος πωληθέντων 22 69.567.621,68 72.876.863,75 16.024.391,26 18.803.120,43

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 17.532.721,45 33.360.837,53 4.049.698,08 7.714.629,76

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 17 4.488.026,87 4.546.847,01 1.462.828,10 1.260.333,72

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας 22 -3.653.289,17 -4.151.159,07 -921.224,53 -1.249.912,92

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως 22 -1.894.964,53 -2.454.293,75 -295.143,35 -834.127,73

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 28 -1.557.444,65 -4.390.857,76 -604.952,14 -642.841,39

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/
των και αποσβέσεων 20.569.113,65 32.058.674,91 5.063.538,66 7.573.442,67

Αποσβέσεις       6,7,22 -5.654.063,68 -5.147.300,95 -1.372.332,50 -1.325.361,23

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 14.915.049,97 26.911.373,96 3.691.206,16 6.248.081,44

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 1.159.059,16 1.038.730,76 36.751,86 -44.440,12

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -1.196.692,52 -1.584.419,99 -336.874,61 -263.964,24

Λοιπά χρηµατοιοκονοµικά αποτελέσµατα 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/ζηµίες από συνδεµένες 
επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 14.877.416,61 26.365.684,73 3.391.083,41 5.939.677,08

Φόρος Εισοδήµατος 19 -6.304.545,01 -9.174.297,09 -500.312,29 -3.943.428,77

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 8.572.871,60 17.191.387,64 2.890.771,12 1.996.248,31

Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής 20 8.572.871,60 17.191.387,64 2.890.771,12 1.996.248,31

∆ικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

 

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 22 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α)+(Β) 8.572.871,60 17.191.387,64 2.890.771,12 1.996.248,31

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 8.572.871,60 17.191.387,64 2.890.771,12 1.996.248,31

∆ικαιώµατα µειοψηφίας 22 - - - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά σε €

        20
0,1613 0,3234 0,0544 0,0376

Οι συνοδευτικές σηµειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο µέρος των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

1/1/2010 – 31/12/2010

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη Χρήσης 5.800.507,18 26.615.297,18 14.877.416,61 26.365.684,73

Προσαρµογές στα κέρδη 14.240.848,45 17.982.118,24 5.204.164,87 10.643.251,50

 20.041.355,63 44.597.415,42 20.081.581,48 37.008.936,23

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης   

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων 861.847,29 26.679,95 298.787,17 396.297,78

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -1.825.419,53 -9.592.829,70 676.253,08 -2.991.484,82

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασµών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 33.133,65 -451.345,71 4.629,88 -5.152,00

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην δανειακών) -4.848.686,04 3.159.935,16 -3.317.029,31 315.951,20

Εκροή προβλέψεων -817.816,34 -609.031,64 -660.258,58 -460.698,57

 -6.596.940,97 -7.466.591,94 -2.997.617,76 -2.745.086,41

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  
δραστηριότητες 13.444.414,66 37.130.823,48 17.083.963,72 34.263.849,82

Λειτουργικές  δραστηριότητες   

Καταβληθέντες τόκοι -2.225.032,52 -3.185.323,26 -955.924,88 -2.235.202,59

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -6.142.935,26 -10.044.939,04 -5.842.342,67 -9.648.292,32

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές  
δραστηριότητες (Α) 5.076.446,88 23.900.561,18 10.285.696,17 22.380.354,91

Επενδυτικές δραστηριότητες   

Αγορές ενσώµατων παγίων -17.095.134,52 -40.598.114,34 -9.171.506,05 -9.535.210,58

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -418.731,77 -331.782,15 -143.772,12 -286.252,14

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων 14.603,65 100.963,35 2.103,65 35.839,82

Αγορές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών   

στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε   

εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 -4.567.504,50

∆ιακανονισµός παραγώγων χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών   

στοιχείων διαθεσίµων  προς πώληση 85.750,00 0,00 3.439.903,60 0,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων   

σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 0,00 0,00 0,00 0,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν 451.160,52 541.543,45 1.159.059,16 951.161,32

Εισπράξεις από αποπληρωµές δανείων µερών 0,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 99.936,74 150.706,38 73.688,22 72.757,12

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές  
δραστηριότητες (Β) -16.862.415,38 -40.136.683,31 -4.640.523,54 -13.329.208,96
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου -4.656.890,00 2.818.487,00 0,00 0,00

Πώληση ιδίων µετοχών 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της µητρικής -6.117.430,99 -11.780.456,02 -5.864.440,99 -11.780.456,02

∆άνεια αναληφθέντα 22.150.000,00 30.000.000,00 5.500.000,00 8.500.000,00

Αποπληρωµή δανεισµού -8.860.008,00 -8.000.000,00 -5.960.008,00 -5.500.000,00

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών µισθώσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από Χρηματοδοτικές  
δραστηριότητες (Γ) 2.515.671,01 13.038.030,98 -6.324.448,99 -8.780.456,02

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) -9.270.297,49 -3.198.091,15 -679.276,36 270.689,93

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσης 20.164.800,15 23.362.891,30 6.428.387,65 6.157.697,72

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης 10.894.502,66 20.164.800,15 5.749.111,29 6.428.387,65
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΤΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 1/1/2010 - 31/12/2010

1.  Γενικές πληροφορίες

1. Η εταιρεία “ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.”  (“η Εταιρεία”) και οι θυγατρικές της:

2. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.
3. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
4. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
6. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
7. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
8. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

(στο εξής Όµιλος) δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας
Η εταιρεία “ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ 
& ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.”, έχει την µορφή της Ανωνύµου Εταιρείας και είναι εισηγµένη στο Χρηµατιστήριο Αθηνών. 
Έχει την έδρα της στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 37-39 και η διεύθυνσή της στο διαδίκτυο είναι www.iaso.gr.

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης 1/1/2010 – 31/12/2010 εγκρίθηκαν από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο την 
24/03/2011.

2.  Οι  σημαντικές λογιστικές αρχές που χρησιμοποιεί ο Όμιλος

2.1  Πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων
Οι λογιστικές αρχές και µέθοδοι υπολογισµού που εφαρµόστηκαν για τις παρούσες ενδιάµεσες οικονοµικές καταστά-
σεις είναι οι ίδιες µε αυτές που εφαρµόστηκαν για την σύνταξη των ελεγµένων ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων των 
προηγουµένων χρήσεων.  Το 2003 και 2004 το Σώµα ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων (IASB) εξέδωσε µια σειρά από 
νέα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής Πληροφόρησης (IFRS) και αναθεώρησε ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS) τα 
οποία σε συνδυασµό µε τα υφιστάµενα µη αναθεωρηµένα πρότυπα που είχε εκδώσει η Επιτροπή ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων (IASC – Πρόγονος του Σώµατος ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων IASB), αναφέρονται ως “The IFRS Stable 
Platform 2005”.
Ο Όµιλος εφαρµόζει τα «The IFRS Stable Platform 2005» από την 01/01/2005.

Υιοθέτηση του ΔΛΠ Νο 1 (Αναθεωρημένο 2003)
Η εφαρµογή του ∆ΛΠ 1 (αναθεωρηµένο 2003) οδήγησε σε αναµόρφωση της παρουσίασης των οικονοµικών καταστά-
σεων. Τα δικαιώµατα µειοψηφίας παρουσιάζονται πλέον σε ξεχωριστή γραµµή µέσα στα στοιχεία της Καθαρής Θέσης. 
Κέρδη και ζηµίες που αναλογούν στους µετόχους της µειοψηφίας και αυτά που αναλογούν στους µετόχους της µητρι-
κής εταιρείας παρουσιάζονται πλέον σαν  κατανοµή του καθαρού αποτελέσµατος της χρήσης.

Η κατάρτιση των οικονοµικών καταστάσεων σύµφωνα µε τα ∆ΠΧΠ απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιµήσεων και την 
άσκηση κρίσεως για την εφαρµογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται.

Οι οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν συνταχθεί µε βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, εκτός από τα οικόπεδα και τα κτίρια που έχουν αποτιµηθεί στην εύλογη αξία τους και περιγράφονται 
αναλυτικά παρακάτω.

Νέα πρότυπα, ερμηνείες και τροποποίηση υφιστάμενων προτύπων
Οι οικονοµικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί µε βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη 
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των οικονοµικών καταστάσεων της προηγούµενης χρήσης, µε εξαίρεση την εφαρµογή των νέων προτύπων και 
διερµηνειών που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρµογή των οποίων είναι υποχρεωτική για τις λογιστικές χρήσεις που 
ξεκινούν την 1/1/2010:

I. Πρότυπα και Διερμηνείες υποχρεωτικά για την λογιστική περίοδο που ξεκινά από την 1/1/2010.

• ΔΠΧΑ 3 (Αναθεωρημένο) «Συνενώσεις Επιχειρήσεων και Τροποποιημένο ΔΛΠ 27 Ενοποιημένες και 
Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις»

 Εφαρµόζονται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009.   Το αναθεωρηµένο 
∆ΠΧΑ 3 εισάγει µια σειρά αλλαγών στο λογιστικό χειρισµό συνενώσεων επιχειρήσεων οι οποίες θα επηρεάσουν 
το ποσό της αναγνωρισθείσας υπεραξίας, τα αποτελέσµατα της περιόδου στην οποία πραγµατοποιείται η 
συνένωση επιχειρήσεων και τα µελλοντικά αποτελέσµατα. Αυτές οι αλλαγές περιλαµβάνουν την εξοδοποίηση 
των δαπανών που σχετίζονται µε την απόκτηση και την αναγνώριση µελλοντικών µεταβολών στην εύλογη αξία 
του ενδεχόµενου τιµήµατος στα αποτελέσµατα (αντί για προσαρµογή της υπεραξίας).

• ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» (Τροποποίηση)
 Η παρούσα τροποποίηση παρέχει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά 

τα ∆.Π.Χ.Α. αναφορικά µε τη χρήση του τεκµαιρόµενου κόστους στα  περιουσιακά στοιχεία πετρελαίου και αερίου, 
τον καθορισµό για το κατά πόσο κάποια συµφωνία εµπεριέχει µίσθωση και τις υποχρεώσεις παροπλισµού οι 
οποίες περιλαµβάνονται στο κόστος των ενσώµατων παγίων. Η συγκεκριµένη τροποποίηση δεν επηρεάζει την 
Εταιρεία και τον Όµιλο, καθώς έχουν ήδη µεταβεί στα ∆.Π.Χ.Α.

• ΔΠΧΑ 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών» (Τροποποίηση)
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010. Η τροποποίηση 

αυτή διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό των συναλλαγών που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών µεταξύ 
εταιρειών του ιδίου οµίλου και πως αυτές αντιµετωπίζονται στις ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις των 
θυγατρικών εταιριών.  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και 
του Οµίλου.

• ΕΔΔΠΧΑ 15 - Συμφωνίες για την κατασκευή ακίνητης περιουσίας (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, 
εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2010). 

 Η διερµηνεία αναφέρεται στους υφιστάµενους διαφορετικούς λογιστικούς χειρισµούς για τις πωλήσεις 
ακίνητης περιουσίας. Μερικές οικονοµικές οντότητες αναγνωρίζουν το έσοδο σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 18 (δηλ. 
όταν µεταφέρονται οι κίνδυνοι και τα οφέλη κυριότητας της ακίνητης περιουσίας) και άλλες αναγνωρίζουν το 
έσοδο ανάλογα µε το στάδιο ολοκλήρωσης της ακίνητης περιουσίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 11. Η διερµηνεία 
διασαφηνίζει ποιο πρότυπο πρέπει να εφαρµοστεί σε κάθε περίπτωση. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση 
στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• ΕΔΔΠΧΑ 16 – Αντισταθμίσεις μιας καθαρής επένδυσης σε εκμετάλλευση στο εξωτερικό (σύµφωνα µε την 
υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις ετήσιες περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009). 
Η διερµηνεία έχει εφαρµογή σε µία οικονοµική οντότητα που αντισταθµίζει τον κίνδυνο ξένου νοµίσµατος που 
προκύπτει από καθαρή επένδυση της σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό και πληρεί τους όρους για λογιστική 
αντιστάθµιση σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 39. Η διερµηνεία παρέχει οδηγίες σχετικά µε τον τρόπο µε τον οποίο µία 
οικονοµική οντότητα πρέπει να καθορίσει τα ποσά που αναταξινοµούνται από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
τόσο για το µέσο αντιστάθµισης όσο και για το αντισταθµιζόµενο στοιχείο. Η διερµηνεία αυτή δεν έχει εφαρµογή 
στην Εταιρεία και τον Όµιλο.

• ΕΔΔΠΧΠ  17 «Διανομές μη χρηματικών περιουσιακών στοιχείων σε ιδιοκτήτες»
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009. 
 Η διερµηνεία διευκρινίζει τον λογιστικό χειρισµό σε περίπτωση διανοµής µη-χρηµατικών περιουσιακών 
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στοιχείων σε ιδιοκτήτες. Συγκεκριµένα διευκρινίζεται το πότε θα πρέπει να αναγνωρίζεται υποχρέωση, ο τρόπος 
επιµέτρησης της υποχρέωσης και των σχετιζόµενων περιουσιακών στοιχείων καθώς και το πότε θα πρέπει να 
αποαναγνωρίζεται η υποχρέωση και το περιουσιακό στοιχείο. Οι εν λόγω οδηγίες δεν έχουν εφαρµογή όταν 
το περιουσιακό στοιχείο που µεταβιβάζεται ελέγχεται από την ίδια οντότητα πριν και µετά τη συναλλαγή, άρα 
δεν έχει σχέση µε διανοµές µεταξύ θυγατρικής και µητρικής εταιρείας, ούτε µε µεταβιβάσεις µεταξύ θυγατρικών 
οι οποίες θεωρούνται κατ’ εκτίµηση διανοµές.  Επίσης, δεν έχουν εφαρµογή εάν µια µητρική εταιρεία διανέµει 
µέρος της επένδυσης της σε µια θυγατρική δηµιουργώντας µια µειοψηφική συµµετοχή αλλά διατηρώντας τον 
έλεγχο.  Σε αυτήν την περίπτωση η διανοµή λαµβάνεται υπόψη σύµφωνα µε τις διατάξεις του ∆.Λ.Π. 27 (όπως 
τροποποιήθηκε τον Μάιο του 2008).  Η διερµηνεία αυτή δεν έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της 
Εταιρείας και του Οµίλου.

• ΕΔΔΠΧΠ  18 «Μεταφορά περιουσιακών στοιχείων από πελάτες»
 Η ∆ιερµηνεία 18 διευκρινίζει τις προϋποθέσεις των ∆ΠΧΑ για τις συµφωνίες στις οποίες µία οντότητα λαµβάνει 

από έναν πελάτη κάποιο ενσώµατο πάγιο, το οποίο η οντότητα πρέπει στη  συνέχεια να χρησιµοποιήσει είτε για 
να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο είτε για να παρέχει στον πελάτη απρόσκοπτη πρόσβαση σε προµήθεια 
αγαθών ή υπηρεσιών (όπως η προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου ή νερού). Σε ορισµένες 
περιπτώσεις, η οντότητα λαµβάνει µετρητά από έναν πελάτη που πρέπει να χρησιµοποιούνται µόνο για την 
απόκτηση ή την κατασκευή ενσώµατου παγίου έτσι ώστε να συνδεθεί ο πελάτης σε ένα δίκτυο ή να παρέχει 
στον πελάτη συνεχή πρόσβαση στην παράδοση αγαθών ή υπηρεσιών (ή και τα δύο).  Η διερµηνεία αυτή δεν 
έχει επίδραση στις Οικονοµικές Καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• ΔΛΠ 39 (Τροποποίηση) «Χρηματοπιστωτικά μέσα: Καταχώριση και Αποτίμηση»
 Οι αλλαγές σε αυτό το πρότυπο είναι οι παρακάτω:

α)  Είναι δυνατό να υπάρξουν µετακινήσεις προς και από την κατηγορία της εύλογης αξίας µέσω των 
αποτελεσµάτων όταν ένα παράγωγο ξεκινά ή παύει να πληρεί τις προϋποθέσεις ως µέσο αντιστάθµισης 
ταµειακών ροών ή αντιστάθµισης καθαρής επένδυσης.

β)  Ο ορισµός του χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου ή της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης  στην 
εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, όσον αφορά στοιχεία που κατέχονται ως διαθέσιµα για εµπορική 
εκµετάλλευση, έχει τροποποιηθεί. ∆ιευκρινίζεται ότι ένα χρηµατοοικονοµικό περιουσιακό στοιχείο ή 
υποχρέωση που αποτελεί µέρος ενός χαρτοφυλακίου χρηµατοοικονοµικών µέσων που έχουν κοινή 
διαχείριση µε τεκµηριωµένη ένδειξη πραγµατικού πρόσφατου σχεδίου βραχυπρόθεσµης αποκόµισης 
κερδών, συµπεριλαµβάνεται σε αυτού του είδους το χαρτοφυλάκιο κατά την αρχική αναγνώριση.

γ) Η ισχύουσα οδηγία για τον προσδιορισµό και την τεκµηρίωση αντισταθµίσεων δηλώνει ότι, ένα µέσο 
αντιστάθµισης πρέπει να εµπλέκει µέρος που δεν ανήκει στην αναφέρουσα οικονοµική οντότητα  και 
αναφέρει έναν τοµέα ως παράδειγµα µιας οικονοµικής οντότητας. Αυτό σηµαίνει ότι, για να εφαρµοστεί 
η λογιστική αντιστάθµισης σε επίπεδο τοµέα, οι απαιτήσεις για τη λογιστική αντιστάθµισης πρέπει να 
πληρούνται συγχρόνως από τον τοµέα που το εφαρµόζει. Η τροποποίηση αφαιρεί αυτήν την απαίτηση έτσι 
ώστε το ∆ΛΠ 39 να συµβαδίζει µε το ∆ΠΧΠ 8 «Τοµείς  δραστηριοτήτων» το οποίο απαιτεί η γνωστοποίηση 
για τοµείς να βασίζεται σε πληροφορίες που παρουσιάζονται στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο / ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο της οικονοµικής οντότητας.

δ) Όταν αποτιµάται εκ νέου η λογιστική αξία ενός χρεωστικού τίτλου κατά τη διακοπή της  λογιστικής 
αντιστάθµισης εύλογης αξίας, η τροποποίηση διευκρινίζει ότι, πρέπει να χρησιµοποιείται ένα αναθεωρηµένο 
πραγµατικό επιτόκιο (υπολογισµένο την ηµέρα της διακοπής της λογιστικής αντιστάθµισης εύλογης αξίας).

 Η Εταιρεία και ο Όµιλος εφαρµόζει το ∆ΛΠ 39 (Τροποποίηση) από την 1η Ιανουαρίου 2009. ∆εν έχει 
επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις.

• ΕΔΔΠΧΑ 12 - Συμφωνίες Παραχώρησης (σύµφωνα µε την υιοθέτηση από την ΕΕ, εφαρµόζεται για τις 
περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 30 Μαρτίου 2009). 

 Η διερµηνεία αναφέρεται στις εταιρείες που συµµετέχουν σε συµφωνίες παραχώρησης.  Η διερµηνεία αυτή δεν 
έχει εφαρµογή στην Εταιρεία και στον Όµιλο.
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Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων για το 2009 του Σ.∆.Λ.Π. 
(Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Οι παρακάτω τροποποιήσεις περιγράφουν τις σηµαντικότερες αλλαγές που υπεισέρχονται στα ∆.Π.Χ.Α ως επακόλουθο 
των αποτελεσµάτων του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων του Σ.∆.Λ.Π. που δηµοσιεύτηκε τον Απρίλιο του 2009. Οι 
παρακάτω τροποποιήσεις ισχύουν για την τρέχουσα οικονοµική χρήση. Επίσης, εφόσον δεν αναφέρεται διαφορετικά, οι 
τροποποιήσεις αυτές δεν έχουν σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• Δ.Π.Χ.Α. 2 «Παροχές που Εξαρτώνται από την Αξία των Μετοχών»
 Η τροποποίηση επιβεβαιώνει ότι οι εισφορές µιας επιχείρησης για τη σύσταση µίας κοινοπραξίας και οι 

συναλλαγές κοινού ελέγχου εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής του ∆.Π.Χ.Α. 2.

• Δ.Π.Χ.Α. 5 «Mη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία που Κατέχονται προς Πώληση και διακοπείσες 
δραστηριότητες»

 Η τροποποίηση αποσαφηνίζει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται όσον αφορά τα µη κυκλοφορούντα περιουσιακά 
στοιχεία που κατατάσσονται ως κατεχόµενα προς πώληση ή τις διακοπείσες δραστηριότητες.

• Δ.Π.Χ.Α. 8 «Κλάδοι δραστηριοτήτων»
 Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις όσον αφορά την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε τα περιουσιακά 

στοιχεία του τοµέα.

• Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων»
 Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ότι ο πιθανός διακανονισµός µιας υποχρέωσης µε την έκδοση συµµετοχικών 

τίτλων δεν έχει σχέση µε την κατάταξή της ως κυκλοφορούν ή µη κυκλοφορούν στοιχείο.

• Δ.Λ.Π. 7 «Καταστάσεις Ταμειακών Ροών»
 Η τροποποίηση απαιτεί ότι µόνο οι δαπάνες που καταλήγουν σε ένα αναγνωρισµένο περιουσιακό στοιχείο στην 

κατάσταση της οικονοµικής θέσης µπορούν να κατατάσσονται ως επενδυτικές δραστηριότητες.

• Δ.Λ.Π. 17 «Μισθώσεις»
 Η τροποποίηση παρέχει διευκρινίσεις ως προς την κατάταξη των µισθώσεων γηπέδων και κτιρίων ως 

χρηµατοδοτικές ή λειτουργικές µισθώσεις.

• Δ.Λ.Π. 18 «Έσοδα»
 Η τροποποίηση παρέχει πρόσθετη καθοδήγηση σχετικά µε τον καθορισµό ως προς το αν η οικονοµική οντότητα 

ενεργεί ως πρακτορευόµενος/εντολέας ή πράκτορας.

• Δ.Λ.Π. 36 «Απομείωση Αξίας Περιουσιακών Στοιχείων»
 Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η µεγαλύτερη µονάδα δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία πρέπει να 

επιµεριστεί η υπεραξία για τους σκοπούς του ελέγχου αποµείωσης είναι ένας λειτουργικός τοµέας όπως 
ορίζεται από την παράγραφο 5 του ∆.Π.Χ.Α. 8 (δηλαδή πριν από τη συγκέντρωση/άθροιση των τοµέων).

• Δ.Λ.Π. 38 «Άϋλα Περιουσιακά Στοιχεία»
 Οι τροποποιήσεις διευκρινίζουν (α) τις απαιτήσεις σύµφωνα µε το ∆.Π.Χ.Α. 3 (αναθεωρηµένο) όσον αφορά το 

λογιστικό χειρισµό των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων και 
(β) την περιγραφή των µεθόδων αποτίµησης που χρησιµοποιούνται ευρέως από τις οικονοµικές οντότητες κατά 
την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των άϋλων περιουσιακών στοιχείων που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση 
επιχειρήσεων και δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές.

• Δ.Λ.Π. 39 «Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση»
 Οι τροποποιήσεις αφορούν (α) διευκρινίσεις σχετικά µε την αντιµετώπιση των κυρώσεων/προστίµων από 
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προπληρωµή δανείων ως παράγωγα στενά συνδεδεµένα µε το κύριο συµβόλαιο, (β) το πεδίο απαλλαγής για 
τις συµβάσεις συνένωσης επιχειρήσεων και (γ) διευκρινίσεις ότι τα κέρδη ή ζηµιές από αντιστάθµιση ταµειακών 
ροών µιας προσδοκώµενης συναλλαγής πρέπει να επαναταξινοµηθούν από τα ίδια κεφάλαια στα αποτελέσµατα 
στην περίοδο κατά την οποία η αντισταθµιζόµενη προσδοκώµενη ταµειακή ροή επηρεάζει τα αποτελέσµατα.

• ΕΔΔΠΧΑ 9 «Επανεκτίμηση των Ενσωματωμένων Παραγώγων»
 Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι η Ε∆∆ΠΧΑ 9 δεν ισχύει σε πιθανή επανεκτίµηση, κατά την ηµεροµηνία της 

απόκτησης, των ενσωµατωµένων παραγώγων σε συµβόλαια που αποκτήθηκαν σε µία συνένωση επιχειρήσεων 
που αφορά οικονοµικές οντότητες που τελούν υπό κοινό έλεγχο.

• ΕΔΔΠΧΑ 16 «Αντισταθμίσεις μιας Καθαρής Επένδυσης σε Εκμετάλλευση στο Εξωτερικό»
 Η τροποποίηση αναφέρει ότι, σε αντιστάθµιση µιας καθαρής επένδυσης σε εκµετάλλευση στο εξωτερικό, 

κατάλληλα µέσα αντιστάθµισης µπορεί να κατέχονται από οποιαδήποτε οικονοµική οντότητα εντός του οµίλου, 
συµπεριλαµβανοµένης της ιδίας εκµετάλλευσης στο εξωτερικό, εφόσον πληρούνται ορισµένες προϋποθέσεις.

ΙΙ.  Πρότυπα και διερμηνίες που έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν ισχύ για την λογιστική περίοδο που ξεκινά 
από την 1/1/2010.

• ΔΠΧΑ 9   «Χρηματοοικονομικά μέσα - Φάση 1, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, ταξινόμηση και 
επιμέτρηση»

 Το ∆ΠΧΑ 9 αποτελεί το πρώτο µέρος της πρώτης φάσης στο έργο του Σ∆ΛΠ (Συµβούλιο ∆ιεθνών Λογιστικών 
Προτύπων) για την αντικατάσταση του ∆ΛΠ 39. Το Σ∆ΛΠ σκοπεύει να επεκτείνει το ∆ΠΧΑ 9 κατά τη διάρκεια του 
2010 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την ταξινόµηση και την επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών 
υποχρεώσεων, την αποαναγνώριση των χρηµατοοικονοµικών µέσων, την αποµείωση της αξίας και τη λογιστική 
αντιστάθµισης. Σύµφωνα µε το ∆ΠΧΑ 9 όλα τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία επιµετρώνται αρχικά 
στην εύλογη αξία τους συν, στην περίπτωση ενός χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου που δεν είναι 
στην εύλογη αξία µέσω των αποτελεσµάτων, συγκεκριµένα κόστη συναλλαγών. Η µεταγενέστερη επιµέτρηση 
των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων γίνεται είτε στο αποσβεσµένο κόστος είτε στην εύλογη 
αξία και εξαρτάται από το επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας σχετικά µε τη διαχείριση των 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και των συµβατικών ταµειακών ροών του χρηµατοοικονοµικού 
περιουσιακού στοιχείου. Το ∆ΠΧΑ 9 απαγορεύει επαναταξινοµήσεις, εκτός από σπάνιες περιπτώσεις που το 
επιχειρηµατικό µοντέλο της οικονοµικής οντότητας αλλάξει και, στην προκειµένη περίπτωση, η οικονοµική 
οντότητα απαιτείται να επαναταξινοµήσει µελλοντικά τα επηρεαζόµενα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία. 
Σύµφωνα µε τις αρχές του ∆ΠΧΑ 9, όλες οι επενδύσεις σε συµµετοχικούς τίτλους πρέπει να επιµετρώνται σε 
εύλογη αξία.

• ΔΠΧΑ 1 (Τροποποίηση) «Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς» - 
γνωστοποιήσεις για χρηματοοικονομικά μέσα 

 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιουλίου 2010.
 Η παρούσα τροποποίηση παρέχει για τις εταιρείες που εφαρµόζουν για πρώτη φορά τα ∆ΠΧΑ τις ίδιες διατάξεις 

µετάβασης που περιλαµβάνονται στην τροποποίηση του ∆ΠΧΑ 7 σχετικά µε τη συγκριτική πληροφόρηση που 
αφορά τις γνωστοποιήσεις της νέας ιεράρχησης τριών επιπέδων εύλογης αξίας. Η συγκεκριµένη τροποποίηση 
δεν θα έχει επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου καθώς έχουν ήδη µεταβεί στα 
∆ΠΧΑ.

• ΔΛΠ 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήματος»
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2012.
 Η τροποποίηση του ∆ΛΠ 12 παρέχει µια πρακτική µέθοδο για την επιµέτρηση των αναβαλλόµενων 

φορολογικών υποχρεώσεων και αναβαλλόµενων φορολογικών περιουσιακών στοιχείων όταν επενδυτικά 
ακίνητα επιµετρώνται µε τη µέθοδο εύλογης αξίας σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα». Σύµφωνα 
µε το ∆ΛΠ 12, η επιµέτρηση της αναβαλλόµενης φορολογίας εξαρτάται από τον τρόπο που η οικονοµική 
οντότητα αναµένει να ανακτήσει το περιουσιακό στοιχείο: µέσω της χρήσης του ή µέσω της πώλησης. Λόγω 
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της δυσκολίας και υποκειµενικότητας στον καθορισµό του τρόπου ανάκτησης της αξίας όταν το επενδυτικό 
ακίνητο επιµετράται σε εύλογη αξία σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 40, η τροποποίηση αυτή εισαγάγει την υπόθεση ότι 
το επενδυτικό ακίνητο θα ανακτηθεί εξ’ολοκλήρου µέσω της πώλησης. Αυτή η υπόθεση καταρρίπτεται εάν το 
επενδυτικό ακίνητο αποσβένεται και αποτελεί µέρος ενός επιχειρηµατικού µοντέλου όπου ο σκοπός είναι να 
ανακτηθούν τα οικονοµικά οφέλη που εµπερικλείονται στο επενδυτικό ακίνητο µέσω της χρήσης του και όχι 
µέσω της πώλησης. Η υπόθεση αυτή δεν καταρρίπτεται για γήπεδα που είναι επενδυτικά ακίνητα, επειδή η αξία 
των γηπέδων µπορεί να ανακτηθεί µόνο µέσω πώλησης. Η τροποποίηση αυτή δεν έχει ακόµη υιοθετηθεί από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ΔΛΠ 32 (Τροποποίηση) «Ταξινόμηση των εκδόσεων δικαιωμάτων»
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Φεβρουαρίου 2010. Η τροποποίηση 

αυτή αναφέρεται στην έκδοση δικαιωµάτων προαίρεσης έναντι ενός καθορισµένου ποσού σε ξένο νόµισµα, 
τα οποία δικαιώµατα αντιµετωπίζονταν από το υφιστάµενο πρότυπο ως παράγωγα. Βάσει της τροποποίησης 
αυτής, σε περίπτωση που τα δικαιώµατα αυτά εκδίδονται αναλογικά στους µετόχους µιας εταιρείας, οι οποίοι 
κατέχουν ίδιας κατηγορίας συµµετοχικούς τίτλους της εταιρείας, για ένα καθορισµένο ποσό σε ξένο νόµισµα, 
θα πρέπει να ταξινοµούνται ως στοιχεία της καθαρής θέσης ανεξάρτητα από το νόµισµα στο οποίο έχει οριστεί 
η τιµή εξάσκησης του δικαιώµατος.

• ΔΛΠ 24 (Αναθεώρηση)  «Γνωστοποιήσεις συνδεδεμένων μερών»
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. Η αναθεώρηση 

αυτή αναφέρεται στην εκτίµηση που απαιτείται προκειµένου να προσδιοριστεί εάν το δηµόσιο και εταιρείες οι 
οποίες είναι γνωστό ότι ελέγχονται από το δηµόσιο µπορούν να θεωρηθούν ως ένας και µοναδικός πελάτης. 
Προκειµένου γι’ αυτόν τον προσδιορισµό, η εταιρεία θα πρέπει να αναλογιστεί το βαθµό στον οποίο υπάρχει 
οικονοµική αλληλεπίδραση µεταξύ αυτών των εταιρειών. Η τροποποίηση έχει αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται 
νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

• ΕΔΔΠΧΠ 14 (Τροποποίηση) «Όρια Περιουσιακών Στοιχείων Καθορισμένων Παροχών, Ελάχιστο 
Απαιτούμενο Σχηματισμένο κεφάλαιο και η αλληλεπίδρασή τους» 

  Εφαρµόζεται για τις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2011.
 Σκοπός αυτής της τροποποίησης είναι να επιτρέψει στις εταιρίες να αναγνωρίσουν ορισµένες εθελοντικές 

προκαταβολές για ελάχιστες κεφαλαιακές υποχρεώσεις ως περιουσιακά στοιχεία. Η τροποποίηση έχει 
αναδροµική ισχύ ενώ επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη υιοθετήσει την 
τροποποίηση αυτή.

 Επειδή η Εταιρεία και ο Όµιλος δεν έχουν τέτοια προγράµµατα παροχών για τους εργαζόµενους, η διερµηνεία 
δεν θα έχει καµία επίδραση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• ΕΔΔΠΧΠ 19 «Διακανονισμός υποχρεώσεων με στοιχεία της καθαρής θέσης»
 Εφαρµόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010.
  Η διερµηνεία αυτή διευκρινίζει το λογιστικό χειρισµό που ακολουθείται σε περιπτώσεις επαναδιαπραγµάτευσης 

των όρων µιας υποχρέωσης µεταξύ εταιρείας και πιστωτή όπου ο πιστωτής αποδέχεται µετοχές της εταιρείας ή 
άλλα στοιχεία καθαρής θέσης της εταιρίας προκειµένου για τον µερικό ή ολικό διακανονισµό της υποχρέωσης. 
Με τη διερµηνεία αυτή αποσαφηνίζεται το γεγονός ότι αυτά τα στοιχεία της καθαρής θέσης αποτελούν το 
τίµηµα που πληρώνεται βάσει του ∆ΛΠ 39, παράγραφος 41 και συνεπώς, η χρηµατοοικονοµική υποχρέωση 
αποαναγνωρίζεται και τα στοιχεία της καθαρής θέσης που εκδίδονται αντιµετωπίζονται ως το πληρωτέο τίµηµα 
προκειµένου για την εξάλειψη της χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει την τροποποίηση αυτή.

 Τον Μάιο του 2010 το Σ∆ΛΠ εξέδωσε µια τρίτη σειρά τροποποιήσεων των ∆ΠΧΑ µε σκοπό την εξάλειψη 
ασυνεπειών καθώς και την παροχή διευκρινίσεων. Οι ηµεροµηνίες εφαρµογής είναι διαφορετικές για κάθε 
τροποποίηση, η νωρίτερη εκ των οποίων είναι για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 
2010. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρµογή για όλες τις περιπτώσεις ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ακόµη 
υιοθετήσει αυτές τις τροποποιήσεις.
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• ΔΠΧΑ 1 «Πρώτη εφαρμογή των ΔΠΧΑ» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει τον χειρισµό των αλλαγών λογιστικών πολιτικών κατά τη χρήση της πρώτης 

εφαρµογής των ∆ΠΧΑ µετά τη δηµοσίευση ενδιάµεσων οικονοµικών καταστάσεων βάσει του ∆ΛΠ 34 
Ενδιάµεσες Οικονοµικές Καταστάσεις, επιτρέπει κατά την πρώτη εφαρµογή τη χρήση µίας εύλογης αξίας η οποία 
καθοδηγείται από συγκεκριµένο γεγονός ως «τεκµαρτό κόστος» και τέλος, διευρύνει το πλαίσιο εφαρµογής του 
«τεκµαρτού κόστους» για ενσώµατα και άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία συµπεριλαµβάνοντας στοιχεία που 
χρησιµοποιούνται σε δραστηριότητες που υπόκεινται σε ρύθµιση τιµών.

• ΔΠΧΑ 3 «Συνενώσεις Επιχειρήσεων» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. 
 Η αναβάθµιση αυτή διευκρινίζει ότι οι τροποποιήσεις του ∆ΠΧΑ 7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Γνωστοποιήσεις, 

του ∆ΛΠ 32 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Παρουσίαση και του ∆ΛΠ 39 Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση 
και Επιµέτρηση, οι οποίες εξαλείφουν την εξαίρεση για ενδεχόµενες υποχρεώσεις, δεν έχουν εφαρµογή σε 
ενδεχόµενες υποχρεώσεις που προκύπτουν από συνενώσεις επιχειρήσεων των οποίων οι ηµεροµηνίες 
απόκτησης προηγούνται της εφαρµογής του ∆ΠΧΑ 3 (όπως τροποποιήθηκε το 2008).

 Επιπρόσθετα, η αναβάθµιση αυτή περιορίζει το πλαίσιο εφαρµογής για επιλογή µεθόδου επιµέτρησης (εύλογη 
αξία ή ποσοστιαία συµµετοχή στα αναγνωρίσιµα καθαρά περιουσιακά στοιχεία της αποκτώµενης εταιρείας 
βάσει της παρούσας συµµετοχής ιδιοκτησίας) µόνο στα συστατικά στοιχεία της µη-ελέγχουσας συµµετοχής 
που αποτελούν παρούσα συµµετοχή ιδιοκτησίας η οποία προσδίδει στους κατόχους ποσοστιαία συµµετοχή στα 
καθαρά περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

 Τέλος, απαιτεί από µια εταιρεία (σε µία συνένωση επιχειρήσεων) να λαµβάνει υπόψη την αντικατάσταση 
των συναλλαγών της αποκτώµενης εταιρείας για παροχές που εξαρτώνται από την αξία των µετοχών (είτε 
υποχρεωτικές είτε εθελοντικές), δηλαδή να γίνεται διαχωρισµός µεταξύ του τιµήµατος και των εξόδων που 
καταχωρούνται µετά τη συνένωση.

• ΔΠΧΑ 7 «Χρηματοοικονομικά μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 Η αναθεώρηση αυτή παρέχει διευκρινήσεις σχετικά µε τις γνωστοποιήσεις που απαιτούνται από το ∆ΠΧΑ 7 και 

δίνει έµφαση στην αλληλεπίδραση µεταξύ ποσοτικών και ποιοτικών γνωστοποιήσεων και της φύσης και της 
έκτασης των κινδύνων που σχετίζονται µε τα χρηµατοοικονοµικά µέσα.

• ΔΛΠ 1 «Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει το γεγονός ότι µια εταιρεία θα παρουσιάζει ανάλυση του λοιπού συνολικού 

εισοδήµατος για κάθε στοιχείο της καθαρής θέσης, είτε στην κατάσταση µεταβολών ιδίων κεφαλαίων είτε στις 
σηµειώσεις των.

• ΔΛΠ 27 «Ενοποιημένες και Ιδιαίτερες Οικονομικές Καταστάσεις» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2010. 
 Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι οι συνεπακόλουθες τροποποιήσεις που επέφερε η τροποποίηση του 

∆ΛΠ 27 στο ∆ΛΠ 21 Επιδράσεις µεταβολών των τιµών συναλλάγµατος, στο ∆ΛΠ 28 Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και στο ∆ΛΠ 31 Συµµετοχές σε κοινοπραξίες, έχουν µελλοντική εφαρµογή για λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2009 ή νωρίτερα σε περίπτωση πρόωρης εφαρµογής του ∆ΛΠ 27.

• ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις» 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 Η αναθεώρηση αυτή παρέχει καθοδήγηση όσον αφορά την εφαρµογή των αρχών γνωστοποίησης στο ∆ΛΠ 34 

και προσθέτει απαιτήσεις γνωστοποιήσεων.

• ΕΔΔΠΧΑ 13 Προγράμματα Επιβράβευσης Πελατών 
 Εφαρµόζεται για λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2011. 
 Η αναθεώρηση αυτή διευκρινίζει ότι κατά την επιµέτρηση της εύλογης αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης 
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βάσει της αξίας των προγραµµάτων επιβράβευσης την οποία οι πελάτες θα µπορούσαν να εξαργυρώσουν, 
θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και το ποσό των εκπτώσεων ή κινήτρων που έχουν υπό άλλες συνθήκες 
χορηγηθεί σε πελάτες οι οποίοι δεν συµµετέχουν σε προγράµµατα επιβράβευσης.

2.2  Ενοποίηση 

Θυγατρικές επιχειρήσεις
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηµατοοικονοµικές και λειτουργικές αποφά-
σεις µιας οικονοµικής µονάδας µε σκοπό την απόκτηση οφέλους από τις δραστηριότητές της.
Οι ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις περιλαµβάνουν τις οικονοµικές καταστάσεις της εταιρείας και των οικονοµικών 
µονάδων που ελέγχονται από την εταιρεία (οι Θυγατρικές της) κατά τη λήξη της αντίστοιχης χρήσεως, παύουν δε να 
ενοποιούνται από την ηµεροµηνία που ο παραπάνω έλεγχος σταµατά να υφίσταται. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα ώστε να συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
αρχών του οµίλου.
Οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την 
ενοποίηση.

2.3  Πληροφόρηση κατά τομέα

Ως επιχειρηµατικός τοµέας ορίζεται µία οµάδα περιουσιακών στοιχείων και λειτουργιών προκειµένου να παρέχονται 
προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς κινδύνους και αποδόσεις από εκείνα άλλων 
επιχειρηµατικών τοµέων. Ο Όµιλος των εταιρειών ΙΑΣΩ προσφέρει κυρίως υπηρεσίες υγείας, οι οποίες αποτελούνται 
από νοσοκοµειακές, διαγνωστικές, θεραπευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες. Τα αποτελέσµατα των επιχειρηµατικών 
τοµέων της εταιρείας εξετάζονται τακτικά από τους επικεφαλής λήψης επιχειρηµατικών αποφάσεων της οντότητας, σε 
συνεργασία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, για σκοπούς λήψης αποφάσεων σχετικά µε την κατανοµή πόρων στον τοµέα 
και την εκτίµηση της αποδόσεως του.

2.4  Συναλλαγματικές μετατροπές

Α) Λειτουργικό νόµισµα και νόµισµα παρουσίασης
Τα στοιχεία των οικονοµικών καταστάσεων των εταιρειών του Οµίλου αποτιµώνται µε χρήση του νοµίσµατος του 
οικονοµικού περιβάλλοντος µέσα στο οποίο κάθε εταιρεία λειτουργεί (λειτουργικό νόµισµα). Οι ενοποιηµένες οικονοµικές 
καταστάσεις παρουσιάζονται σε Ευρώ, που είναι το λειτουργικό νόµισµα  όλων των εταιρειών του Οµίλου.

Β) Συναλλαγές και υπόλοιπα
Οι συναλλαγές σε ξένα νοµίσµατα µετατρέπονται στο νόµισµα αποτίµησης βάσει των ισοτιµιών που ισχύουν κατά την 
ηµεροµηνία της κάθε συναλλαγής. Κέρδη ή ζηµιές από συναλλαγµατικές διαφορές οι οποίες προκύπτουν από την εξό-
φληση τέτοιων συναλλαγών και από τη µετατροπή των χρηµατικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων που εί-
ναι σε ξένο νόµισµα µε τις συναλλαγµατικές ισοτιµίες που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία Ισολογισµού, αναγνωρίζονται 
στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.

 
2.5  Ενσώματα πάγια

Τα ενσώµατα πάγια, εκτός των παραγωγικών ακινήτων, αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις σωρευµένες 
αποσβέσεις και τις ζηµίες αποµείωσης. Το κόστος κτήσεως περιλαµβάνει όλες τις άµεσα επιρριπτέες δαπάνες για την 
απόκτηση των στοιχείων. 
Οι δαπάνες που πραγµατοποιούνται σε µεταγενέστερες χρήσεις αυξάνουν τη λογιστική αξία των ενσωµάτων παγίων 
µόνο εάν πιθανολογείται ότι θα εισρεύσουν στον όµιλο µελλοντικά οικονοµικά οφέλη και το κόστος τους µπορεί να 
αποτιµηθεί αξιόπιστα. Οι επισκευές και οι συντηρήσεις καταχωρούνται στα αποτελέσµατα όταν πραγµατοποιούνται.
Τα παραγωγικά ακίνητα αποτιµώνται στην εύλογη αξία τους, η οποία προσδιορίζεται  από ανεξάρτητους εκτιµητές, 
µειωµένες κατά τις µεταγενέστερα σωρευµένες αποσβέσεις και ζηµίες αποµείωσης. Τα ακίνητα αναπροσαρµόζονται 
σε τακτά χρονικά διαστήµατα ούτως ώστε οι αναπόσβεστες αξίες να µην διαφέρουν από τις εύλογες αξίες κατά τις 
ηµεροµηνίες κλεισίµατος του Ισολογισµού.
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Σε κάθε ηµεροµηνία Ισολογισµού, ο Όµιλος εξετάζει τη λογιστική αξία των ενσώµατων και άϋλων περιουσιακών 
στοιχείων για να προσδιορίσει αν υπάρχει ένδειξη ότι αυτά τα περιουσιακά στοιχεία έχουν υποστεί ζηµία αποµείωσης. 
Αν οποιαδήποτε τέτοια ένδειξη υπάρχει, το ανακτήσιµο ποσό του περιουσιακού στοιχείου εκτιµάται για να καθορισθεί 
ο βαθµός της ζηµίας αποµείωσης (αν υπάρχει). Όταν δεν είναι δυνατό να εκτιµηθεί η ανακτήσιµη αξία ενός επιµέρους 
περιουσιακού στοιχείου, ο Όµιλος εκτιµά την ανακτήσιµη αξία της µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών στην οποία το 
περιουσιακό στοιχείο ανήκει.
Το ανακτήσιµο ποσό είναι το µεγαλύτερο µεταξύ της εύλογης αξίας µειωµένης κατά τα έξοδα πώλησης και της αξίας 
χρήσης του. Για τον υπολογισµό της αξίας χρήσης (του περιουσιακού στοιχείου), οι εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές 
ροές προεξοφλούνται στην παρούσα αξία τους χρησιµοποιώντας ένα προ-φόρου προεξοφλητικό επιτόκιο που 
αντανακλά τις παρούσες εκτιµήσεις της αγοράς της διαχρονικής αξίας του χρήµατος και τους κινδύνους που σχετίζονται 
µε το περιουσιακό στοιχείο.
Αν το ανακτήσιµο ποσό ενός περιουσιακού στοιχείου (ή µιας µονάδας δηµιουργίας ταµειακών ροών) εκτιµάται ότι είναι 
µικρότερο από τη λογιστική αξία του, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµειακών 
ροών) µειώνεται µέχρι το ανακτήσιµο ποσό αυτού. Μια ζηµιά αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, 
εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό στοιχείο µεταφέρεται σε ένα αναπροσαρµοσµένο ποσό, οπότε, στην περίπτωση 
αυτή, η ζηµιά αποµείωσης αντιµετωπίζεται ως µείωση στο ποσό της αναπροσαρµογής.
Όταν, µεταγενέστερα, µία ζηµιά αποµείωσης αναστραφεί, η λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου (της µονάδας 
δηµιουργίας ταµειακών ροών) αυξάνεται µέχρι την αναθεωρηµένη εκτιµώµενη ανακτήσιµη αξία του, έτσι ώστε η 
αυξηµένη λογιστική αξία να µην υπερβαίνει τη λογιστική αξία που θα είχε προσδιορισθεί αν δεν είχε αναγνωρισθεί καµία 
ζηµιά αποµείωσης της αξίας του περιουσιακού στοιχείου (µονάδας δηµιουργίας ταµιακών ροών) στα προηγούµενα έτη. 
Η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης αναγνωρίζεται αµέσως στα αποτελέσµατα, εκτός αν το σχετιζόµενο περιουσιακό 
στοιχείο µεταφέρεται σε αναπροσαρµοσµένη αξία, οπότε, στην περίπτωση αυτή, η αναστροφή της ζηµιάς αποµείωσης 
αντιµετωπίζεται ως αύξηση αναπροσαρµογής.
Κατά την πώληση των ενσωµάτων παγίων, οι διαφορές µεταξύ του τιµήµατος που λαµβάνεται και της λογιστικής τους 
αξίας καταχωρούνται ως κέρδη ή ζηµίες στα αποτελέσµατα. Για τα παραγωγικά ακίνητα που αποτιµώνται στις εύλογες 
αξίες τους, το τυχόν αποθεµατικό αναπροσαρµογής που υπάρχει στα ίδια κεφάλαια κατά την πώληση, µεταφέρεται στα 
κέρδη εις νέον. 
Οι υπολειµµατικές αξίες και οι ωφέλιµες ζωές των ακινήτων υπόκεινται σε επανεξέταση  κατά την κρίση της ∆ιοίκησης, 
σε  εύλογο χρονικό διάστηµα.
Όταν οι λογιστικές αξίες των ενσωµάτων παγίων υπερβαίνουν την ανακτήσιµη αξία τους, οι διαφορές (αποµείωσης) 
καταχωρούνται ως έξοδα στα αποτελέσµατα.
Τα οικόπεδα δεν αποσβένονται. Οι αποσβέσεις των άλλων στοιχείων των ενσωµάτων παγίων υπολογίζονται µε τη 
σταθερή µέθοδο µέσα στην ωφέλιµη ζωή τους που έχει ως εξής:

ΕΝΣΩΜΑΤΑ  ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ
Κτίρια (Κεντρικό κτίριο Μαιευτηρίου) 50
Μηχανολογικός Εξοπλισµός 5-30
Ασύρµατο δίκτυο επικοινωνίας 30
Μηχανήµατα  υψηλής  τεχνολογίας 5
Μηχανήµατα  µέσης  τεχνολογίας 14
Ειδικά Μηχανήµατα 20
Αυτοκίνητα 5-7
Επιβατικά αυτ/τα & µοτοσυκλέτα 5
Φορτηγά 7
Λοιπός Εξοπλισµός 3-20
Έπιπλα 20
Σκεύη 15
Μηχανές γραφείων 10
Η/Υ & Ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 5
Εξοπλισµός Τηλεπικοινωνιών 3

Τα παραγωγικά ακίνητα ή αυτά για τα οποία δεν έχει προσδιοριστεί η χρήση τους και βρίσκονται στο στάδιο της 
κατασκευής, απεικονίζονται στο κόστος µειωµένα κατά τις τυχόν ζηµίες αποµείωσης. Η απόσβεση αυτών των ακινήτων 
όπως και των υπολοίπων του Οµίλου αρχίζει όταν τα ακίνητα είναι έτοιµα για χρήση.
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2.6  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία 

Σήματα και άδειες
Τα σήµατα και οι άδειες αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη 
σταθερή µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών ως εξής:

Άδειες παραγωγής και εκμετάλλευσης

- άδεια εκµετάλλευσης γενικής κλινικής ΙΑΣΩ 50 έτη

- αγορά σήµατος ΙΑΣΩ 20 έτη

Λογισμικό – Λοιπά άϋλα περιουσιακά στοιχεία
Οι άδειες λογισµικού αποτιµώνται στο κόστος κτήσεως µείον τις αποσβέσεις. Οι αποσβέσεις διενεργούνται µε τη σταθερή 
µέθοδο κατά τη διάρκεια της ωφέλιµης ζωής των στοιχείων αυτών η οποία κυµαίνεται ως εξής:

SAP R3 (το βασικό επιχειρησιακό λογισµικό) 10 έτη

LIS (πρόγραµµα κεντρικών εργαστηρίων) 5 έτη

RIS (λογισµικό υποστήριξης ακτινολογικού) 5 έτη

ASTRAIA (λογισµικό υποστήριξης εµβρυοµητρικής) 5 έτη

MUSE , QA ( λογισµικό υποστήριξης καρδιολογικού) 5 έτη

MS OFFICE, WINDOWS 2000, XP, MS, MONEY 3 έτη

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισµικού καθώς και το κόστος των ερευνών καταχωρούνται στη 
χρήση που πραγµατοποιούνται.

2.7  Κατασκευαστικές συμβάσεις

Τα  κατασκευαστικά  έργα του οµίλου δηµοπρατούνται και στη συνέχεια, µετά από διαπραγµατεύσεις, επιλέγεται ο ανά-
δοχος και ακολουθεί υπογραφή της σχετικής σύµβασης. Οι συµβάσεις, πριν την υπογραφή τους, ελέγχονται από τη Νο-
µική υπηρεσία, την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και τη ∆ιεύθυνση Έργων, ακολούθως δε, εγκρίνονται από το ∆ιοικητικό Συµ-
βούλιο και υπογράφονται από τα εξουσιοδοτηµένα προς τούτο πρόσωπα
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος υλοποίησης των συµβάσεων γίνεται από την Οικονοµική ∆ιεύθυνση και τη ∆ιεύθυν-
ση Έργων.

2.8  Επενδύσεις

Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαµβάνει µη παράγωγα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία και πιο συγκεκριµένα µερίδια Αµοιβαίου 
Μετοχικού Κεφαλαίου. Παρακολουθούνται στο κυκλοφορούν ενεργητικό, εκτός εάν η ∆ιοίκηση δεν έχει την πρόθεση 
να τα ρευστοποιήσει µέσα σε 12 µήνες από την ηµεροµηνία Ισολογισµού, όπου περιλαµβάνονται στο µη κυκλοφορούν 
ενεργητικό.
Τα διαθέσιµα προς πώληση και τα χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία, µέσω της Κατάστασης 
Αποτελεσµάτων µετέπειτα, παρουσιάζονται στην εύλογη αξία τους. Τα πραγµατοποιηθέντα και µη πραγµατοποιηθέντα 
κέρδη ή ζηµίες που προκύπτουν από τις µεταβολές της εύλογης αξίας των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
σε εύλογη αξία µέσω της Κατάστασης Αποτελεσµάτων, αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων της χρήσης 
που προκύπτουν.
Οι εύλογες αξίες των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων που είναι διαπραγµατεύσιµες σε αγορές κεφαλαίου 
προσδιορίζονται στις τρέχουσες τιµές τους κατά την ηµεροµηνία κλεισίµατος του Ισολογισµού. 

2.9  Αποθέματα

Τα αποθέµατα αποτιµώνται στη χαµηλότερη αξία µεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιµης αξίας 
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τους. Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται µε τη µέθοδο  του µέσου σταθµικού κόστους. 
Η καθαρή ρευστοποιήσιµη αξία εκτιµάται µε βάση τις τρέχουσες τιµές πώλησης των αποθεµάτων στα πλαίσια της 
συνήθους δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου µειωµένη µε το κόστος ολοκλήρωσης της πώλησης και των 
εξόδων διάθεσης.
Κατάλληλες προβλέψεις σχηµατίζονται για απαξιωµένα, άχρηστα και αποθέµατα µε πολύ χαµηλή κίνηση στην αγορά. Οι 
µειώσεις της αξίας των αποθεµάτων και οι λοιπές ζηµίες από αποθέµατα καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων 
κατά την περίοδο που εµφανίζονται.

2.10  Απαιτήσεις από πελάτες

Οι απαιτήσεις από πελάτες καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένες µε τις ζηµιές αποµείωσης (απώλειες 
από επισφαλείς απαιτήσεις). Όταν ο Όµιλος έχει αντικειµενικές ενδείξεις ότι δεν θα εισπράξει όλα τα οφειλόµενα σε αυτόν 
ποσά, σύµφωνα µε τους όρους της κάθε συµφωνίας, σχηµατίζει πρόβλεψη για αποµείωση εµπορικών απαιτήσεων ενώ 
το ποσό της ζηµιάς αποµείωσης καταχωρείται ως έξοδο στα αποτελέσµατα.
Όταν µία εµπορική απαίτηση χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτη είσπραξης διαγράφεται µε χρήση του λογαριασµού 
πρόβλεψης. Σε περίπτωση µεταγενέστερης είσπραξης µίας απαίτησης που είχε αρχικά διαγραφεί γίνεται πίστωση στα 
άλλα έσοδα στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων.

2.11  Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 

Τα ταµιακά διαθέσιµα και ταµιακά ισοδύναµα περιλαµβάνουν µετρητά, καταθέσεις όψεως και προθεσµιακές καταθέσεις 
χαµηλού κινδύνου.

2.12  Μετοχικό κεφάλαιο

Οι κοινές µετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το µετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των µετοχών της Εταιρίας 
που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίµηµα που καταβλήθηκε πλέον της ονοµαστικής αξίας ανά µετοχή 
καταχωρείται στον λογαριασµό «∆ιαφορά από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιο» στα ίδια κεφάλαια.
Άµεσα κόστη για την έκδοση µετοχών εµφανίζονται, µετά την αφαίρεση του σχετικού φόρου εισοδήµατος, σε µείωση 
του προϊόντος της έκδοσης.  Άµεσα κόστη, που σχετίζονται µε την έκδοση µετοχών για την απόκτηση επιχειρήσεων, 
περιλαµβάνονται στο κόστος κτήσεως της επιχειρήσεως που αποκτάται. 
Το κόστος κτήσεως των ιδίων µετοχών µειωµένο µε το φόρο εισοδήµατος (εάν συντρέχει περίπτωση) εµφανίζεται 
αφαιρετικά των ιδίων κεφαλαίων του Οµίλου, µέχρις ότου οι ίδιες µετοχές πωληθούν ή ακυρωθούν. Κάθε κέρδος 
ή ζηµιά, από πώληση ιδίων µετοχών, καθαρό, από άµεσα για τη συναλλαγή λοιπά κόστη και φόρο εισοδήµατος (εάν 
συντρέχει περίπτωση), εµφανίζεται ως αποθεµατικό στα ίδια κεφάλαια. 

2.13  ∆ανεισμός

Τα δάνεια καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της 
συναλλαγής. 
Η εύλογη αξία του συστατικού µέρους, που αφορά υποχρέωση ενός µετατρέψιµου οµολογιακού δανείου, προσδιορίζεται 
µε τη χρήση του τρέχοντος επιτοκίου για ισοδύναµο µη µετατρέψιµο οµολογιακό δάνειο. Η υποχρέωση αυτή, 
µεταγενέστερα, αποτιµάται στο αναπόσβεστο κόστος µέχρι την άσκηση του δικαιώµατος µετατροπής ή τη λήξη.

2.14  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος 

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος υπολογίζεται βάσει των οικονοµικών καταστάσεων κάθε µίας εκ των εταιρειών που 
συµπεριλαµβάνονται στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις και βάσει της ισχύουσας φορολογικής νοµοθεσίας. Η 
επιβάρυνση από το φόρο εισοδήµατος έγκειται στο φόρο εισοδήµατος της τρέχουσας χρήσης βάσει των αποτελεσµάτων 
των εταιρειών του Οµίλου, όπως αυτά έχουν αναµορφωθεί στις φορολογικές δηλώσεις τους, εφαρµόζοντας τον 
ισχύοντα φορολογικό συντελεστή.
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Ο αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη µέθοδο της υποχρέωσης που προκύπτει από τις προσωρινές 
διαφορές µεταξύ της λογιστικής αξίας και της φορολογικής βάσης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων. 
Η αναβαλλόµενη φορολογία εισοδήµατος προσδιορίζεται µε τη χρήση των φορολογικών συντελεστών που ισχύουν 
κατά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού και οι οποίοι αναµένεται να εφαρµοστούν, όταν το στοιχείο ενεργητικού, που 
είναι σχετικό µε τον αναβαλλόµενο φόρο εισοδήµατος, πραγµατοποιηθεί ή οι σχετικές, µε τον αναβαλλόµενο φόρο, 
υποχρεώσεις τακτοποιηθούν. Ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων, εκτός αν έχει 
σχέση µε συναλλαγές που επηρεάζουν απευθείας τα ίδια κεφάλαια, οπότε ο αναβαλλόµενος φόρος καταχωρείται 
επίσης στα ίδια κεφάλαια.
Οι αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις καταχωρούνται στην έκταση κατά την οποία θα υπάρξει µελλοντικό 
φορολογητέο κέρδος για τη χρησιµοποίηση της προσωρινής διαφοράς που δηµιουργεί την αναβαλλόµενη φορολογική 
απαίτηση.

2.15  Παροχές στο προσωπικό

Βραχυπρόθεσμες παροχές
Οι βραχυπρόθεσµες παροχές προς το προσωπικό σε χρήµα και σε είδος καταχωρούνται ως έξοδο όταν καθίστανται 
δουλευµένες.
Παροχές μετά την έξοδο από την υπηρεσία
Η υποχρέωση που καταχωρείται στον Ισολογισµό για τα προγράµµατα καθορισµένων παροχών είναι η παρούσα αξία 
της δέσµευσης για την καθορισµένη παροχή µείον την εύλογη αξία των περιουσιακών στοιχείων του προγράµµατος και 
τις µεταβολές που προκύπτουν από τα ακαταχώρητα αναλογιστικά κέρδη και ζηµίες και το κόστος της προϋπηρεσίας.  Η 
δέσµευση της καθορισµένης παροχής υπολογίζεται ετησίως µε τη χρήση της µεθόδου της προβαλλόµενης πιστωτικής 
µονάδος (projected unit credit method). Για την προεξόφληση χρησιµοποιούνται τα επιτόκια των µακροπροθέσµων 
οµολόγων του Ελληνικού ∆ηµοσίου οι ηµεροµηνίες λήξης των οποίων προσεγγίζουν τα χρονικά όρια της σχετικής 
υποχρέωσης. Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι 
µεταβολές του προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση 
αυτή, το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές, όταν δεσµεύεται. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού προεξοφλούνται. 

2.16  Προβλέψεις

Οι προβλέψεις δηµιουργούνται όταν ο Όµιλος έχει νοµική ή τεκµαιρόµενη υποχρέωση, ως αποτέλεσµα παρελθόντος 
γεγονότος, και πιθανολογείται ότι θα απαιτηθεί εκροή οικονοµικού οφέλους για την τακτοποίηση της υποχρέωσης. 
Μελλοντικές ζηµίες που συνδέονται µε τρέχουσες δραστηριότητες του Οµίλου δεν εγγράφονται ως προβλέψεις.

2.17  Αναγνώριση εσόδων

Τα έσοδα αποτιµώνται στην εύλογη αξία των πωλήσεων αγαθών και παροχής υπηρεσιών προ Φ.Π.Α. και λοιπών φόρων 
και µετά τις εκπτώσεις και επιστροφές. Τα διεταιρικά έσοδα µέσα στον Όµιλο διαγράφονται πλήρως.
Η αναγνώριση των εσόδων γίνεται ως εξής:
• Παροχή υπηρεσιών
 Τα έσοδα από παροχή υπηρεσιών λογίζονται  (τιµολογηµένα & µε πρόβλεψη) µε βάση τις παρασχεθείσες υπηρεσίες 

της συγκεκριµένης περιόδου.
• Πωλήσεις αγαθών
 Οι πωλήσεις αγαθών αναγνωρίζονται όταν ο Όµιλος παραδίδει τα αγαθά στους πελάτες, τα αγαθά γίνονται αποδεκτά 

από αυτούς και η είσπραξη της απαίτησης είναι εύλογα εξασφαλισµένη.
• Έσοδα από τόκους
 Τα έσοδα από τόκους αναγνωρίζονται βάσει χρονικής αναλογίας και µε τη χρήση του πραγµατικού επιτοκίου.
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• Μερίσματα
 Τα µερίσµατα λογίζονται ως έσοδα, όταν θεµελιώνεται το δικαίωµα είσπραξής τους.
• Έσοδα από ενοίκια
 Τα έσοδα από ενοίκια λογίζονται στη βάση του δουλευµένου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες συµβάσεις. 

2.18  Μισθώσεις

Μισθώσεις στις οποίες ουσιαστικά όλοι οι κίνδυνοι και οι ωφέλειες της ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους εκµισθωτές, 
ταξινοµούνται ως λειτουργικές µισθώσεις. 
Εκμισθωτής
Εισπράξεις που προκύπτουν από λειτουργικές µισθώσεις καταχωρούνται ως έσοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης.
Μισθωτής
Πληρωµές µισθωµάτων βάσει λειτουργικών µισθώσεων καταχωρούνται στα έξοδα µε βάση τη σταθερή µέθοδο κατά 
τη διάρκεια της µίσθωσης.

2.19  ∆ιανομή μερισμάτων

Η διανοµή των µερισµάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονοµικές καταστάσεις της χρήσης κατά την οποία η 
πρόταση διανοµής της ∆ιοίκησης εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των µετόχων.

2.20  Κρατικές επιχορηγήσεις

Οι κρατικές επιχορηγήσεις για εκπαίδευση προσωπικού, αφού βεβαιωθούν και εκκαθαριστούν από τον αρµόδιο κρατικό 
φορέα (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ - ΟΑΕ∆), καταχωρούνται στα έσοδα  (πρόβλεψη).
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που αφορούν δαπάνες, καταχωρούνται στην Κατάσταση Αποτελεσµάτων όταν καταχωρείται 
και η επιχορηγούµενη δαπάνη, έτσι ώστε να υπάρχει αντιστοίχιση του εσόδου µε τη δαπάνη. 
Οι κρατικές επιχορηγήσεις που σχετίζονται µε πάγια περιουσιακά στοιχεία καταχωρούνται στο παθητικό ως έσοδα 
επόµενων χρήσεων και µεταφέρονται στα έσοδα σύµφωνα µε την ωφέλιµη διάρκεια ζωής των σχετικών παγίων.

3.  ∆ιαχείριση χρηματοοικονομικού κινδύνου
 
3.1  Προσδιορισμός των εύλογων αξιών

Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές κεφαλαίου, προσδιορίζεται 
από τις δηµοσιευόµενες τιµές που ισχύουν κατά την ηµεροµηνία του ετήσιου Ισολογισµού ή του Ισολογισµού της 
περιόδου.
Η εύλογη αξία των χρηµατοπιστωτικών µέσων που δεν διαπραγµατεύονται σε ενεργές αγορές προσδιορίζεται στο 
ιστορικό κόστος (αξία κτήσης)  κατά την ηµεροµηνία του ετήσιου Ισολογισµού ή του Ισολογισµού της περιόδου. 
Οι εύλογες αξίες των απαιτήσεων και υποχρεώσεων είναι οι ονοµαστικές τους αξίες κατάλληλα προσαρµοσµένες ώστε 
να αντανακλούν τη διαχρονική αξία του χρήµατος και τις εκτιµήσεις για τις απώλειες από τον πιστωτικό κίνδυνο.

3.2  Χρηματοοικονομικός Κίνδυνος 

Η διαχείριση των χρηµατοοικονοµικών κινδύνων διαδραµατίζει σηµαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής διαχείρισης 
κινδύνων. Τα χρηµατοοικονοµικά προϊόντα που χρησιµοποιεί ο Όµιλος  αποτελούνται κυρίως από καταθέσεις σε 
τράπεζες, λογαριασµούς εισπρακτέους και πληρωτέους, συναλλαγές µε συνδεόµενα µέρη, επενδύσεις σε  χρεόγραφα 
και µερίσµατα πληρωτέα. ∆εν υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις σε έτερο, πλην του Ευρώ, νόµισµα και ως εκ τούτου, 
δεν υφίσταται κίνδυνος από έκθεση της εταιρείας  σε συναλλαγµατικό κίνδυνο. Η έκθεση σε κίνδυνο επιτοκίων για τις 
υποχρεώσεις και επενδύσεις παρακολουθείται σε προϋπολογιστική βάση.  Τα έσοδα και οι ταµειακές ροές του Οµίλου 
επηρεάζονται σε µικρό βαθµό από µεταβολές στις τιµές των επιτοκίων καθώς τα ρευστά διαθέσιµα προς επένδυση 
αλλά και οι έντοκες απαιτήσεις εξαρτώνται κυρίως από τα επιτόκια του Ευρώ τα οποία αφενός, έχουν ιστορικά χαµηλή 
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µεταβλητότητα και αφετέρου, η προβλεπόµενη µεταβλητότητα της αγοράς για µελλοντικές χρήσεις παραµένει, επίσης, 
ιδιαίτερα χαµηλή. Ποικίλα σενάρια καταρτίζονται λαµβάνοντας υπόψη τις προοπτικές αναχρηµατοδότησης, ανανέωσης 
της υφιστάµενης θέσης, εναλλακτικές µορφές χρηµατοδότησης και αντιστάθµισης επιτοκιακού κινδύνου. Όσον αφορά 
στη σωστή διαχείριση της ρευστότητας, αυτή πραγµατοποιείται  µε το συνδυασµό ρευστών διαθεσίµων, εγκεκριµένων 
τραπεζικών πιστώσεων και αυστηρή παρακολούθηση των ταµειακών ροών. Οι υπάρχουσες διαθέσιµες αχρησιµοποίητες 
εγκεκριµένες τραπεζικές πιστώσεις προς τον Όµιλο, είναι επαρκείς ώστε να αντιµετωπιστεί οποιαδήποτε πιθανή έλλειψη 
ταµιακών διαθεσίµων για κεφάλαιο κίνησης.  

4.  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιµήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση µε βάση τα ιστορικά δεδοµένα και προσδοκίες 
για τα µελλοντικά γεγονότα, που κρίνονται εύλογες σύµφωνα µε τα ισχύοντα.

 4.1  Σημαντικές λογιστικές εκτιμήσεις και παραδοχές 

Ο Όµιλος προβαίνει σε εκτιµήσεις και παραδοχές σχετικά µε την εξέλιξη των µελλοντικών γεγονότων. Οι εκτιµήσεις 
και παραδοχές που ενέχουν σηµαντικό κίνδυνο να προκαλέσουν ουσιώδεις προσαρµογές στις λογιστικές αξίες των 
περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων στους επόµενους 12 µήνες έχουν ως εξής:

Φόροι εισοδήματος
Ο Όµιλος υπόκειται σε ενιαίο συντελεστή φόρου εισοδήµατος µε δεδοµένο ότι όλες οι εταιρείες του οµίλου 
δραστηριοποιούνται στον Ελλαδικό χώρο.
Στην περίπτωση που οι τελικοί φόροι που προκύπτουν µετά από τους φορολογικούς ελέγχους είναι διαφορετικοί από 
τα ποσά που αρχικά είχαν καταχωρηθεί, οι διαφορές αυτές θα επηρεάσουν το φόρο εισοδήµατος και τις προβλέψεις για 
αναβαλλόµενους φόρους στη χρήση που ο προσδιορισµός των φορολογικών διαφορών έλαβε χώρα. 
Επίδικες υποθέσεις
Ο Όµιλος διενεργεί εκτιµήσεις αναφορικά µε τις εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις και προβαίνει σε προβλέψεις εάν κρίνει 
ότι θα επηρεαστούν ουσιωδώς τα λογιστικά υπόλοιπα των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων της Εταιρείας 
και του Οµίλου. Οι εκτιµήσεις κρίνονται σηµαντικές αλλά µη δεσµευτικές. Τα πραγµατικά µελλοντικά αποτελέσµατα 
ενδέχεται να διαφέρουν από τις ανωτέρω εκτιµήσεις. 
Ωφέλιμη ζωή πάγιων περιουσιακών στοιχείων
Ο Όµιλος προβαίνει, επίσης, σε ορισµένες εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων. 
Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 2.5
Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας
Επιπλέον, ο Όµιλος εξετάζει σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας, σύµφωνα µε τη 
λογιστική πρακτική της παραγράφου 2.5. 

5.  Πληροφόρηση κατά τομέα

Πρωτεύων τύπος πληροφόρησης
Η ακόλουθη πληροφόρηση αναφέρεται στους τοµείς δραστηριότητας των εταιρειών του Οµίλου, που πρέπει να 
αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι τοµείς δραστηριότητας έχουν ορισθεί µε βάση τη διάρθρωση των εταιρειών του Οµίλου και λόγω του ότι οι υπεύθυνοι 
για τη λήψη των αποφάσεων παρακολουθούν τις οικονοµικές πληροφορίες ξεχωριστά, όπως παρουσιάζονται από την 
Εταιρεία για κάθε µια από τις θυγατρικές της εταιρείες που περιλαµβάνονται στην ενοποίηση.
Χρησιµοποιώντας τα ποσοτικά κριτήρια που θέτει το σχετικό πρότυπο, η  ΙΑΣΩ Α.Ε. και οι θυγατρικές της εταιρείες, 
ορίστηκαν ως τοµείς δραστηριότητας που πρέπει να αναφέρονται ξεχωριστά στις οικονοµικές καταστάσεις.
Οι λογιστικές αρχές των τοµέων δραστηριότητας είναι ίδιες µε εκείνες που ακολουθήθηκαν κατά την σύνταξη των 
Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων και αποτελούνται από ανεξάρτητες οικονοµικές µονάδες – οντότητες.
Η ∆ιοίκηση αξιολογεί την επίδραση αυτών των τοµέων δραστηριότητας, βασιζόµενη όχι µόνο στα λειτουργικά κέρδη ή 
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καθαρά κέρδη, αλλά και στις συνέργειες  που δυνητικά αναπτύσσονται και στην αλληλοσυµπλήρωση των υπηρεσιών 
σε όλο το φάσµα παροχής υπηρεσιών υγείας στον ανθρώπινο κύκλο ζωής.
Η µητρική Εταιρεία «ΙΑΣΩ Α.Ε.» δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας καλύπτοντας όλα τα περιστατικά µαιευτικής 
και γυναικολογίας καθώς και ένα εκτεταµένο φάσµα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Η λειτουργία της 
περιληπτικά αποτελείται από περιστατικά εσωτερικών ασθενών (µαιευτικά, χειρουργικά κλπ) και από περιστατικά 
εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικά τµήµατα και εξωτερικά ιατρεία). 
Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.» δραστηριοποιείται επίσης στο χώρο της Υγείας 
ως Γενική Κλινική καλύπτοντας όλα τα παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά, εκτός των περιστατικών της µαιευτικής 
και γυναικολογίας. Επίσης διαθέτει πλήρη και οργανωµένα τµήµατα εξωτερικών ιατρείων, διαγνωστικών εργαστηρίων 
και επειγόντων περιστατικών. Από τη φύση της, όπως και στη µητρική Εταιρεία, η λειτουργία της αποτελείται από 
περιστατικά εσωτερικών ασθενών (παθολογικά, χειρουργικά) τα οποία απαιτούν νοσηλεία ασθενών και από περιστατικά 
εξωτερικών ασθενών (διαγνωστικά τµήµατα, εξωτερικά ιατρεία κλπ.) τα οποία δεν απαιτούν νοσηλεία των ασθενών. 
Η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES A.E.» δραστηριοποιείται κυρίως στο χώρο των υποστηρικτικών υπηρεσιών 
Υγείας µε κύριο αντικείµενο, από 01/01/2006, την επεξεργασία και τη φύλαξη του οµφαλοπλακουντιακού αίµατος  των 
νεογνών. Εκτός των ανωτέρω προσφεροµένων υπηρεσιών Υγείας, δραστηριοποιείται παράλληλα και σε  µη ιατρικές 
υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι σηµαντικές, λόγω του µικρού κύκλου εργασιών σε σχέση µε τον κύκλο εργασιών του 
Οµίλου. Οι υπηρεσίες αυτές, όπου κρίνεται αναγκαίο, θα αναφέρονται συγκεντρωτικά ως «Λοιπές προσφερόµενες 
υπηρεσίες».  
Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της κατασκευής ή δεν έχουν ακόµα 
παραγωγική δραστηριότητα, δεν εµφανίζουν κύκλο εργασιών. Όµως, για τις ανάγκες των συµφωνιών των λειτουργικών 
και καθαρών κερδών σε ενοποιηµένη βάση, θα παρουσιάζονται ξεχωριστά µε τον τίτλο «Λοιπές Εταιρείες».
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I. Τα Συνολικά Έσοδα κατά τοµέα δραστηριότητας για τη χρήση 1/1-31/12/2010 
 και 1/1-31/12/2009 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής:

01/01 - 31/12/2010 ΙΑΣΩ ΑΕ ΙΑΣΩ 
GENERAL MEDSTEM ΑΕ ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ Απαλοιφές 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΜΕΑ        

Έσοδα από εσωτερικούς 66.715.980,02 49.122.108,57 0,00 2.885.647,73 0,00 118.723.736,32  118.723.736,32

Έσοδα από εξωτερικούς 20.270.107,79 7.009.506,51 2.444.420,39 426.837,01 0,00 30.150.871,70  30.150.871,70

Λοιπά έσοδα πελατών 4.621,61 3.237,04 2.650,27 15.927,83 0,00 26.436,75  26.436,75

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 0,00 0,00 169.905,64 0,00 0,00 169.905,64  169.905,64

Σύνολο από πελάτες 86.990.709,42 56.134.852,12 2.616.976,30 3.328.412,57 0,00 149.070.950,41  149.070.950,41

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 109.633,71 141.405,93 0,00 7.683,46 0,00 258.723,10 -258.723,10 0,00

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 2.930.582,22 728.001,51 5.210,25 416.847,98 -428,23 4.080.213,73 -187.237,46 3.892.976,27

Οργανικά Έξοδα -75.115.875,38 -55.874.697,31 -2.667.509,63 -11.596.225,57 -26.447,63 -145.280.755,52 445.960,56 -144.834.794,96

Χρηματοοικονομικό κόστος -37.633,36 -531.377,39 132.385,97 -1.006.193,55 220.443,79 -1.222.374,54 -1.106.250,00 -2.328.624,54

Κέρδη προ φόρων 14.877.416,61 598.184,86 87.062,89 -8.849.475,11 193.567,93 6.906.757,18 -1.106.250,00 5.800.507,18

Φόροι εισοδήματος -6.304.545,01 -2.487.121,97 -74.037,88 1.347.964,16 -150.406,47 -7.668.147,17  -7.668.147,17

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες περιόδου (Α) 8.572.871,60 -1.888.937,11 13.025,01 -7.501.510,95 43.161,46 -761.389,99  -1.867.639,99

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α)+(Β) 8.572.871,60 -1.888.937,11 13.025,01 -7.501.510,95 43.161,46 -761.389,99 -1.106.250,00 -1.867.639,99

01/01 - 31/12/2009 ΙΑΣΩ ΑΕ
ΙΑΣΩ 

GENERAL
MEDSTEM 

ΑΕ
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ
Απαλοιφες 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟΜΕΑ        

Έσοδα από εσωτερικούς 83.216.613,46 60.719.129,66 0,00 0,00 0,00 143.935.743,12  143.935.743,12

Έσοδα από εξωτερικούς 22.897.102,09 6.995.221,73 3.149.467,04 0,00 0,00 33.041.790,86  33.041.790,86

Λοιπά έσοδα πελατών 2.290,83 6.018,54 0,00 0,00 0,00 8.309,37  8.309,37

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 0,00 0,00 1.513.783,73 0,00 0,00 1.513.783,73  1.513.783,73

Σύνολο από πελάτες 106.116.006,38 67.720.369,93 4.663.250,77 0,00 0,00 178.499.627,08  178.499.627,08

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 121.694,90 124.227,95 0,00 0,00 0,00 245.922,85 -245.922,85 0,00

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα Εκμετάλλευσης 155.989,25 -398.402,31 168.502,91 -777,63 -150,00 -74.837,78 -185.874,15 -260.711,93

Οργανικά Έξοδα -79.482.316,57 -65.940.788,60 -3.638.240,96 -990.819,34 -59.901,85 -150.112.067,32 431.797,00 -149.680.270,32

Χρηματοοικονομικό κόστος -545.689,23 -928.454,08 4.592,50 19.076,93 272.126,23 -1.178.347,65 -765.000,00 -1.943.347,65

Κέρδη προ φόρων 26.365.684,73 576.952,89 1.198.105,22 -972.520,04 212.074,38 27.380.297,18 -765.000,00 26.615.297,18

Φόροι εισοδήματος -9.174.297,09 -3.628.548,62 -329.526,31 112.869,29 -79.637,31 -13.099.140,05  -13.099.140,05

Καθαρά Κέρδη / Ζημίες περιόδου (Α) 17.191.387,64 -3.051.595,73 868.578,91 -859.650,75 132.437,07 14.281.157,13 -765.000,00 13.516.157,13

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α)+(Β) 17.191.387,64 -3.051.595,73 868.578,91 -859.650,75 132.437,07 14.281.157,13 -765.000,00 13.516.157,13

Στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου την 31/12/2010 δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία 
εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα όπως απαιτείται από το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 ή επιτρέ-
πεται από άλλα ∆.Π.Χ.Α.
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IΙ. Η κατανοµή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τοµέα δραστηριότητας την 31/12/2010 
 και 31/12/2009 αντίστοιχα έχει ως εξής:

01/01 - 31/12/2010 ΙΑΣΩ ΑΕ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΑΕ
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λοιπές   

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ
Απαλοιφές 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ

Λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία τομέα 157.828.381,58 100.496.912,81 2.459.901,41 63.431.584,72 0,00 324.216.780,52 -831.153,05 323.385.627,47

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά στοιχεία 
τομέα 147.494.009,33 9.806.362,12 5.189.665,82 12.627.436,87 31.684.466,45 206.801.940,59 -135.209.918,06 71.592.022,53

Σύνολο 305.322.390,91 110.303.274,93 7.649.567,23 76.059.021,59 31.684.466,45 531.018.721,11 -136.041.071,11 394.977.650,00

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ  

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 26.893.628,86 67.542.614,73 6.871.752,33 53.395.701,01 0,00 154.703.696,93 -831.153,05 153.872.543,88

Μη επιμεριζόμενες υποχρεώσεις τομέα 82.076.676,12 1.246.148,41 80.363,77 11.000,00 67.145,85 83.481.334,15 -7.677.965,76 75.803.368,39

Σύνολο 108.970.304,98 68.788.763,14 6.952.116,10 53.406.701,01 67.145,85 238.185.031,08 -8.509.118,81 229.675.912,27

01/01 - 31/12/2009 ΙΑΣΩ ΑΕ
ΙΑΣΩ 

GENERAL
MEDSTEM 

ΑΕ
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λοιπές

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ
Απαλοιφές 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΜΕΑ

Λειτουργικά περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 147.722.902,96 99.093.220,74 2.376.008,98 0,00 0,00 249.192.132,68 -3.725.457,35 245.466.675,33

Μη επιμεριζόμενα περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 148.569.693,77 12.010.202,57 5.408.889,13 76.059.021,59 32.809.303,64 274.857.110,70 -136.438.911,99 138.418.198,71

Σύνολο 296.292.596,73 111.103.423,31 7.784.898,11 76.059.021,59 32.809.303,64 524.049.243,38 -140.164.369,34 383.884.874,04

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ         

Λειτουργικές υποχρεώσεις τομέα 23.871.993,62 71.020.768,94 13.699.066,53 0,00 0,00 108.591.829,09 -3.725.457,35 104.866.371,74

Μη επιμεριζόμενες 
υποχρεώσεις τομέα 91.137.148,21 1.597.618,79 371.173,56 38.107.554,03 64.700,06 131.278.194,65 -4.469.116,59 126.809.078,06

Σύνολο 115.009.141,83 72.618.387,73 14.070.240,09 38.107.554,03 64.700,06 239.870.023,74 -8.194.573,94 231.675.449,80
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6.  Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010

Οικόπεδα - κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα 

πάγια Σύνολο

1/1/2010  

Κόστος ή εκτίµηση 119.580.627,39 40.937.267,17 12.342.396,11 172.860.290,67

Σωρευµένες αποσβέσεις 11.684.145,58 18.768.665,02 8.314.354,46 38.767.165,06

Αναπόσβεστη αξία 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65 134.093.125,61

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010  

Υπόλοιπο έναρξης 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65 134.093.125,61

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 12.763.543,68 0,00 0,00 12.763.543,68

Προσθήκες 3.272.645,45 5.414.604,26 484.256,34 9.171.506,05

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων (*) 2.955.034,26 2.088.037,40 405.624,39 5.448.696,05

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 776.625,59 33.282,53 809.908,12

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 613.619,89 32.884,88 646.504,77

Αποσβέσεις χρήσεως 1.921.516,04 2.744.741,64 805.019,07 5.471.276,75

Αναπόσβεστη αξία 119.056.120,64 22.587.421,67 3.301.256,88 144.944.799,19

31/12/2010  

Κόστος ή εκτίµηση 132.661.782,26 43.487.208,44 12.387.745,53 188.536.736,23

Σωρευµένες αποσβέσεις 13.605.661,62 20.899.786,77 9.086.488,65 43.591.937,04

Αναπόσβεστη αξία 119.056.120,64 22.587.421,67 3.301.256,88 144.944.799,19

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2009

Οικόπεδα - κτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισμός
Λοιπά ενσώματα 

πάγια Σύνολο

1/1/2009  

Κόστος ή εκτίµηση 116.142.040,71 37.421.957,57 10.923.829,10 164.487.827,38

Σωρευµένες αποσβέσεις 9.805.617,27 17.482.783,52 7.668.882,50 34.957.283,29

Αναπόσβεστη αξία 106.336.423,44 19.939.174,05 3.254.946,60 129.530.544,09

Κίνηση 1/1 - 31/12/2009  

Υπόλοιπο έναρξης 106.336.423,44 19.939.174,05 3.254.946,60 129.530.544,09

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 3.438.586,68 4.677.329,80 1.419.294,10 9.535.210,58

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 1.162.020,20 727,09 1.162.747,29

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 1.151.805,16 40,39 1.151.845,55

Αποσβέσεις χρήσεως 1.878.528,31 2.437.686,66 645.512,35 4.961.727,32

Αναπόσβεστη αξία 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65 134.093.125,61

31/12/2009  

Κόστος ή εκτίµηση 119.580.627,39 40.937.267,17 12.342.396,11 172.860.290,67

Σωρευµένες αποσβέσεις 11.684.145,58 18.768.665,02 8.314.354,46 38.767.165,06

Αναπόσβεστη αξία 107.896.481,81 22.168.602,15 4.028.041,65 134.093.125,61
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2010

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Λοιπά 
ενσώματα πάγια Σύνολο

1/1/2010  

Κόστος ή εκτίµηση 266.616.290,15 69.570.906,91 26.419.194,24 362.606.391,30

Σωρευµένες αποσβέσεις 17.713.319,65 34.753.744,58 16.384.451,26 68.851.515,49

Αναπόσβεστη αξία 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98 293.754.875,81

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010  

Υπόλοιπο έναρξης 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98 293.754.875,81

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 17.232.027,47 0,00 0,00 17.232.027,47

Προσθήκες 6.154.586,23 6.846.154,22 4.094.394,07 17.095.134,52

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων (*) 11.235.080,07 4.507.649,93 1.015.750,85 16.758.480,85

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 821.883,95 69.126,61 891.010,56

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 648.770,01 64.680,94 713.450,95

Αποσβέσεις χρήσεως 3.483.203,22 5.688.874,36 1.658.630,34 10.830.707,92

Αναπόσβεστη αξία 257.571.300,91 31.293.678,32 11.450.310,19 300.315.289,42

31/12/2010  

Κόστος ή εκτίµηση 278.767.823,78 71.087.527,25 29.428.710,85 379.284.061,88

Σωρευµένες αποσβέσεις 21.196.522,87 39.793.848,93 17.978.400,66 78.968.772,46

Αναπόσβεστη αξία 257.571.300,91 31.293.678,32 11.450.310,19 300.315.289,42

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2009

Οικόπεδα - 
κτίρια

Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Λοιπά 
ενσώματα πάγια Σύνολο

1/1/2009  

Κόστος ή εκτίµηση 233.185.400,08 65.409.376,10 24.878.461,74 323.473.237,92

Σωρευµένες αποσβέσεις 15.054.335,80 31.243.720,25 15.184.805,47 61.482.861,52

Αναπόσβεστη αξία 218.131.064,28 34.165.655,85 9.693.656,27 261.990.376,40

Κίνηση 1/1 - 31/12/2009  

Υπόλοιπο έναρξης 218.131.064,28 34.165.655,85 9.693.656,27 261.990.376,40

Πλεόνασµα αναπροσαρµογής 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 33.576.128,07 5.364.777,16 1.657.209,11 40.598.114,34

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 145.238,00 1.203.246,35 116.476,61 1.464.960,96

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 4.369,22 1.170.995,61 80.215,86 1.255.580,69

Αποσβέσεις χρήσεως 2.663.353,07 4.681.019,94 1.279.861,65 8.624.234,66

Αναπόσβεστη αξία 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98 293.754.875,81

31/12/2009  

Κόστος ή εκτίµηση 266.616.290,15 69.570.906,91 26.419.194,24 362.606.391,30

Σωρευµένες αποσβέσεις 17.713.319,65 34.753.744,58 16.384.451,26 68.851.515,49

Αναπόσβεστη αξία 248.902.970,50 34.817.162,33 10.034.742,98 293.754.875,81

(*) Η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, από 01/07/2010 και για τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες που 
προσφέρουν, εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α. βάσει του πρόσφατου Νόµου 3842/2010.   Για το λόγο 
αυτό, τα ενσώµατα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2010 εµφανίζονται ισόποσα 
αποµειωµένα κατά € 5.448.696,05 και € 16.758.480,85 αντίστοιχα, µε την αξία του ΦΠΑ που εκπέστηκε από τον 
υπολογισµό βάση του πενταετούς διακανονισµού χρησιµοποίησής τους από 30/06/2010 και µετά.  Η παραπάνω 
αλλαγή δεν έχει επηρεάσει σηµαντικά τόσο τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 όσο και τα αποτελέσµατα και τα Ίδια 
Κεφάλαια της εταιρείας και του Οµίλου της 31/12/2010.
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά την 31/12/2010 από ανεξάρτητους 
εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. Η υπεραξία αναπροσαρµογής ποσού 
€12.763.543,68 και €17.232.027,47 της Εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα, πιστώθηκε στα αποθεµατικά των ιδίων 
κεφαλαίων.  (βλέπε και σηµείωση 29). 

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη µε εξαίρεση τη 
θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. όπου για το σύνολο των ακινήτων της, υπάρχει 
υποθήκη υπερ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού €54.000.000,00 για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ποσού 
€45.000.000,00 το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2010 ανερχόταν σε €22.100.000,00.

Οι προσθήκες σε ενσώµατα πάγια της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2010, ανήλθαν σε €9,17 εκατ. περίπου και 
αφορούν κυρίως σε:

• Ποσό ύψους €3,27 εκατ. αφορά σε κτιριακές εγκαταστάσεις - κυρίως σε αναδιάρθωση και επέκταση 
λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων.

• Ποσό ύψους €5,41 εκατ. αφορά κυρίως σε αγορά νέου µαγνητικού τοµογράφου, νέου γραµµικού επιταχυντή, 
νέου συστήµατος εξοµοίωσης ακτινοθεραπείας και λοιπού βιοϊατρικού εξοπλισµού για την καλή λειτουργία 
της Κλινικής

• Ποσό ύψους €0,49 εκατ. αφορά κυρίως σε αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για τη λειτουργία της 
Κλινικής.

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, συνολικά ποσό ύψους 
€6,62 εκατ. που αφορά κυρίως στην ολοκλήρωση των κτιριακών εγκαταστάσεων οι οποίες στεγάζουν τις υπηρεσίες της 
µαιευτικής και χειρουργικής κλινικής και αγορά ιατρικού, νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, συνολικά ποσό ύψους 
€1,29 εκατ. και αφορά σε αναδιοργάνωση κτιριακών εγκαταστάσεων και κυρίως σε αγορά βιοϊατρικού εξοπλισµού για 
τη λειτουργία υπαρχόντων µονάδων. 

Στη θυγατρική εταιρία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2010, συνολικά ποσό 
ύψους  €0,01 εκατ. 

Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Οµίλου, ανέρχεται σε €17,09 εκατ . και αντικατοπτρίζει την πολιτική 
του Οµίλου να δηµιουργεί αυξηµένη προστιθέµενη αξία για τους µετόχους του µε τη δηµιουργία νέων µονάδων 
καθώς και την αναβάθµιση των προσφερόµενων υπηρεσιών του στις υφιστάµενες µονάδες, ενισχύοντας έτσι την 
ανταγωνιστικότητά του. 
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7.  Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2010

Σήματα και 
άδειες Λοιπά

                             
Σύνολο

1/1/2010  

Κόστος κτήσεως 139.286,87 2.691.161,46 2.830.448,33

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 31.692,69 1.685.407,68 1.717.100,37

Αναπόσβεστη αξία 107.594,18 1.005.753,78 1.113.347,96

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010  

Υπόλοιπο έναρξης 107.594,18 1.005.753,78 1.113.347,96

Προσθήκες 0,00 143.772,12 143.772,12

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων (*) 0,00 78.251,59 78.251,59

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως 2.851,34 179.935,59 182.786,93

Αναπόσβεστη αξία 104.742,84 891.338,72 996.081,56

31/12/2010  

Κόστος 139.286,87 2.756.681,99 2.895.968,86

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 34.544,03 1.865.343,27 1.899.887,30

Αναπόσβεστη αξία 104.742,84 891.338,72 996.081,56

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2009

Σήματα και 
άδειες Λοιπά

                             
Σύνολο

1/1/2009 

Κόστος κτήσεως 139.286,87 2.404.909,32 2.544.196,19

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 28.841,35 1.502.685,39 1.531.526,74

Αναπόσβεστη αξία 110.445,52 902.223,93 1.012.669,45

Κίνηση 1/1 - 31/12/2009

Υπόλοιπο έναρξης 110.445,52 902.223,93 1.012.669,45

Προσθήκες 0,00 286.252,14 286.252,14

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως 2.851,34 182.722,29 185.573,63

Αναπόσβεστη αξία 107.594,18 1.005.753,78 1.113.347,96

31/12/2009  

Κόστος 139.286,87 2.691.161,46 2.830.448,33

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 31.692,69 1.685.407,68 1.717.100,37

Αναπόσβεστη αξία 107.594,18 1.005.753,78 1.113.347,96
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2010

Σήματα και 
άδειες Λοιπά

                             
Σύνολο

1/1/2010  

Κόστος κτήσεως 139.286,87 5.013.869,02 5.153.155,89

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 31.692,69 3.565.092,33 3.596.785,02

Αναπόσβεστη αξία 107.594,18 1.448.776,69 1.556.370,87

Κίνηση 1/1 - 31/12/2010  

Υπόλοιπο έναρξης 107.594,18 1.448.776,69 1.556.370,87

Προσθήκες 0,00 418.731,77 418.731,77

Αποµείωση περιουσιακών στοιχείων (*) 0,00 142.820,45 142.820,45

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 0,00

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως 2.851,34 323.235,47 326.086,81

Αναπόσβεστη αξία 104.742,84 1.401.452,54 1.506.195,38

31/12/2010  

Κόστος 139.286,87 5.289.780,34 5.429.067,21

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση 34.544,03 3.888.327,80 3.922.871,83

Αναπόσβεστη Αξία 104.742,84 1.401.452,54 1.506.195,38

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2009

Σήματα και 
άδειες Λοιπά

                             
Σύνολο

1/1/2009  

Κόστος κτήσεως 139.286,87 4.682.900,37 4.822.187,24

Σωρευµένες Αποσβέσεις και αποµείωση 28.841,35 3.236.499,54 3.265.340,89

Αναπόσβεστη αξία 110.445,52 1.446.400,83 1.556.846,35

Κίνηση 1/1 – 31/12/2009  

Υπόλοιπο έναρξης 110.445,52 1.446.400,83 1.556.846,35

Προσθήκες 0,00 331.782,15 331.782,15

∆ιαγραφή αρχικής αξίας πωληθέντων 0,00 813,50 813,50

∆ιαγραφή σωρευµένων αποσβέσεων 0,00 527,44 527,44

Αποσβέσεις χρήσεως 2.851,34 329.120,23 331.971,57

Αναπόσβεστη αξία 107.594,18 1.448.776,69 1.556.370,87

31/12/2009  

Κόστος 139.286,87 5.013.869,02 5.153.155,89

Σωρευµένες αποσβέσεις και αποµείωση 31.692,69 3.565.092,33 3.596.785,02

Αναπόσβεστη Αξία 107.594,18 1.448.776,69 1.556.370,87

(*) Η µητρική εταιρεία και οι θυγατρικές της εταιρείες, από 01/07/2010 και για τις νοσοκοµειακές υπηρεσίες που 
προσφέρουν, εντάσσονται σε κανονικό καθεστώς ΦΠΑ βάσει του πρόσφατου Νόµου 3842/2010.  Για το λόγο αυτό 
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τα άυλα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας και του Οµίλου κατά την 31/12/2010 εµφανίζονται ισόποσα αποµειωµένα 
κατά € 78.251,59 και € 142.820,45 αντίστοιχα, µε την αξία του Φ.Π.Α. που εκπέστηκε από τον υπολογισµό βάση του 
πενταετούς διακανονισµού χρησιµοποίησής τους από 30/06/2010 και µετά.  Η παραπάνω αλλαγή δεν έχει επηρεάσει 
σηµαντικά τόσο τις αποσβέσεις της χρήσης του 2010 όσο και τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της εταιρείας και 
του Οµίλου της 31/12/2010.

Τα λοιπά άϋλα περιουσιακά αφορούν αποκλειστικά σε µηχανογραφικές εφαρµογές της εταιρείας όπως το σύστηµα 
διαχείρισης λογιστικών δεδοµένων, το λογισµικό διαχείρισης προσωπικού και την εφαρµογή κοστολόγησης 
νοσοκοµειακών υπηρεσιών. Ο εκτιµώµενος χρόνος ζωής αυτών των άϋλων περιουσιακών στοιχείων φαίνεται στο 
κεφάλαιο 2.6 και το κόστος κτήσεως τους, σε ετήσια βάση, αποµειώνεται µε τις αποσβέσεις. Η διοίκηση προχωρά 
σε εύλογα χρονικά διαστήµατα σε επανεξέταση των αξιών αυτών και τυχόν µεταβολές που προκύπτουν αυξάνουν ή 
µειώνουν αντίστοιχα την παρούσα αξία τους.  

8.  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι συµµετοχές, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση.

8.1  ∆ιεταιρικές συναλλαγές 
Ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών Ομίλου ΙΑΣΩ από 1/1 – 31/12/2010:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΠΡΟΣ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Χρήση 1/1-31/12/2010 Χρήση 1/1-31/12/2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣYΝΟΛΟ
Πωλήσεις 
αναλωσίµων 1.758,26 1.336,09 584,88 3.679,23 3.025,84 15.936,63 0,00 18.962,47
Λοιπές 
υπηρεσίες 0,00 475,17 0,00 475,17 0,00 701,43 0,00 701,43
Έσοδα από 
παροχή 
υπηρεσιών 104.569,48 0,00 1.385,00 105.954,48 102.031,00 0,00 0,00 102.031,00
Ενοίκια - 
κοινόχρηστα 73.200,00 82.335,29 0,00 155.535,29 0,00 131.430,15 0,00 131.430,15

ΣΥΝΟΛΟ 179.527,74 84.146,55 1.969,88 265.644,17 105.056,84 148.068,21 0,00 253.125,05

ΑΓΟΡΕΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΠΟ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Χρήση 1/1-31/12/2010 Χρήση 1/1-31/12/2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣYΝΟΛΟ
Υπηρεσίες 
επεξεργασίας 139.917,59 0,00 0,00 139.917,59 115.183,00 0,00 0,00 115.183,00
Υγειονοµικό 
υλικό

1.367,21 0,00 0,00 1.367,21 6.426,43 0,00 0,00 6.426,43

Ενοίκια - 
κοινόχρηστα

31.227,00 0,00 0,00 31.227,00 54.444,00 0,00 0,00 54.444,00

Αγορές 
παγίων

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλώσιµα 
υλικά

0,00 0,00 7.683,46 7.683,46 2.618,52 0,00 0,00 2.618,52

ΣΥΝΟΛΟ 172.511,80 0,00 7.683,46 180.195,26 178.671,95 0,00 0,00 178.671,95
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ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΓΚΡΙΘΕΝ ΜΕΡΙΣΜΑ

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 807.840,00

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε. 290.217,60

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 8.192,40

ΣΥΝΟΛΟ 1.106.250,00

ΑΜΟΙΒΕΣ ∆ΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ∆.Σ. ΒΑΣΕΙ ∆.Λ.Π. 24

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αµοιβές ∆ιευθυντικών Στελεχών (1) 1.275.535,13 1.275.535,13

Αµοιβές µελών ∆.Σ. (2) 537.564,00 526.724,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.813.099,13 1.802.259,13

 I. Στις ανωτέρω αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών περιλαµβάνονται κάθε είδους αµοιβές προς τα 
∆ιευθυντικά στελέχη όπως µισθοί, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, λοιπές αµοιβές, έκτακτες αµοιβές 
(bonus), αποζηµιώσεις και λοιπές παροχές.

 II. Τα µέλη του ∆.Σ. δεν αµείβονται για την ιδιότητά τους αυτή. Οι παραπάνω αµοιβές  αφορούν αποκλειστικά 
στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν στην Εταιρεία ή στον Όµιλο αντίστοιχα, ως ιατροί 
ελεύθεροι επαγγελµατίες. 

Για τις ανάγκες της πληροφόρησης των Οικονοµικών καταστάσεων που δηµοσιεύονται βάσει  της σχετικής απόφασης 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και του άρθρου 135 του Ν.2190/1920, οι αµοιβές της περίπτωσης (2), έχουν 
συµπεριληφθεί στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που εµφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των δηµοσιευµένων 
Οικονοµικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Οµίλου.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2010
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ 

Α.Ε

ΙΑΣΩ 
GENERAL 

A.E

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε - - 330.892,23 14.637,01 14.591,30 360.120,54

MEDSTEM SERVICES A.E 24.831,22 - - 8.288,00 - 33.119,22

ΙΑΣΩ GENERAL A.E 434.637,01 - - - - 434.637,01

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 3.276,28 - - - - 3.276,28

ΣΥΝΟΛΑ 462.744,51 - 330.892,23 22.925,01 14.591,30 831.153,05

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2009
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε
ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ Α.Ε

ΙΑΣΩ 
GENERAL 

A.E

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES 

A.E ΣΥΝΟΛΟ 

ΙΑΣΩ Α.Ε - - 158.366,16 - 0,00 158.366,16

MEDSTEM SERVICES A.E 10.477,04 - - - - 10.477,04

ΙΑΣΩ GENERAL A.E 237.832,64 - - - - 237.832,64

ΣΥΝΟΛΑ 248.309,68 - 158.366,16 - 0,00 406.675,84

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας και των εταιρειών Οµίλου, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις καθώς και 
οι αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών και µελών ∆.Σ, βάσει των διερµηνιών του ∆.Λ.Π. 24, αποτελούν συναλλαγές µε 
συνδεδεµένα µέρη. 
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8.2  Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις

Οι συµµετοχές της µητρικής ή των θυγατρικών σε άλλες εταιρείες του Οµίλου, οι οποίες δεν είναι εισηγµένες στο Χ.Α., 
αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσεώς τους, µέθοδος η οποία  ακολουθείται παγίως από τις εταιρείες του Οµίλου.

Οι οικονοµικές καταστάσεις των θυγατρικών προσαρµόζονται κατάλληλα, ώστε να συντάσσονται βάσει των λογιστικών 
αρχών του Οµίλου.

Η προκύπτουσα αρχική υπεραξία (αρχική διαφορά ενοποίησης) κατά την ενοποίηση των εταιρειών του Οµίλου, έχει 
συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα του Οµίλου. 

31/12/2010

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ι∆ΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2009
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ 97,07% 98.013.771,50 38.533.137,38 1.129.484,37

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 100,00% 6.717.159,86 21.218.045,59 0,00
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 53,43% 20.246,40 221.794,70 103.291,07
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 

ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ 99,97% 4.861.890,00 5.124.277,51 1.491,88

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 99,97% 297.000,00 311.142,68 93,34

6. MEDSTEM SERVICES AE 99,97% 475.200,00 657.765,09 193,46
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 75,43% 15.228.063,50 21.218.045,59 5.598.338,29

ΣΥΝΟΛΟ 125.613.331,26 88.848.323,69 6.832.892,41

31/12/2009

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

Ι∆ΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2009

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ 97,07% 98.013.771,50 38.427.152,83 1.126.377,75

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ ΑΕ 100,00% 6.717.159,86 21.292.538,88 0,00
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ  ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ
53,43% 3.374.400,00 10.619.111,00 4.945.381,22

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ

99,97% 4.861.890,00 5.023.158,80 1.462,44

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ 99,97% 297.000,00 312.042,59 93,61

6. MEDSTEM SERVICES AE 99,97% 475.200,00 1.460.740,05 429,63
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 

ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ 75,65% 15.313.813,50 28.831.934,10 7.021.158,54

ΣΥΝΟΛΟ 129.053.234,86 105.966.678,25 13.094.903,19

Επίσης,
• Με την από 28/05/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας 

“ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.” αποφασίστηκαν: α) η αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας από € 2,50 ανά µετοχή σε € 50,00 ανά µετοχή µε αντίστοιχη µείωση του συνολικού τους 
αριθµού από 4.024.000 µετοχές σε 201.200 µετοχές και αντικατάσταση των παλαιών µετοχών µε τις νέες 
που θα εκδοθούν και β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από € 50,00 σε € 0,30 µε σκοπό την 
ισόποση αναλογική πραγµατική διανοµή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της Εταιρίας. Το αποτέλεσµα 
των παραπάνω αποφάσεων είναι το  µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας να µειωθεί κατά το ποσό των € 
9.999.640,00, ήτοι από το ποσό των € 10.060.000,00 σε € 60.360,00.  Η τροποποίηση  του καταστατικού 
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εγκρίθηκε  µε την απόφαση ΕΜ-13794/25.06.10 της Νοµαρχίας Αθηνών και καταχωρήθηκε στο µητρώο 
Α.Ε.(ΦΕΚ 7267/07.07.10).

• Εντός του A’ Τριµήνου του 2010 ολοκληρώθηκε η διαδικασία λήψης της άδειας λειτουργίας της Γενικής Κλινι-
κής της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», και η έναρξη της λειτουργίας της έγινε την 22/03/2010.  
Για µία ακόµα φορά, ο Όµιλος ΙΑΣΩ, ανταποκρινόµενος στις σύγχρονες ανάγκες της οικογένειας, έθεσε σε λει-
τουργία την ανωτέρω νοσοκοµειακή µονάδα στη Λάρισα Θεσσαλίας, η επένδυση της οποίας έφτασε συνολι-
κά στα € 70 εκατ.
Με την από 31/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας 
«ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του µετοχικού 
κεφαλαίου κατά € 7.970.309,28 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιον µε αντίστοιχη αύξηση της 
ονοµαστικής αξίας της µετοχής από € 2,00 σε € 2,72, β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των µετοχών 
από € 2,72 σε € 0,68 µε την ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού τους από 11.069.874 σε 44.279.496 κοινές 
δεσµευµένες ονοµαστικές µετοχές και γ) η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 4.636.363,76 
µε µετρητά, µε την έκδοση 6.818.182 νέων κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 
0,68 η κάθε µια και τιµή διάθεσης € 0,88 € ανά µετοχή  από την οποία προέκυψε «Αποθεµατικό από έκδοση 
µετοχών υπέρ το άρτιον» ποσό € 1.363.636,40. (Απόφαση 5761/02.12.2010 Νοµαρχίας Λάρισας). Η 
πιστοποίηση της αύξησης του Κεφαλαίου δεν έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα.

9.  ∆ιαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2010  31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εισηγμένοι τίτλοι: ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν ∆εν υπάρχουν

Μη εισηγμένοι τίτλοι:   

Μετοχές 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64

ΣΥΝΟΛΟ 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία αποτελούνται από επενδύσεις χαρτοφυλακίου σε εταιρείες που 
δεν διαπραγµατεύονται σε χρηµατιστηριακές αγορές και δεν έχουν αποκτηθεί µε πρόθεση διαρκούς κατοχής.

10.  Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Εισηγμένοι τίτλοι:   

Αµοιβαία κεφάλαια 331.614,64 451.485,51 331.614,64 451.485,51

Μη εισηγμένοι τίτλοι: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν

Σύνολο 331.614,64 451.485,51 331.614,64 451.485,51

Τα αµοιβαία κεφάλαια αποτιµήθηκαν την 31/12/2010 µε βάση τις αξίες που ανακοινώθηκαν από την εταιρεία η οποία 
διαχειρίζεται τα αµοιβαία κεφάλαια.
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11.  Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Πελάτες 32.098.676,53 31.129.277,24 3.254.164,09 3.351.953,92

Γραµµάτια στο χαρτ/λάκιο 11.361.369,83 8.444.347,85 3.310.377,18 2.231.696,20

Γραµµάτια σε καθυστέρηση 2.926.650,49 3.248.397,16 1.468.998,28 1.345.759,71

Επιταγές εισπρακτέες 1.507.024,21 1.505.741,86 851.429,87 750.958,75

Επιταγές σε καθυστέρηση 340.024,57 296.219,18 151.421,46 131.230,81

Επισφαλείς πελάτες 3.960.665,33 2.648.672,50 2.232.898,81 2.180.289,75

Μείον: προβλ. αποµείωσης -10.376.284,50 -8.536.378,01 -3.863.211,88 -3.425.305,39

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 41.818.126,46 38.736.277,78 7.406.077,81 6.566.583,75

Χρεώστες διάφοροι 29.634.399,57 16.125.631,12 14.097.825,16 11.051.809,30

Προκ/λές αγορών αποθ/των 72.165,00 365.047,06 15.063,70 195.926,05

Μετ/κοί λογ/µοί ενερ/κού 911.030,77 1.969.135,91 125.471,81 683.177,33

Λοιπά 188.691,48 230.601,94 37.388,74 27.942,15

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 30.806.286,82 18.690.416,03 14.275.749,41 11.958.854,83

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ηµεροµηνία 
κλεισίµατος του Ισολογισµού.

Η πρόβλεψη αποµείωσης πελατών – χρεωστών περιλαµβάνει τη διενέργεια συγκεκριµένης αποµείωσης για όσους 
πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς.

Στο υπόλοιπο του λογαριασµού «Χρεώστες διάφοροι» της Εταιρείας και του Οµίλου την 31/12/2010, έχει συνυπολογισθεί 
και ποσό € 4.850.155,90 και € 16.073.410,23 αντίστοιχα που αφορούσε στο Φ.Π.Α. µετάπτωσης, από την ένταξη των 
αντίστοιχων υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α. από την 01/07/2010.

Η απαίτηση αυτή στο επόµενο διάστηµα θα συµψηφιστεί µε το φόρο εισροών και εκροών που θα προκύψει από την 
µελλοντική δραστηριότητα της εταιρείας και του Οµίλου και σε κάθε περίπτωση στο τέλος της χρήσης θα διακανονιστεί 
ανάλογα βάσει των οδηγιών του Κωδικα Φ.Π.Α.

12.  Αποθέματα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αναλώσιµα Υλικά 4.177.571,05 5.317.574,71 1.789.443,95 2.357.564,88

Εµπορεύµατα 130.149,33 121.326,72 0,00 0,00

Υπόλοιπο 4.307.720,38 5.438.901,43 1.789.443,95 2.357.564,88

Το ύψος των αποθεµάτων κρίνεται από τη ∆ιοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και επαρκές για τη διασφάλιση 
της οµαλής λειτουργίας.  Η κατανοµή του κόστους στις λειτουργίες της Παραγωγής, της ∆ιοίκησης και της ∆ιάθεσης 
εµφανίζεται στη Σηµείωση 22.

Η Εταιρεία και ο Όµιλος λαµβάνουν όλα τα απαραίτητα µέτρα (ασφάλιση, φύλαξη) για να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο 
και τις ενδεχόµενες ζηµιές λόγω απώλειας αποθεµάτων από φυσικές καταστροφές, κλοπές κλπ.

Το υπόλοιπο του λογαριασµού των αποθεµάτων της Εταιρείας και του Οµίλου την 31/12/2010, έχει επηρεασθεί κατά 
€ 269.333,76 και € 703.698,14 αντίστοιχα που αφορούσε στο Φ.Π.Α. µετάπτωσης, από την ένταξη των αντίστοιχων 
υπηρεσιών σε καθεστώς Φ.Π.Α. από την 01/07/2010.
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13.  Ταμιακά διαθέσιμα και ταμιακά ισοδύναμα

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Ταµείο 104.036,53 79.028,23 99.379,54 61.217,10

Τραπ. κατ/σεις όψεως 4.490.466,17 8.685.771,95 1.849.731,78 2.767.170,58

Προθεσµιακές καταθ/εις 6.299.999,96 11.399.999,97 3.799.999,97 3.599.999,97

Σύνολο 10.894.502,66 20.164.800,15 5.749.111,29 6.428.387,65

14.  ∆άνεια

Τα δάνεια καταχωρούνται  στην πραγµατική αξία τους µειωµένα µε τα τυχόν άµεσα κόστη για την πραγµατοποίηση της 
συναλλαγής.

Η ανάλυση των δανείων της Εταιρείας και του Οµίλου σε βραχυπρόθεσµη και  µακροπρόθεσµη λήξη ανά εταιρεία κατά 
την 31/12/2010 έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ ΑΕ 10.539.992,00 64.250.000,00 74.789.992,00

ΙΑΣΩ GENERAL AE 15.500.000,00 18.600.000,00 34.100.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 5.250.000,00 43.400.000,00 48.650.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 31.289.992,00 126.250.000,00 157.539.992,00

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Οµίλου σε βραχυπρόθεσµη και  µακροπρόθεσµη λήξη ανά εταιρεία κατά την 31/12/2009 
είχαν ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ ΑΕ 5.500.000,00 69.750.000,00 75.250.000,00

ΙΑΣΩ GENERAL AE 14.900.000,00 22.100.000,00 37.000.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 2.000.000,00 30.000.000,00 32.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ 22.400.000,00 121.850.000,00 144.250.000,00

Να σηµειωθεί ότι οι δόσεις των οµολογιακών δανείων του Οµίλου, για τις οποίες γεννάται υποχρέωση εξόφλησής τους 
εντός της τρέχουσας χρήσης, δεν συµπεριλαµβάνονται στις µακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις της Εταιρείας και 
του Οµίλου αλλά µεταφέρονται στις βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις πληρωτέες στην επόµενη χρήση. 

Να σηµειωθεί ότι για το µέρος του Οµολογιακού ∆ανείου ύψους 18.500.000€ που λήγει εντός του 2011, η µητρική 
εταιρεία έχει συµβατικό δικαίωµα να επιµηκύνει την περίοδο χάριτος για  1+1 έτη. Το δικαίωµα αυτό θα ασκηθεί εν µέρει 
ή στο σύνολο ανάλογα µε τις οικονοµικές συνθήκες του 9µήνου του 2011. 

Στα ως άνω µακροπρόθεσµα δάνεια συµπεριλαµβάνεται και το κάτωθι δάνειο το οποίο συνάφθηκε εντός της χρήσης 
2010:

• Εντός του Ιανουαρίου του 2010, η ∆ιοίκηση της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», προχώρησε στη 
σύναψη κοινού Οµολογιακού ∆ανείου ύψους € 49 εκατ. κατ’ ανώτατο, εκ των οποίων τα € 30 εκατ. χρησιµο-
ποιήθηκαν για την αποπληρωµή προηγούµενου Οµολογιακού ∆ανείου και τα υπόλοιπα θα χρησιµοποιηθούν 
για την ολοκλήρωση της χρηµατοδότησης της επένδυσης και των τόκων κατασκευαστικής περιόδου.  Το ποσό 
της εκταµίευσης την 31/12/2010 ανέρχεται σε € 43,4 εκατ.
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Το µακροπρόθεσµο και βραχυπρόθεσµο υπόλοιπο των Οµολογιακών ∆ανείων (ύψους € 147.250.000,00) κατά την 
31/12/2010, που έχει συνάψει η Εταιρεία και οι εταιρείες του Οµίλου κατά την διάρκεια των εποµένων χρήσεων θα 
εξοφληθούν ως κάτωθι:

 ΟΜΙΛΟΣ  
31/12/2010

ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
31/12/2010

Χρήση 2011 43.840.000,00 24.000.000,00

Χρήση 2012 28.440.000,00 5.500.000,00

Χρήση 2013 9.840.000,00 5.500.000,00

Χρήση 2014 39.090.000,00 34.750.000,00

Χρήση 2015 4.340.000,00 0,00

Χρήση 2016 21.700.000,00 0,00

Σύνολα 147.250.000,00 69.750.000,00

14.1  Καθαρός ∆ανεισμός

OΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2010 31/12/2009   31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο ∆ανεισµού 157.539.992,00 144.250.000,00 74.789.992,00 75.250.000,00

Ταµειακά ∆ιαθέσιµα & Ισοδύναµα -10.894.502,66 -20.164.800,15 -5.749.111,29 -6.428.387,65

Καθαρός Δανεισμός 146.645.489,34 124.085.199,85 69.040.880,71 68.821.612,35

Το σύνολο του νέου δανεισµού, που προέρχεται κυρίως από τη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., χρησιµοποιήθηκε  
για τη χρηµατοδότηση των εργασιών ολοκλήρωσης της υπερσύχρονης Γενικής Κλινικής στη Θεσσαλία, η οποία ξεκίνησε 
τη λειτουργία της εντός του 2010.

15.  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

OΜΙΛΟΣ  ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2010 31/12/2009   31/12/2010 31/12/2009

Προµηθευτές 39.401.830,16 42.053.458,67 10.425.999,89 9.304.111,24

Ασφαλιστικοί Οργανισµοί 3.197.263,05 3.123.708,39 1.831.535,78 2.020.345,55

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.613.821,62 1.966.406,82 1.994.987,54 1.225.176,30

Πιστωτές διάφοροι 7.829.555,81 8.355.734,48 4.184.566,43 6.121.537,04

Μεταβ. Λογ/µοί παθητικού 2.697.707,67 3.225.681,81 1.036.196,24 1.923.712,23

Λοιπές υποχρεώσεις 156.454,65 76.010,44 109.677,41 66.010,44

Σύνολο 55.896.632,96 58.801.000,61 19.582.963,29 20.660.892,80

Έχουν ασκηθεί αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας, κατά της Εταιρείας και συνεργατών ιατρών και κατά των εταιρειών 
του Οµίλου για αποζηµιώσεις αρχικού αγωγικού αιτήµατος ποσού  €99,92 εκατ. και €109,15 εκατ. περίπου, αντίστοι-
χα. Οι δικαστικές αυτές υποθέσεις, σύµφωνα µε την Νοµική Υπηρεσία των εταιρειών του Οµίλου, καλύπτονται σχεδόν 
στο σύνολο τους από ασφαλιστικές συµβάσεις για αστική επαγγελµατική ευθύνη της Εταιρείας και των ιατρών.  Σε πε-
ρίπτωση που κάποιες από αυτές ευδοκιµήσουν υπέρ των εναγόντων, θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες. 

Οι αλλαγές των πολιτικών του Κλάδου των ασφαλίσεων  της επαγγελµατικής αστικής ευθύνης των Ασφαλιστικών Εται-
ρειών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, είχαν ως αποτέλεσµα οι εταιρείες του Οµίλου να συµµετέχουν πλέον στο 



126 ... ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ... 127 

σύνολο σχεδόν της ενδεχόµενης ασφαλισµένης ζηµίας. Για αυτό το λόγο η ∆ιοίκηση αποφάσισε τον ∆εκέµβριο του 
2010 να µην προχωρήσει στην ανανέωση των υφιστάµενων ασφαλιστικών συµβάσεων αστικής επαγγελµατικής ευθύ-
νης µε αποτέλεσµα την 31/12/2010 η σωρευτική πρόβλεψη να ανέρχεται σε ποσό περίπου €5,57 εκατ. και €5,83 εκατ. 
για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, για πιθανή ζηµία που ενδέχεται να προκύψει, πέρα των ασφαλιστικών καλύ-
ψεων, αποθεµατοποιώντας µε αυτόν τον τρόπο τις πιθανές ζηµίες µέσω των κερδών εις νέον. 

Εκτός αυτού οι ανωτέρω προβλέψεις είναι ιδιαιτέρως αυξηµένες και  λόγω της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της 
ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς Πρόνοια ΑΕΑΖ», κατά της οποίας οι εταιρείες του Οµίλου έχουν ασκήσει προσεπίκληση. 
Σε κάθε περίπτωση η ∆ιοίκηση θα σταθµίζει τις αλλαγές στον Ασφαλιστικό Κλάδο ανάλογα µε τις εξελίξεις, µε στόχο την 
αξιοποίηση των βέλτιστων λύσεων για τους µετόχους της. 
Οι ανωτέρω εκκρεµοδικίες αναλύονται ως εξής:

α) Δικαστικές υποθέσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης
Υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις ασθενών και κληρονόµων τους κατά των συνεργατών ιατρών και των 
εταιρειών του Οµίλου (ΙΑΣΩ Α.Ε. και ΙΑΣΩ GENERAL A.E.) και συνεργατών ιατρών, για αποζηµίωση ή χρηµατική 
ικανοποίηση ηθικής βλάβης από επικαλούµενα ιατρικά λάθη, το ύψος των οποίων ανέρχεται στο ποσό των €106,88 
εκατ. περίπου.

Η έκβαση των υποθέσεων αυτών δεν εκτιµάται ότι θα έχει σηµαντική επίπτωση στην οικονοµική κατάσταση των 
εταιριών του Οµίλου, καθώς τα αιτούµενα ποσά κρίνονται εξόχως υπερβολικά και δεν πρόκειται να επιδικασθούν από 
τα Ελληνικά ∆ικαστήρια, σύµφωνα µε τη µέχρι σήµερα νοµολογία.  Σε περίπτωση δε που ευδοκιµήσουν ορισµένες εκ 
των απαιτήσεων αυτών, θα καλυφθούν, ολικά ή κατά το µεγαλύτερο µέρος τους, από τις ασφαλιστικές εταιρίες µε τις 
οποίες έχουν συνάψει συµβάσεις για αστική επαγγελµατική ευθύνη τόσο οι εταιρείες του οµίλου όσο και οι συνεργάτες 
ιατροί.  Εκτός των ανωτέρω ασφαλιστικών καλύψεων, η Εταιρεία και ο Όµιλος, έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για πιθανό 
κίνδυνο από την αιτία αυτή ποσό €5,16 εκατ. και  €5,32 εκατ. αντίστοιχα περίπου.

β) Λοιπές δικαστικές υποθέσεις
Πλέον των ως άνω υποθέσεων, υφίστανται εκκρεµείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρίας και των εταιρειών 
του Οµίλου (εργατικές διαφορές κλπ.), συνολικού ύψους €2,27 εκατ. περίπου, η έκβαση των οποίων δεν αναµένεται ότι 
θα έχει ουσιώδη επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου. Για την αιτία αυτή, η Εταιρεία 
και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη για πιθανό κίνδυνο ποσού περίπου €0,41 εκατ. και €0,51 εκατ. αντίστοιχα.

16.  Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

Για την αποζηµίωση του προσωπικού, σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19, έχει συνταχθεί αναλογιστική µελέτη σύµφωνα µε την 
µέθοδο επιλογής που αναφέρεται παραπάνω  στην  παράγραφο 2.15.  
Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα ανά εταιρεία:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ

 31/12/2004 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2007 31/12/2008 31/12/2009 31/12/2010

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.596.685,53 1.873.325,56 2.271.636,74 2.585.827,87 3.024.056,90 3.211.100,82 2.270.673,57

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 994.805,66 1.167.147,46 1.514.068,82 1.518.801,13 1.709.630,45 1.816.883,43 1.420.035,30

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 2.158,80 6.725,07 15.694,81 15.745,35 23.412,74 21.148,63 11.905,40

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 4.754,63 3.922,18 3.922,18 3.922,18 3.922,18 13.631,10 42.798,86

ΟΜΙΛΟΣ 2.598.404,62 3.051.120,27 3.805.322,55 4.124.296,53 4.761.022,27 5.062.763,98 3.745.413,13

Λόγω της αναθεώρησης της µέσης ετήσιας αύξησης των αποδοχών των εργαζοµένων για την υπολειπόµενη εργα-

σιακή ζωή τους από 5% σε 3%, το σύνολο της αναλογιστικής µελέτης ανήλθε σε €3.745.413,13 για τον Όµιλο και 

€2.270.673,57 για την Εταιρεία, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η σωρευµένη πρόβλεψη κατά €940.427,25 για την Εταιρεία 

και κατά €1.317.350,85 για τον Όµιλο. 



128 ... ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ... 129 

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Οµίλου που απασχολούν προ-
σωπικό έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επιτόκιο προεξόφλησης (*) Από 2,00 έως 4,29 Από 2,00 έως 4,29
Αναµενόµενη µέση ετήσια αύξηση αποδοχών 3,00% 3,00%
Υπολειπόµενη εργασιακή ζωή  προσωπικού (**) Ανά περίπτωση υπαλλήλου Ανά περίπτωση υπαλλήλου

(*)  Το επιτόκιο προεξόφλησης που χρησιµοποιείται σύµφωνα µε το ∆ΛΠ 19 για τον υπολογισµό των παρουσών αξιών 
και συνταξιοδοτικών και εφάπαξ παροχών, προσδιορίστηκε µε σηµείο αναφοράς τις τρέχουσες αποδόσεις των κρατικών 
οµολόγων Ελληνικού ∆ηµοσίου, τα οποία κυµαίνονται από 2,00% µέχρι 4,29% ανάλογα µε τη χρονική διάρκεια λήξης 
τους.  Το προεξοφλητικό επιτόκιο αντανακλά το εκτιµώµενο χρονοδιάγραµµα καταβολής των παροχών.
(**)  Η υπολειπόµενη εργασιακή ζωή του προσωπικού υπολογίζεται σύµφωνα µε τη δηλωθείσα εργασιακή ηλικία του 
κάθε υπαλλήλου και µε τα ασφαλιστικά καθιερωµένα όρια συνταξιοδότησης, τα οποία ανέρχονται σε 65 έτη για τους 
άνδρες και σε 60 έτη για τις γυναίκες.  

17.  Άλλα έσοδα (κέρδη)

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

- Έσοδα από µισθώµατα 2.098.240,79 2.328.241,91 1.344.135,78 1.201.798,07

- Επιχορηγήσεις 221.954,24 337.465,52 136.260,72 194.096,28

- Παρεπόµενες υπηρεσίες 2.425.617,28 2.137.983,60 2.499.292,45 2.137.983,60

- Λοιπά έσοδα πελατών και   
   Κέρδη πάγιων στοιχείων 90.977,42 66.155,56 36.081,88 62.100,84

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
   Χρήσεων (2) 955.207,11 378.823,46 395.797,81 285.571,27

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 433.942,36 35.004,39 34.334,91 0,00

- Έσοδα από επανεκτίµηση ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

- Κέρδη από µεταβίβαση 
   ασώµατων ακινητοποιήσεων (1) 250.000,00 930.000,00 0,00 630.000,00

- Λοιπά 75.483,33 27.757,72 42.123,32 35.296,95

 Σύνολο 6.551.422,53 6.241.432,16 4.488.026,87 4.546.847,01

(1)  Τα κέρδη από µεταβίβαση ασώµατων ακινητοποιήσεων ποσού 250.000€ αφορά στο όφελος που προέκυψε από 
την παραχώρηση και εκµίσθωση καταστήµατος, στην θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ» η οποία ξεκίνησε 
τις δραστηριότητές της το Α Τρίµηνο του 2010. Η ωφέλεια αυτή δεν συνδέεται µε µελλοντικές παροχές ή απαιτήσεις 
και αναγνωρίστηκε απ’ ευθείας ως έσοδα στα αποτελέσµατα του Οµίλου.  

(2)  Τα Έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων ποσού 955.207,11 αφορά κυρίως σε διαγραφή µακροπρόθεσµων 
προβλέψεων της µητρικής εταιρείας και σε διαγραφή προβλέψεων για πιθανές εκκρεµοδικίες θυγατρικών εταιρειών 
οι οποίες µε 31/12/2010 είχαν τελεσιδικήσει.

Η εταιρεία και οι θυγατρικές της λόγω της φύσεως των δραστηριοτήτων τους, συµβάλλονται µε τρίτους φορείς 
µέσω επαγγελµατικών και λειτουργικών συµβάσεων και µισθώσεων για την διατήρηση καταστηµάτων, εστιατορίων 
κλπ.

Εντός της χρήσης 2010 δεν υπήρξε αξιόλογη µεταβολή ή γεγονότα που να επηρεάσουν σηµαντικά την πορεία των 
εσόδων της.
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18.  Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό 

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

Χρηματοοικονομικά έξοδα 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

- Χρεωστικοί τόκοι 191.104,81 14.864,76 134.739,54 2.811,75

- Τόκοι οµολογιακού δανείου 2.402.983,21 2.540.779,36 939.897,40 1.575.420,68

- Ζηµιές από υποτίµηση χρεωγράφων 119.870,87 0,00 119.870,87 0,00

- Λοιπά 65.826,17 16.816,42 2.184,71 6.187,56

Σύνολο 2.779.785,06 2.572.460,54 1.196.692,52 1.584.419,99

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

- Πιστωτικοί τόκοι 351.247,38 431.715,51 69.088,42 83.218,38

- Κέρδη από αποτίµηση στην εύλογη αξία 0,00 87.569,44 0,00 87.569,44

- Μερίσµατα 99.913,14 109.827,94 1.089.970,74 867.942,94

- Έσοδα από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 451.160,52 629.112,89 1.159.059,16 1.038.730,76

Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., η οποία ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα περί τα τέλη 
Μαρτίου 2010, προέκυψαν για τη χρήση του 2010, τόκοι από την έκδοση οµολογιακού δανείου ύψους € 1.134.766,03 
εκ των οποίων ποσό  €224.370,98, σύµφωνα µε τις νέες διερµηνείες του ∆ΛΠ 23, σχετίζεται απευθείας µε την ανέγερση 
της κλινικής και επιβάρυνε απευθείας το κόστος ανέγερσης και ως εκ τούτου δεν περιλαµβάνεται στον ανωτέρω πίνακα 
ενώ ποσό ύψους € 910.395,05 επιβάρυνε τα αποτελέσµατα της χρήσης 2010.

Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα δεν έχουν συµπεριληφθεί τα µερίσµατα που έχει εισπράξει η µητρική εταιρεία κατά την 
διάρκεια της χρήσης από τις θυγατρικές της εταιρείες.  Για την εξεταζόµενη χρήση τα µερίσµατα αυτά ανέρχονται σε 
ποσό €1.106.250,00 και αφορούν στις κατά 100% (άµεσα και έµµεσα) θυγατρικές της MEDSTEM SERVICES A.E. και 
ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

19.  Φόρος εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος (καταβλητέος) προκύπτει µετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσµα των µη εκπι-
πτόµενων δαπανών, οι οποίες περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες µη αναγνωριζόµενες από τη φορολογι-
κή νοµοθεσία. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη ή 
οι ζηµίες που δηλώνονται παραµένουν προσωρινά εκκρεµείς έως ότου οι φορολογικές αρχές εξετάσουν τις φορολο-
γικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου και οριστικοποιηθούν οι σχετικές φορολογι-
κές υποχρεώσεις. Οι φορολογικές ζηµιές, στο βαθµό που αυτές αναγνωρίζονται από τις φορολογικές αρχές, µπορούν 
να χρησιµοποιηθούν για τον φορολογικό συµψηφισµό κερδών των πέντε επόµενων χρήσεων που ακολουθούν τη χρή-
ση που αφορούν. 

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

∆.Λ.Π. Φόρος (εισοδ. 24%) 4.792.390,09 10.728.279,56 3.505.917,58 6.803.436,61

Έκτακτη εισφορά Ν.3845/2010 2.875.757,08 0,00 2.798.627,43 0,00

Έκτακτη εισφορά Ν.3808/2009 0,00 2.370.860,48 0,00 2.370.860,48

Σύνολο φόρου (ΔΛΠ) 7.668.147,17 13.099.140,04 6.304.545,01 9.174.297,09

Προσαρµογή αναβαλλόµενων 
φορολογικών απαιτήσεων / 
υποχρεώσεων στην χρήση συµψηφισµού -291.224,35 -3.553.839,28 -291.224,35 0,00

Λοιποί φόροι τέλη -171.843,64 -167.717,43 -78.667,90 -78.645,62
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 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Αναβαλλόµενη Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρµογή στην εύλογη αξία 3.446.405,49 0,00 2.552.708,74 0,00

Αναβαλλόµενος-φόρος  Υποχρέωση/
Απαίτηση -4.170.551,56 834.121,24 -2.131.980,31 785.033,98

∆ιαφορές φορολογικού ελέγχου -220.799,99 0,00 -220.799,99 0,00

Προβλέψεις διαφορών φορολογικού 
ελέγχου -274.632,41 -380.355,54 -273.438,69 -350.355,54

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 5.985.500,71 9.831.349,03 5.861.142,51 9.530.329,91

Ποσοστιαία πραγµατική φορολογική 
επιβάρυνση 1,03 0,37 0,39 0,36

Το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου προσάρµοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έτσι ώστε την 
31/12/2010 να αντικατοπτρίζουν µε σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Οµίλου.  Για το λόγο αυτό, την 
31/12/2010, διαγράφηκε µέρος από τις αναβαλλόµενες  φορολογικές απαιτήσεις που είχαν δηµιουργηθεί στη χρήση 
2005, λόγω της απώλειας του δικαιώµατος φορολογικού συµψηφισµού. 

Επίσης την 31/12/2010 το σύνολο των αναβαλλόµενων απαιτήσεων και υποχρεώσεων της Εταιρείας και του Οµίλου 
προσαρµόστηκαν ανάλογα στο 20% βάση του νέου φορολογικού Νόµου όπως ισχύει από 01/01/2011 και µετά.

Κατά τον φορολογικό έλεγχο που διενεργήθηκε για τις χρήσεις 2006,2007 και 2008 στη µητρική εταιρεία, τα Βιβλία της 
κρίθηκαν επαρκή και ειλικρινή ενώ καταλογίστηκαν λογιστικές διαφορές από τις οποίες προέκυψαν πρόσθετοι φόροι 
και προσαυξήσεις συνολικού ποσού € 1.543.531,00.  Για τις εν λόγω χρήσεις η µητρική εταιρεία είχε σχηµατίσει πρό-
βλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου ποσό ύψους € 1.031.506,67 ενώ επιπλέον ποσό φόρου ύψους € 291.224,34 
αφορά σε αφορολόγητα αποθεµατικά της εταιρείας που είχαν ήδη επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και Ίδια Κεφάλαια της 
εταιρείας µέσω της αναβαλλόµενης φορολογίας και των διερµηνειών των ∆.Λ.Π.  Εποµένως, τα αποτελέσµατα και τα 
Ίδια Κεφάλαια της χρήσης 2010, επιβαρύνθηκαν µε ποσό ύψους €220.799,99.

Η θυγατρική εταιρεία “MEDSTEM AE” προχώρησε εντός του Νοεµβρίου του 2010 σε περαίωση των εκρεµµών 
φορολογικών της θεµάτων των ανέλεγκτων χρήσεων 2007, 2008 και 2009, βάσει του πρόσφατου ψηφισθέντος Νόµου 
3888/2010. Το σύνολο των φόρων για τις ανωτέρω χρήσεις, βάσει του κοινοποιηθέντος εκκαθαριστικού σηµειώµατος 
περαίωσης  ανήλθαν σε 82.804,12 µετά την έκπτωση, οι οποίοι και εξοφλήθηκαν ολοσχερώς. Οι προϋπολογισµένες 
λογιστικές διαφορές στις οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010 ανέρχονταν σε €90.000, µε αποτέλεσµα τα 
αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου στο ∆’ Τρίµηνο του 2010 να βελτιωθούν κατά  €7.195,88.

Εταιρεία 
Τρέχων ∆.Λ.Π. 

φόρος

Έκτακτη 
εισφορά 

Ν.3845/2010 Ε.Τ.ΑΚ.

Προσαρμογή 
αναβ. Απαιτησ. 

στη χρηση 
συμψηφισμού

Αναβαλλόμενη 
Απαιτ/

Υποχρ. από 
αναπροσαρμογή 

στην εύλογη 
αξία

Αναβαλλόμενη 
Απαιτ/Υποχρ.

∆ιαφορές 
φορολογικού 

ελέγχου

Πρόβλεψη 
διαφ. φορολ. 

ελέγχου

Πραγματική 
φορολογική 
επιβάρυνση

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις

ΙΑΣΩ Α.Ε. 3.505.917,58 2.798.627,43 -78.667,90 -291.224,35 2.552.708,74 -2.131.980,31 -220.799,99 -273.438,69 5.861.142,51 2009-2010

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. 2.487.121,97 0,00 -62.360,73 0,00 498.730,42 -2.923.491,66 0,00 0,00 0,00 2008-2010

MEDSTEM SERVICES 
Α.Ε. 5.586,42 68.451,46 0,00 0,00 0,00 -869,99 0,00 -1.193,71 71.974,18 2010

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. -1.347.964,16 0,00 -30.815,01 0,00 362.934,39 1.015.844,78 0,00 0,00 0,00 2007-2010

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 3.746,02 0,00 0,00 0,00 -16.223,25 12.477,23 0,00 0,00 0,00 2007-2010

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ Α.Ε. 89.526,04 0,00 0,00 0,00 48.255,19 -137.781,23 0,00 0,00 0,00 2007-2010

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. -1.409,63 0,00 0,00 0,00 0,00 1.409,63 0,00 0,00 0,00 2007-2010

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 49.865,85 8.678,19 0,00 0,00 0,00 -6.160,01 0,00 0,00 52.384,03 2007-2010

Το ποσό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν.3845/2010 (ΦΕΚ Α 65/06.05.2010) για την Εταιρεία και τον Όµιλο 
υπολογίστηκε σε €2.798.627,43 και €2.875.757,08 αντίστοιχα.  Τα παραπάνω ποσά είχαν ήδη λογιστικοποιηθεί απο το 
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Β’ Εξάµηνο της χρήσης και δεν υπήρξαν διαφορές σε σχέση µε το εκκαθαριστικό σηµείωµα που απέστειλε η αρµόδια 
∆.Ο.Υ.
Τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου της προηγούµενης χρήσης 2009 επιβαρύνθηκαν 
µε ποσό €2.370.860,48, που αφορούσε στην έκτακτη εισφορά που επιβλήθηκε µε το νόµο 3808/2009 στα κέρδη της 
χρήσης 2008.
Η Εταιρεία και ο Όµιλος, έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 31/12/2010, ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

2008 0,00 0,00

2009 350.355,54 350.355,54

2010 281.828,28 273.438,69

ΣΥΝΟΛΟ 632.183,82 623.794,23

20.  Κέρδη ανά μετοχή

Βασικά – Ομίλου  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της µητρικής µε τον 
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών της χρήσης, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθη-
καν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). 

 31/12/2010 31/12/2009
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους της µητρικής 
(από τις συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις) -36.666,13 13.737.272,98
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (∆ΛΠ33) 53.155.053 53.155.053
Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,0007 0,2584

Βασικά – Εταιρείας  
Τα βασικά κέρδη ανά µετοχή υπολογίζονται διαιρώντας το κέρδος που αναλογεί στους µετόχους της Εταιρείας µε τον 
σταθµισµένο µέσο αριθµό των κοινών µετοχών της χρήσης, εξαιρουµένων των ιδίων κοινών µετοχών που αγοράσθη-
καν από την επιχείρηση (ίδιες µετοχές). 

 31/12/2010 31/12/2009
Κέρδη που αναλογούν στους µετόχους                     
(από τις συνεχιζόµενες εκµεταλλεύσεις) 8.572.871,60 17.191.387,64
Σταθµισµένος µέσος αριθµός µετοχών (∆ΛΠ33) 53.155.053 53.155.053
Βασικά κέρδη ανά μετοχή 0,1613 0,3234

Με βάση τις διερµηνείες του ∆.Λ.Π. 33, ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών την 31/12/2010 και την 31/12/2009 για την 
Εταιρεία και τον Όµιλο, ανέρχεται σε 53.155.053 µετοχές. 

21.  Μερίσματα ανά μετοχή

Για τη χρήση 2009, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων που πραγµατοποιήθηκε στις 28/5/2010 αποφάσισε 
τη διανοµή µερίσµατος ποσού €0,11 ανά µετοχή (µικτό).  Το µέρισµα, σύµφωνα µε το άρθρο 18 του Ν.3697/2008, 
υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10% (€0,011 ανά µετοχή) και συνεπώς οι µέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό €0,099 
ανά µετοχή.  Ηµεροµηνία έναρξης καταβολής ήταν η 28/7/2010.

Για την χρήση 2010, η ∆ιοίκηση της Εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην Γ.Σ. των µετόχων να δοθεί το Α’ υποχρεωτικό 

µέρισµα ποσού  0,0570 € ανά µετοχή.  Με βάση τα ∆.Π.Χ.Α., το ανωτέρω µέρισµα εµφανίζεται στην καθαρή θέση της 
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31ης ∆εκεµβρίου 2010.  Με την έγκρισή της καταβολής του από την Γενική Συνέλευση των µετόχων, µεταφέρεται από 

την καθαρή θέση στις λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις.  Κατά συνέπεια στα ίδια κεφάλαια της 31ης ∆εκεµβρίου 

2010 περιλαµβάνεται το µέρισµα της χρήσης 2010 ενώ στις βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις της 31ης ∆εκεµβρίου 2010 

περιλαµβάνονται τα µερίσµατα προηγουµένων χρήσεων που µέχρι τη στιγµή σύνταξης των οικονοµικών καταστάσεων 

δεν είχαν εισπραχθεί από τους δικαιούχους µετόχους.

22.  Έξοδα κατ’ είδος

Η κατανοµή των εξόδων κατά είδος για την Εταιρεία και τον Όµιλο για τις χρήσεις 01/01 - 31/12/2010 και 01/01 - 

31/12/2009, έχει ως εξής:

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

01/01 - 31/12/2010 01/01 - 31/12/2009 01/01 - 31/12/2010
 

01/01 - 31/12/2009

Eµπορεύµατα-Αναλώσιµα 39.966.493,36 49.435.367,22 13.857.900,75 15.963.353,79

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 52.090.240,40 48.327.152,90 30.195.344,51 30.055.501,92

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.760.420,14 28.277.358,00 18.531.245,12 19.888.668,91

Παροχές τρίτων 7.577.210,77 7.053.687,42 4.114.508,22 4.163.208,75

∆ιάφορα τέλη 908.749,51 993.797,51 389.329,82 445.348,64

∆ιάφορα έξοδα 5.299.841,69 5.426.676,53 2.876.004,04 3.390.062,08

Τόκοι και συναφή έξοδα 2.649.120,24 2.572.460,54 1.076.821,65 1.584.419,99

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 11.156.794,73 8.956.206,23 5.654.063,68 5.147.300,95

Προβλέψεις 651.669,74 1.641.821,51 -382.649,89 428.871,53

Απαλοιφές ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων -445.960,56 -431.797,00 0,00 0,00

Σύνολο 147.614.580,02 152.252.730,86 76.312.567,90 81.066.736,56

Η κατανοµή των εξόδων σε κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, διάθεσης και χρηµατοοικονοµικό κόστος για την 

Εταιρεία για τις χρήσεις 01/01 - 31/12/2010 και 01/01 – 31/12/2009, έχει ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01/01 - 31/12/2010 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Eµπορεύµατα – Αναλώσιµα 13.624.546,44 95.346,54 138.007,77 0,00 13.857.900,75

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 26.771.733,50 2.458.308,01 965.303,00 0,00 30.195.344,51

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 17.873.191,57 415.022,21 243.031,34 0,00 18.531.245,12

Παροχές τρίτων 3.791.068,18 192.018,29 131.421,75 0,00 4.114.508,22

∆ιάφορα τέλη 335.434,14 32.028,70 21.866,98 0,00 389.329,82

∆ιάφορα έξοδα 2.238.698,33 306.247,86 331.057,85 0,00 2.876.004,04

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.076.821,65 1.076.821,65

Αποσβέσεις ενσωµ. Στο κόστος 5.328.842,68 230.881,01 94.339,99 0,00 5.654.063,68

Προβλέψεις -395.893,16 -76.563,45 -30.064,15 119.870,87 -382.649,89

Σύνολο 69.567.621,68 3.653.289,17 1.894.964,53 1.196.692,52 76.312.567,90
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ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 01/01 - 31/12/2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Eµπορεύµατα – Αναλώσιµα 15.746.717,47 97.785,27 118.851,05 0,00 15.963.353,79

Μισθοί και παρεπόµ/ες παροχές 26.364.923,51 2.671.818,72 1.018.759,69 0,00 30.055.501,92

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 19.075.209,98 556.068,26 257.390,67 0,00 19.888.668,91

Παροχές τρίτων 3.799.975,18 214.788,28 148.445,29 0,00 4.163.208,75

∆ιάφορα τέλη 376.886,06 26.336,31 42.126,27 0,00 445.348,64

∆ιάφορα έξοδα 2.562.300,49 378.628,81 449.132,78 0,00 3.390.062,08

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 1.584.419,99 1.584.419,99

Αποσβέσεις ενσωµ. Στο κόστος 4.779.601,89 196.700,31 170.998,75 0,00 5.147.300,95

Προβλέψεις 171.249,17 9.033,11 248.589,25 0,00 428.871,53

Σύνολο 72.876.863,75 4.151.159,07 2.454.293,75 1.584.419,99 81.066.736,56

Η κατανοµή των εξόδων σε κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, διάθεσης και χρηµατοοικονοµικό κόστος για τον 
Όµιλο για τις χρήσεις 01/01 - 31/12/2010 και 01/01 – 31/12/2009, έχει ως εξής:

ΟΜΙΛΟΥ 01/01 - 31/12/2010 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Eµπορεύµατα Αναλώσιµα 39.643.914,19 117.699,72 204.879,45 0,00 39.966.493,36

Μισθοί και παρεπόµενες παροχές 45.802.008,42 3.928.316,84 2.359.915,14 0,00 52.090.240,40

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 26.108.419,48 1.024.913,63 627.087,03 0,00 27.760.420,14

Παροχές τρίτων 6.046.769,31 1.302.864,02 227.577,44 0,00 7.577.210,77

∆ιάφορα τέλη 464.339,08 200.064,57 233.519,63 10.826,23 908.749,51

∆ιάφορα έξοδα 3.604.985,27 910.716,26 784.140,04 0,12 5.299.841,69

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 32,40 0,00 2.649.087,84 2.649.120,24

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 10.749.453,89 276.395,49 130.945,35 0,00 11.156.794,73

Προβλέψεις -755.993,73 -65.338,16 1.353.130,76 119.870,87 651.669,74

Απαλοιφές ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων -445.960,56 0,00 0,00 0,00 -445.960,56

Σύνολο 131.217.935,35 7.695.664,77 5.921.194,84 2.779.785,06 147.614.580,02

ΟΜΙΛΟΥ 01/01 - 31/12/2009 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΑ ΣΥΝΟΛΟ

Eµπορεύµατα Αναλώσιµα 49.111.057,50 158.040,03 166.269,69 0,00 49.435.367,22

Μισθοί και παρεπόµ/ες παροχές 42.366.818,59 4.149.468,56 1.810.865,75 0,00 48.327.152,90

Αµοιβές και έξοδα τρίτων 27.115.428,03 744.575,49 417.354,48 0,00 28.277.358,00

Παροχές τρίτων 6.343.312,20 447.788,13 262.587,09 0,00 7.053.687,42

∆ιάφορα τέλη 523.150,82 120.439,27 350.207,42 0,00 993.797,51

∆ιάφορα έξοδα 3.960.357,49 582.309,61 884.009,43 0,00 5.426.676,53

Τόκοι και συναφή έξοδα 0,00 0,00 0,00 2.572.460,54 2.572.460,54

Αποσβέσεις ενσωµ. στο κόστος 8.472.873,26 247.497,94 235.835,03 0,00 8.956.206,23

Προβλέψεις 356.103,50 24.794,84 1.260.923,17 0,00 1.641.821,51

Απαλοιφές ενοποιηµένων 
οικονοµικών καταστάσεων -380.969,42 0,00 -50.827,58 0,00 -431.797,00

Σύνολο 137.868.131,97 6.474.913,87 5.337.224,48 2.572.460,54 152.252.730,86

23.  Εγγυήσεις

Ο Όµιλος έχει  υποχρεώσεις σε τράπεζες, λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέµατα που ανακύπτουν από τη δραστηριότητά 
του. 

Η µητρική εταιρεία, την 31/12/2010, έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες ύψους € 93,75 εκ. υπέρ των θυγατρικών της 
εταιρειών.
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24.  Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ  

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 
ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2010 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Αύξηση µετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Μείωση µετοχικού Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15
Σταθµισµένος µέσος αριθµός 
µετοχών βάσει του ∆ΛΠ 33 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας είναι πλήρως εξοφληµένο και διαιρείται σε πενήντα τρία εκατοµµύρια εκατόν πενήντα 
πέντε χιλιάδες και πενήντα τρεις (53.155.053) κοινές ονοµαστικές µετοχές αξίας σαράντα τεσσάρων λεπτών (0,44 €). 
Όλες οι µετοχές είναι εισηγµένες προς διαπραγµάτευση στην Αγορά Αξιών του Χρηµατιστηρίου Αθηνών (κατηγορία 
«Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης»).

25.  Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

Εγγυήσεις 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

∆.Ε.Η. 265,00 82.060,00 160,00 49.360,00

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99

ΕΥ∆ΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00

ΑΕΡΙΩΝ 13.217,58 13.217,58 13.191,17 13.191,17

ΚΤΙΡΙΩΝ 20.145,08 17.390,69 0,00 0,00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 17.251,71 24.108,75 7.142,00 11.771,88

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 748.581,40 756.515,97 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 807.986,60 901.818,82 26.254,16 80.084,04

Όλες οι ανωτέρω δοσµένες εγγυήσεις, σε δηµόσιους ή ιδιωτικούς οργανισµούς αφορούν στη λειτουργική δραστηριότητα 
της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου και επιστρέφονται µε τη λήξη των συµβάσεων που τις καθορίζουν.

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις λογιστικοποιούνται στις επόµενες χρήσεις όταν αυτές γίνονται δουλευµένες και 
αφορούν στη λειτουργία της θυγατρικής εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων “MEDSTEM SERVICES Α.Ε.”.

26.  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 63.369,76 67.261,99 42.105,85 57.505,42

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟ∆Α ΕΠΟΜΕΝΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 6.445.003,70 5.658.899,09 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.508.373,46 5.726.161,08 42.105,85 57.505,42
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Η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.», η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της φύλαξης του 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος των νεογνών, προεισπράττει τα έσοδα των επόµενων ετών δηµιουργώντας αντίστοιχες 
µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις µέχρι τη λήξη των εικοσαετών συµφωνηθέντων συµβάσεων.  Τα µακροπρόθεσµα αυτά 
έσοδα της φύλαξης λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες.

27.  Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις αφορούν σε λογισµένες προβλέψεις της Εταιρείας πέραν του ενός έτους.  
Περιλαµβάνουν, κυρίως, προβλέψεις για εκκρεµοδικίες (βλέπε σηµείωση 15 Οικ. Καταστάσεων) και προβλέψεις για 
διαφορές φορολογικού ελέγχου µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων σε περίπτωση 
φορολογικού ελέγχου. (βλέπε σηµείωση 19 Οικ. Καταστάσεων). 

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009
Πρόβλεψη για εκκρεµοδικίες 5.825.744,01 5.184.235,86 5.574.780,77 4.353.106,55

Πρόβλεψη για αποζηµίωση µισθωµάτων 0,00 109.377,12 0,00 109.377,12
Πρόβλεψη για διαφορές φορολογικού 
ελέγχου 632.183,82 1.471.862,21 623.794,23 1.381.862,21

Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις 1.220.037,93 1.241.699,91 224.852,76 454.967,00

ΣΥΝΟΛΟ 7.677.965,76 8.007.175,10 6.423.427,76 6.299.312,88

28.  Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Λοιπά έξοδα πελατών - Προσαυξήσεις 422.170,77 32.935,37 163.996,98 20.276,78

Ζηµίες Πάγιων Στοιχείων 165.446,50 142.900,97 161.377,83 6.763,91

Περικοπές και λοιπά έξοδα ασφαλιστικών 
ταµείων 849.154,77 1.142.071,89 10.395,62 10.710,52

Προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους 1.221.674,22 5.184.235,86 1.221.674,22 4.353.106,55

ΣΥΝΟΛΟ 2.658.446,26 6.502.144,09 1.557.444,65 4.390.857,76

Οι  προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, που εµφανίζονται παραπάνω, αφορούν δικαστικές απαιτήσεις ασθενών και 
κληρονόµων τους καθώς και λοιπές δικαστικές απαιτήσεις τρίτων (βλέπε και σηµείωση 15).

29.  Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Οικόπεδα 43.168.739,20 34.239.041,03 18.407.458,79 11.274.658,79

Κτίρια 36.373.376,21 31.517.452,40 32.645.642,71 29.567.607,76

Σύνολο αποθεματικών εύλογης αξίας 79.542.115,41 65.756.493,43 51.053.101,50 40.842.266,55

Τακτικό αποθεµατικό 9.167.468,63 8.256.157,46 8.583.800,33 7.724.230,95

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 9.167.468,63 8.256.157,46 8.583.800,33 7.724.230,95

Για τη σωρευµένη υπεραξία από αναπροσαρµογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εµφανίζεται στις ενοποιηµένες 
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2010, έχει συµπεριληφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µε εκτιµώµενο 
µελλοντικό συντελεστή 20% λόγω της µακροπρόθεσµης ιδιοχρησιµοποίησης των ακινήτων της, µειώνοντας απευθείας 
τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου κατά  €10,21 εκατ. και κατά €13,79 εκατ. αντίστοιχα.

Η αναβαλλόµενη αυτή υποχρέωση της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου έχει υπολογιστεί µε συντελεστή 20% ο 
οποίος ισχύει από 01/01/2011 και µετά.
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Στα λοιπά αποθεµατικά περιλαµβάνεται το τακτικό αποθεµατικό της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου το οποίο 
καταλογίζεται µε την έγκριση της διανοµής των κερδών από τις Τακτικές Γενικές Συνελεύσεις.  

30. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της   
 31/12/2010

1. Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. προχώρησε την 03/03/2011 σε κατάρτιση συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης 
νέας εταιρείας συµµετοχών η οποία φέρει την επωνυµία «HOCO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» µε 
µετοχικό κεφάλαιο €7.423.797,92 που θα καταβληθεί µε µετρητά και εισφορά εις είδος µετοχών της εταιρείας 
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και στην οποία η µητρική Εταιρεία κατέχει την πλειοψηφία του 
µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 59,59%.

2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ»  προχώρησε σε υπογραφή σύµβασης 
της Κλινικής µε το Ι.Κ.Α. βάση της οποίας οι ασφαλισµένοι του Ιδρύµατος Κοινωνικών Ασφαλίσεων  µέσω της 
σύµβασης αυτής αποκτούν δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις υπηρεσίες εσωτερικής νοσηλείας και περίθαλψης 
της κλινικής.

3. Επίσης, την 17/01/2011 η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ΑΕ» έθεσε σε λειτουργία τη Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού. Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού που λειτουργεί στις υπερσύχρονες ιατρικές εγκαταστάσεις παρέχει τη 
δυνατότητα εκτέλεσης όλων των σύγχρονων µεθόδων αιµοκάθαρσης. Η Μονάδα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε 
να διασφαλίζεται η άνετη και ευχάριστη διαµονή των ασθενών οι οποίοι θα βρίσκονται συνεχώς υπό τη στενή 
παρακολούθηση του εξειδικευµένου νοσηλευτικού και ιατρικού προσωπικού το οποίο έχει επιλεγεί µε αυστηρά 
κριτήρια. Η παροχή ιατρικών υπηρεσιών όπως και η άρτια οργάνωση του νοσοκοµείου εγγυάται την ασφάλεια και 
παρακολούθηση των αρρώστων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου. 

4. Η θυγατρική εταιρεία µε την επωνυµία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.» ολοκλήρωσε στις 31/01/2011 µε απόλυτη επιτυχία 
την αύξηση µε ιδιωτική τοποθέτηση του µετοχικού κεφαλαίου κατά 6 εκατοµµύρια ευρώ. Mε την καταβολή του 
ποσού αυτού, καλύφθηκε κατά 100% η ανωτέρω αύξηση και το µετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανήλθε πλέον 
στο ποσό των 34.746.421,04€.

5. Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε., µετά την εξαγορά του συνόλου των µετοχών της µειοψηφίας που πραγµατοποιήθηκε 
την 31/01/2011, συµµετέχει στο κεφάλαιο της  θυγατρικής της εταιρείας ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ» µε 
ποσοστό 100% (άµεσα και έµµεσα).

6. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Κοινωφελούς Ιδρύµατος ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ αποφάσισε οµόφωνα να κηρύξει 
άγονο το ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµό για την ανάθεση του Μάνατζµεντ. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, δήλωσε µε την ευκαιρία ότι θα 
συµµετάσχει σε κάθε δηµόσια ανοικτή διαδικασία πώλησης του Ερρίκος Ντυνάν ή άλλου Νοσηλευτικού Ιδρύµατος. 
 
Πέραν του ανωτέρω, δεν υπάρχουν άλλα, µεταγενέστερα της 31ης ∆εκεµβρίου, γεγονότα που να αφορούν είτε 
τον Όµιλο είτε την Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα ∆ιεθνή Πρότυπα Χρηµατοοικονοµικής 
Αναφοράς.

Μαρούσι, 24/3/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.  Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 619215 
(ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 21907)
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ  
 31η ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

(δηµοσιευµένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες 
οικονοµικές καταστάσεις, ενοποιηµένες και µη, κατά τα Δ.Λ.Π.)

Τα παρακάτω στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονοµικές καταστάσεις, στοχεύουν σε µία γενική 
ενηµέρωση για την οικονοµική κατάσταση και τα αποτελέσµατα του Οµίλου και της Εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε.  Συνιστούµε 
εποµένως στον αναγνώστη, πριν προβεί σε οποιαδήποτε είδους επενδυτική επιλογή ή άλλη συναλλαγή µε τον εκδότη, 
να ανατρέξει στη διεύθυνση διαδικτύου του εκδότη, όπου αναρτώνται οι οικονοµικές καταστάσεις καθώς και η έκθεση 
ελέγχου του νόµιµου ελεγκτή, όποτε αυτή απαιτείται.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Πλήρης Επωνυµία Εταιρείας:
ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε. 

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 13366/06/Β/86/61

∆ιεύθυνση Έδρας Εταιρείας: Λεωφ. Κηφισίας 37-39 15123 Μαρούσι Αττικής

Αρµόδια Υπηρεσία - Νοµαρχία (ή Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης, ∆ιεύθυνση Ανωνύµων Εταιρειών & Πίστεως

∆ιεύθυνση ∆ιαδικτύου: www.iaso.gr

Σύνθεση Διοικητικού Συµβουλίου:
Θέση Όνοµα

Πρόεδρος: Σταµατίου Γεώργιος

Αντιπρόεδρος Α': Ζουρντός Σαράντος

Αντιπρόεδρος Β': ∆ουλγεράκης Εµµανουήλ

∆ιευθύνοντες Σύµβουλοι:
Πετρόπουλος Παρασκευάς, Πλεύρης Εµµανουήλ, 
Μπουλινάκης Γεώργιος

Μέλη: 
Θεοφανάκης Παναγιώτης, Καρακαλπάκης Λεωνίδας, Μαµάς Λεωνίδας, 
Στρατάκης Νικόλαος, Χανδακάς Στέφανος

Ανεξάρτητα Μέλη: Μποτωνάκης Γεώργιος, ∆ηµητρουλέας Σπυρίδων

Ηµεροµηνία Έγκρισης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο 
των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων: 19 Μαρτίου 2010

Νόµιµος Ελεγκτής: Τολιόπουλος Ιωάννης (Α.Μ.ΣΟΕΛ 12381)

Ελεγκτική Εταιρεία: Baker Tilly Hellas Α.Ε.

Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύµφωνη γνώµη
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)  

 
ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Ιδιοχρησιµοποιούµενα ενσώµατα πάγια στοιχεία 300.315.289,42 293.754.875,81 144.944.799,19 134.093.125,61

Επενδύσεις σε ακίνητα 0,00 0,00 0,00 0,00

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.506.195,38 1.556.370,87 996.081,56 1.113.347,96

Λοιπά µη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 807.986,60 901.818,82 125.639.585,42 129.133.318,90

Αποθέµατα 4.307.720,38 5.438.901,43 1.789.443,95 2.357.564,88

Απαιτήσεις από Πελάτες 41.818.126,46 38.736.277,78 7.406.077,81 6.566.583,75

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 46.222.331,76 43.496.629,33 24.546.402,98 23.028.655,63

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 394.977.650,00 383.884.874,04 305.322.390,91 296.292.596,73

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μετοχικό Κεφάλαιο (53.155.053 µτχ Χ 0,44€) 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 106.032.063,35 98.523.256,40 157.926.204,43 144.989.553,71

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών µητρικής (α) 129.420.286,67 121.911.479,72 181.314.427,75 168.377.777,03

∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (β) 6.832.892,41 13.094.903,19 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 136.253.179,08 135.006.382,91 181.314.427,75 168.377.777,03

Μακροπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 126.250.000,00 121.850.000,00 64.250.000,00 69.750.000,00

Προβλέψεις / Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 39.302.345,25 35.996.141,49 23.773.865,36 22.473.596,99

Βραχυπρόθεσµες δανειακές υποχρεώσεις 31.289.992,00 22.400.000,00 10.539.992,00 5.500.000,00

Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 61.882.133,67 68.632.349,64 25.444.105,80 30.191.222,71

Υποχρεώσεις που σχετίζονται µε µη κυκλοφορούντα 
περιουσιακά στοιχεία προοριζόµενα για πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 258.724.470,92 248.878.491,13 124.007.963,16 127.914.819,70

ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 394.977.650,00 383.884.874,04 305.322.390,91 296.292.596,73
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

 
ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Κύκλος εργασιών 149.070.950,41 178.499.627,08 87.100.343,13 106.237.701,28

Μικτά κέρδη / (ζηµιές) 17.853.015,06 40.631.495,11 17.532.721,45 33.360.837,53

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσµάτων 8.129.131,72 28.558.644,83 14.915.049,97 26.911.373,96

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων 5.800.507,18 26.615.297,18 14.877.416,61 26.365.684,73

Κέρδη / (ζηµιές) µετά από φόρους (Α) -1.867.639,99 13.516.157,14 8.572.871,60 17.191.387,64

Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -36.666,13 13.737.272,99 8.572.871,60 17.191.387,64

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.830.973,86 -221.115,85 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Β) 0,00 0,00 0,00 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους (Α)+(Β) -1.867.639,99 13.516.157,14 8.572.871,60 17.191.387,64

Κατανέµονται σε :

Ιδιοκτήτες µητρικής -36.666,13 13.737.272,99 8.572.871,60 17.191.387,64

∆ικαιώµατα µειοψηφίας -1.830.973,86 -221.115,85 - -

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από φόρους ανά µετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) -0,0007 0,2584 0,1613 0,3234

Προτεινόµενο µέρισµα ανά µετοχή - (σε Ευρώ) - - 0,0570 0,1100

Κέρδη / (ζηµιές) προ φόρων, χρηµατοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσµάτων και συνολικών αποσβέσεων 19.285.926,45 37.514.851,06 20.569.113,65 32.058.674,91

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα)
(Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

 
ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2010 31/12/2009 31/12/2010 31/12/2009

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης (1/1/2009 
και 1/1/2008 αντίστοιχα) 130.365.850,43 120.218.021,80 162.880.501,05 152.835.972,74

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα µετά από φόρους 
(συνεχιζόµενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 13.516.157,13 22.476.153,49 17.191.387,64 24.589.443,31

∆ιανεµηθέντα µερίσµατα -11.694.111,66 -14.544.915,00 -11.694.111,66 -14.544.915,00

Αναλογία µειοψηφίας στην αύξηση/µείωση του 
µετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 2.818.487,00 2.216.590,14 0,00 0,00

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης (31/12/2009 
και 31/12/2008 αντίστοιχα) 135.006.382,91 130.365.850,43 168.377.777,03 162.880.501,05
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Λειτουργικές δραστηριότητες

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων 5.800.507,18 26.615.297,18 14.877.416,61 26.365.684,73

Πλέον / µείον προσαρµογές για:

Αποσβέσεις 11.156.794,73 8.956.206,23 5.654.063,68 5.147.300,95

Προβλέψεις 871.725,83 7.246.772,74 -455.272,78 5.104.741,52

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 2.659.914,19 2.572.460,54 1.076.821,65 1.584.419,99

Αποτελέσµατα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζηµίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -449.504,26 -629.112,89 -1.159.059,16 -1.038.730,76

Λοιπές προσαρµογές 1.917,96 -164.208,38 87.611,48 -154.480,20

20.041.355,63 44.597.415,42 20.081.581,48 37.008.936,23

Πλέον/µείον προσαρµογές για µεταβολές 
λογαριασµών κεφαλαίου κίνησης ή που 
σχετίζονται µε τις λειτουργικές δραστηριότητες:

Mείωση/(αύξηση) αποθεµάτων 861.847,29 26.679,95 298.787,17 396.297,78

Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -1.825.419,53 -9.592.829,70 676.253,08 -2.991.484,82

(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) -4.848.686,04 3.159.935,16 -3.317.029,31 315.951,20

Μείον:

Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 
καταβεβληµένα -2.225.032,52 -3.185.323,26 -955.924,88 -2.235.202,59

Καταβεβληµένοι φόροι -6.142.935,26 -10.044.939,04 -5.842.342,67 -9.648.292,32

(Αύξηση)/µείωση λοιπών λογαριασµών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού και εκροή 
προβλέψεων -784.682,69 -1.060.377,35 -655.628,70 -465.850,57

Σύνολο εισροών / (εκροών) από λειτουργικές 
δραστηριότητες (α) 5.076.446,88 23.900.561,18 10.285.696,17 22.380.354,91

Επενδυτικές δραστηριότητες

Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 85.750,00 0,00 3.439.903,60 -4.567.504,50

Αγορά ενσώµατων και άϋλων πάγιων 
περιουσιακών στοιχείων -17.513.866,29 -40.929.896,49 -9.315.278,17 -9.821.462,72

Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώµατων και 
άϋλων πάγιων στοιχείων 14.603,65 100.963,35 2.103,65 35.839,82

Τόκοι εισπραχθέντες 351.247,38 430.950,51 69.088,42 83.218,38

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 99.936,74 150.706,38 73.688,22 72.757,12
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ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009 1/1-31/12/2010 1/1-31/12/2009

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων 
διαθεσίµων προς πώληση

0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα εισπραχθέντα 99.913,14 110.592,94 1.089.970,74 867.942,94

Σύνολο εισροών / (εκροών) από επενδυτικές 
δραστηριότητες (β) -16.862.415,38 -40.136.683,31 -4.640.523,54 -13.329.208,96

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Εισπράξεις από αύξηση µετοχικού κεφαλαίου 0,00 2.818.487,00 0,00 0,00

Πληρωµές για µείωση µετοχικού κεφαλαίου -4.656.890,00 0,00 0,00 0,00

Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα 
δάνεια 22.150.000,00 30.000.000,00 5.500.000,00 8.500.000,00

Εξοφλήσεις δανείων -8.860.008,00 -8.000.000,00 -5.960.008,00 -5.500.000,00

Εξοφλήσεις υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές 
µισθώσεις (χρεολύσια) 0,00 0,00 0,00 0,00

Μερίσµατα πληρωθέντα -6.117.430,99 -11.780.456,02 -5.864.440,99 -11.780.456,02

Σύνολο εισροών / (εκροών) από χρηµατοδοτικές 
δραστηριότητες (γ) 2.515.671,01 13.038.030,98 -6.324.448,99 -8.780.456,02

Καθαρή αύξηση / (µείωση) στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα χρήσης (α) + (β) + (γ) -9.270.297,49 -3.198.091,15 -679.276,36 270.689,93

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα έναρξης 
χρήσης 20.164.800,15 23.362.891,30 6.428.387,65 6.157.697,72

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα λήξης χρήσης 10.894.502,66 20.164.800,15 5.749.111,29 6.428.387,65

0,00 0,00 0,00 0,00



142 ... ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ΕΤΗΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2010 ... 143 

Πρόσθετα στοιχεία και πληροφορίες

Οι εταιρείες του Οµίλου, µε τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συµµετοχής που περιλαµβάνονται στις 
Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2010 (Σηµείωση 8.2) είναι:  

ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΟΛΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΔΡΑ

ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ 
ΧΡΗΣΕΙΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

ΣΧΕΣΗ 
ΣΥΜ/ΧΗΣ

1. ΙΑΣΩ ΑΕ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2009-2010 Μητρική

2. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. Ελλάδα, Χολαργός Αττικής 2008-2010 97,07% Άµεση

3. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2010 100,00% Άµεση

4. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2010 53,43% Άµεση κ΄ Έµµεση

5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2010 99,97% Άµεση κ΄ Έµµεση

6. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2010 99,97% Άµεση κ΄ Έµµεση

7. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2010 99,97% Άµεση κ΄ Έµµεση

8. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 2007-2010 75,43% Άµεση κ΄ Έµµεση

∆εν υπάρχει διαφοροποίηση στις Εταιρείες που ενοποιούνται και στη µέθοδο ενοποίησης στις Ετήσιες Οικονοµικές 
Καταστάσεις από 01/01/2009 έως σήµερα.
1. Στις Ετήσιες Οικονοµικές Καταστάσεις της χρήσης 2010, έχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονοµι-

κών Καταστάσεων της 31/12/2009.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου δεν υφίστανται εµπράγµατα βάρη µε εξαίρεση την θυ-

γατρική εταιρεία "ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ  ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε." 
    όπου για το σύνολο των ακινήτων της, υπάρχει υποθήκη υπερ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ποσού  € 

54.000.000,00 για εξασφάλιση οµολογιακού δανείου ποσού  € 45.000.000,00
     το ανεξόφλητο υπόλοιπο του οποίου στις 31/12/2010 ανερχόταν σε  € 22.100.000,00.
3.  Ο αριθµός απασχολούµενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 875 και 1.019 άτοµα κατά την 31/12/2010 

και 31/12/2009 αντίστοιχα, ενώ του Οµίλου σε 1.654 και 1.701 άτοµα
     κατά την 31/12/2010 και 31/12/2009 αντίστοιχα. 
4.  Τα κέρδη ανά µετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών µετά από φόρους και δικαιώµατα µειοψηφίας δια του σταθ-

µισµένου µέσου όρου του αριθµού των µετοχών της µητρικής.
5.  Οι επενδύσεις του Οµίλου κατά την χρήση 2010 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε  € 17.513.866,29 ενώ της 

Εταιρείας ανήλθαν σε  € 9.315.278,17.
6.  Η µητρική εταιρία έχει σχηµατίσει για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σωρευτική πρόβλεψη ποσού ύψους πε-

ρίπου € 0,62 εκ. ενώ η αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον 'Οµιλο  ανέρχεται σε ποσό ύψους περίπου € 0,63 
εκ. (Σηµείωση 19 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων).

7.  Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου για αποζηµιώσεις αρχικού αγωγικού 
αιτήµατος περίπου € 99,92 εκατ. και €  109,15 εκατ. αντίστοιχα, που εκκρεµοδικούν. Αν και η τελική έκβαση των 
υποθέσεων αυτών δεν είναι δυνατόν να προβλεφθεί στο παρόν στάδιο, η Εταιρεία και ο Όµιλος έχουν σχηµατίσει 
την 31/12/2010, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονοµικές Καταστάσεις ποσό περίπου € 5,57 εκατ.και € 5,83 εκατ. 
αντίστοιχα µε επιβάρυνση στα Αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια. (Σηµείωση 15 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστά-
σεων)

8.  Η Εταιρεία και ο Όµιλος, έχουν σχηµατίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζηµιώσεις αποχώρησης προσωπικού και επι-
σφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη µέχρι 31/12/2010 ποσό € 6.133.885,45 και € 14.121.697,63 αντίστοι-
χα. (Σηµείωση 11 & 16 Ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων)

9.  Στην κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας και του Οµίλου, τόσο την 31/12/2010 όσο και την 31/12/2009, 
δεν συµπεριλαµβάνονται στοιχεία εσόδων και εξόδων που αναγνωρίζονται στα λοιπά έσοδα όπως απαιτείται από 
το αναθεωρηµένο ∆.Π.Χ.Π. 1 ή επιτρέπεται από άλλα ∆.Π.Χ.Α

10. Κατά τη λήξη της τρέχουσας χρήσης, δεν κατέχονται µετοχές της Μητρικής Εταιρείας, τόσο από τη Μητρική, όσο και 
από τις θυγατρικές και τις συγγενείς προς αυτήν εταιρείες.
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11. Με την από 28/05/2010 απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ 
ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε." αποφασίστηκαν: α) η αύξηση της ονοµαστι-
κής αξίας από € 2,50 ανά µετοχή σε € 50,00 ανά µετοχή µε αντίστοιχη µείωση του συνολικού τους αριθµού από 
4.024.000 µετοχές σε 201.200 µετοχές και αντικατάσταση των παλαιών µετοχών µε τις νέες που θα εκδοθούν και 
β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας κάθε µετοχής από € 50,00 σε € 0,30 µε σκοπό την ισόποση αναλογική πραγµα-
τική διανοµή του ποσού της µείωσης στους µετόχους της Εταιρίας.  Το αποτέλεσµα των παραπάνω αποφάσεων, εί-
ναι το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας να µειωθεί κατά το ποσό των € 9.999.640,00, ήτοι από € 10.060.000,00 σε 
€ 60.360,00. Η τροποποίηση του καταστατικού εγκρίθηκε  µε την απόφαση ΕΜ-13794/25.06.10 της Νοµαρχίας 
Αθηνών και καταχωρήθηκε στο µητρώο Α.Ε. (ΦΕΚ 7267/07.07.10).

12. Με την από 31/10/2010 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας "ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.", αποφασίστηκαν: α) η αύξηση του µετοχικού κεφαλαί-
ου κατά € 7.970.309,28 µε κεφαλαιοποίηση αποθεµατικών υπέρ το άρτιον µε αντίστοιχη αύξηση της ονοµαστικής 
αξίας της µετοχής από € 2,00 σε € 2,72, β) η µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης των µετοχών από € 2,72 σε € 
0,68 µε την ταυτόχρονη αύξηση του αριθµού τους από 11.069.874 σε 44.279.496 κοινές δεσµευµένες ονοµαστι-
κές µετοχές και γ) η αύξηση του Μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά € 4.636.363,76 µε µετρητά, µε την έκδο-
ση 6.818.182 νέων κοινών δεσµευµένων ονοµαστικών µετοχών ονοµαστικής αξίας € 0,68 η κάθε µια και τιµή δι-
άθεσης € 0,88 € ανά µετοχή από την οποία προέκυψε «Αποθεµατικό από έκδοση µετοχών υπέρ το άρτιον» ποσό € 
1.363.636,40.  (Απόφαση 5761/02.12.2010 Νοµαρχίας Λάρισας).  Η πιστοποίηση της αύξησης του Κεφαλαίου δεν 
έχει πραγµατοποιηθεί µέχρι σήµερα.

13. Το ποσό της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 5 του ν.3845/2010 για τα κέρδη της χρήσης 2009 για την Εταιρεία και 
τον Όµιλο, ύψους €2,80 εκατ. και €2,88 εκατ. αντίστοιχα, έχει επιβαρύνει τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της 
τρέχουσας χρήσης της Εταιρείας και του Οµίλου.

14. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των µετόχων, τη διανοµή µερίσµα-
τος ύψους € 0,0570 ανά µετοχή.

15. Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. συµµετέχει στο κεφάλαιο της θυγατρικής της εταιρείας "ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ 
Α.Ε." µε ποσοστό 100% (άµεσα και έµµεσα) µετά την εξαγορά του συνόλου των µετοχών της µειοψηφίας που πραγ-
µατοποιήθηκε την 31/01/2011.

16. Η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. προχώρησε την 03/03/2011 σε κατάρτιση συµβολαιογραφικής πράξης σύστασης 
νέας εταιρείας συµµετοχών η οποία φέρει την επωνυµία "HOCO ANΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ" µε µετοχικό 
κεφάλαιο €7.423.797,92 που θα καταβληθεί µε µετρητά και εισφορά εις είδος µετοχών της εταιρείας "ΦΙΛΟΚΤΗ-
ΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

       ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ" και στην οποία η µητρική Εταιρεία κα-
τέχει την πλειοψηφία του µετοχικού κεφαλαίου, ήτοι 59,59%.

17. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συµπεριλαµβανοµένων και των εσόδων από µερίσµατα), σω-
ρευτικά από την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης καθώς και τα υπόλοιπα των απαιτήσεων και υποχρεώσεων της 
Εταιρείας και του Οµίλου, στη λήξη της τρέχουσας χρήσης, που έχουν προκύψει από συναλλαγές τους µε τα συν-
δεδεµένα κατά την έννοια του ∆.Λ.Π. 24 προς αυτά µέρη, µε διακριτή παράθεση των συνολικών αµοιβών, διευθυ-
ντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης, των συναλλαγών τους. καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, 
έχουν ως εξής:

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α)   Έσοδα 0,00 1.371.894,17

β)   Έξοδα 537.564,00 706.919,26

γ)   Απαιτήσεις 0,00 462.744,51

δ)   Υποχρεώσεις 0,00 368.408,54

ε)   Συναλλαγές και αµοιβές διευθυντικών στελεχών και µελών της ∆ιοίκησης 1.275.535,13 1.275.535,13

στ) Απαιτήσεις από διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

ζ)   Υποχρεώσεις προς διευθυντικά στελέχη και µέλη της διοίκησης 0,00 0,00

Μαρούσι, 24/3/2011

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 
ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
ΟΜΙΛΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ.  Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554 Α.Δ.Τ.  ΑΙ 619215 
(ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 21907)
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ΣΤ.  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΡΘΡΟΥ 10 ΤΟΥ Ν.3401/2005

Ο παρακάτω πίνακας ενσωµατώνει τις πληροφορίες του  άρθρου 10 του Ν.3401/2005 τις οποίες η εταιρία δηµοσί-
ευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2010.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

28/5/2010 Αποφάσεις της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 28.05.2010
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ανακοινώσεις προς 

Χ.Α. και Ε.Κ./2010

4/5/2010 Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 28.05.2010 ""

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

31/3/2011 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου χρήσεως 2010
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Οικονοµικές 

Καταστάσεις/Οµίλου - Εταιρίας

31/3/2011 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Εταιρίας και Οµίλου Έτους 2010 ""

26/11/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 30.09.2010 ""

26/11/2010 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας και Οµίλου Εννεαµήνου 2010 ""

30/8/2010
Εξαµηνίαια  Οικονοµική  Έκθεση  Περιόδου 01.01.2010-
30.06.2010 

""

30/8/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 30.06.2010 ""

28/5/2010 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 31.03.2010 ""

28/5/2010 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας και Οµίλου Τριµήνου 2010 ""

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ

30/3/2010 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Έτους 2010 www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/Ηµερολόγιο Μετόχων

ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ & ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

21/6/2010 Ανακοίνωση για τη Διανοµή Μερίσµατος 
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ανακοινώσεις προς 

Χ.Α. και Ε.Κ./2010

26/1/2010 Ολοκλήρωση Εκποίησης Κλασµατικών Υπολοίπων ""

13/1/2010 Εκποίηση κλασµατικών υπολοίπων ""

ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

29/12/2010 Ανακοίνωση
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ανακοινώσεις προς 

Χ.Α. και Ε.Κ./2010

4/10/2010 Ανακοίνωση ""

23/9/2010 Ανακοίνωση Αποτελεσµάτων Φορολογικού Ελέγχου ""

3/8/2010
Ανακοίνωση συµµετοχής για το management  του Νοσοκοµείου 
«Ερρίκος Ντυνάν».

""

16/6/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διευθυντικών στελεχών ""

7/6/2010 Ανακοίνωση Έκτακτη Εισφορά του άρθρου 5 Ν.3845/2010 ""

26/5/2010 Ανακοίνωση για την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ""

10/5/2010 Ανακοίνωση για την ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΑΕ ""

18/3/2010 Σχολιασµός Δηµοσιεύµατος ""

26/2/2010 Ανακοίνωση για έναρξη εργασιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ""

4/1/2010 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης διευθυντικών στελεχών ""

ΕΤΗΣΙΟ ∆ΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ

10/6/2010 Απολογισµός & Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2009 www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ετήσια Δελτία

5/5/2010 Ετήσια Ενηµέρωση Αναλυτών

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

29/12/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ανακοινώσεις προς 

Χ.Α. και Ε.Κ./2010

25/11/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/11/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

25/10/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

24/9/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/9/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

21/9/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΘΕΜΑ ΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

15/9/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ Ανακοινώσεις προς 

Χ.Α. και Ε.Κ./2010

7/9/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

23/8/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/7/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

27/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

26/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

21/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

21/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

20/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

18/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

17/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

12/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

11/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

5/5/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

28/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

27/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

15/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

14/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

13/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

12/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

9/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

1/4/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

30/3/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

29/3/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/3/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

4/3/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

3/3/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

26/2/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

10/2/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

8/2/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

5/2/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

29/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

28/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

20/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

20/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

14/1/2010 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""
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Z. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου και της Εταιρείας, οι οικονοµικές καταστάσεις των εταιρειών που 
ενοποιούνται, οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και οι Εκθέσεις ∆ιαχείρισης των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων όλων των εταιρειών που ενοποιούνται, για τη χρήση που έληξε την 31η ∆εκεµβρίου 2010, έχουν αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.iaso.gr
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