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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αξιότιμοι κ.κ. Μέτοχοι

Τα ενοποιημένα – ομιλικά οικονομικά στοιχεία και τα αποτελέσματα του 2012, καθώς και τα επιμέρους της μητρικής 
εταιρείας ή των θυγατρικών εταιρειών, απεικονίζονται στην παρούσα έκδοση με κάθε λεπτομέρεια. Εν τούτοις δεν 
αποδίδουν τις δυσχέρειες και τα προβλήματα που προκάλεσε για μια ακόμα χρονιά η κρίση και η ύφεση της Ελληνικής 
οικονομίας, ούτε βέβαια μπορούν να αποδώσουν την προσπάθεια και το έργο που παρήχθη από όλους τους συντελεστές 
που συνθέτουν τον όμιλο ΙΑΣΩ. 

Για τους ανθρώπους που απαρτίζουν την οικογένεια «ΙΑΣΩ» και αποτελούν το σπουδαιότερο συστατικό στοιχείο των 
επιτευγμάτων του 2012 θεωρώ υποχρέωση μου να εκφράσω πολλές ευχαριστίες. Ευχαριστίες αλλά και ευχές να 
έχουμε όλοι δύναμη για μεγαλύτερες επιτυχίες στο 2013 για το οποίο οι ανάγκες αλλά και οι προσδοκίες όλων είναι 
ακόμα μεγαλύτερες. Ανάγκες επιβεβλημένες από την πορεία της οικονομίας της χώρας μας και προσδοκίες που 
υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις των προσερχόμενων για κάθε είδους εξυπηρέτηση, στις εταιρείες του ομίλου μας.  

Τα σημάδια σταθεροποίησης αλλά και ανάκαμψης που παρουσιάζει η Ελληνική οικονομία αποτελούν για όλους στοιχεία 
ανακούφισης αλλά δεν θα πρέπει να μας επηρεάσει ούτε να προκαλέσει τον παραμικρό βαθμό χαλάρωσης. Αντίθετα, 
θεωρούμε ότι ορθότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, όπως πέρυσι, με ενθουσιασμό στους ίδιους άξονες και 
για τους ίδιους βασικούς και πρόσθετους στόχους. 

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας την τελευταία περίοδο κρίθηκαν και πιστοποιήθηκαν από ειδικούς φορείς-
οργανισμούς του εσωτερικού και του εξωτερικού. Έτσι όλες οι εταιρείες του ομίλου μας έλαβαν πρόσθετα και 
αναγνωρισμένα διεθνώς πιστοποιητικά. Αυτές οι πιστοποιήσεις και οι επιθεωρήσεις που θα ακολουθήσουν τα επόμενα 
χρόνια έχουν σημαντικό ειδικό βάρος που δεν πρέπει να παραγνωρίζεται από κανέναν μας. Όμως δεν είναι αρκετά 
για όλους εμάς. Γιατί θεωρούμε ως βασικότερα και πολύ αυθεντικότερα κριτήρια, τα κριτήρια όσων απολαμβάνουν 
τις υπηρεσίες των εταιρειών του ομίλου μας. Τι απόψεις αυτών που προσέρχονται για οιαδήποτε λόγο στις εταιρείες 
μας έχουμε και πρέπει να έχουμε στο επίκεντρο των σκέψεων, των αποφάσεων και των ενεργειών μας. Εύχομαι και 
πιστεύω ότι όλοι μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά σε αυτή την κατεύθυνση για την βελτίωση της ποιότητας 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των ασθενών, των συγγενών και συνοδών τους. Όλοι 
μας θα συνεχίσουμε να εκφράζουμε σεβασμό στα αιτήματα τους και αμεσότητα στην εξυπηρέτηση τους. Ολοι μας 
με την καθημερινή άσκηση των καθηκόντων μας θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε εμπιστοσύνη και θετική διάθεση 
συνεισφοράς για την υλοποίηση του κοινού στόχου για υψηλού κύρους υπηρεσίες. 

Στη χρονιά που έκλεισε αλλά και στη τρέχουσα οι ενέργειες για μείωση του κόστους λειτουργίας, με παράλληλη μείωση 
των προσφερόμενων τιμών των υπηρεσιών θα συνεχιστεί εφόσον βέβαια δεν επηρεάζεται η ποιότητα τους. Ομοίως 
αντιμετωπίζεται και ο σχεδιασμός υιοθέτησης, σε κάθε νέα, καινοτόμα, θετική αλλαγή-εξέλιξη της Ιατρικής επιστήμης. 
Στοχοθεσίες που παραμένουν ως προτεραιότητες και οι οποίες όταν θα υλοποιηθούν μαζί με όλα όσα προαναφέρθηκαν 
θα αποτελέσουν τις βάσεις και τους παράγοντες κάθε μελλοντικής επιτυχίας μας. 

Η προσήλωση μας σε αυτούς τους στόχους θα δικαιώσει όλους τους μετόχους μας και όσους συμβάλλουν στην 
υλοποίηση τους. Είμαστε σίγουροι ότι όλοι θα προσφέρουν κάθε τους δύναμη και επαγγελματική ικανότητα, κάθε τους 
γνώση και εμπειρία. Χρειαζόμαστε κάθε ατομική πρωτοβουλία αλλά και κάθε ομαδική ενέργεια. Θα ενισχύσουμε κάθε 
ατομική έμπνευση αλλά και κάθε συλλογική προσπάθεια που έχει τους παραπάνω προσανατολισμούς. Έχουμε την 
ελπίδα ότι θα είναι η τελευταία χρονιά εντατικής προσπάθειας και θυσιών για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης 

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΙΑΣΩ
 Δρ. Γεώργιος Σταματίου
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1. Η Ιστορία του  
Ομίλου ΙΑΣΩ

καινοτομούμε χρόνια 
για ένα καλύτερο αύριο! 

2003
Επίσηµα εγκαίνια της Κλινικής ΙΑΣΩ General. 
Επίσης, συστήνεται και λειτουργεί στην Κλινική 
ΙΑΣΩ General για πρώτη φορά στην Ελλάδα η 
Επιτροπή Ηθικής & ∆εοντολογίας.

2004
• Το ΙΑΣΩ επελέγη ως Επίσηµος Αδειούχος 

Υπηρεσιών Υγείας και Φιλοξενίας και στηρίζει 
ενεργά την εθνική προσπάθεια για την επιτυχία των 
Ολυµπιακών Αγώνων.

• Συνάπτεται συνεργασία µε το Υπουργείο Υγείας 
και Πρόνοιας για τη νοσηλεία νεογνών στη 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 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.

• Υπογράφεται σύµβαση µε την Εθνική Τράπεζα της 
Ελλάδος για τη δηµιουργία ειδικής πιστωτικής 
κάρτας ΙΑΣΩ.

2005
• Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES A.E.», µετονοµάζεται σε 

«MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις δραστηριότητές 
της συγκαταλέγεται η λειτουργία της τράπεζας 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος «Cryobanks International 
Services Athens»

• Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέγερση της 
κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

2006
Τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιούνται 
σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 
για το Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας και 
αργότερα µε το το διεθνές Πρότυπο ISO 
9001:2008 από τον διεθνώς αναγνωρισµένο 
οργανισµό πιστοποίησης TUV HELLAS.

2007
• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη, σε σηµαντικές 

επενδύσεις ύψους 6 εκατ. Ευρώ, για τον 
εξοπλισµό των Κλινικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General.

• Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του Οµίλου Ιασώ, 
που ανήκει στη θυγατρική του ΙΑΣΩ εταιρεία 
Medstem Services Α.Ε., έλαβε διαπίστευση 

από την AABB (American Association of Blood 
Banks),

• Υπογραφή σύµβασης µε την INTRAKAT A.E. για 
την κατασκευή των εγκαταστάσεων του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας.

2008
• Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολικής αξίας 4 εκατ. 

Ευρώ σε νέο εξοπλισµό και βελτίωση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων σε µονάδες που ήδη λειτουργούσαν 
και κεφάλαια συνολικής αξίας 29,8 εκατ. Ευρώ σε 
νέες µονάδες (ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας).

• Έναρξη και επίσηµα εγκαίνια του ΙΑΣΩ Παίδων.

1996
Ξεκινά η λειτουργία της Κλινικής ΙΑΣΩ.

1999
Το ΙΑΣΩ αποκτά τον έλεγχο του µαιευτηρίου «ΗΡΑ».

2000
Η ΙΑΣΩ Α.Ε., εισάγεται στις 25/5/2000 στην Κύρια 
Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

2001
• Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» και «ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ-
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.».

• Η µετοχή της εταιρείας συµπεριλαµβάνεται στον 
Γενικό ∆είκτη του Χ.Α.

2002
• Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της 

ΙΑΣΩ Α.Ε. και ιατρών της περιοχής της Θεσσαλίας 
µε σκοπό την ίδρυση, ανέγερση και λειτουργία 
Γενικής και Μαιευτικής Κλινικής στην περιοχή, µε 
την επωνυµία «ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.».

•  Ιδρύονται: «ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ 
SERVICES A.Ε.

• Ειδικά αφιερώµατα στο “BBC World”, στους “New 
York Times” κ.ά.

6 
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2009
• Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές επενδύσεις 

ύψους 9,82 εκατ. ευρώ, όπως στη δηµιουργία 
του νέου υπερσύγχρονου συγκρότηµατος των 
ψηφιακών χειρουργείων.

• Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται µε δύο 
ψηφιακούς Mαστογράφους µε ηλεκτρονική 
υποβοήθηση διάγνωσης

•  το Απεικονιστικό τµήµα αποκτά νέο Aξονικό 
Tοµογράφο και νέο Mαγνητικό Tοµογράφο 
(που λειτούργησε το 2010),

• το τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής αποκτά νέα 
δικέφαλη γ-Camera

•  το Ακτινοθεραπευτικό τµήµα εξοπλίζεται µε 
Αξονικό Tοµογράφο µεγάλου ανοίγµατος µε 
ειδικό λογισµικό εξοµοίωσης. 

• Σε συνεργασία µε την Εθνική Ασφαλιστική 
το ΙΑΣΩ προχώρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, µε την επωνυµία «ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ 
ΖΩΗ», µε το οποίο προσφέρεται σε κάθε παιδί 
ασφαλιστική κάλυψη υγείας στην ΙΑΣΩ Παίδων.

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

• Σηµαντική µείωση στα πακέτα της οικονοµικής 
θέσης της τάξεως 20-25%.

2010
• Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής 

Ογκολογίας του ΙΑΣΩ συστήµατος 
Βραχυθεραπείας, το οποίο διαθέτει ένα 
σύστηµα σχεδιασµού που υποστηρίζει όλες τις 
νέες τεχνικές θεραπείας.

•  Εγκατάσταση του νέου υπερσύγχρονου 
γραµµικού επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουργία 
και των τριών γραµµικών επιταχυντών 
υποστηρίζεται από τον νέο υπερσύγχρονο 
εξοµοιωτή (simulator) θεραπείας.

• Ολοκλήρωση του µεγαλύτερου µέρους της 
ανακαίνισης των νοσηλευτικών ορόφων του 
ΙΑΣΩ.

• Σύµβαση ΙΑΣΩ µε την Εθνική Ασφαλιστική, 
για την εσωτερική νοσηλεία στο ΙΑΣΩ Παίδων 
όλων των ασφαλισµένων παιδιών.

• Επενδύσεις ΙΑΣΩ General σε νέο ιατρικό 
εξοπλισµό (υπερσύγχρονου έγχρωµου 
υπερηχογράφου µε δυνατότητα ελαστογραφίας 
µαστού στο Τµήµα Απεικονίσεων, εξοπλισµό 
οπίσθιας υαλοειδεκτοµής και φακοθρυψίας στην 
Οφθαλµολογική Κλινική, καθώς και συστήµατος 
τρισδιάστατης χαρτογράφησης carto 3 στο 
Αιµοδυναµικό Εργαστήριο).

• Η Medstem Services A.E. διεύρυνε τις 
παρεχόµενες υπηρεσίες της, µε τη φύλαξη 
µεσεγχυµατικών κυττάρων τµήµατος του 
οµφαλίου λώρου. 

• Ξεκίνησε η λειτουργία στην περιοχή της 
Λάρισας της νέας υπερσύγχρονης Γενικής, 
Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής «ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας», δυναµικότητας 213 κλινών.

2011 
• Σύσταση της εταιρείας συµµετοχών «HOCO 

A.E.», όπου η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ, 
συµµετέχει µε ποσοστό 59,6%, ενώ το 
υπόλοιπο ποσοστό µετοχών κατείχαν οι ιατροί 
µέτοχοι της "Φιλοκτήτης Α.Ε." τις οποίες 
εισέφεραν στη "HOCO A.E."

• Ένταξη του κέντρου Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης «Φιλοκτήτης Α.Ε» στην 
οικογένεια του ΙΑΣΩ.

• Το ΙΑΣΩ General δηµιούργησε νέα γραφεία 
για το στελεχιακό και ιατρικό δυναµικό του 
και ανακαίνησε χώρους για βελτίωση της 
λειτουργικότητάς τους.

• Ανανέωση διαπίστευσης της τράπεζα 
βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων 
του Οµίλου Ιασώ» από την ΑΑΒΒ (American 
Association of Blood Banks). 

2012 
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών του Οµίλου 

τους (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, «Φιλοκτήτης») κατά ISO 
9001:2008 από τον αναγνωρισµένο φορέα 
TUV Hellas.

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε µέσα στο 2012  τις 
εργασίες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης 
των χώρων του για βελτίωση της 
λειτουργικότητάς τους.

 Παράλληλα προχώρησε σε επενδύσεις νέου 
ιατρικού εξοπλισµού, µε κυριότερη την αγορά 
του χειρουργικού ροµποτικού συστήµατος da 
VINCI Standard

•  Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

• Συµβάση όλων των κλινικών του Οµίλου µε 
τον ΕΟΠΥΥ.

• Ανανέωση στο τµήµα ακτινοθεραπείας.

• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του 
εξοπλισµού για την ανάπτυξη τµήµατος 
χηµειοθεραπείας στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας

• Εξοπλισµός του τµήµατος ενδοσκοπήσεων 
µε σύγχρονο βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια 
βρογχοσκοπήσεων και άλλων εξετάσεων στο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

• Συναψη συµβάσεων των κλινικών του Οµίλου 
µε τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες.
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2. 
Oι Yπηρεσίες 
της Kλινικής 

ΙΑΣΩ 

"Στην κλινική ΙΑΣΩ καλύπτονται όλα τα περιστατικά 
μαιευτικής και γυναικολογίας, καθώς και ένα 
εκτεταμένο φάσμα διαγνωστικών & θεραπευτικών 
υπηρεσιών"

Το ΙΑΣΩ είναι το μεγαλύτερο και ένα από τα σύγχρονα Μαιευτήρια της Ευρώπης.
Διαθέτει μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες Μονάδες 

Καρδιοτοκογραφίας στην Ευρώπη. Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην Προώθηση και 
Υποστήριξη Μητρικού Θηλασμού προσπαθώντας να ακολουθήσει τα Δέκα Βήματα 
για επιτυχή Μητρικό Θηλασμό έτσι όπως ορίζονται από την Π.Ο.Υ και την Unicef 
αναζητώντας τη συνεχή βελτίωση. Με τη μέθοδο Kangaroo Care που εφαρμόζουμε 
συστηματικά στο ΙΑΣΩ, δίνουμε μηνύματα αισιοδοξίας και ισχυρή παρότρυνση στις 
μητέρες να διατηρήσουν το Μητρικό Γάλα. Γιατι και τα πρόωρα έχουν δικαίωμα στο 
Μητρικό Θηλασμό. 

Το ΙΑΣΩ αποτελεί το πιο σύγχρονο Γυναικολογικό Κέντρο, με δυνατότητα 
αντιμετώπισης όλου του φάσματος των περιστατικών, ακολουθώντας διεθνή 
πρότυπα και με τη χρήση ειδικού Βιοϊατρικού εξοπλισμού που συνεχώς 

αναβαθμίζεται. Οι υπηρεσίες παρέχονται από έμπειρους και καταξιωμένους ιατρούς 
και εξειδικευμένο Νοσηλευτικό Προσωπικό.
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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 µεγαλύτερες µονάδες 
καρδιοτοκογραφίας στην 
Ευρώπη. 

▶ ∆υναµικότητα 441 κλίνες, 
όπου πέραν του ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ 
Παίδων, περιλαµβάνονται και οι 
κλίνες των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας ΜΕΘ ενηλίκων ΙΑΣΩ, 
ΜΕΘ Παίδων καθώς και της 
Μονάδας ΕντατικήςΝοσηλείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ)

▶ Πλήρως εξοπλισµένη 
αίθουσα τοκετών. Ένα πλήρες 
συγκρότηµα που καλύπτει όλα 
τα στάδια του τοκετού, από την 
παρακολούθηση της επιτόκου 
έως τη γέννηση του βρέφους. 
Η Mονάδα Καρδιοτοκογραφίας 
διαθετει άρτιο και σύγχρονο 
βιοιατρικό εξοπλισµο

▶ Οκτώ χειρουργικές αίθουσες 
πλήρως εξοπλισµένες

▶ Μονάδα Εντατικής 
Θεραπείας Ενηλίκων (ΜΕΘ). 
Με εξειδικευµένο ιατρικό και 
νοσηλευτικό προσωπικό και 
σύστηµα παρακολούθησης. Η 
συνεισφορά της Μονάδας είναι 
µεγάλη επειδή διασφαλίζει την 
αυτάρκεια της κλινικής για την 
αντιµετώπιση κάθε περιστατικού
 
▶ Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών (ΜΕΝΝ). Χάρις στο 
εξειδικευµένο 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 εφαρµόζεται η µέθοδος 
καγκουρό (kangaroo care) όπου 
το πρόωρο νεογνό τοποθετείται 

γυµνό στο στήθος της µητέρας, 
διότι µε την «δέρµα µε δέρµα» 
(skin to skin) επαφή ενισχύεται 
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, µεταξύ 
των οποίων περιλαµβάνονται η 
ανάνηψη µε CPAP (NEOPUFF), 
η ανακούφιση από τον πόνο 
των παρεµβάσεών µας και η 
αναπτυξιακή φροντίδα

▶ Τµήµα Ενδοσκοπικής 
Χειρουργικής και Λαπαρο-
σκοπήσεων. 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 
διάγνωσης και θεραπείας του 
γυναικολογικού καρκίνου

∆ιαγνωστικό κέντρο 
Στον τοµέα της πρόληψης 
λειτουργούν κυτταρολογικό 
τµήµα για διενέργεια των Pap-
Test, τµήµα κολποσκοπήσεων 
όπου γίνεται η διερεύνηση σε 
ασθενείς µε παθολογικό Pap-
Test και τµήµα εφαρµογών Laser 
όπου γίνονται όλες οι επεµβάσεις 
για τον έλεγχο και την άµεση 
αντιµετώπιση των πρώιµων 
µορφών γυναικολογικού 
καρκίνου. 
Κάθε χρόνο πραγµατοποιείται 
στο ΙΑΣΩ, πολύ µεγάλος αριθµός 

διαγνωστικών εξετάσεων. Το 
διαγνωστικό κέντρο λειτουργεί 
µε έµπειρο ιατρικό προσωπικό, 
σύγχρονα µηχανήµατα και 
περιλαµβάνει ιατρικές υπηρεσίες 
για τη γυναίκα και την οικογένειά 
της.

Ογκολογικό Συμβούλιο
Ειδικοί επιστήµονες 
των τµηµάτων 
γυναικολογικής ογκολογίας: 
γυναικολογοι-ογκολογοι, 
παθολόγοι,ογκολόγoι,, 
ακτινοθεραπευτές, και 
παθολογοανατόµοι, απαρτίζουν 
το πρότυπο Ογκολογικό 
Συµβούλιο, το οποίο παρέχει 
τις καλύτερες εγγυήσεις για 
την ορθή και αποτελεσµατική 
επιστηµονική θεραπεία των 
ασθενών µας.

Η συµβουλή του Ογκολογικού 
Συµβουλίου παρέχεται δωρεάν 
για τις περιπτώσεις των 
ασθενών που χειρουργούνται 
στο ΙΑΣΩ.

∆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 υπερσύγχρονους 
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 ακαθόριστες ή πολύ 
µικρές. Εφαρµόζεται δε και σε 

άλλες ανατοµικές περιοχές 
(θυρεοειδής, ήπαρ, κ.ά.). 
Σηµαντικότατη είναι η γειτονία 
και η άµεση συνεργασία 
εργαστηριακών (ακτινολόγων, 
παθολογοανατόµων, πυρηνικών 
ιατρών) και κλινικών ιατρών 
(γυναικολόγων - ογκολόγων, 
χηµειοθεραπευτών, πλαστικών 
χειρουργών, κ.ά.), µε συνεχή 
παρουσία στον ίδιο χώρο, 
καθώς και η πλαισίωση 
της οµάδας αυτής από 
ψυχολόγο, για την ψυχολογική 
υποστήριξη των ασθενών 
και φυσιοθεραπευτού 
εξειδικευµένου στο 
λεµφοίδηµα, µετά τις 
επεµβάσεις.

Γυναικολογικοί - 
Μαιευτικοί Υπέρηχοι
Με σύγχρονα µηχανήµατα 
έγχρωµης απεικόνισης 
εντοπίζονται 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 κύησης 
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 σε σχέση µε το 
αναπαραγωγικό σύστηµα, 
όπως αγενεσία κόλπου - 
µήτρας, υπερτρίχωση, ακµή, 
πολυκυστικές ωοθήκες, 
αµηνόρροια, ανωµαλίες στην 
περίοδο, κ.ά.. Εφαρµόζονται 
διαγνωστικές µέθοδοι από 
εξειδικευµένο προσωπικό και 
καθορίζονται οι κατάλληλες 
θεραπευτικές αγωγές.

Εμβρυομητρική Ιατρική 
Με τον πλέον σύγχρονο 
εξοπλισµό υπερηχογραφίας, 
εφαρµόζονται όλες οι 
σύγχρονες µέθοδοι έγκαιρης 
διάγνωσης της υγείας του 
εµβρύου και παρακολουθείται 
η ανάπτυξή του από ιατρούς 
και µαίες µε εξειδίκευση στον 
τοµέα της υπερηχογραφίας 
και της ιατρικής του εµβρύου. 
Στο τµήµα πραγµατοποιούνται 
εξετάσεις όπως 

καρδιοτοκογραφία, Doppler, 
αυχενική διαφάνεια, βιοφυσικό 
προφίλ, λήψη τροφοβλάστης 
και αµνιοπαρακέντηση. 
Παρακολουθείται η ανάπτυξη 
του εµβρύου και όταν 
χρειάζεται, εφαρµόζεται η 
προβλεπόµενη θεραπεία. 
Λειτουργεί επίσης τµήµα 
Εµβρυϊκής Καρδιολογίας, 
µε σκοπό την προγεννητική 
διάγνωση και αντιµετώπιση 
συγγενών καρδιοπαθειών των 
εµβρύων.

Ενδοκρινολογικό - 
∆ιαβητολογικό - Τμήμα 
Οστεοπόρωσης
Αντιµετωπίζονται όλα τα 
ενδοκρινολογικά προβλήµατα, 
όπως διαβήτης,προβλήµατα 
θυρεοειδούς, πολυκυστικές 
ωοθήκες κ.α, ενώ επίσης 
γίνονται κλινικές εξετάσεις 
για την οστεοπόρωση. 
Ιδιαίτερη µέριµνα δίνεται στο 
διαβήτη εγκυµοσύνης, όπου 
εφαρµόζεται εξειδικευµένο 
πρόγραµµα παρακολούθησης 
και θεραπείας της εγκύου, µε 
στόχο τη γέννηση ενός υγιούς 
νεογνού.

2. Oι Yπηρεσίες της Kλινικής ΙΑΣΩ
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Ουροδυναμικό Τμήμα
Καλύπτει περιστατικά που 
αφορούν στο χώρο της 
γυναικολογικής ουρολογίας 
και αποσκοπεί στην εκτίµηση 
και στην αντιµετώπιση 
προβληµάτων όπως 
ακράτεια ούρων, συχνουρία, 
κυστεοκήλη, ουρολοιµώξεις, 
κ.λπ. Γίνονται όλες οι 
διαγνωστικές εξετάσεις που 
εκτιµούν τη λειτουργικότητα 
και την ανατοµία του 
κατώτερου ουρογεννητικού και 
προσδιορίζονται 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 κυτταρολογική εξέταση του 
κλασικού Pap-Test µε τις πιο 
σύγχρονες µέθοδους. Επίσης, 
λειτουργεί τµήµα Μοριακής 
∆ιάγνωσης µε PCR του HPV 
καθώς και ταυτοποίησης των 
ογκογόνων ιών HPV.

Τμήμα Κολποσκοπήσεων
∆ιερευνώνται ασθενείς µε 
παθολογικό Pap-Test και 
ελέγχονται πιθανές επιθηλιακές 
αλλοιώσεις από HPV και 
κατευθυνόµενες βιοψίες όπου 
απαιτηθεί. 

Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής - I.V.F. 
Η καταξιωµένη οµάδα 
επιστηµόνων, µε τον 
άρτιο και εξειδικευµένο 
τεχνολογικό εξοπλισµό και 
τις πρωτοποριακές µεθόδους 
που εφαρµόζει, ξεχωρίζει για 
τα εξαιρετικά αποτελέσµατά 

της, που είναι εφάµιλλα 
των καλύτερων µονάδων 
του εξωτερικού και έχει τη 
δυνατότητα να συµβάλει στη 
διάγνωση υπογονιµότητας κάθε 
αιτιολογίας. Εφαρµόζονται 
διαγνωστικές και θεραπευτικές 
διαδικασίες, όπως εξέταση 
και επεξεργασία σπέρµατος, 
κρυοσυντήρηση και 
ενδοµητρική σπερµατέγχυση, 
εξωσωµατική γονιµοποίηση, 
µικρογονιµοποίηση ωαρίου, 
υποβοηθούµενη εκκόλαψη, 
κρυοσυντήρηση ωαρίων 
και εµβρύων καθώς και 
προεµφυτευτική διάγνωση 
εµβρύων. 

Γνωρίζοντας ότι τα προβλήµατα 
υπογονιµότητας συνοδεύονται 
από αγωνία και άγχος, στη 
Μονάδα Υποβοηθούµενης 
Αναπαραγωγής IVF, όλα τα 
άτοµα προσεγγίζονται µε 
κατανόηση και κατάλληλη 
ψυχολογική υποστήριξη.

∆ιαγνωστικές 
υπηρεσίες για όλη την 
οικογένεια

Κεντρικά Εργαστήρια 
Ιατρικής Βιοπαθολογίας 
και Αιμοδοσίας 
Πραγµατοποιούνται όλες οι 
εξετάσεις του βιοϊατρικού 
τοµέα: ιατρικής βιοχηµείας, 
κλινικής µικροβιολογίας, 
εργαστηριακής αιµατολογίας, 
ανοσολογικές, αιµοδοσίας, 
ορµονολογικές, καθώς και 
µοριακης διάγνωσης. Στο 
αιµατολογικό ιατρείο παρέχεται 
αντιµετώπιση εσωτερικών και 
εξωτερικών αιµατολογικών 
περιστατικών, µε δυνατότητα 
διερεύνησης, διάγνωσης και 
αντιµετώπισης αναιµιών και 
διαταραχών στην πηκτικότητα 
του αίµατος.

Ο προγεννητικός έλεγχος 
περιλαµβάνει εξετάσεις για 
τον έλεγχο χρωµοσωµιακών 

ανωµαλιών µε έλεγχο DNA, 
τοσο προ όσο και κατά τη 
διάρκεια της εγκυµοσύνης, 
βάσει των ευρωπαικών 
πρωτοκόλλων.Επίσης σε 
συνδυασµό µε τις βιοχηµικές 
και ανοσολογικές εξετάσεις, 
παρέχεται ένα πλήρες προφίλ 
για την διασφάλιση µιας 
οµαλής εγκυµοσύνης 

Τα κεντρικά εργαστήρια 
διαθέτουν τελευταίας 
τεχνολογίας αναλυτές και 
ακολουθούνται αυστηρές 
διαδικασίες.

Τμήμα Μοριακής 
∆ιάγνωσης 
Η µοριακή διάγνωση 
αποτελεί την επισφράγιση 
της διάγνωσης σe επίπεδο 
DNA τόσο για τη διαγνωση- 
επιβεβαίωση λοιµωδών νόσων 
όσο και γενετικών γενετικών 
ανωµαλιών και αποτελεί 
την πλέον πιο αξιόπιστη 
µέθοδο διάγνωσης. Το Τµήµα 
Μοριακής ∆ιάγνωσης κρίθηκε 
απαραίτητο να δηµιουργηθεί 
και αναπτύχθηκε κυρίως από τα 
τέλη του 2009. 

Το τµήµα, καλύπτει τις 
ανάγκες «πρώτης ζήτησης» 
και µε µεγάλη κίνηση τόσο σε 
ανοσολογικό επίπεδο, όπως 
είναι η γονοτύπωση του HPV, 
των ηπατιτίδων, η διάγνωση 
διάφορων τύπων γρίπης 
σεξουαλικώς µεταδιδόµενων 
νοσηµάτων και ποσοτικοποίηση 
του ιικού φορτίου, όσο 
και σε γενετικό επίπεδο 
όπως είναιοι θροµβοφιλίες 
(παράγοντες-µεταλλάξεις), 
η µοριακή επαλήθευση 
αιµοσφαιρινοπαθειών, 
ινωκυστικής νόσου και άλλων 
γονιδιακών µεταλλάξεων. 
Το εργαστήριο χωρίζεται 
σε δύο τοµείς: µοριακής 
µικροβιολογίας και µοριακής 
γενετικής.

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 
υστεροσαλπιγγογραφιών.
Το Τµήµα της Αξονικής και 
Μαγνητικής Τοµογραφίας 
είναι εξοπλισµένο µε µονάδες 
τελευταίας τεχνολογίας, ενώ ο 
Μαγνητικός Τοµογράφος έχει 
δυνατότητα πραγµατοποιήσης 
ειδικών εξετάσεων, όπως 
µαγνητική τοµογραφία 
µαστού και βιοψία µαστού. 
Πραγµατοποιείται όλο το 
φάσµα των αξονικών και 
µαγνητικών τοµογραφιών, 
συµπεριλαµβανοµένων και 
δυναµικών εξετάσεων, όπως 
µαγνητικές και αξονικές 
αγγειογραφίες καθώς 
επίσης και µαγνητικές 
χολαγγειογραφίες. 
Το Τµήµα Υπερήχων 
καλύπτει όλο το φάσµα των 
γενικών υπερήχων 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 µαγνητικής 
τοµογραφίας στη διάγνωση 

παθήσεων του εµβρύου σε 
συνδιασµό µε τους υπερήχους 
από εξειδικευµένους παιδο-
ακτινολόγους.
Τέλος, λειτουργεί νεογνολογικό 
ακτινολογικό τµήµα για την 
κάλυψη των αναγκών των 
νεογνών.

Καρδιολογικό Τμήμα
Το Καρδιολογικό Τµήµα 
του ΙΑΣΩ καλύπτει όλο το 
φάσµα των αναίµακτων 
καρδιολογικών εξετάσεων, 
µε καταγραφή και ανάλυση 
αρτηριακής πίεσης, 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα, 
δοκιµασία κόπωσης, 
σπινθηρογραφικές 
απεικονιστικές µεθόδους, 
Triplex καρδιάς, Holter 
καρδιάς και αρτηριακής πίεσης. 
Λειτουργεί υποστηρικτικά 
στις µαιευτικές υπηρεσίες της 
Κλινικής.

Παθολογοανατομικό
Εξετάζονται µακροσκοπικά και 
ιστολογικά όλα τα χειρουργικά 
παρασκευάσµατα, υλικό 
αποξέσεων και βιοπτικό υλικό. 
Υπάρχει η δυνατότητα πλήρους 
ανασοιστοχηµικού ελέγχου 
του υλικού. Το εργαστήριο 
διαθέτει µηχανήµατα 
υψηλής τεχνολογίας, που 
εγκαταστάθηκαν στη χώρα 
µας για πρώτη φορά. 
Πρόσφατα προστέθηκε και η 
εξέταση CΙSH (χρωµογόνος 
in situ ιβρυδισµός) για την 
ανίχνευση του γονιδίου 
HER2 που σχετίζεται µε τον 
καρκίνο του µαστού. Επίσης, 
διατηρείται µόνιµο αρχείο 

πλακιδίων (slides) για όλα τα 
περιστατικά, ώστε να γίνονται 
ανασκοπήσεις 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 ιδιαίτερη 
εξειδίκευση σε αυτές που 
αφορούν την καρδιολογία, 
παιδιατρική και ογκολογία. 
Με τη νέα υπερσύγχρονη 
γ-Camera διπλής κεφαλής, 
που πέραν όλων των 
µέχρι σήµερα εξετάσεων, 
παρέχει τη δυνατότητα 
πραγµατοποίησης της εξέτασης 
SPECT. µέσω της οποίας 
λαµβάνονται πληροφορίες 
για τη λειτουργικότητα 
διαφόρων των οργάνων. 
Τέλος εξετάζονται δείγµατα 
βιολογικών υγρών του 
ασθενούς µε τη µέθοδο RIA 
µέσω της οποίας µετρούνται οι 
συγκεντρώσεις αντισωµάτων 
βιταµινών ορµονών και άλλων 
ουσιών µε κλινική σηµασία.
Εκτός από τις διαγνωστικές 
εφαρµογές της Πυρηνικής 
Ιατρικής, έχουν αναπτυχθεί και 
οι θεραπευτικές εφαρµογές 
της ειδικότητας. Έχουν 
κατασκευασθεί θωρακισµένοι 
θάλαµοι σύµφωνα µε τα 
διεθνή πρότυπα για τη 
θεραπευτική χορήγηση 
ραδιοϊσοτόπων (όπως I-131, 
στρόντιο, σαµάριο, ρήνιο, 
ZEVALIN, κ.λπ.). Ασθενείς µε 
διαφοροποιηµένο καρκίνο 
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θυρεοειδούς - νόσηµα ιδιαίτερα συχνό στην 
Ελλάδα - θεραπεύονται επιτυχως Το τµηµα 
της πυρηνικής ιατρικής βρίσκεται σε άµεση 
συνεργασία µε το ενδοκρινολογικό τµηµα για 
την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των 
νεοπλασιών του θυρεοειδούς.Πολύ σηµαντικό 
είναι το γεγονός ότι χάριν της πυρηνικής υπάρχει 
η δυνατότητα διάγνωσης και αντιµετώπισης 
επώδυνων οστικων µεταστάσεων, µεσω της 
χορήγησης των αντίστοιχων ραδιοϊσοτόπων.

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

Καρδιολογικό Νεογνών
Άρτια εξοπλισµένο και στελεχωµένο µε 
παιδοκαρδιολόγους, καλύπτει απλές και 
εξειδικευµένες εξετάσεις των νεογνών κατά τη 
διάρκεια παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Ακοολογικό Νεογνών
Το ΙΑΣΩ είναι η πρώτη ιδιωτική Κλινική 
που δηµιούργησε τέτοιο τµήµα, µε ειδικά 
εκπαιδευµένο προσωπικό και µε τα πιο 
σύγχρονα µηχανήµατα, για τον ακριβή εντοπισµό 
προβληµάτων ακοής στα νεογνά κατά το χρόνο 
παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Άλλες Υπηρεσίες
Τμήμα Παθολογικής Ογκολογίας 
(Χηµειοθεραπείας)
∆ιαγιγνώσκονται και αντιµετωπίζονται όλα τα 
περιστατικά 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 εργαστηριακά 
τµήµατα, εξασφαλίζεται η καλύτερη δυνατή 
θεραπεία του ασθενούς. 

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
- Βραχυ-θεραπείας και Στερεοτακτικής 
Ακτινοθεραπείας
∆ιαθέτει 3 γραµµικούς επιταγχυντές τεχνολογίας 
MLC, έναν υπερσύγχρονο κλασικό εξοµοιωτή, 
έναν εξειδικευµένο CT-εξοµοιωτή, σύστηµα 
βραχυθεραπείας(πηγή ιριδίου η οποία 
ανανεώθηκε τον ∆εκέµβριο του 2012).Στο 
τµήµα υπάρχει η δυνατότητα σχεδιασµού 3D 
πλάνουθεραπείας το οποίο µε τη χρήση MLC-
που πρόκειται για τελευταία τεχνολογία στο 
χώρο της ακτινοθεραπείας και από τα ελάχιστα 
στην Ελλάδα-εξασφαλίζουν µεγάλα ποσοστά 
επιτυχίας. και αποτελούν την τελευταία µεθόδο 
για την καταπολέµηση των νεοπλασµάτων 
και των όγκων, οποιοδήποτε σηµείο - όργανο 
του σώµατος. Το προσωπικό του τµήµατος, µε 
σηµαντική εµπειρία, είναι ειδικά εκπαιδευµένο 
στη χρήση του εξοπλισµού αυτού 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 ψηφιακά συστήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας (ψηφιακά χειρουργεία), 
δίνοντας την δυνατότητα τηλεδιάσκεψης κατά 
την ώρα της επέµβασης µε πλήρη αµφίδροµη 
επικοινωνία, ήχου και εικόνας. Παράλληλα, 
δηµιουργήθηκε πλήρης χώρος ανάνηψης µε 
κεντρικό σταθµό παρακολούθησης ασθενών.

Πλαστική, Επανορθωτική και Αισθητική 
Χειρουργική - Laser
Συγκεντρώνει πολλές ιατρικές υπηρεσίες 
σε ένα νέο υπερσύγχρονο χώρο του 
νοσοκοµείου, εξασφαλίζοντας ολοκληρωµένη 
αντιµετώπιση (διάγνωση και θεραπεία) 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 
µαστεκτοµή, αποκατάσταση µετατραυµατικών 
και µετεγκαυµατικών δυσµορφιών, χειρουργική 
κεφαλής και τραχήλου, αποκατάσταση συγγενών 
δυσµορφιών και γενικά δερµατολογική 
χειρουργική. 
Τα Laser προσφέρουν θεαµατικά 
αποτελέσµατα στην αναίµακτη και ανώδυνη 
αντιµετώπιση ρυτίδων, πανάδων, ευρυαγγειών, 
τηλεαγγειεκτασιών, σπίλων, ραγάδων, 
κυτταρίτιδας, ουλών, αιµαγγειωµάτων, τατουάζ, 
ανεπιθύµητης τριχοφυΐας, κ.ά.

Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστήριξης & 
∆ιαιτολογίας
Οι ειδικά εκπαιδευµένοι επιστήµονες και 
διαιτολόγοι, µε τη βοήθεια εξοπλισµού 
προηγµένης τεχνολογίας και ακρίβειας, 
παρέχουν διατροφική υποστήριξη των εγκύων, 
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 υποβάλλονται 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 λειτουργούν στα εξωτερικά 
ιατρεία του ΙΑΣΩ είναι: 
Γυναικολογικό
∆ερµατολογικό
∆ιαιτολογικό
Ενδοκρινολογικό
Καρδιολογικό
Μονάδα Κολποσκοπήσεων
Οφθαλµολογικό
Πλαστικής Χειρουργικής
Χειρουργικό
Ωτορινολαρυγγολογικό
Αιµατολογικό
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“Η υπερσύγχρονη 

γενική κλινική ΙΑΣΩ 
General αποτελεί 

ένα πρότυπο 
νοσηλευτήριο”

3. 
Oι Yπηρεσίες 
της Kλινικής 
ΙΑΣΩ General

Η Κλινική ΙΑΣΩ General είναι Κλινική του Οµίλου 
ΙΑΣΩ, η οποία δηµιουργήθηκε στο πλαίσιο της 
επέκτασης του Οµίλου στον τοµέα των αµιγώς 
γενικών κλινικών. Η κλινική είναι εξοπλισµένη µε τον 
πλέον σύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό. Το έµπειρο και µε 
υψηλή επιστηµονική κατάρτιση ιατρικό, νοσηλευτικό 
και λοιπό επιστηµονικό δυναµικό, καθώς και το 
ειδικά εκπαιδευµένο και καταρτισµένο στη χρήση του 
τεχνολογικού εξοπλισµού προσωπικό, εξασφαλίζει 
την άριστη νοσηλεία και την παροχή υπεύθυνης, 
άµεσης και ολοκληρωµένης θεραπείας στους 
ασθενείς. Το ΙΑΣΩ General συνέχισε µέσα στο 2012  
τις εργασίες ανακαίνισης και αναδιαµόρφωσης των 
χώρων του για βελτίωση της λειτουργικότητάς τους.
Παράλληλα προχώρησε σε επενδύσεις νέου 
ιατρικού εξοπλισµού, µε κυριότερη την αγορά του 
χειρουργικού ροµποτικού συστήµατος da VINCI 
Standard Η Kλινική ΙΑΣΩ General διαθέτει:

▶ 237 κλίνες 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 
εξελιγµένες τεχνολογικά στην Ελλάδα, συνολικής 
δυναµικότητας 20 κλινών. 

▶ Χειρουργείο µε 10 αίθουσες, εξοπλισµένες µε 
ό,τι πιο σύγχρονο τεχνολογικά. Αξιοσηµείωτο είναι 
ότι οι καρδιοχειρουργικές αίθουσες διαθέτουν 
υπερηχογράφο µε διοισοφάγειο και διεγχειρητική 
κεφαλή για το συνεχή έλεγχο του ασθενούς κατά 
τη διάρκεια της επέµβασης, καθιστώντας ιδιαίτερα 
ασφαλή την αντιµετώπιση όλων των περιστατικών

▶ Υπερσύγχρονο Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών 
που διαθέτει σηπτικό χειρουργείο

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 πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες οι 
παθήσεις του καρδιακού µυός και των αγγείων του. 
Ενδεικτικά, πραγµατοποιουνται Triplex καρδιάς, 
δοκιµασία κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, Holter 
ρυθµού & αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο 
υπερηχογράφηµα καρδιάς, Stress Echo, κ.α..

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 πνευµόνων. Στο τµήµα λειτουργεί και 
Ιατρείο ∆ιακοπής Καπνίσµατος. 
∆ερματολογικό - Αφροδισιολογικό - 
Αλλεργιολογικό: παρέχεται διάγνωση και θεραπεία 
δερµατικών νόσων καθώς και αλλεργιολογικών 
παθήσεων.

Νεφρολογικό: η εξειδικευµένη οµάδα επιστηµόνων 
διερευνά όλα τα νεφρολογικά νοσήµατα µέσω 
εργαστηριακών εξετάσεων και βιοψίας νεφρού για την 
άµεση αντιµετώπιση και θεραπεία τους.

Ενδοκρινολογικό-∆ιαβητολογικό: διαγιγνώσκονται 
και αντιµετωπίζονται όλες οι παθήσεις των 
ενδοκρινών αδένων και του µεταβολισµού. 

Νευρολογικό: καλύπτονται πρωτοπαθείς και 
δευτεροπαθείς παθήσεις του νευρικού και του 
µυϊκού συστήµατος καθώς και ψυχοπαθολογικές 
καταστάσεις. Στο τµήµα λειτουργεί Εργαστήριο 
Νευροφυσιολογίας µε εξοπλισµό τελευταίου τύπου 
όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφο, ηλεκτροµυογράφο 
και video-ηλεκτροεγκεφαλογράφο 64 καναλιών µε 
δυνατότητα διεγχειρητικής φλοιογραφίας εγκεφάλου 
και µακράς καταγραφής. 

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 ένα 
µοναδικό ιδιωτικό κέντρο ενδοσκοπικών υπερήχων 
στην Ελλάδα, που εφαρµόζει µε το πλέον προηγµένο 
εξοπλισµό ενδοσκοπικής υπερηχοτοµογραφίας την 
τεχνική της ελαστογραφίας - πάντοτε µε την παρουσία 
ειδικού κυτταρολόγου-, πρακτική που προάγει 
ακόµα περαιτέρω την ποιότητα και την ταχύτητα στη 
διάγνωση καθώς και την ασφάλεια του ασθενή.

Ηπατολογικό: γίνεται διάγνωση και θεραπεία 
όλων των παθήσεων του ήπατος και χοληφόρων 
µε τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά µηχανήµατα. 
∆ιαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισµό µέτρησης της 
ελαστικότητας του ηπατικού 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, λευχαιµίες, µυελοδισπλαστικά σύνδροµα, 
µυελοσκλήρυνση, µυελώµατα, λεµφώµατα, 
υποπλαστική και απλαστική αναιµία, αιµολυτικές 
αναιµίες, σύνδροµα ανοσοανεπάρκειας, κ.λπ.)
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3. Oι Yπηρεσίες της Kλινικής ΙΑΣΩ General

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

Χειρουργικός Τομέας

Τα χειρουργικά τµήµατα της 
κλινικής ΙΑΣΩ General λειτουργούν 
µε καταξιωµένους ιατρούς, έµπειρο 
προσωπικό, υπερσύγχρονο 
εξοπλισµό και είναι τα ακόλουθα: 

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

Ουρολογικό: παρέχεται διάγνωση 
και θεραπεία παθήσεων του 
ουροποιητικού και του γεννητικού 
συστήµατος, µε την εφαρµογή 
νέων µεθόδων όπως η ροµποτική 
χειρουργική.

Επίσης στο τµήµα λειτουργούν 
Μονάδα Ακράτειας Oύρων και 
Ανδρολογικό Ιατρείο (Ιατρείο 
Ανδρικής Υπογονιµότητας και 
Ιατρείο Ανδρικής Σεξουαλικής 
∆υσλειτουργίας). 

Χειρουργικής Θώρακος: 
διαγιγνώσκονται και 
αντιµετωπίζονται χειρουργικά οι 
παθήσεις οργάνων που βρίσκονται 
µέσα στο θώρακα.

Καρδιοχειρουργικό: 
αντιµετωπίζονται όλα τα 
καρδιολογικά περιστατικά των 
οποίων η θεραπεία απαιτεί 
επέµβαση ανοιχτής καρδιάς. 
Εφαρµόζεται χειρουργική των 
στεφανιαίων αγγείων (bypass) 
τόσο µε χρήση της µηχανής 
εξωσωµατικής κυκλοφορίας όσο 
και χωρίς, δηλαδή σε πάλλουσα 
καρδιά (OPCAB). Με την OPCAB 
διατηρείται η φυσιολογική 
κυκλοφορία του αίµατος και 
εφαρµόζεται σε ασθενείς που 
πληρούν τα κριτήρια εφαρµογής 
της. Η υψηλή ποιότητα των 
προσφερόµενων υπηρεσιών 
επισφραγίζεται από την επιλογή 

διεθνούς φήµης συνεργασιών 
µε καταξιωµένα ιδρύµατα του 
εξωτερικού.

Ορθοπαιδικό: καλύπτει όλο 
το φάσµα της συντηρητικής 
αντιµετώπισης, της χειρουργικής 
αποκατάστασης και θεραπείας 
όλων των ορθοπαιδικών και 
τραυµατολογικών παθήσεων. 
Εφαρµόζονται εκτός από 
τις κλασικές τεχνικές, και 
εξειδικευµένες χειρουργικές 
τεχνικές και µεθόδοι θεραπείας 
όπως η µικροχειρουργική.

Ω.Ρ.Λ.: παρέχεται διάγνωση 
και συντηρητική ή χειρουργική 
θεραπεία των παθήσεων της 
ρινός, των ώτων, του φάρυγγα 
και του λάρυγγα. Επίσης στο 
τµήµα λειτουργούν Εργαστήριο 
Ροχαλητού και Υπνικής Άπνοιας 
και Εργαστήριο Ιλίγγου και 
∆ιαταραχών Ισορροπίας.

Οφθαλμολογικό: καλύπτονται 
διαγνωστικά και χειρουργικά, 
όλα τα οφθαλµολογικά 
περιστατικά, καθώς και συγγενείς 
παθήσεις που συνοδεύονται από 
οφθαλµολογικές 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 εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: 
διαγιγνώσκονται και 
αντιµετωπίζονται συντηρητικά 
ή χειρουργικά παθήσεις και 
κακώσεις του µυοσκελετικού 
συστήµατος του προσώπου.

Γυναικολογικό: παρέχεται 
διάγνωση και συντηρητική 
ή χειρουργική θεραπεία 
οποιασδήποτε πάθησης που 
σχετίζεται µε το έσω και έξω 
γεννητικό σύστηµα της γυναίκας.

Τμήμα ∆ιερεύνησης & 
Χειρουργικής της Επιληψίας: 
παρέχεται πλήρης διερεύνηση της 
Επιληψίας καθώς και φαρµακευτική 
& χειρουργική αντιµετώπισή 
της. ∆ιαθέτει όλο τον αναγκαίο 
και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό για τη διενέργεια του 
απαιτούµενου πολυσυλλεκτικού 
προεγχειρητικού έλεγχου. 
Ενδεικτικά, υπάρχει η δυνατότητα 
διενέργειας Tractography, MRI για 
την απεικόνιση των κέντρων λόγου 
και µνήµης, σπινθηρογραφήµατος 
εγκεφάλου κατά την διάρκεια των 
επιληπτικών κρίσεων, πολυήµερου 
video Ηλεκτροεγκεφαλογράφηµατος 
µε επιφανειακά ή διεγχειρητικά 
εµφυτευµένα, όταν χρειάζεται, 
ηλεκτρόδια. Στις περιπτώσεις 
χειρουργικής αντιµετώπισης της 
επιληψίας, εφαρµόζει την µέθοδο 
της φλοιογραφίας εγκεφάλου, 
προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
αποτελεσµατικότητα της επέµβασης.

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 
περιστατικών.

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ.) Εμφραγμάτων: 
νοσηλεύονται περιστατικά τα οποία 
έχουν σχέση µε οξέα καρδιολογικά 
προβλήµατα, καρδιοχειρουργηµένα 
περιστατικά καθώς και περιστατικά 

που η κατάστασή τους απαιτεί 
συνεχή νοσηλευτική φροντίδα όλο 
το 24ωρο. 

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 εξυπηρετείται από 
τους ειδικά διαµορφωµένους, 
υπερσύγχρονους χώρους της 
Κλινικής Μιας Ηµέρας (O.D.C.).

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 
λειτουργεί σε υπερσύγχρονες 
ιατρικές εγκαταστάσεις 
µε εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας, ο οποίος εγγυάται 
την απόλυτη ασφάλεια των 
ασθενών σε συνδυασµό µε τους 
αυστηρούς κανόνες υγιεινής που 
εφαρµόζονται στο Νοσοκοµείο 
µας. ∆ιαθέτει: 

1. Συσκευές αιµοκάθαρσης µε 
τις οποίες γίνεται η κλασική 
αιµοκάθαρση, η αιµοδιαδιήθηση 
και η αιµοδιαδιήθηση online

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 ηπατικής ανεπάρκειας.

Το ιατρικό προσωπικό είναι 
παρόν σε κάθε αιµοκάθαρση 
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 ασθενούς 
των λίθων του ουροποιητικού 
συστήµατος και του χοληδόχου 
πόρου. 

Εξειδικευμένα Κέντρα

Τμήμα Επεμβατικής 
Ακτινολογίας : αντιµετωπίζονται 
µε επιτυχία πολλαπλές παθήσεις 
όπως του ήπατος-χοληφόρων-
νεφρών, της υπογονιµότητας-
ινοµυωµάτων, τον καρκίνο 
του ήπατος, την υπέρταση, τα 
οστεοπoρωτικά & µη κατάγµατα, 
τις αγγειακές παθήσεις. Επιπλέον, 
προσφέρεται άµεση εκτίµηση και 
θεραπεία σε επείγοντα περιστατικά 
όπως οι αιµορραγίες, τα 
τραυµατικά ή οξέα ανευρύσµατα. 
Ενδεικτικά, αναφέρονται οι 
ακόλουθες διαγνωστικές 
& επεµβατικές πράξεις 
που πραγµατοποιούνται: 
αγγειογραφίες όλων 
των οργάνων & των 
συστηµάτων, φλεβογραφίες, 
απεικόνιση της κάτω κοίλης 
φλέβας,αγγειοπλαστική µε 
µπαλόνι ή µε stent, τοποθέτηση 
φίλτρου κάτω κοίλης φλέβας, 
διακαθετηριακοί εµβολισµοί, 
διακαθετηριακοί χηµειοεµβολισµοί 
ήπατος, εµβολισµοί, 
αποκατάσταση ανευρυσµάτων 
περιφερικών αγγείων, διαδερµικές 
χολλαγγειογραφίες-παροχέτευση 
χοληφόρων-τοποθέτηση stent. 
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βηµατοδοτών, κ.ά. 
Το ΙΑΣΩ General είναι και ένα από 
τα λίγα νοσηλευτικά ιδρύµατα στην 
Ελλάδα όπου πραγµατοποιούνται 
βαλβιδοπλαστικές, rotablation και 
διαδερµική σύγκλιση µεσοκολπικής 
επικοινωνίας. 

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

Κέντρο Λειτουργικής 
Ρινοπλαστικής: δηµιουργήθηκε 
για την άριστη αποκατάσταση της 

λειτουργικότητας της µύτης σε 
συνδυασµό µε την αισθητική της 
βελτίωση, ώστε η αποκατάσταση 
της µύτης να γίνεται σε µία 
µόνο επέµβαση και από τον ίδιο 
χειρουργό.

Κέντρο Παθήσεων Προστάτη: 
ασχολείται µε τη φυσιολογία, την 
παθογένεια και τη θεραπευτική 
αντιµετώπιση των παθήσεων 
του προστάτη. Για τη θεραπεία 
της υπερπλασίας του προστάτη 
εφαρµόζει την πρωτοποριακή 
µέθοδο Greenlight Laser, η οποία 
απλοποιεί την κλασική χειρουργική 
µέθοδο, έχει άµεσα και µακροχρόνια 
αποτελέσµατα 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:

 ▶ τη στερεοτακτική εντόπιση 
και βιοψία μαστού, βασισµένη 
σε αυτοµατοποιηµένη ψηφιακή 
τεχνολογία, η οποία µπορεί να 
απαλλάξει τον ασθενή από τη 
χειρουργική επέµβαση, γίνεται µε 
τοπική αναισθησία, διαρκεί λίγα λεπτά, 
µε ελάχιστη τοµή και χωρίς πόνο

▶ ROLL technique: 
προεγχειρητική σήµανση της 
βλάβης και διεγχειρητικός 
εντοπισµός της

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

Η Κλινική Μαστού υποστηρίζεται 
από µηχανήµατα υψηλής 
ευκρίνειας και χαµηλής 
ακτινοβολίας όπως υπερσύγχρονο 
ψηφιακό µαστογράφο µε σύστηµα 
ηλεκτρονικά 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 στερεοτακτική 
εντόπιση και βιοψία µικρών (µη 
ψηλαφητών) όγκων.
Η Κλινική Μαστού έχει στελεχωθεί 
µε άριστα εκπαιδευµένους και 
επιστηµονικά καταξιωµένους 
ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων, 
όπως: χειρουργούς, ακτινολόγους, 
παθολογοανατόµους, πυρηνικούς 
ιατρούς, γυναικολόγους – 
ογκολόγους, χηµειοθεραπευτές, 
πλαστικούς χειρουργούς, 
ψυχολόγο για την ψυχολογική 
υποστήριξη 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, λαπαροσκοπική 
γαστροπαγκρεατική παράκαµψη, 
ρυθµιζόµενος δακτύλιος 
στοµάχου, κάθετη γαστρεκτοµή). 
Στο Κέντρο έχουν δηµιουργηθεί 
εξειδικευµένες οµάδες που 
απαρτίζονται από βαρίατρους, 
χειρουργούς, γαστρεντερολόγους, 
αναισθησιολόγους, 
καρδιολόγους, ενδοκρινολόγους, 
πνευµονολόγους, πλαστικούς 
χειρουργούς, ψυχολόγους, 

Επίσης, στο τµήµα Αξονικής Τοµογραφίας 
πραγµατοποιούνται επεµβατικές πράξεις όπως 
διαδερµικός καυτηριασµός όγκων µε χρήση 
ραδιοσυχνοτήτων (RF ablation) ή µικροκυµάτων 
(microwave ablation) και κρυοπηξία όγκων 
(cryoabalation), µε σκοπό τον τοπικό έλεγχο κακοήθων 
νοσηµάτων

Τμήμα Επεμβατικής Νευροακτινολογίας: 
εφαρµόζονται οι πιο προηγµένες ενδοαγγειακές τεχνικές 
αντιµετώπισης παθήσεων όπως σε περιπτώσεις 
εγκεφαλικών ανευρυσµάτων, οξέων εγκεφαλικών 
επεισοδίων, αγγειακών δυσπλασιών εγκεφάλου ή 
νωτιαίου µυελού. Επίσης, εφαρµόζονται µε επιτυχία 
καινοτόµες τεχνικές αντιµετώπισης του οξέος ισχαιµικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου όπως η µηχανική θροµβεκτοµή.
Εκτελούµενες νευροεπεµβατικές επεµβάσεις : εµβολισµός 
εγκεφαλικών ανευρυσµάτων, αγγειοπλαστική και 

τοποθέτηση stent στις καρωτίδες και τα ενδοκράνια 
αγγεία, εµβολισµός αγγειακών δυσπλασιών του 
εγκεφάλου, προσώπου, τραχήλου και του νωτιαίου 
µυελού, αντιµετώπιση του οξέος εγκεφαλικού µε 
θροµβόλυση και µηχανική θροµβεκτοµή, προεγχειρητικός 
εµβολισµός όγκων του εγκεφάλου, τραχήλου και της 
σπονδυλικής στήλης, εµβολισµός για αντιµετώπιση 
επίσταξης, εµβολισµός /σκληροθεραπεία αγγειακών 
ανωµαλιών σε όλο το σώµα, σπονδυλοπλαστική/
κυφοπλαστική καταγµάτων σπονδυλικής στήλης.

Αιμοδυναμικό Εργαστήριο & Τμήμα 
Hλεκτροφυσιολογίας: πρόκειται για ένα 
πρωτοποριακό διαγνωστικό και επεµβατικό τµήµα, 
στο οποίο πραγµατοποιούνται υπό άσηπτες συνθήκες 
αιµοδυναµικές εξετάσεις µε τρισδιάστατη χαρτογράφηση, 
στεφανιογραφίες, καθετηριασµοί, αγγειοπλαστικές 
κεντρικών αγγείων, ενδοστεφανιαίο u/s, ablation, 
ηλεκτροφυσιολογικές µελέτες, τοποθετήσεις 
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φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγους 
και ειδικά εκπαιδευµένους 
νοσηλευτές.

Κλινική Πλαστικής 
Γεννητοουρηθρικής 
Χειρουργικής του Άρρενος: 
παρέχει διάγνωση και 
αποκατάσταση συγγενών και 
επίκτητων βλαβών της ανατοµικής 
και της λειτουργίας του πέους και 
της ουρήθρας περιφερικότερα του 
έξω σφιγκτήρος. Σηµειώνεται ότι 
περιστατικά από την αλλοδαπή 
προσέρχονται για να χειρουργηθούν 
στο συγκεκριµένο εξειδικευµένο 
Κέντρο

Κέντρο Αρθροσκοπικής 
Χειρουργικής: παρέχεται 
διάγνωση και χειρουργική 
αποκατάσταση των παθήσεων 
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.
Προληπτική Ιατρική: παρέχονται 

γενικά και εξειδικευµένα προγράµµατα 
Προληπτικής Ιατρικής (Check-up). 

∆ιαιτολογικό: παρέχει την 
δυνατότητα µέτρησης του βασικού 
µεταβολισµού και του λιπώδους 
ιστού του σώµατος. ∆ιασφαλίζει 
τη σωστή εκτίµηση και εκπόνηση 
των διατροφικών προγραµµάτων 
και άσκησης, ενώ παρέχει ειδικά 
διατροφικά προγράµµατα για 
παθολογικές καταστάσεις.

Τμήμα Φυσικοθεραπείας:
Παρέχει πλήρη προγράµµατα 
αποκατάστασης, προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες της κάθε ασθένειας. 
Είναι εφοδιασµένο µε τον πιο πλήρη 
και σύγχρονο εξοπλισµό, όπως 
µε ειδική Πισίνα Αποκατάστασης, 
Πελµατογράφο τρίτης γενιάς, 
Σύστηµα Τηλεµετρίας σπονδυλικής 
στήλης, Κρυοθεραπεία, Ισοκινητικό 
∆υναµόµετρο, Πλήρη Εργοµετρικό 
Κέντρο. 

∆ιαγνωστικά 
Εργαστήρια: 
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας και Αιμοδοσίας: 
Λειτουργούν µε εξειδικευµένο 
προσωπικό και µηχανήµατα 
τελευταίας τεχνολογίας. 

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 
διερεύνησης, διάγνωσης και 
αντιµετώπισης αναιµιών και 
διαταραχών στην πηκτικότητα 
του αίµατος, καθώς και έλεγχος 
θροµβοφιλίας.

Παθολογοανατομικό – 
Κυτταρολογικό: Τα τµήµατα αυτά 
λειτουργούν µε υψηλού επιπέδου 
επιστηµονικό προσωπικό. 

Στο Παθολογοανατοµικό 
Εργαστήριο εξετάζονται 
µακροσκοπικά και ιστολογικά όλα 
τα χειρουργικά παρασκευάσµατα 
και βιοπτικά υλικά. Υπάρχει 
η δυνατότητα πλήρους 
ανασοιστοχηµικού ελέγχου του 
υλικού καθώς και µοριακός 
έλεγχος σε όλα τα υλικά βιοψίας 
(FISH, CISH, K-Ras, κ.λπ.). Επίσης, 

διατηρείται µόνιµο αρχείο 
πλακιδίων (slides) για όλα τα 
περιστατικά, ώστε να γίνονται 
ανασκοπήσεις ή αναδροµικές 
µελέτες των περιστατικών. Το 
εργαστήριο είναι από τα πλέον 
εξειδικευµένα στον τοµέα της 
ογκολογίας του µαστού. 

Το Κυτταρολογικό Εργαστήριο 
από τα πλέον εξειδικευµένα, 
καλύπτει το σύνολο των αναγκών 
σε κυτταρολογικές εξετάσεις µε 
στόχο την έγκαιρη διάγνωση, την 
πρόληψη και την παρακολούθηση 
των παθολογικών καταστάσεων 
καθώς και περιστατικών που 
χρήζουν ιστοπαθολογικής 
διάγνωσης.

Απεικονιστικά 
Εργαστήρια 
Ακτινολογικό: διαθέτει 
ψηφιακό Ακτινοσκοπικό, 
ψηφιακό Ακτινολογικό, ψηφιακό 
Μαστογράφο, Ορθοπαντοµογράφο 
µε κεφαλοµετρία.

Αξονική Τομογραφία: διαθέτει 2 
Αξονικούς Τοµογράφους τελευταίας 
τεχνολογίας για την εξέταση 
όλων των οργάνων και για τη 
διενέργεια ολων των αξονικών 
τοµογραφιών, όπως αναίµακτη 
στεφανιογραφία, εικονική 
κολονοσκόπηση, τρισδιάστατες 
ολόσωµες αγγειογραφίες, αξονική 
εντερόκλυση και εντερογραφία 
καθώς και δυνατότητα αυτόµατης 
ανίχνευσης πνευµονικών όζων.

Μαγνητική Τομογραφία: διαθέτει 
Μαγνητικό Τοµογράφο τελευταίας 
τεχνολογίας, 1,5 Τesla, για την 
εξέταση όλων των οργάνων 
και για τη διενέργεια όλων 

των µαγνητικών τοµογραφιών, 
συµπεριλαµβανοµένων της 
µαγνητικής καρδιάς και της 
µαγνητικής µαστογραφίας µε 
σύστηµα ηλεκτρονικής ανίχνευσης 
παθολογικών ευρυµάτων.

Υπέρηχοι - Tripplex: 
διαθέτει ψηφιακό έγχρωµο 
Υπερηχοτοµογράφο τελευταίας 
τεχνολογίας και υψηλής ευκρίνειας, 
για την πραγµατοποίηση υπερήχων 
Γενικών, Άνω-Κάτω Κοιλίας &
 Αγγείων, Γυναικολογικών, Καρδιάς, 
Οφθαλµολογικών, Ουρολογικών, 
Ενδοσκοπικών µε ελαστογραφία 
και Υπέρηχων µε κατευθυνόµενη 
βιοψία (FNA).
Πυρηνική Ιατρική: Εργαστήριο 
in vivo µε τοµογραφική 
γ-Camera 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.

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

▶ Αγγειοχειρουργικό
▶ Αιµορραγικής ∆ιάθεσης
▶ Βελονισµού
▶ Γαστρεντερολογικό -    
 Ενδοσκοπικό
▶ Γυναικολογικό
▶ ∆ερµατολογικό 
▶ Ενδοκρινολογικό-∆ιαβήτου
▶ Ηπατολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Νευρολογικό 
▶ Nευροχειρουργικό
▶ Νεφρολογικό
▶ Ορθοπαιδικό
▶ Οστεοπόρωσης 
▶ Ουρολογικό
▶ Οφθαλµολογικό

▶ Παθολογικό
▶ Πνευµονολογικό
▶  Πλαστικής Χειρουργικής 
▶ Ρευµατολογικό
▶ Χειρουργικό
▶ Ω.Ρ.Λ. - Ακοολογικό 

Επείγοντα Περιστατικά: στο 
τµήµα Επειγόντων Περιστατικών, 
που λειτουργεί όλο το 24ωρο, 
περιθάλπτεται 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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4. Oι 
Yπηρεσίες 

της 
Eταιρείας 
Medstem 
Services

Η εταιρεία Medstem Services Α.Ε είναι θυγατρική 
της ΙΑΣΩ Α.Ε. και δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη 
υπηρεσιών πέραν των ιατρικών, µεταξύ αυτών η 
λειτουργία της Τράπεζας Φύλαξης Βλαστοκυττάρων 
«Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου Ιασώ». Από 
το 2010, η Medstem Services A.E. προχώρησε στη 
δηµιουργία και νέου εργαστηρίου για την φύλαξη 
ιστού του οµφαλίου λώρου. 

Ακόµη, 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 
υγείας στον Όµιλο ΙΑΣΩ, προσφέροντας σηµαντικές 
διευκολύνσεις και παροχές όπως (εκπτώσεις, άτοκες 
δόσεις, δωρεάν check-up, κ.ά.). Επιπλέον, εκδίδει την 
τετράµηνη περιοδική έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ, «My 
Life Magazine».

Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου Ιασώ» 
δραστηριοποιείται στον τοµέα της συλλογής, 
επεξεργασίας, κρυοσυντήρησης και φύλαξης 
βλαστοκυττάρων απο οµφαλοπλακουντιακό αίµα 
(Ο.Π.Α) και ιστού του οµφαλίου λώρου. Είναι µία 
επιστηµονικά και τεχνολογικά άρτια εξοπλισµένη 
τράπεζα οµφαλοπλακουντιακού αίµατος, που 
φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα εργαστήριά της, 
στις εγκαταστάσεις της κλινικής ΙΑΣΩ στο Μαρούσι, 
σε ένα χώρο που διαρκώς επεκτείνεται. Η έναρξη 
λειτουργίας της «Τράπεζας Βλαστοκυττάρων του 
Οµίλου Ιασώ» έγινε σύµφωνα µε τις οδηγίες και 
τον έλεγχο µίας από τις µεγαλύτερες τράπεζες της 
Αµερικής, της Cryobanks International (σήµερα 
Lifeforce Cryobanks), η οποία είναι διαπιστευµένη από 
την AABB ( American Association of Blood Banks), 
εγγεγραµένη (registered) στα µητρώα του FDA (Food 
and Drugs Administration) και υποστηρίζεται από µια 
µεγάλη οµάδα καταξιωµένων επιστηµόνων. 

Η τράπεζα βλαστοκυττάρων «Τράπεζα 
Βλαστοκυττάρων του Οµίλου Ιασώ» λειτουργεί 
µε διαπίστευση από την ΑΑΒΒ (πρώην American 
Association of Blood Banks). Στο πλαίσιο του ελέγχου 
για τη διαπίστευση πραγµατοποιείται επιθεώρηση 
από τους ελεγκτές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα 
εργαστήρια της τράπεζας και πιστοποιούνται οι 
επιδόσεις της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό 
επίπεδο. Τον Σεπτέµβριο του 2011 ανανεώθηκε η 
σχετική διαπίστευση.

Στο επιστηµονικό προσωπικό παρέχεται συνεχής 
εκπαίδευση σε όλο το φάσµα που αφορά στην 
επεξεργασία, κρυοσυντήρηση και φύλαξη των 
βλαστοκυττάρων και ιστού του οµφαλίου λώρου.

Το Εργαστήριο Κυτταροµετρίας Ροής, το οποίο ανήκει 
επίσης στη Medstem Services Α.Ε. δραστηριοποιείται 
στον έλεγχο των βιολογικών δειγµάτων 
βλαστοκυττάρων, διαθέτει υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
και επιβεβαιώνεται  επιτυχώς για την ακρίβεια των 
αποτελεσµάτων του σε ετήσια βάση από τον ∆ιεθνή 
Οργανισµό UK NEQAS (United Kingdom National 
External Quality Assessment Schemes for Leucocyte 
Immunophenotyping).

Οι εγκαταστάσεις και ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισµός 
της Eταιρείας Medstem Services πληρούν απόλυτα 
τις απαιτήσεις για τη λειτουργία τραπεζών φύλαξης 
ανθρωπίνων ιστών και κυττάρων.

Τα πολύτιµα βλαστοκύτταρα χρησιµοποιούνται 
προς το παρόν για την αντιµετώπιση περιορισµένου 
αριθµού παθολογικών καταστάσεων. Οι µελλοντικές 
προοπτικές τόσο των βλαστοκυττάρων όσο και του 
ιστού του οµφαλίου λώρου διαφαίνονται πολύ 
ενθαρρυντικές σε ότι αφορά την αντιµετώπιση ενός 
αυξανόµενου αριθµού σοβαρών ασθενειών.
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"Η Τράπεζα 
Βλαστοκυττάρων του 
Ομίλου ΙΑΣΩ, είναι 
μία επιστηµονικά 
και τεχνολογικά 
άρτια εξοπλισµένη 
τράπεζα φύλαξης 
οµφαλοπλακουντιακού 
αίµατος (Ο.Π.Α.) και 
ιστού του ομφαλίου 
λώρου"



Η ΙΑΣΩ Παίδων Παιδιατρική 
Κλινική συµπληρώνει από το 
2008 το φάσµα των παρεχόµενων 
υπηρεσιών του Οµίλου ΙΑΣΩ και 
στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο 
κτίριο που βρίσκεται δίπλα στο 
Μαιευτήριο ΙΑΣΩ. 

Πρόκειται για ένα µοναδικό 
κέντρο που δίνει λύση σε όλα τα 
προβλήµατα υγείας των παιδιών. 

Οργανωµένο κατά τα πρότυπα 
τριτοβάθµιου Νοσοκοµείου, 
λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 
είναι δυναµικότητας 65 κλινών 
(5 κλίνες ΜΕΘ), 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 νοσηλευτικές 
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 προϋποθέσεις 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: 

Παιδιατρικός Τομέας 
▶ Αλλεργιολογικό
▶ Γαστρεντερολογικό
▶ ∆ερµατολογικό
▶ Ενδοκρινολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Νευρολογικό
▶ Πνευµονολογικό
▶ Ρευµατολογικό
▶ Φυµατιολογικό
▶ Λιπιδαιµικό Ιατρείο
▶ Παιδικής Παχυσαρκίας
▶ Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
▶ Παιδικής-Εφηβικής 
Γυναικολογίας
▶ Νεφρολογικό
▶ Τµήµα Μελέτης ∆ιαταραχών 
Υπνου

Χειρουργικός Τομέας
Στον τοµέα αυτό παρέχονται 
υψηλής ποιότητας υπηρεσίες 
υγείας σε παιδιά µε παθήσεις 
που απαιτούν χειρουργική 
αντιµετώπιση σε ένα ασφαλές 
και φιλικό περιβάλλον. Η 
χειρουργική προσέγγιση µέσω 
λαπαροσκοπικής, θωρακοσκοπικής 
και ενδοσκοπικής επέµβασης σε 
νεογνά, παιδιά και εφήβους έχει 
ως αποτέλεσµα την ελάχιστη 
θεραπευτική παρέµβαση (minimal 
invasive treatment)
▶ Νευροχειρουργικό
▶ Ορθοπαιδικό
▶ Ουρολογικό
▶ Οφθαλµολογικό
▶ Χειρουργικό
▶ Ω.Ρ.Λ. 
▶ Τµήµα Πλαστικής 
Επανορθωτικής και 
Κρανιογναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής
▶ Τµήµα Λαπαροσκοπικής, 
Θωρακοσκοπικής και 
Ενδοσκοπικής Χειρουργικής
▶ Νεογνικής χειρουργικής 
∆ιαγνωστικός Τοµέας
▶ Κεντρικά Εργαστήρια
▶ Ιατρικές Απεικονίσεις 
(Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα, Τµήµα 
Υπερήχων, Αξονική & Μαγνητική 
Τοµογραφία)
▶ Πυρηνική Ιατρική

Ειδικές Μονάδες - Τμήματα

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

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

Λειτουργούν τα ακόλουθα 
ιατρεία:
▶ Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
▶ Λιπιδαιµικό
▶ Ακοολογικό
▶ Αλλεργιολογικό
▶ Γαστρεντερολογικό
▶ Παιδικής-Εφηβικής 
Γυναικολογίας
▶ ∆ερµατολογικό
▶ Ενδοκρινολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Νευρολογικό
▶ Ουρολογικό
▶ Οφθαλµολογικό
▶ ∆ιαιτολογικό – ∆ιατροφολογικό
▶ Πνευµονολογικό
▶ Ρευµατολογικό
▶ Ψυχιατρικό
▶ Υπέρηχοι
▶ Φυµατιολογικό
▶ Αιµατολογικό – Ογκολογικό
▶ Νευροχειρουργικό
▶ Νεφρολογικό
▶ Οδοντιατρικό
▶ Ορθοπαιδικό 
▶ Παιδικού ∆ιαβήτη
▶ Χειρουργικό
▶ Πλαστικής Χειρουργικής
▶ Ψυχολογικό
▶ Ω.Ρ.Λ.

Επείγοντα Περιστατικά
Τα επείγοντα περιστατικά 
εξυπηρετούνται σε 24ωρη βάση 
και αντιµετωπίζεται άµεσα και 
αποτελεσµατικά κάθε έκτακτο 
περιστατικό. 

5. Oι Yπηρεσίες 
της Kλινικής 

ΙΑΣΩ Παίδων

"Για εμάς η
σωστή διάγνωση, 
περίθαλψη 
και θεραπεία 
επιτυγχάνεται 
μέσω των άριστων 
επιστηµονικών 
γνώσεων και 
ενδυναμώνεται με τη 
δημιουργία δυνατών 
σχέσεων φροντίδας, 
εµπιστοσύνης  και 
σιγουριάς με τα 
παιδιά και τους 
γονείς"
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Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε σαν όραµα και έγινε 
έργο ζωής. Από τις 22 Μαρτίου 2010 λειτουργεί 
δυναµικά στο χώρο της υγείας και σήµερα πλέον 
αποτελεί µία πλήρη από κάθε άποψη σύγχρονη 
κλινική. Αποτελεί ένα πρότυπο ίδρυµα παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένο 
µε τον πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό 
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 σηµασίας, 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 φιλοδοξία τους είναι να 
προσφέρουν τις γνώσεις και την εµπειρία τους 
σε έναν χώρο όπου προσφέρονται  υπηρεσίες 
υγείας υψηλότατου επιπέδου και µάλιστα σε τιµές 
προσιτές, στην οικονοµική δυνατότητα των κατοίκων 
της περιοχής.

Είναι ένα νοσοκοµείο που στηρίζεται στην 
αξιόπιστη αντιµετώπιση των ιατρικών αναγκών 
των ασθενών, ΠΑΝΤΑ µε σεβασµό στον άνθρωπο. 
∆ιαθέτει εξοπλισµό τεχνολογίας αιχµής και παρέχει 
απόλυτη 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, θέτοντας τον πήχη ψηλά όσον 
αφορά στην ικανοποίηση των νοσηλευοµένων και 
των συγγενών τους.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει στο σύνολο 213 
κλίνες για τη λειτουργία Γενικής, Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής. Οι 7 χειρουργικές 
αίθουσες, εξοπλισµένες µε την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία, καλύπτουν µε ασφάλεια όλα τα είδη των 
περιστατικών.

Παθολογικός Τομέας

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 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 πρωτοποριακής τεχνολογίας, όλες 
οι παθήσεις της καρδιάς και των αγγείων της. 
Ενδεικτικά πραγµατοποιούνται triplex καρδιάς, 
δοκιµασία κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, holter 
ρυθµού και αρτηριακής πίεσης, διοισοφάγειο 
υπερηχογράφηµα καρδιάς, Stress Echo, κ.ά..

Ρευματολογικό: περιθάλπονται ασθενείς 
που πάσχουν από νόσους του κολλαγόνου 
(πολυαρθρίτιδα, νόσοι συνδετικού ιστού, 
εκφυλιστικές αρθροπάθειες, κ.λπ.) και άλλες 
ρευµατολογικές παθήσεις.

Πνευμονολογικό-Βρογχοσκοπικό: παρέχει 
διάγνωση και θεραπεία παθήσεων των πνευµόνων. 
Στο τµήµα θα λειτουργήσει σύντοµα Ιατρείο 
∆ιακοπής Καπνίσµατος. 

Νεφρολογικό: η εξειδικευµένη οµάδα επιστηµόνων 
διερευνά όλα τα νεφρολογικά νοσήµατα µέσω 
εργαστηριακών εξετάσεων και βιοψίας νεφρού για 
την άµεση αντιµετώπιση και θεραπεία τους.

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.). 
• Τακτικό γαστρεντερολογικό ιατρειο
• Ενδοσκοπικό εργαστήριο: διαγνωστικές και 

επεµβατικές ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και 
κατωτέρου πεπτικού (γαστροσκοπήσεις, 
κολονοσκοπήσεις) 

• ERCP

Χειρουργικός Τομέας

Τα χειρουργικά τµήµατα της Κλινικής ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας λειτουργούν µε καταξιωµένους 
ιατρούς, έµπειρο και εξειδικευµένο προσωπικό, 
υπερσύγχρονο 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. Το τµήµα αναπτύσει 
σηµαντική δραστηριότητα στον τοµέα της 
λαπαροσκοπικής χειρουργικής και στον τοµέα 
αντιµέτωπισης της  παχυσαρκίας.

6. Oι Yπηρεσίες 
της

Kλινικής ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας

"To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
δημιουργήθηκε 
με όραμα να 
αποτελέσει τη νέα 
δύναµη παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών 
στην περιοχή της 
Θεσσαλίας όπου 
θα καλύπτονται με 
ασφάλεια όλα τα 
περιστατικά από την 
διάγνωση έως και τη 
θεραπεία"
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Ουρολογικό: παρέχεται 
διάγνωση και θεραπεία 
παθήσεων του ουροποιητικού 
και του γεννητικού συστήµατος.  
Στο τµήµα λειτουργεί επίσης 
ουροδυναµικό εργαστήριο στο 
οποίο πραγµατοποιούνται όλες 
οι διαγνωστικές εξετάσεις που 
εκτιµούν τη λειτουργικότητα και 
την ανατοµία του κατώτερου 
ουροποιητικού συστήµατος και 
προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα 
αίτια του προβλήµατος.

Μαιευτικό: καλύπτει όλα τα 
στάδια του τοκετού, από την 
παρακολούθηση της επιτόκου 
και τη γέννηση, έως τις πρώτες 
ηµέρες της ζωής του βρέφους.

Γυναικολογικό: στο τµήµα 
αυτό, οποιαδήποτε πάθηση που 
σχετίζεται µε το έσω ή το έξω 
γεννητικό σύστηµα της γυναίκας 
θεραπεύεται συντηρητικά ή 
χειρουργικά. Στο Γυναικολογικό 
Χειρουργικό Τοµέα λειτουργεί 
τµήµα Κολποσκοπήσεων 
όπου εξετάζονται ασθενείς 
µε παθολογικό Pap-Test και 
ελέγχονται πιθανές επιθηλιακές 
αλλοιώσεις.

Ορθοπαιδικό: αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά όλες οι 
παθήσεις και οι κακώσεις του 
µυοσκελετικού συστήµατος.

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

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

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

Πλαστικής Χειρουργικής: 
πραγµατοποιούνται αισθητικές 
και επανορθωτικές επεµβάσεις.
Αγγειοχειρουργικό: παρέχεται 
διάγνωση και θεραπεία 
χειρουργικών παθήσεων του 

ανθρωπίνου σώµατος, εκτός της 
καρδιάς και του εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: 
διαγιγνώσκονται και 
αντιµετωπίζονται συντηρητικά 
ή χειρουργικά παθήσεις και 
κακώσεις του µυοσκελετικού 
συστήµατος του προσώπου.

Παιδο - Ω.Ρ.Λ.: το 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 αντιµετωπίζονται 
χειρουργικά όλες οι παθήσεις, 
οι ανωµαλίες και οι κακώσεις 
των οργάνων του ανθρωπίνου 
σώµατος, σε παιδιά ως 
δεκατεσσάρων ετών.

Ειδικές Μονάδες

Πολυδύναμη Μονάδα 
Εντατικής Θεραπείας 
Ενηλίκων και Παίδων: 
στις 6 κλίνες που διαθέτει η 
Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων και στις 2 
κλίνες που διαθέτει η Μ.Ε.Θ. 
Παίδων αντίστοιχα, παρέχεται 
το υψηλότερο δυνατό επίπεδο 
συνεχούς και αδιάλειπτης 
παρακολούθησης, φροντίδας 
και θεραπείας σε ασθενείς που 
οι ζωτικές τους λειτουργίες 
βρίσκονται σε κρίσιµη 
κατάσταση.

Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής, (Μ.Ι.Υ.Α. 
- I.V.F.): Η Μονάδα Ιατρικώς 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας  λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα υψηλότερα 
πρότυπα των αντιστοίχων 
µονάδων της Ευρώπης και 
της Αµερικής. Η οµάδα µε 
την οποία στελεχώνεται η 
Μ.Ι.Υ.Α., αποτελείται από 
εξειδικευµένους γυναικολόγους 
και εµβρυολόγους µε πολυετή 
παρουσία, η οποία στηρίζεται 
στο µεγάλο αριθµό επιτυχιών 
στον τοµέα της υποβοηθούµενης 
αναπαραγωγής. Το εργαστήριο 
της µονάδας είναι εξοπλισµένο µε 
τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά 
µέσα, ώστε εφαρµόζοντας 
πρωτοποριακές τεχνικές να έχει 
εξαιρετικά αποτελέσµατα. 

 Νεογνική Μονάδα (ΜΕΝΝ): 
η Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας 
Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 
έχοντας την τεχνογνωσία του 
Οµίλου ΙΑΣΩ, είναι µια από τις 
πιο σύγχρονες µονάδες στη χώρα 
µας και στον κόσµο, συνολικής 
δυναµικότητας 15 κλινών, 
µε τελευταίας τεχνολογίας 
εξοπλισµό και δυνατότητες 
διαρκούς παρακολούθησης. 
Επίσης, λειτουργεί στη Μονάδα 
ειδικό τµήµα για τη συλλογή 
και διατήρηση του µητρικού 
γάλακτος έως και τρεις µήνες, 
ενώ παρέχεται στήριξη προς τη 
µητέρα σε 24ωρη βάση. 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 
η µονάδα είναι στελεχωµένη 
µε καταξιωµένους επιστήµονες 
και εξοπλισµένη µε σύγχρονα 
µηχανήµατα τελευταίου τύπου 
κλασικής αιµοκάθαρσης, 
αιµοδιαδιήθησης και online 
αιµοδιαδιήθησης ώστε να 
εφαρµόζονται πρωτοποριακές 
µεθοδοι. Υπάρχει κάλυψη 
κάθε βάρδιας από Νεφρολόγο 
και νοσηλευτικό προσωπικό 
µε πολύχρονη εµπειρία στην 
αιµοκάθαρση και στήριξη 
επί 24ωρου βάσεως από 
εκπαιδευµένη οµάδα ιατρών 
για την αντιµετώπιση οξέος 
συµβάντος κατά τη διάρκεια της 
συνεδρίας της αιµοκάθαρσης 
και δυνατότητα µεταφοράς του 
νεφροπαθούς (σε περίπτωση 
που κριθεί αναγκαίο) στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Ειδικότερα 
στη Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
δίνεται η δυνατότητα για 
προετοιµασία των ασθενών που 
επιθυµούν να µεταµοσχευθούν 
(προµεταµοσχευτικού 
ελέγχου λήπτη-δότη) και 
παραποµπή υποψηφίων 
ληπτών για ένταξη στη λίστα 
αναµονής από αποβιώσαντα 
δότη σε µεταµοσχευτικό 
κέντρο της επιλογής 
τους. Η Μονάδα Τεχνητού 
Νεφρού επίσης παρέχει τη 
δυνατότητα πλασµαφαίρεσης, 
λιπιδοαφαίρεσης και MARS - 
τεχνητό ήπαρ σε νευρολογικά, 
οφθαλµολογικά, κληρονοµικά, 
ανοσολογικά  και άλλα σπάνια 
νοσήµατα.

Ειδικά Τμήματα

Τµήµα Λιθοτριψίας: 
πραγµατοποιείται αναίµακτη 
καταστροφή και αποβολή από 
τον οργανισµό του ασθενούς 
των λίθων του ουροποιητικού 
συστήµατος και του χοληδόχου 
πόρου. 

Κέντρο Μαστού: το Κέντρο 
Μαστού στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
έχει σαν στόχο την έγκαιρη 
διάγνωση του καρκίνου του 

µαστού και την θεραπευτική 
αντιµετώπισή του µε 
δυνατότητα άµεσης διενέργειας 
εξετάσεων: µµαστογραφία, 
υπερηχογράφηµα µαστών, 
µµαγνητική τοµογραφία 
µαστών και κλινική εξέταση από 
έµπειρους ιατρούς – ειδικούς 
στις παθήσεις του µαστού.

Τμήμα Εμβρυομητρικής: στο 
Τµήµα αυτό πραγµατοποιούνται 
όλες οι απαραίτητες 
υπερηχογραφικές εξετάσεις 
µε τις οποίες αξιολογείται η 
ανάπτυξη και η ανατοµία του 
εµβρύου από τις πρώτες ηµέρες 
της σύλληψης µέχρι το τέλος 
της εγκυµοσύνης.

Τμήμα ∆ιαταραχών Ύπνου και 
΄Απνοιας: πραγµατοποιείται η 
ακριβής διάγνωση και η έγκαιρη 
αντιµετώπιση των διαταραχών 
ύπνου. Το τµήµα είναι 
εξοπλισµένο µε υπερσύγχρονο 
πολύ - υπνογράφο και δύναται 
η δυνατότητα να διερευνηθούν 
οι ποικίλλες διαταραχές ύπνου 
µε την πολυσωµατοκαταγραφική 
µελέτη ύπνου. Ο ασθενής 
συνδέεται µε καταγραφικό 
µηχάνηµα µέσω ηλεκτροδίων, 
τα οποία ελέγχουν την αναπνοή, 
την καρδιακή λειτουργία, τη 
ροή του αέρα από τη µύτη 
και το στόµα καθώς και όποια 
άλλη λειτουργία θεωρείται ότι 
διαταράσσεται κατά τον ύπνο.
Σύντοµα αναµένεται να 
λειτουργήσουν στο ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας το Τµήµα 
Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας 
και το Τµήµα Χηµειοθεραπείας.

Ιατρείο επεμβατικής 
αντιμετώπισης Χρόνιου 
Πόνου: προσεγγίζεται 
θεραπευτικά ένα ευρύ φάσµα 
παθήσεων (π.χ. χρόνιες 
οσφυαλγίες, µετεγχειρητικοί 
πόνοι, νευραλγίες, καρκινικοί 
πόνοι) που επιπλέκονται µε 
ανάπτυξη χρόνιου άλγους. Η 
µέθοδος που ακολουθείται 
είναι εξαιρετικά σύγχρονη και 
ελάχιστα επεµβατική. 
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∆ιαγνωστικά 
Εργαστήρια

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

Μικροβιολογικό, Βιοχημικό, 
Αιματολογικό, Ορμονολογικό, 
Ανοσολογικό, Μοριακής 
Βιολογίας

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

Ακτινοδιαγνωστικό: 
περιλαµβάνει Ακτινοσκοπικό, 
Ακτινολογικό ψηφιακής 
επεξεργασίας και εκτύπωσης, 
Μέτρηση Οστικής Μάζας 
και Ψηφιακό Μαστογράφο 
ελαχιστοποιηµένης δόσης 
ακτινοβολίας. 
Ο Ψηφιακός Μαστογράφος 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
µε ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
υποβοηθούµενης διάγνωσης και 
σύστηµα ψηφιακής αρχειοθέτησης 
εξετάσεων (PACS) µεγάλης 
χωρητικότητας. 

Αξονική Τομογραφία: το 
τµήµα είναι εξοπλισµένο µε 
υπερσύγχρονο πολυτοµικό 
(multislice) Αξονικό Τοµογράφο 
128 τοµών, τελευταίας 
τεχνολογίας για την εξέταση όλων 
των οργάνων, αλλά και για ειδικές 
διαγνωστικές εξετάσεις, όπως 
αξονική στεφανιογραφία, εικονική 
κολονοσκόπηση, τρισδιάστατες 
ολόσωµες αγγειογραφίες, αξονική 

εντερόκλυση και εντερογραφία 
καθώς και δυνατότητα αυτόµατης 
ανίχνευσης πνευµονικών όζων.

Μαγνητική Τομογραφία: το 
τµήµα είναι εξοπλισµένο µε 
Μαγνητικό Τοµογράφο 1.5 Tesla 
που υποστηρίζεται από όλα τα 
πηνία τελευταίας τεχνολογίας 
και πραγµατοποιεί µαγνητικές 
τοµογραφίες όλων των τύπων 
(εγκεφάλου, TWI, DWI, άνω 
και κάτω κοιλίας, αρθρώσεων, 
µαλακών µορίων, µαγνητικές 
αγγειογραφίες, µαγνητική 
χολαγγειοπαγκρεατογραφία, 
µαγνητική µαστογραφία, 
χονδρογραφία αρθρώσεων και 
µαγνητική τοµογραφία γυναικείας 
πυέλου).

Πυρηνική Ιατρική: το 
τµήµα διαθέτει άνετους και 
λειτουργικούς 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 
δυσδιάστατες απεικονίσεις  σε 
περιοχές του ανθρωπίνου 
σώµατος, τοµογραφικές 
απεικονίσεις στην περιοχή του 
εγκεφάλου, του θώρακος, του 
τραχήλου και της κοιλίας). 
Επίσης, στο Τµήµα Πυρηνικής 
Ιατρικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
µπορούν να εκτελεσθούν, πλην 
όλων των άλλων εξετάσεων, 
και εξετάσεις που αφορούν τα 
παιδιά και τα νήπια, όπως η άµεση 
ραδιοϊσοτοπική κυστεογραφία. 

Γωνιόμετρο: για την ανάλυση 

των κινήσεων και της συµµετρίας 
όλων των αρθρώσεων του 
σώµατος.
 
Ηλεκτρονικός Πελματογράφος: 
για τη δυναµική και στατική 
ανάλυση των δεδοµένων της 
βάδισης και της ισορροπίας.

Εξωτερικά Ιατρεία

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

▶ Παθολογικό
▶ Νεφρολογικό
▶ Γαστρεντερολογικό
▶ Γυναικολογικό - Μαιευτικό
▶ Ρευµατολογικό
▶ Ουρολογικό
▶ Ιατρείο Χρόνιου Πόνου 
▶ Οφθαλµολογικό
▶ Ιατρείο ∆ιαταραχών Ύπνου και   
 Άπνοιας
▶ Ω.Ρ.Λ. 
▶ Νευρολογικό
▶ Καρδιολογικό
▶ Νευροχειρουργικό
▶ Χειρουργικό
▶ Αγγειοχειρουργικό
▶ Παιδοχειρουργικό
▶ Νεογνών
▶ Ορθοπαιδικό
▶ Πνευµονολογικό
▶ Γναθοχειρουργικό

Επείγοντα Περιστατικά

Τα επείγοντα περιστατικά 
εξυπηρετούνται σε 24ωρη βάση 
και αντιµετωπίζεται άµεσα και 
αποτελεσµατικά κάθε έκτακτο 
περιστατικό.
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7.
Οι Υπηρεσίες 
του Κέντρου 

Αποθεραπείας 
και 

Αποκατάστασης 
«Φιλοκτήτης»

"Το Κέντρο 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 
«Φιλοκτήτης», 
που ενταχθηκε 
στον Όµιλο ΙΑΣΩ 
το 2011, είναι 
τη μεγαλύτερη 
ιδιωτική μονάδα 
στο είδος της στο 
Νομό Αττικής"

Το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
«Φιλοκτήτης», που ενταχθηκε στον Όµιλο ΙΑΣΩ το 
2011, είναι τη µεγαλύτερη ιδιωτική µονάδα στο 
είδος της στο Νοµό Αττικής µε 125 κλίνες εκ των 
οποίων 4 κλίνες Μονάδας Αυξηµένης Φροντίδας, 
ειδικό τεχνολογικό εξοπλισµό και θεραπευτήρια 
σε σύγχρονες εγκαταστάσεις για εσωτερικούς 
και εξωτερικούς ασθενείς καθώς επίσης διαθέτει 
επαρκή και σύγχρονα µέσα για την υλοποίηση 
ολοκληρωµένων προγραµµάτων αποκατάστασης 
και στηρίζεται σε µια εξόχως ανθρωποκεντρική 
φιλοσοφία. Θεωρεί το άτοµο που παρακολουθεί 
πρόγραµµα αποκατάστασης, συµµέτοχο και 
ουσιαστικό συνεργό σε όλη την διαδικασία της 
αποθεραπείας του.

Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν: Φυσιοθεραπεία, 
Λογοθεραπεία, Εργοθεραπείας Υδροθεραπεία, 
Ψυχολογική υποστήριξη, Κλινικό ∆ιαιτολόγο, 
Νευροψυχολογία & Νοσηλευτική Αποκατάσταση. 
Ο Φιλοκτήτης διαθέτει επαρκή και σύγχρονα µέσα 
για την υλοποίηση ολοκληρωµένων προγραµµάτων 
αποκατάστασης και στηρίζεται σε µια εξόχως 
ανθρωποκεντρική φιλοσοφία Η οµάδα αποκατάστασης 
κατευθύνει και κατευθύνεται από τις ανάγκες του 
ατόµου. Οι οµάδες αποκατάστασης ανά κλινική 
αποτελούνται από Φυσίατρο, παθολόγο, νευρολόγο, 
ψυχίατρο, φυσιοθεραπευτή, εργοθεραπευτή, 
νοσηλευτή, ψυχολόγο, υδροθεραπευτή, 
λογοθεραπευτή, διαιτολόγο. Πραγµατοποιούνται 
καθηµερινή επαφή και ενηµέρωση του ατόµου και της 
οικογενείας του µε την οµάδα αποκατάστασης και τον 
θεράποντα ιατρό της κλινικής εσωτερικής νοσηλείας 
ή του εξωτερικού ιατρείου, εβδοµαδιαία συνάντηση 
της οµάδας αποκατάστασης µε την επιδιωκόµενη 
συµµετοχή του ατόµου ή της οικογενείας του και 
τακτική ενηµέρωση των ιατρών που παρακολουθούν 
ή παρακολουθούσαν το άτοµο πριν την εισαγωγή του 
στο Κέντρο. 
 
Ιατρεία 
• Φυσιατρικής Εξέτασης 
• Οζονοθεραπείας
• Ιατρείο Κατακλίσεων 
• Ιατρείο Βελονισµού 
• Ορθοπεδικό Ιατρείο 
• Νευρολογικό Ιατρείο 
• Καρδιολογικό Ιατρείο 
• Παθολογικό Ιατρείο 
• Οφθαλµολογικό Ιατρείο 
• Ουρολογικό Ιατρείο 
• Γυναικολογικό Ιατρείο 
• Πνευµονολογικό Ιατρείο 
• Ιατρείο Πόνου 
• ∆ερµατολογικό Ιατρείο 
• Γενικής Χειρουργικής
• Πλαστική Χειρουργική 
• Ψυχιατρική και Ψυχολογική Υποστήριξη 
• Κατ' οίκον επίσκεψη από φυσίατρο

∆ιαγνωστικά Εργαστήρια:
• Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, Ορµονολογικό
• Ακτινολογικό
• Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
• ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφος)
• ΗΜΓ (Ηλεκτροµυογράφος)
• Πελµατογράφος
• Fees (Εκτίµηση Λειτουργικής Κατάποσης)
• Ουροδυναµικό

Θεραπευτικές Υπηρεσίες 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας
Οι θεραπείες καλύπτουν περιστατικά αναπνευστικών, 
καρδιαγγειακών, ορθοπεδικών και νευρολογικών 
παθήσεων και δυσλειτουργιών, µε ιδιαίτερη έµφαση 
στην αποκατάσταση κάθε είδους κινητικής αναπηρίας, 
τόσο για εσωτερικούς, όσο και για εξωτερικούς 
ασθενείς.

Ο εξοπλισµός των διαφορετικών θεραπευτικών 
γυµναστηρίων περιλαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέσα 
για την ιδανική, και πάντοτε εξατοµικευµένη εκτέλεση 
του θεραπευτικού προγράµµατος. 

Eφαρμόζονται :
• Τεχνικές λειτουργικής αποκατάστασης για την 

βελτίωση της νευροµυικής συναρµογής, την 
ανάπτυξη φυσιολογικών προτύπων κίνησης, 
την επανεκπαίδευση µυών και τη διέγερση της 
µυϊκής δραστηριότητας (P.N.F Proprioceptive 
Neuromuscular Facilitation, µέθοδος Bobath, 
µέθοδος Brunnstrom, µέθοδος Vojta, µέθοδος 
Grimaldi, µέθοδος Perfetti)

• Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώσεων (Manual 
Therapy), για την αποκατάσταση του εύρους 
κίνησης και την απελευθέρωση επώνυδων 
κινήσεων (προσεγγίσεις Kaltenborn, Maitland, 
Cyriax, Mulligan, µέθοδος McKenzie)

• Βασικές αρχές βελτίωσης της κινητικής απόδοσης, 
ανάπτυξη καρδιοαναπνευστικών παραµέτρων, 
ήπια προγράµµατα θεραπευτικής γυµναστικής.

Φυσικά Μέσα - Ηλεκτροθεραπεία
Το εργαστήριο Φυσικών Μέσων και Ηλεκτροθεραπείας 
του Φιλοκτήτη διαθέτει ό, τι πιο σύγχρονο έχει 
να επιδείξει η τεχνολογία της αποκατάστασης. 
Συγκεκριµένα:
• Θερµοθεραπεία (∆ιαθερµίες βραχέων και 

µικροκυµάτων, φωτόλουτρα, συσκευές 
πολωµένου φωτός)

• Κρυοθεραπεία (cryo jet), για άµεση εφαρµογή 
ψύχους σε φλεγµαίνουσες και επώδυνες 
αρθρώσεις

• Μαγνητικά πεδία
• Υπερήχοι
• Laser  χαµηλής ισχύος για την υποβοήθηση 

επούλωσης δερµατικών ελκών και κατακλίσεων
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Φιλοκτήτης

• Laser υψηλής ισχύος (Ηiro 3.0), για τον έλεγχο 
του πόνου, την αντιµετώπιση του οιδήµατος, την 
ανάκτηση εύρους κίνησης των αρθρώσεων και 
την αιµάτωση ιστών.

• Συσκευές ηλεκτροθεραπείας που διαθέτουν 
το σύνολο των θεραπευτικών ρευµάτων 
(επιφανειακός και διαδερµικός ηλεκτρικός 
ερεθισµός T.E.N.S., ηλεκτρικός µυϊκός ερεθισµός, 
διαδυναµικά και διασταυρούµενα ρεύµατα, κλπ)

• ΕΜG Biofeedback, µε εφαρµογές στη µείωση 
της υπερτονίας, την επανεκπαίδευση της 
κινητικότητας σε παρέσεις άκρων αλλά και την 
επανεκπαίδευση των µυών του πυελικού εδάφους 
(αποκατάσταση γυναικείας ακράτειας ούρων).

• Shockwave Therapy, o κρουστικός υπέρηχος µε 
εντυπωσιακά αποτελέσµατα και εφαρµογές στις 
τενοντοπάθειες, τις επασβεστώσεις αρθρώσεων 
και τoν µυϊκό πόνο

Προηγμένος Εξοπλισμός Φυσικοθεραπείας
Στον Φιλοκτήτη βρίσκονται συστήµατα 
φυσικοθεραπείας υψηλής τεχνολογίας, τα οποία τον 
καθιστούν πρωτοπόρο στην Ελλάδα στον χώρο της 
αποκατάστασης. Πιο συγκεκριµένα: 

LOKOMAT:
Αποτελεί το τελευταίο τεχνολογικό επίτευγµα στον 
τοµέα της Ροµποτικά Υποβοηθούµενης Βάδισης. 
Απευθύνεται σε νευρολογικούς ασθενείς µε διάφορα 
προβλήµατα προτύπου βάδισης µετά από κακώσεις 
νωτιαίου µυελού, αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, 
σκλήρυνση κατά πλάκας, κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις ή άλλες ασθένειες ή καταστάσεις, αλλά και 
σε άτοµα µε εγκεφαλική παράλυση

ERIGO:
Ροµποτικό µηχάνηµα για την πρώιµη φάση της 
αποκατάστασης. Αντιµετωπίζει τη φλεβική στάση 
των κάτω άκρων και τις επιπλοκές που προκύπτουν 
εξαιτίας της στο καρδιοπνευµονικό σύστηµα από 
τη µεταφορά του ασθενούς από την κατακεκλεµενη 
θέση στην όρθια µε δυνατότητα των ενεργοπαθητική 
κίνηση των κάτω άκρων.

Τμήμα Υδροθεραπείας
Με τον όρο ‘Υδροθεραπεία’ εννοούµε τη µέθοδο 
θεραπευτικής παρέµβασης που χρησιµοποιεί 
ασκήσεις στο νερό ειδικά σχεδιασµένες για να 
βοηθούν στην αποκατάσταση ποικίλων παθήσεων 
(µυοσκελετικών, νευρολογικών, καρδιαγγειακών, 
αναπνευστικών). και mckenzie. ∆ιαθέτει δύο πισίνες 
όπου το βάθος του νερού κυµαίνεται από 0-1.80 cm 
και η θερµοκρασία του στους 32-34 C
Στον Φιλοκτήτη βρίσκονται και συστήµατα 
υδροθεραπείας υψηλής τεχνολογία., Πιο 
συγκεκριµένα:

HYDROPHYSIO:
 ∆ιάδροµος βάδισης σε νερό µε δυνατότητα 
ρύθµισης του ύψους του νερού και τη δηµιουργία 
αντίστασης. Το Hydrophysio βρίσκει εφαρµογή στην 
αποκατάσταση µυοσκελετικών κακώσεων, αγγειακών 
εγκεφαλικών επεισοδίων, κρανιοεγκεφαλικών 
κακώσεων, ατελών κακώσεων νωτιαίου µυελού, 
πολλαπλής σκλήρυνσης κ.α

Το Τμήμα Εργοθεραπείας του Φιλοκτήτη 
παρέχει:
• Ανάπτυξη δεξιοτήτων άνω άκρων
• Υπηρεσίες αξιολόγησης και εκπαίδευσης 

στην αυτόνοµη διαβίωση στο σπίτι πριν το 
προγραµµατισµένο εξιτήριο

• Αυτο-εξυπηρέτηση
• Ανάπτυξη εγκεφαλικών λειτουργιών
• Προ-επαγγελµατική εκτίµηση
• ∆ιευκόλυνση δραστηριοτήτων καθηµερινής ζωής
• (A.D.L.-activities of daily living)
Το Τµήµα Λογοθεραπείας παρεµβαίνει σε:
• νευρολογικές διαταραχές λόγου
• (αφασία, λεκτική αγνωσία, παραφασία κ.α.)
• διαταραχές οµιλίας
• διαταραχές φωνής
• διαταραχές κατάποσης
• εκµάθηση τεχνικών µη λεκτικής επικοινωνίας
• αξιολόγηση και θεραπεία κατάποσης και 

∆υσφαγίας (FEESS)

Το εργαστήριο διαθέτει:
• Στροβοσκοπικό για αξιολόγηση FEESST
• Υλικά µε εικόνες για άρθρωση και γλώσσα
• VISIPITCH: Λογισµικό Αξιολόγησης και Θεραπείας 

Φωνής και Άρθρωσης
• ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ: Λογισµικό αξιολόγησης και 

Θεραπείας προβληµάτων Λόγου
• Καθρέπτης για άσκηση άρθρωσης
• Μουσικά όργανα
• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές

Τμήμα Ψυχολογικής Υποστήριξης
Η οµάδα Ψυχολογικής Υποστήριξης του Κέντρου 
αποτελείται απο Ψυχολόγο της Υγείας, Κλινική 
Ψυχολόγο και Νευροψυχολόγο και απευθύνεται σε 
ασθενείς εσωτερικής και εξωτερικής νοσηλείας µε 
κινητικές δυσκολίες, απόροια αγγειακού εγκεφαλικού 
επεισοδίου, χρονίων νευρολογικών παθήσεων, 
ατυχήµατος ή χειρουργικής επέµβασης. 
Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση και η Γνωστική 
Αποκατάσταση, αφορούν ασθενείς µε νευρολογική 
βλάβη  και εστιάζουν στις γνωστικές λειτουργίες που 
ενδέχεται να διαταραχθούν, συνέπεια των παθήσεων 
αυτών. γνωστική αποκατάσταση του.

Τμήμα ∆ιαιτολογίας-∆ιατροφής
Στα πλαίσια της φυσικής και ιατρικής 
αποκατάστασης η συµβολή της σωστής διατροφής 
είναι πολύ σηµαντική τόσο στην οξεία φάση της 
νόσου όσο και στην µακροχρόνια πορεία της.
Ο Κλινικός ∆ιαιτολόγος παρέχει µια σωστή, 
ισορροπηµένη και εξατοµικευµένη διατροφή για 
κάθε ασθενή ξεχωριστά λαµβάνοντας υπ’ όψιν την 
πάθηση, τις θρεπτικές ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και 
τις προτιµήσεις του.

Τμήμα Καρδιακής Αποκατάστασης
Αποσκοπεί στη δραστηριοποίηση των καρδιοπαθών 
στον τοµέα της επαναφοράς τους στην ενεργό 
δράση και βελτίωσης της  ποιότητας ζωής τους. 
Τµήµα Πνευµονολογικής Αποκατάστασης
Απευθύνεται σε ασθενείς µε ΧΑΠ που αναφέρουν 
δύσπνοια, µειωµένη ικανότητα για άσκηση, 
περιορισµό σε διάφορες δραστηριότητές τους λόγω 
της νόσου, χαµηλή ποιότητα ζωής παρά τη σωστή 
θεραπευτική αγωγή και τη συµµόρφωσή τους σε 
αυτή

Τμήμα Βελονισμού
Μια δηµοφιλής θεραπευτική τεχνική σαν ένα 
ολοκληρωµένο θεραπευτικό σύστηµα µε σηµαντική 
αναλγητική), που ασκεί ρυθµιστική δράση στο 
σύστηµα διαχείρισης του στρες στον εγκέφαλο ενώ 
στερείται παρενεργειών.
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Σηµείωση: Σε κάθε θυγατρική εταιρεία του Οµίλου ΙΑΣΩ, τα εντός παρενθέσεως ποσοστά, αντιπροσωπεύουν την άµεση 
και έµµεση συµµετοχή της ΙΑΣΩ Α.Ε.
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ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
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 ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.
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ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.
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HOCO Α.Ε.
(59,59%)

 
 

 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  
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ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES Ε.Π.Ε.

(100%)

 ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.
(97,07%)

Α.Ε.

8. Εταιρείες Οµίλου ΙΑΣΩ 9. Εταιρείες Οµίλου ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Εκτελεστικό Μέλος - Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος A
Κοντόπουλος Βασίλειος Εκτελεστικό Μέλος - Αντιπρόεδρος B
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας Εκτελεστικό Μέλος - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στάθης Θεοφάνης Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Ανεξάρτητο Μέλος

ΙΑΣΩ General Α.Ε.

Τροµπούκης Ιωάννης Πρόεδρος

Στόκκος Φίλιππος Αντιπρόεδρος Α
Φιωτάκη Μαρία Αντιπρόεδρος Β
Μπίκος Ελευθέριος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Τσιουµπλέκος Μιλτιάδης ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Γκίνης Σταύρος Αν. ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Κανελλόπουλος Κων/νος Γραµµατέας 

Βλαστάρης ∆ηµήτριος Μέλος

Σάσσαλος Νικόλαος Μέλος

Παπαδηµητρίου Βασίλειος Μέλος

Μποτωνάκης Γεώργιος Μέλος

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Καργιώτης Αθανάσιος Αντιπρόεδρος Α - ∆ιευθ. Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς Αντιπρόεδρος Β
Χριστοδούλου Γεώργιος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Αλεξανδρής Ηλίας Μέλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος
Καράγγελος Ιωάννης Μέλος
Χατζηθεοφίλου Κωνσταντίνος Μέλος

ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος A
Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος B
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στάθης Θεοφάνης Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζιώγας Βασίλειος Αντιπρόεδρος
Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος
Αντσακλής Αριστείδης Μέλος

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος Α
Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Β
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος

∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος

Στάθης Θεοφάνης Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

ΙΑΣΩ Μακεδονίας Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος Α
Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Β
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στάθης Θεοφάνης Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

Σύγχρονο Πολυδύναμο Κέντρο Αποκατάστασης Α.Ε. 

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος Α
Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος Β
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος
Σαρρής Σπυρίδων Μέλος
Στάθης Θεοφάνης Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος

HOCO A.E.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Ζιώγας Βασίλειος Αντιπρόεδρος
Πλεύρης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Μέλος
Αντσακλής Αριστείδης Μέλος

Medstem Services Α.Ε.

Σταµατίου Γεώργιος Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος
Μαµελετζής Χαράλαµπος ∆ιευθύνων Σύµβουλος
∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος
Φαφούτης Ξενοφών Μέλος
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10. ∆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 Γραφείου Τύπου Οµίλου Αντώνης Ζησιµάτος

Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας Οµίλου Νικόλαος Βαµβακάρης 

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Χαράλαµπος Ζολώτας

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Εµµανουήλ Μουτσάκης

∆ιευθυντής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας & Τράπεζα  

Βλαστοκυττάρων του Οµίλου Ιασώ 
Λεωνίδας Μάρταλης

∆ιευθύντρια  Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Νικολέττα  Αθανασοπούλου 

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Σοφία Μπίτη

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων Αριστοτέλης Τσιουµπλέκος

Υποδιευθύνουσα Νοσηλευτικής  ∆/νσης ΙΑΣΩ Παίδων Σπυριδούλα Νούλα

ΙΑΣΩ GENERAL AE 

Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Γεώργιος Καραγιάννης

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ General Μαρία Κωτσοπούλου

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Λάµπρος Τριανταφυλλόπουλος

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ General Γεώργιος  Καράµπαλης

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ General Κωνσταντίνος ∆ιαµαντάκης

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ General Επαµεινώνδας Χαλάς

Αναπλ. ∆ιευθ. Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ General Μαρία Ρουκά

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ

Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σωκράτης Μητσιάδης

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Παναγιώτης Πυργίδης

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Σµαράγδα ∆εσύπρη

∆ιευθύντρια Λειτουργιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Μαρίνη Ορφανού

Τεχνικός ∆ιευθυντής  ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Χρυσόστοµος Καπούλας

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Ναταλίνα Γιτσαρά

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ

Γενικός ∆ιευθυντής «Φιλοκτήτη» Νικόλαος Παπαευσταθίου

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης «Φιλοκτήτη» Καλλιόπη Παπαστογιαννίδου

ΙΑΣΩ ΕΠΕΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
∆ιευθυντής Μιχαήλ Σταύρου
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Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος 
και διευρυνόµενος οργανισµός υπηρεσιών υγείας, που 
παρέχει στους εργαζοµένους του ένα σύγχρονο και 
δηµιουργικό περιβάλλον όπου µπορούν να επιτύχουν 
επαγγελµατικά.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, µε στόχο την 
προσφορά υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας υψηλού 
επιπέδου. Έτσι, για τη στελέχωση των Κλινικών µας 
και την υποστήριξη των συνεχώς διευρυνόµενων 
εργασιών του, εφαρµόζονται σύγχρονες µέθοδοι και 
τεχνικές επιλογής, εκπαίδευσης και αξιοποίησης του 
προσωπικού, ενώ καταβάλλεται διαρκής προσπάθεια 
για βελτίωση των οργανωτικών και διοικητικών δοµών 
και διαδικασιών. 

Μέσα στους στόχους της ∆ιοίκησης του Οµίλου ΙΑΣΩ 
είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψηλής 
απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντίληψη, 
να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, οι οποίοι 
πιστεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω από όλα όµως 
επιζητά 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 
επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δηµιουργία µιας εταιρικής 
κουλτούρας που παρέχει τη δυνατότητα σε όλα τα 
στελέχη του να ανταποκρίνονται ευγενικά, γρήγορα 
και αποτελεσµατικά στους νοσηλευόµενους και στους 
συναδέλφους, 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 νοσηλευτικές 
υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής κατάρτιση του 
νοσηλευτικού & µαιευτικού µας προσωπικού σχετικά 
µε τις τελευταίες εξελίξεις στον τοµέα της υγείας. 
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπορεί, αναζητώντας διαρκώς 
νέες µεθόδους βελτίωσης των υπηρεσιών του µε 
συνεχείς επισκέψεις και εκπαίδευση του νοσηλευτικού 
προσωπικού στα µεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύµατα της 
Ευρώπης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού του.   

Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση και 
κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού, η πλειονότητα 
του οποίου έχει συµµετάσχει σε εκπαιδευτικά 

προγράµµατα που αφορούν σε σύγχρονες µεθόδους 
λειτουργίας αλλά και σε µεταπτυχιακά προγράµµατα 
σε τοµείς όπως η διοίκηση επιχειρήσεων και η διοίκηση 
µονάδων υγείας.

Μεγάλη αξία δίνει επίσης και στην εκπαίδευση 
τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπιστηµίων τόσο του 
εσωτερικού όσο και του εξωτερικού.
Γι΄ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν να 
αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία όλων των ειδικοτήτων 
στα πλαίσια του προγράµµατος πρακτικής άσκησης.  

Για το έτος 2012 τα στατιστικά εκπαιδευτικά στοιχεία του 
Οµίλου είχαν ως εξής: 

Στατιστικά Στοιχεία Εκπαίδευσης Έτος 2012

Αριθµός εκπαιδευτικών προγραµµάτων 16

Αριθµός Καταρτιζοµένων 304

Εκπαιδευτικές Ώρες 11895

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου µας  υλοποιώντας την 
προτεραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του έχει 
καθιερώσει µια σειρά παροχών, πέραν του µισθού, που 
σηµατοδοτούν την συµµετοχή στην ίδια την ζωή του 
εργαζόµενου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές 
απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ 
προσφέρει: 

▶ Σηµαντική έκπτωση στις υπηρεσίες 
 των εταιρειών του Οµίλου
▶ ∆ωροεπιταγή γάµου
▶ ∆ωροεπιταγή γέννησης παιδιού
▶ ∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι 
 µελλοντικών αποδοχών
▶ Ετήσιο check - up 
▶ Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή
  των εργαζοµένων και των ιατρών
▶ Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συ-
 νεργαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες κατα- 
 στηµάτων

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν το όραµα του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για όλους τους ανθρώπους του, οι οποίοι 
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 παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών».

11. Ανθρώπινο ∆υναµικό
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12. Ο Κλάδος Υγείας και η θέση του Οµίλου ΙΑΣΩ

Tο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα διαχωρίζεται στα εξής 
βασικά επίπεδα περίθαλψης:  
▶ Πρωτοβάθµια περίθαλψη: η οποία καλύπτει 

υπηρεσίες που αφορούν την πρόληψη και διάγνωση 
της νόσου, χωρίς να απαιτείται η παραµονή του 
ασθενούς 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 κατηγορίες 
περίθαλψης µε τη λειτουργία διαγνωστικών κέντρων 
καθώς και γενικών ή µαιευτικών κλινικών οι οποίες 
διαθέτουν και εξεταστικά κέντρα για την παροχή 
διαγνωστικών υπηρεσιών.  

Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεάζουν 
τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρωτοβάθµιες 
και δευτεροβάθµιες) συνοψίζονται στους παρακάτω:
▶ ∆ηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, 

βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης – πρόσβαση σε 
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας κλπ.).

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

▶ Το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών υπηρεσιών. 
Τυχόν ελλείψεις στη διάρθρωση, οργάνωση και 
λειτουργία των νοσηλευτικών ιδρυµάτων του 
δηµοσίου (ώρες αναµονής στα εξωτερικά ιατρεία, 
συνθήκες νοσηλείας, ξενοδοχειακή υποδοµή, 
επάρκεια ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
κλπ.), στρέφουν συχνά το κοινό προς τις υπηρεσίες 
υγείας του ιδιωτικού τοµέα.

▶ Τα γραφειοκρατικά εµπόδια και οι µακρές λίστες 
αναµονής που παρατηρούνται κατά τις διαδικασίες 
έγκρισης και πραγµατοποίησης σηµαντικών 
εξετάσεων. 

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

▶ Επιπλέον, οι ελλείψεις ορισµένων δηµοσίων 
θεραπευτηρίων - ιδιαίτερα της επαρχίας -σε σύγχρονο 
διαγνωστικό και ιατρικό εξοπλισµό, σε κτιριακή 
υποδοµή και σε επάρκεια κλινών και ιατρικού/
νοσηλευτικού προσωπικού, λειτουργούν συχνά 
προς όφελος του ιδιωτικού κλάδου πρωτοβάθµιας 

και δευτεροβάθµιας περίθαλψης.

Σύµφωνα µε την πιο πρόσφατη µελέτη της ICAP (Ιούλιος 
2012) το συνολικό µέγεθος αγοράς των ιδιωτικών 
υπηρεσιών υγείας ενώ παρουσίαζε µέχρι και την περίοδο 
1998-2009 διαχρονική άνοδο µε µέσο ετήσιο ρυθµό 
µεταβολής 12,3%.Η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά 
κατά την διετία 2010-2011 καθώς για πρώτη φορά 
παρουσιάζεται µείωση στη συνολική αξία της αγοράς 
κατά 10,6%.

Στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε κατηγορίας στο σύνολο 
της υπό εξέτασης αγοράς για το 2011.

Γράφημα 1: Ποσοστιαία συμμετοχή  κάθε κατηγορίας στο 
σύνολο της αγοράς υγείας (2011)

 

Πηγή: ICAP (Ιούλιος 2012)

Μερίδιο αγοράς οµίλου ΙΑΣΩ (2008-2011)

Το µερίδιο αγοράς του Οµίλου ΙΑΣΩ για το 2011 
ανέρχεται σε 10,0%, παρουσιάζοντας οριακή µείωση σε 
σχέση µε το 2010 η οποία αντανακλά τους αρνητικούς 
ρυθµούς ανάπτυξης του κλάδου , καθώς και την 
αυξηµένη ένταση του ανταγωνισµού στον κλάδο.
Η µαιευτική κλινική ΙΑΣΩ ΑΕ κατείχε κατά το έτος 2011 
µερίδιο αγοράς της τάξεως του 31,3%  του συνόλου των 
ιδιωτικών µαιευτικών κλινικών της Ελλάδος (ICAP 2012), 
γεγονός το οποίο κατατάσσει την εταιρία στην 1η θέση 
του κλάδου των µαιευτικών κλινικών.

Τα τελευταία πέντε χρόνια η οικονοµική κρίση είναι το 
κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή όλων, σε παγκόσµιο επίπεδο. 
Στην Ελλάδα, έχει κάνει ιδιαίτερα έντονα την εµφάνισή 
της από το 2010 µε διαστάσεις που δεν έχει ζήσει ξανά 
η ελληνική αγορά. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τον 
περιορισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µε τις 
περικοπές στους µισθούς των εργαζοµένων, τις αλλαγές 
στην φορολογία, την αύξηση της ανεργίας και το γενικό 
κλίµα αβεβαιότητας στην ελληνική κοινωνία έχουν 
επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιµο εισόδηµα και τη 
ψυχολογία των πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο του περιορισµού του δηµοσιονοµικού 
ελλείµµατος,  η ελληνική κυβέρνηση προχώρησε σε 
σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και στον τοµέα της υγείας 
όπως τη συγχώνευση δηµόσιων νοσοκοµείων, την 
κατάργηση κλινών, την ηλεκτρονική συνταγογράφηση , 
τη δηµιουργία του Ενιαίου Οργανισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και την εφαρµογή των 
Ενοποιηµένων Κλειστών Νοσηλίων (ΚΕΝ).
Όλες αυτές οι µεταρρυθµίσεις δηµιουργούν νέες 
συνθήκες στο χώρο της υγείας  καθώς αυξάνεται η 
ζήτηση για ποιοτικές υπηρεσίες φροντίδας, µικρούς 
χρόνους αναµονής, µηχανήµατα σύγχρονης τεχνολογίας 
και χαµηλό κόστος.
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Βασική αντίληψη του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι ότι η ανάπτυξη 
των δραστηριοτήτων του έχει τα βέλτιστα αποτελέσµατα 
όταν συντελείται σε ένα εύρωστο κοινωνικό περιβάλλον. 
Έχοντας ως στόχο τη λειτουργία του σε αρµονία µε την 
κοινωνία και πέρα από τις υποχρεωτικής εφαρµογής 
νοµοθετικές απαιτήσεις, o Oµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει 
ιδιαίτερη σηµασία στα θέµατα Εταιρικής Κοινωνικής 
Ευθύνης, εντάσσοντάς τα στις επιχειρησιακές του 
πρακτικές και στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές 
δράσεις του. 

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 ενδιαφεροµένους), η συστηµατική εφαρµογή 
πολιτικών ίσων ευκαιριών και αξιοκρατικών κριτηρίων 
στο ανθρώπινο δυναµικό, οι σηµαντικοί πόροι που 
διοχετεύει για τη διοργάνωση ή συµµετοχή σε ιατρικά 
συνέδρια, οι διακριτικές κοινωνικές του  παρεµβάσεις και 
η περιβαλλοντική του πολιτική, συνθέτουν τους πυλώνες 
του προγράµµατός του Οµιλου ΙΑΣΩ για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη.  Συγκεκριµένα:

Ανθρώπινο ∆υναμικό
Συµµετοχή σε επιστηµονικά σεµινάρια και συνέδρια. 
Μέσα στα 16 χρόνια λειτουργίας 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. Υποστήριξε 
δυναµικά αξιόλογες πρωτοβουλίες (ηµερίδες και 
συνέδρια για ιατρικά θέµατα), δείχνοντας έµπρακτα πως 
σηµαντικό στόχο και προτεραιότητά του αποτελούν: η 
έρευνα, η καινοτοµία και η επιστηµονική τεκµηρίωση, 
συµβάλλοντας ουσιαστικά 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, 
εξοικείωση µε τις νέες τεχνολογίες και γνωριµία µε τα 
τελευταία επιστηµονικά επιτεύγµατα. Για το λόγο αυτό, 
διοργανώνει ανά τακτά χρονικά διαστήµατα σεµινάρια, 
συνέδρια και επιστηµονικές ηµερίδες, στα οποία 
διακεκριµένοι έλληνες και ξένοι επιστήµονες 
παρουσιάζουν τις νεότερες εξελίξεις στον ιατρικό χώρο. 
Ορισµένα µάλιστα εξ αυτών, έχουν καθιερωθεί στην 

Ιατρική Κοινότητα. Σηµειώνεται ότι τόσο το Ευρωπαϊκό 
Σεµινάριο Κολποσκόπησης και Παθολογίας Τραχήλου 
όσο και το ∆ιεθνές Συνέδριο Υπερήχων Μαστού (IBUS) 
αποτελούν κάθε χρόνο σταθµό στον ιατρικό χώρο.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στo πλαίσιo της προσπάθειας για 
αναβάθµιση της συνεχιζόµενης µετεκπαίδευσης των 
Ιατρών - Συνεργατών του, πραγµατοποιεί κάθε χρόνο, 
µια σειρά Επιστηµονικών  συναντήσεων που 
διενεργούνται ηµέρα Παρασκευή στο ΙΑΣΩ, κάθε Πέµπτη 
στο ΙΑΣΩ General και περιοδικά την Τρίτη, ενώ ιδιαίτερη 
ήταν το 2012 η συµµετοχή της Παιδιατρικής  Κλινικής, 
ΙΑΣΩ Παίδων, µε επιστηµονικές συναντήσεις κάθε 
Πέµπτη. Το 2012 πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 40 
εκπαιδευτικές συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και στο ΙΑΣΩ 
Παίδων, πάνω από 40 εκπαιδευτικές συναντήσεις και 
επιστηµονικές ηµερίδες  στο ΙΑΣΩ General και 21 
ενδοτµηµατικά µαθήµατα Με 230 συµµετέχοντεςστο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Αναλυτικά προγράµµατα ανά εβδοµάδα, 
µε συγκεκριµένα θέµατα και οµιλητές, αποστέλλονται σε 
όλους τους ιατρούς συνεργάτες του Οµίλου την αρχή 
κάθε ακαδηµαϊκού έτους. Στόχος των Επιστηµονικών 
Συναντήσεων είναι η θεωρητική και πρακτική προσέγγιση 
θεµάτων που ενδιαφέρουν τους ιατρούς – συνεργάτες 
του και καλύπτουν τις πρόσφατες εξελίξεις στον τοµέα 
της υγείας, όσο και σε τοµείς πρόληψης, διάγνωσης και 
θεραπείας ασθενών.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στηρίζει επίσης την εκπαίδευση τόσο των 
νεοπροσληφθέντων όσο και την συνεχή δια βίου 
εκπαίδευση του νοσηλευτικού, µαιευτικού αλλά και 
διοικητικού προσωπικού µε σεµινάρια, διαλέξεις και 
ηµερίδες. Οι ηµερίδες που διοργανώνει ο Οµιλος ΙΑΣΩ, 
έχουν ιδιαίτερη απήχηση  και πολυπληθή συµµετοχή, 
γεγονός που φανερώνει το αµείωτο ενδιαφέρον των 
ιατρών, του νοσηλευτικού και λοιπού προσωπικού για τη 
συνεχή και εµπεριστατωµένη ενηµέρωσή τους σε 
διάφορα θέµατα που σκοπό έχουν την βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της αποτελεσµατικότητάς τους. Η 
δραστηριότητα όµως αυτή, πέραν του εκπαιδευτικού 
έργου, οδηγεί στην γνωριµία και την ανταλλαγή 
απόψεων, τη σύµπτυξη των σχέσεων και στην περαιτέρω 
ενίσχυση της εταιρικής κουλτούρας και των εταιρικών 
αξιών, στα πλαίσια του κοινού οράµατος του Οµίλου. 

Μερικά από τα σηµαντικότερα συνέδρια και ηµερίδες 
που διοργάνωσε ο Όµιλος ΙΑΣΩ το 2012, στα πλαίσια 
της συνεχούς ενηµέρωσης των συνεργατών ιατρών και 
του προσωπικού του, είναι:

13. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

▶ Το ∆ιεθνές Συνέδριο Υπερήχων Μαστού (International
 Breast Ultrasound School, IBUS)
▶ Το 10ο Ευρωπαϊκό Σεµινάριο Κολποσκόπησης και  
 Παθολογίας Τραχήλου στο ΙΑΣΩ και στο Hilton
▶ 1η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΑΣΩ Παίδων
▶ 7ο Ενδοσκοπικό Σεµινάριο ΙΑΣΩ
▶ 16ο και 17Ο Σεµινάριο µητρικού θηλασµού της   
 Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης του ΙΑΣΩ.
▶ Α’ Κοινό Σεµινάριο Ορθοπεδικής & Ρευµατολογίας  
 του ΙΑΣΩ GENERAL
▶ Επιστηµονική Ηµερίδα  µε τίτλο «Nόσος Crohn:   
 ∆ιάγνωση και Θεραπεία» στο  ΙΑΣΩ General 
▶ Επιστηµονική Ηµερίδα µε τίτλο “Minimally Invasive  
 Breast Biopsies” από την Επιστηµονική Εταιρεία  
 Νόσων Μαστού και µε την υποστήριξη του  ΙΑΣΩ  
 General 

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ συμμετείχε το 2012 σε σημαντικά 
συνέδρια και ημερίδες, όπως:

▶ 12Ο Πανελλήνιο Συνέδριο Μαιευτικής & Γυναικολογίας
 στη Θεσσαλονίκη
▶ 7η Επιστηµονική Συνάντηση της Ελληνικής Ακαδηµίας

 Παιδιατρικής στην Κυλλήνη

Η περιοδική έκδοση του Οµίλου ΙΑΣΩ, «My Life 
Magazine», εκδίδεται σε τετραµηνιαία βάση και διανέµεται 
δωρεάν στις κλινικές  και στους ιατρούς συνεργάτες του 
Οµίλου, καθώς και στους νοσηλευόµενους και επισκέπτες 

των κλινικών. Η ύλη του περιοδικού περιλαµβάνει 
άρθρα διακεκριµένων επιστηµόνων συνεργατών του 
Οµίλου µας, και εστιάζεται σε θέµατα υγείας για την 
σωστή και έγκυρη ενηµέρωση της σύγχρονης οικογένειας.

Η εκπαίδευση του προσωπικού του Οµίλου ΙΑΣΩ 
αποτελεί βασική προτεραιότητα και έχει επενδύει σε 
αυτόν τον τοµέα, έχοντας προσφέρει από την αρχή της 
λειτουργίας του πάνω από 56.000 ώρες εκπαίδευσης 

στους εργαζοµένους του. 

Κοινωνική πολιτική
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ διατηρεί σταθερό το ενδιαφέρον και το 
σεβασµό του στον άνθρωπο και τις αξίες του, την 
κοινωνία και το περιβάλλον. Το 2012 απασχόλησε στις 
επιχειρησιακές του δράσεις 1.750 άτοµα προσωπικό και 
στελέχη, ενώ οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων που 
συνεργάζονται µε τις κλινικές του Οµίλου ξεπερνούν 
τους 4.500, στους οποίους παρέχει ανταγωνιστικές 
αµοιβές και παροχές που υπερβαίνουν τους µέσους 
όρους του κλάδου. Αξίζει να σηµειωθεί, ότι ο Όµιλος 
ΙΑΣΩ συνεργάζεται µε µεγάλο αριθµό προµηθευτών που 
ξεπερνάει τους 1.300, εκ των οποίων οι  700 είναι 
προµηθευτές κωδικοποιηµένων υλικών ενώ οι υπόλοιποι 
600 είναι προµηθευτές υπηρεσιών και άλλων µη 
κωδικοποιηµένων υλικών.

Η κοινωνική µέριµνα προς τo προσωπικό,  περιλαµβάνει, 
µεταξύ άλλων, σηµαντικές παροχές σε ιατρικές υπηρεσίες 
των κλινικών του Οµίλου για τους ίδιους και τις 
οικογένειές τους. 

«Ο Οµιλος ΙΑΣΩ έχοντας ως στόχο τη λειτουργία σε αρµονία µε 
την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα θέµατα Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης»
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Κοινωνικές ∆ράσεις

Ο Ομιλος ΙΑΣΩ:
∆ιοργανώνει µε επιτυχία οµιλίες και Ηµερίδες ∆ήµων και 
Κοινοτήτων σε θέµατα υγείας, µε σκοπό την προαγωγή 
της υγείας των δηµοτών, την ενηµέρωσή τους για 
έγκαιρη πρόληψη και διάγνωση ασθενειών και γενικά 
την ευαισθητοποίησή τους στα ευαίσθητα θέµατα της 
υγείας. Μια επιπλέον κίνηση του Οµίλου ΙΑΣΩ στο 
πλαίσιο της Προληπτικής Ιατρικής και της προαγωγής 
της Υγείας που αποτελεί και την έµπρακτη έκφανση της 
κοινώς παραδεκτής αντίληψης, ότι «η υγεία είναι 

κοινωνικό αγαθό».
Συµµετέχει κατόπιν εγκρίσεως των Επιστηµονικών 
Συµβουλίων των Κλινικών του Οµίλου, σε ερευνητικά 
ιατρικά προγράµµατα, µε στόχο την ανάπτυξη νέων 
επιστηµονικών µεθόδων και ιατρικών τεχνικών που θα 
συµβάλλουν στην έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία 
ασθενειών. 

Λειτουργεί προς την κατεύθυνση «Νοσοκοµείο Φιλικό 
προς τα Βρέφη».

Έχοντας την εµπειρία και την τεχνογνωσία στη φροντίδα 
του βρέφους, ο Οµιλος ΙΑΣΩ προάγει ιδιαιτέρως τον 
µητρικό θηλασµό στα νεογνά που γεννιούνται στα 
Μαιευτήριά του πραγµατοποιώντας µαθήµατα, ειδικές 
ηµερίδες και σεµινάρια για την προώθησή του στο ΙΑΣΩ 
και το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. Βασικός στόχος 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. 
Aξίζει να σηµειωθεί πως το ΙΑΣΩ οργάνωσε µε επιτυχία 
το 17ο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού 
του Συλλόγου Επιστηµόνων Μαιών - Μαιευτών της 
Αθήνας το 2012, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Σκοπός του Σεµιναρίου 
ήταν η δηµιουργία στελεχών εκπαίδευσης στο Μητρικό 
Θηλασµό, µε βάση τις προτάσεις της Παγκόσµιας 
Οργάνωσης Υγείας και της Εθνικής Επιτροπής Μητρικού 

Θηλασµού. 

Αλληλεγγύη & Προσφορά

Έχοντας το βλέµµα στραµµένο στον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του, Ο Όµιλος ΙΑΣΩ παρείχε σηµαντικές 
εκπτώσεις και προνόµια σε ειδικές οµάδες ατόµων  που 
δοκιµάζονται πολύ έντονα από την οικονοµική κρίση 
όπως σε άπορες επίτοκες γυναίκες (µε αίτηµα του 
Κέντρου Στήριξης Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής 
Αθηνών) όπου παρείχε το 2012 δωρεάν περίθαλψη. 
Μερικές ακόµα από τις παροχές προς τις ειδικές οµάδες 
αυτές είναι: Εκπτώσεις σε τοκετούς (ο 5ος τοκετός 
δωρεάν), χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις και 
νοσηλεία, δωρεάν επισκέψεις σε γιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων για τους ίδιους και την οικογένειά τους και  
απεριόριστες επισκέψεις, για τα παιδιά τους, σε ιατρούς 
όλων των ειδικοτήτων της ΙΑΣΩ Παίδων. 

Επίσης, σε συνεργασία µε κατά τόπους ενδιαφερόµενους 
∆ήµους και Συλλόγους όπως για το ∆ήµο Κιλελέρ, το  
Σύλλογο Νεφροπαθών Λάρισας, κ.λπ.,  ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
διοργάνωσε επιστηµονικές οµιλίες ενηµέρωσης του 
κοινού σε θέµατα υγείας. 

Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων ενδεικτικά 

µπορούµε να αναφερθούµε στα κάτωθι:

▶ Χορηγία του ΙΑΣΩ στο πλαίσιο της δράσης «Τα παιδιά 
ζωγραφίζουν τα δικαιώµατά τους» της UNICEF
▶ Συµµετοχή στο πρόγραµµα «Εµβολιά-ζουµε: παιδιά 
ανασφάλιστα, όχι απροστάτευτα» πραγµατοποιώντας 
δωρεάν εµβολιασµούς σε παιδιά που υποστηρίζει η 
ΜΚΟ ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΕΡΓΟ και 
προσφέροντας δωρεάν ιατροφαρµακευτικό υλικό και 
παιδικά παιχνίδια.
▶  Με αφορµή την Γιορτή της Μητέρας, ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
διοργάνωσε µια ξεχωριστή γιορτή προσφέροντας 
δωρεάν test-PAP, Ψηλάφιση και Υπέρηχο Μαστού σε 
όλες τις γυναίκες που προσήλθαν στην γεµάτη αγάπη 
αυτή γιορτή του ΙΑΣΩ
▶ Στο ΙΑΣΩ General διοργανώθηκε  εθελοντική 
αιµοδοσία 2 φορές µέσα στο 2012

Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας:
▶ Προσφορά ειδικών πακέτων για διαγνωστικές και 
εργαστηριακές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. 
▶ Προνοµιακά πακέτα εξετάσεων για µέλη Συλλόγων 
της Θεσσαλίας. 
▶ Εκπαιδευτικές διδακτικές επισκέψεις από σχολεία και 
εκπαιδευτικά ιδρύµατα της Θεσσαλίας.
▶ Το Τµήµα Στοµατικής και Γναθοπροσωπικής 
Χειρουργικής του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, διοργάνωσε στο 
Αµφιθέατρο της Κλινικής, ενηµερωτική εκδήλωση µε 
θέµα: «Συστηµατικά νοσήµατα και καταστάσεις που 
απαιτούν ειδική αντιµετώπιση από τον γενικό 
οδοντίατρο». 
▶ Σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία Επείγουσας 
Προνοσοκοµειακής Φροντίδας (Ε.Ε.Ε.Π.Φ.), 
πραγµατοποιήθηκε σεµινάριο ΚΑΡΠΑ το οποίο 
περιλάµβανε και πρακτική εξάσκηση. 
▶ ∆ιοργανώθηκε στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας, επιστηµονική οµιλία µε θέµα: "Οι συχνότερες 
χειρουργικές παθήσεις της παιδικής ηλικίας και ο χρόνος 
αντιµετώπισης τους", µε στόχο την παρουσίαση και 
παροχή πληροφοριών  σχετικά µε τις συχνότερες 
χειρουργικές παθήσεις, τη σηµασία της έγκαιρης 
διάγνωσής τους και το σωστό χρόνο αντιµετώπισής τους.
▶ Σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρία 
Παιδοφθαλµολογίας & Στραβισµού διοργανώθηκε 
επιστηµονική εκδήλωση στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, µε τη συµµετοχή διακεκριµένων 
οφθαλµίατρων-παιδοφθαλµίατρων και νεογνολόγων 
παιδιάτρων από όλη την Ελλάδα.
▶ Έχοντας πάντα ως γνώµονα τη συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση, η Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας διοργάνωσε  για το κοινό, 21 “Μαθήµατα 
Μαιευτικής Φροντίδας κατά τη διάρκεια του τοκετού και 
της λοχείας και Μητρικής Τέχνης” µε 230 συµµετοχές.
▶ Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας έγινε το εκπαιδευτικό κέντρο της 
οµάδας Επι.Ζω. (Επιµόρφωση Ζωής) ή οποία διενεργεί 
πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια µε θέµα: «Βασική 
Υποστήριξη Ζωής και Αυτόµατη Εξωτερική Απινίδωση  
[BLS (CPR)/AED provided course, ERC]. 
▶ Με αφορµή την παγκόσµια γιορτή της µητέρας,  
δηµιουργήθηκε ένας χώρος δραστηριοτήτων για τις 
µητέρες και τα παιδιά. Οι µικροί φίλοι απασχολήθηκαν µε 
δηµιουργικές κατασκευές για τις µητέρες τους και ειδική 
µακιγιέζ «ζωγράφισε» στα όµορφα πρόσωπα των 
παιδιών.
▶ Σε συνεργασία µε την πρότυπη Ακαδηµία Μπάσκετ 
TELEUNICOM BASKETBALL ACADEMY CLUB 
διοργανώθηκε διήµερο τουρνουά µπάσκετ µικρών 
ηλικιών  στο κλειστό γήπεδο Αλκαζάρ Λάρισας. Τα 
παιδιά που συµµετείχαν, φιλοξενήθηκαν στους χώρους 
και τις εγκαταστάσεις του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και όλοι οι 
συµµετέχοντες έλαβαν ως δώρο ένα πλήρες check up.
▶ Εθελοντική αιµοδοσία σε συνεργασία µε την κινητή 
µονάδα αιµοδοσίας του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, 
µε εθελοντές τους ιατρούς συνεργάτες και το προσωπικό 
της Κλινικής. 
▶ Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, εξασφάλισε συνεργασίες µε 
επιχειρήσεις της περιοχής (IKEA, Κωτσόβολος, Leroy 
Merlin, Intersport, Makro, Μασούτης κ.α.) µε αντικείµενο 
την παροχή εκπτώσεων και προνοµίων σε βασικές 
υπηρεσίες και προϊόντα στους εργαζόµενους του.

Στο ΙΑΣΩ General:
▶ Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Υγείας και θέλοντας 
να ευαισθητοποιήσει το κοινό στο θέµα της πρόληψης, 
προσέφερε δωρεάν Προληπτικό Έλεγχο Υγείας (Check 
up) σε περισσότερα από 500 άτοµα 
▶ Με αφορµή τον Μήνα Πρόληψης του Καρκίνου του 
Μαστού, προσέφερε σε προνοµιακή τιµή προληπτικές 
εξετάσεις ελέγχου για τον καρκίνο του µαστού από 
08.10.12 έως και 31.12.12. Ο προληπτικός έλεγχος 
περιλάµβανε κλινική εξέταση µαστών από χειρουργούς 
µαστού, ψηφιακή µαστογραφία και υπερηχογράφηµα 
µαστών. 
▶ Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα κατά του Καρκίνου 
του Προστάτη, προσέφερε σε 120 άτοµα  δωρεάν 
κλινικές εξετάσεις από εξειδικευµένους Ουρολόγους 
καθώς και συµπληρωµατικές εργαστηριακές & 
διαγνωστικές εξετάσεις µε µειωµένη τιµή. 
▶ Xορηγία στο ∆ήµο Παπάγου-Χολαργού για τη 
διοργάνωση επετειακών  εκδηλώσεων του ∆ήµου για 
τους Βαλκανικούς Πολέµους

▶ Χορηγία στο ποδοσφαιρικό σωµατείο «Όµιλος 
Φιλάθλων Χολαργού»,  συµβάλλοντας µε αυτόν τον 
τρόπο στην καλή λειτουργία του 
▶ Στο πλαίσιο υποστήριξης της κοινότητας του ∆ήµου 
Παπάγου-Χολαργού, το Τµήµα Φυσικοθεραπείας του 
ΙΑΣΩ General προσέφερε δωρεάν πελµατογραφική 
εξέταση στους αθλητές  των  ακαδηµιών της «Ολυµπιάδας 
Παπάγου» 
▶ Προσφορά δωρεάν εξοπλισµού  & ιατροφαρµακευτικού 
υλικού για τη οργάνωση και λειτουργία Ιατρείου Παροχής 
Α’ Βοηθειών στο 1ο Γυµνάσιο Χολαργού.
▶ Το ΙΑΣΩ General συµµετείχε στο πρόγραµµα για την 
πρόληψη-έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του µαστού 
που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε 
Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής» από τις 5 έως τις 15 
Ιουνίου 2012. Συγκεκριµένα, προσέφερε δωρεάν 
ψηφιακές µαστογραφίες άµφω & υπερηχογραφήµατα 
µαστών.
▶ Εθελοντική Αποστολή Προληπτικής Ιατρικής 
πραγµατοποιήθηκε στο νησί της Αστυπάλαιας από τις 11 
έως τις 13 Μαΐου 2012 µε χορηγία του ΙΑΣΩ General και 
από εθελοντές Ιατρούς του. Το πρόγραµµα της αποστολής 
περιλάµβανε  ιατρική ενηµέρωση και δωρεάν διενέργεια 
προληπτικών εξετάσεων (κλινικές εξετάσεις & υ/s 
µαστών, γυναικολογικές εξετάσεις & test–pap, υ/s 
θυρεοειδούς, κλινικές ορθοπαιδικές εξετάσεις & κλινικές 
εξετάσεις σε Ιατρείο Πόνου.) H αποστολή στέφθηκε µε 
µεγάλη επιτυχία, αφού µόνο µέσα σε δύο ηµέρες 
εξετάστηκε περίπου το 20% του πληθυσµού! 
▶ Στη βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της 
δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, παρείχε τη δυνατότητα 
για µια σειρά βασικών διαγνωστικών εξετάσεων µε 
µειωµένες τιµές, όπως Ψηφιακής Μαστογραφίας άµφω 
και Υπερηχογράφηµατα Μαστών, Ακτινογραφίες, 
Αξονικές Στεφανιογραφίες και Αξονικές Αγγειογραφίες
▶ Το ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων και το ΙΑΣΩ General 
συµµετέχουν µε ειδικά προνόµια υγείας στην Κάρτα 
∆ηµότη Παπάγου–Χολαργού
▶ Εχοντας πάντα ως γνώµονα τη συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση, η Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση του ΙΑΣΩ General 
διοργάνωσε και πραγµατοποίησε σειρά εκπαιδευτικών 
µαθηµάτων για το νοσηλευτικό προσωπικό

Στον ΦΙΛΟΚΤΗΤΗ 
Μέσα σε µια συγκινητική και ανθρώπινη ατµόσφαιρα 
που ξεχώριζε η δύναµη της ζωής και η θέληση, ο Όµιλος 
ΙΑΣΩ και το κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης 
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ βράβευσαν τους Παραολυµπιονίκες του 
Λονδίνου 2012 στις εγκαταστάσεις του Φιλοκτήτη στο 
Κοπωπί.
Στα πλαίσια της εταιρικής- κοινωνικής ευθύνης ο 
Φιλοκτήτης πρόσεφερε το 2012 δωρεάν εργοµετρικούς 
ελέγχους σε αθλητικά ερασιτεχνικά σωµατεία, 
πελµατογραφήµατα σε µαθητές σχολείων των όµορων 
δήµων, µέτρηση οστικής πυκνότητας σε γυναίκες άνω 
των 40 ετών και φυσιατρικές εκτιµήσεις σε οµάδες 
ανθρώπων µε παθήσεις αποκατάστασης.
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14. Επιστηµονική ∆ιάκριση

Κατα το έτος 2012, οι διάφορες Κλινικές και Τµήµατα 
του Οµίλου ΙΑΣΩ είχαν συµµετοχή σε ερευνητικά 
πρωτόκολλα και επιστηµονικά προγράµµατα διαφόρων 
ειδικοτήτων, κατόπιν εγκρίσεως των Επιστηµονικών 
Συµβουλίων του ΙΑΣΩ, του ΙΑΣΩ ΠΑΙ∆ΩΝ και του ΙΑΣΩ 
General, όπως προβλέπεται από τα διεθνή και ευρωπαϊκά 
αρµόδια όργανα. Συγκεκριµένα, ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
προχώρησε το 2012  σε 15 επιστηµονικές ανακοινώσεις 
και δηµοσιευσεις σε διεθνή συνέδρια και ιατρικά 
περιοδικά ξένα και ελληνικά που αφορούν ιδιαίτερα τις 
δραστηριότητες των εργαστηρίων αλλά και των 
διαφόρων τµηµάτων του ΙΑΣΩ, Της τράπεζας φύλαξης 
βλαστοκυττάρων και της παιδιατρικής κλινικής ΙΑΣΩ 
Παίδων. Όσον αφορά το ΙΑΣΩ General εγκρίθησαν από 
το Επιστηµονικό Συµβούλιο 15 κλινικές µελέτες που 
αφορούν τα διάφορα τµήµατα του νοσοκοµείου, και 
συγκεκριµένα: 9 Ογκολογικά, 2 Ουρολογικά, 2 της 
Κλινικής Μαστού, 3 Ρευµατολογικά.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προσφέρει στους ιατρούς και στο 
επιστηµονικό 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, 
ηµερίδων και συνεδρίων από καταξιωµένους Έλληνες 
απ’ όλα τα ελληνικά πανεπιστήµια καθώς και ξένους 
ειδικούς επιστήµονες, στo πλαίσιο του ετησίου 
επιστηµονικού προγράµµατος διά βίου ενηµέρωσης που 
µπορούν να παρακολουθούν όλοι οι ιατροί συνεργάτες 
και µη, και αφορούν στις νεότερες εξελίξεις σε όλους 
τους τοµείς της ιατρικής.

Πλήρες εβδοµαδιαίο πρόγραµµα τυπώνεται σε ετήσια 
βάση στις αρχές κάθε ακαδηµαικού έτους και αφορά 
στον Όµιλο ΙΑΣΩ.

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 θεµάτων εργαστηριακής 
διαγνωστικής, την εκπαίδευση νέων επιστηµόνων και σε 
άλλα Ευρωπαϊκά εργαστήρια µέλη, την προαγωγή της 
διάγνωσης των λοιµώξεων και τη συµµετοχή σε 
πολυκεντρικές µελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο)
▶ Ελληνική Συνεργαζόµενη Ογκολογική Οµάδα HECOG 
(συµµετοχή του Παθολογοανατοµικού Εργαστηρίου του 
ΙΑΣΩ σε προγράµµατα και δηµοσιεύσεις σε αξιόλογα 
επιστηµονικά περιοδικά).

«Προτεραιότητά του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι η προαγωγή της ιατρικής 
επιστήµης, η οποία δεν γνωρίζει σύνορα»

Κοινωνικό Πρόσωπο
Το ΙΑΣΩ δείχνοντας έµπρακτα την ευαισθησία του στην 
γυναίκα, το παιδί και ολόκληρη την οικογένεια, 
διαµόρφωσε νέα τιµολογιακή πολιτική µε µειωµένες τις 
τιµές των µαιευτικών και χειρουργικών περιστατικών σε 
όλες τις κλίνες νοσηλείας, ενισχύοντας έτσι τα χαµηλά 
και µεσαία εισοδήµατα. 

Η µείωση των τιµών έγινε διατηρώντας αναλλοίωτη την 
υψηλή ποιότητα των παρεχόµενων υπηρεσιών 
συµβάλλοντας στην προσπάθεια της Ελληνικής 
οικογένειας να ανταπεξέλθει στην πορεία ενός δύσκολου 
δρόµου, αυτού της οικονοµικής κρίσης των τελευταίων 
χρόνων. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ θα είναι συνοδοιπόρος της θα  
προσφέρει, στα πλαίσια των δυνατοτήτων του, υπηρεσίες 
υγείας µε αίσθηµα ευθύνης και στήριξης για όλους 
αυτούς που έχουν ανάγκη το πολύτιµο αγαθό της υγείας. 
Η προσπάθεια όλων των συνεργατών του και του 
προσωπικού του, επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση της 
κρίσης που πλήττει και το χώρο της υγείας  διατηρώντας 
ζωντανό το κεντρικό µήνυµα του Οµίλου µας «Με το 
βλέµµα στον άνθρωπο».

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πιστός στις αξίες που διέπουν τη 
λειτουργία του, στέκεται  αρωγός στις ευαίσθητες 
κοινωνικές οµάδες και ειδικά σε περιπτώσεις που 
χρήζουν βοήθειας, µικρά παιδιά εντός και εκτός Ελλάδος.
Με επίκεντρο τον Άνθρωπο, ο Οµιλος ΙΑΣΩ ενισχύει 
ενεργά και συµµετέχει σε προσπάθειες συγκέντρωσης 
πόρων για κοινωνικά ευαίσθητες οµάδες. Η διάθεση 
οικονοµικής στήριξης, ιατροφαρµακευτικού ή άλλου 
εξοπλισµού και οικονοµική ενίσχυση εκδηλώσεων σε 
ιδρύµατα, σωµατεία, γειτονικούς ∆ήµους, αθλητικούς 
συλλόγους, ΜΚΟ αποτελούν µερικές από τις ενέργειες 
που πραγµατοποιεί ο Όµιλος κάθε χρόνο. 

▶ Ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί η συµµετοχή του ΙΑΣΩ 
σε εξοπλισµό και υγειονοµικό υλικό για το Ιατρείο 
Κοινωνικής Αποστολής του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 
(ΙΣΑ), µια πρωτοβουλία που ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
των ευπαθών οµάδων που δοκιµάζονται από την 
οικονοµική κρίση

▶ Συµµετοχή µε εξειδικευµένο ιατρικό προσωπικό και 
ασθενοφόρα σε αθλητικές διοργανώσεις του ∆ήµου 
Ψυχικού, του ∆ήµου Χολαργού – Παπάγου.

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και µε την πίστη 
ότι η πλήρης συνεργασία µεταξύ δηµόσιου και ιδιωτικού 
τοµέα θα συµβάλει στην αντιµετώπιση σηµαντικών 
προβληµάτων, όπως αυτό της έλλειψης κλινών εντατικής 
νοσηλείας, το ΙΑΣΩ συνεχίζει τη συνεργασία του 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.

Περιβάλλον 
Με ευαισθησία και αίσθηµα ευθύνης ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
φροντίζει για να την ανακύκλωση όλων των υλικών και 
συµµετέχει σε προγράµµατα εναλλακτικής διαχείρισης, 
όπως  τα προγράµµατα ΑΦΗΣ και ΣΥ∆ΕΣΥΣ. Η χρήση του 
περιβαλλοντικά φιλικότερου φυσικού αερίου, προάγει 
ακόµα περισσότερο τις περιβαλλοντικές δράσεις του 
Οµίλου, ο οποίος διερευνά συνεχώς για την ανάληψη 
προληπτικών πρωτοβουλιών µε στόχο την πιο 
παραγωγική χρήση των πόρων που απαιτούνται για τη 
λειτουργία των Κλινικών του και ευαισθητοποιεί το 
προσωπικό του σε θέµατα περιβάλλοντος.

Λοιπά Στοιχεία
Το ΙΑΣΩ συµµετείχε στον Κρατικό προϋπολογισµό µε 
διάφορους φόρους της τάξης των 7,15 εκατ. Ευρώ για 
το έτος 2011. 

Επίσης, ενίσχυσε τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία µε 
κονδύλια της τάξεως των  10,87 εκατ. Ευρώ για το  
2011.
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15. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

Το έτος 2012 η συνολική αξία συναλλαγών των µετοχών 
του ΙΑΣΩ διαµορφώθηκε σε € 2,4 εκατ. περίπου. 

Η µέση τιµή της µετοχής για την περίοδο από 2/1/2012 
έως 31/12/2012 διαµορφώθηκε σε € 0,68 ανά µετοχή, 
ενώ η µέση χρηµατιστηριακή αξία της εταιρίας ανήλθε σε 
€ 36,2 εκατ. Κατά το έτος 2012,  ο συνολικός όγκος 
µετοχών της εταιρίας που διακινήθηκαν ανήλθε σε 3,18 
εκατ. τεµάχια, όγκος ο οποίο αντιστοιχεί στο 6,0% του 
συνολικού αριθµού των µετοχών της εταιρίας την 
30/12/2012.

Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στις 31/12/2012 
διαµορφώθηκε σε €1,35, παρουσιάζοντας αύξηση της 
τάξεως του 107,7% σε σχέση µε την τιµή κλεισίµατος 
κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους (2/1/2012). 

Η µετοχή της ΙΑΣΩ ΑΕ κατά το 2012 µετείχε στην 
σύνθεση των ακόλουθών δεικτών:

 Ονομασία ∆είκτη 
Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)

Δείκτης Συνολικής Απόδοσης Γενικού Δείκτη 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 ηµεροµηνία βάσης την πρώτη 
συνεδρίασης του έτους 2012 (2/1/2012).
 
Η µέση ετήσια απόδοση της µετοχής της εταιρίας 
παρουσιάζεται κατά 0,5% χαµηλότερη σε σχέση µε την 
απόδοση του Γ∆ΧΑ και κατά 1,8% χαµηλότερη σε σχέση 
µε την απόδοση του FTSEΧΑ ΥΓΕΙΑ.

Γράφημα 1: Πορεία μετοχής ΙΑΣΩ σε σχέση με το ΓΔΧΑ 
(2/1/2012 – 31/12/2012)

Μετοχικό κεφαλαίο ΙΑΣΩ ΑΕ

Το µετοχικό κεφάλαιο της Εταιρίας 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 Εταιρίας είναι στο σύνολό τους κοινές, 
ονοµαστικές, άυλες και εισηγµένες προς διαπραγµάτευση 
στην Αγορά Αξιών (Κατηγορία Μεσαίας – Μικρής  
Κεφαλαιοποίησης) του Χρηµατιστηρίου Αθηνών. 

Σύµβολο Μετοχής

ΟΑΣΙΣ: ΙΑΣΩ

Reuters: IASr.AT

Bloomberg: IASO GA
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ΙΑΣΩ 
Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ -

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Ετήσια Οικονοµική Έκθεση Χρήσεως
από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η ∆εκεµβρίου 2012

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

Η παρούσα Ετήσια Οικονομική Έκθεση της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 

2012, είναι αυτή που εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-

ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» κατά την συνεδρίαση της 28ης Μαρτίου 2013 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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Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟτΗτΑ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΚΑτΑΣτΑΣΕΩν ................................................................. 145 

Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ 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 Διοικητικού Συμβουλίου.

 2. Παρασκευάς Πετρόπουλος του Παναγιώτη, Διευθύνων Σύμβουλος

 3. Εµµανουήλ ∆ουλγεράκης του Φωτίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού  

 Συμβουλίου, ειδικώς προς τούτο ορισθείς από το Διοικητικό Συμβούλιο κατά την σημερινή  

 του (28/03/2013) 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 2012, 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 της περιόδου 

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, 28 Μαρτίου 2013

Οι βεβαιούντες,

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

γεώργιος Ι. Σταματίου Παρασκευάς Π. Πετρόπουλος Εμμανουήλ Φ. Δουλγεράκης 
Α.Δ.τ. Κ 030874 Α.Δ.τ. ν 317661 Α.Δ.τ. Αβ 510911
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Β.  ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
"ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 

ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε"

ΕΠΙ τΩν ΕνΟΠΟΙΗΜΕνΩν ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΚΑτΑΣτΑΣΕΩν ΚΑΙ ΑΥτΩν τΗΣ ΜΗτρΙΚΗΣ ΕτΑΙρΕΙΑΣ
για τη χρήση από 1η Ιανουαρίου 2012 έως 31η Δεκεμβρίου 2012

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 2012. Η Έκθεση συντάχθηκε και είναι 
εναρμονισμένη με τις διατάξεις του Κ.ν 2190/1920 άρθρο 136 του ν. 3873/2010 και του άρθρου 4 του νόμου 
3556/2007 και τις επ᾽αυτού εκδοθείσες εκτελεστικές αποφάσεις της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Στην παρούσα έκθεση όλες οι επιμέρους θεματικές ενότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες, με βάση το ως άνω 
νομοθετικό πλαίσιο, απεικονίζουν με τρόπο αληθή, όλες τις σχετικές και αναγκαίες κατά το νόμο πληροφορίες, 
προκειμένου να εξαχθεί μια ουσιαστική και εμπεριστατωμένη ενημέρωση για τη δραστηριότητα της Εταιρείας και 
του Ομίλου ΙΑΣΩ κατά την χρήση 2012.

Δεδομένου του ότι από την Εταιρεία συντάσσονται και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις, η παρούσα Έκθεση 
είναι ενιαία, με κύριο σημείο αναφοράς τα ενοποιημένα οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας και των συνδεδεμένων 
προς αυτήν επιχειρήσεων, και με αναφορά στα επιμέρους (μη ενοποιημένα) οικονομικά δεδομένα της Εταιρείας, 
μόνο στα σημεία όπου έχει κριθεί σκόπιμο ή αναγκαίο για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου της.

I) Εξέλιξη και επιδόσεις χρήσης 2012
Η διοίκηση του Oμίλου, λαμβάνοντας υπόψη της τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που προκλήθηκαν από την 
διεθνή και ιδιαιτέρως την εγχώρια κρίση, αλλά και τις νέες συνθήκες που δημιουργήθηκαν στην αγορά με την 
δημιουργία του ΕΟΠΥΥ, έθεσε ως κύριους στόχο για το 2012 την διατήρηση σε υψηλά επίπεδα του αριθμού των 
ασθενών και του μεριδίου αγοράς. 

για τον σκοπό αυτό αποφάσισε να προχωρήσει στη σύναψη σύμβασης με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από την 17/1/2012 
παρέχοντας υπηρεσίες όλων των εταιρειών του ομίλου στους ασφαλισμένους του. 

το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων της διοίκησης για διαρκή βελτίωση του 
επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών και την προσφορά τους σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές καθώς και 
την ορθολογικότερη διαχείριση των λειτουργικών δαπανών, είχαν ως αποτέλεσμα να περιορισθούν κατά μεγάλο 
βαθμό οι δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης και να αποφευχθεί ενδεχόμενη σημαντική μείωση των ασθενών και 
του κύκλου εργασιών.

Οι θυγατρικές και συνδεδεμένες επιχειρήσεις του ομίλου παρουσίασαν εντός του 2012 σε σημαντικό βαθμό 
βελτιωμένα αποτελέσματα, αναπτύσσοντας τον κύκλο εργασιών τους όπου αυτό ήταν εφικτό και βελτιώνοντας τα 
περιθώρια κέρδους μέσω περιορισμού των λειτουργικών δαπανών. 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου 
Ο κύκλος εργασιών του Οµίλου για τη χρήση 2012 διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη του 2011 και 
ανήλθε σε € 124,1 εκατ. έναντι € 124,4 εκατ. τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε € 24,6 εκατ. καταγράφοντας αύξηση € 4,5 εκατ. (22,2%). 
Η αύξηση του περιθωρίου EBITDA επί του κύκλου εργασιών σε 19,8% έναντι 16,2% της προηγούμενης χρήσης, 

οφείλεται τόσο στην μείωση των μεταβλητών δαπανών όσο και στον περαιτέρω περιορισμό των σταθερών 
δαπανών των εταιρειών του Ομίλου. 

Τα προ φόρων κέρδη του Οµίλου αυξήθηκαν κατά € 4,3 εκατ. σε σχέση με την χρήση του 2011 και ανήλθαν σε 
€ 5,6 εκατ. Η αύξηση στην προ φόρων κερδοφορία του Ομίλου, παρά τις σημαντικές αλλαγές στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες , ενισχύει την πίστη της διοίκησης του ομίλου στην ορθότητα 
των επιλογών της.

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

ΟΜΙΛΟΣ 2012 2011

Περιθώριο EBITDA 19,8% 16,2%

Περιθώριο EBIT 10,6% 6,7%

Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,30 0,36

Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 0,44 0,57

Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 0,68 0,89

 * Σημείωση: Οι εν λόγω δείκτες μπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταμιακά  
  διαθέσιμα του ομίλου, τα οποία στις 31/12/2012 ανήρχοντο σε €10,6 εκ.
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Πιο συγκεκριμένα ανά εταιρία παρατηρούνται τα εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών για τη χρήση 2012 ανήλθε σε € 67,5 εκατ. έναντι € 68,9 εκατ. την αντίστοιχη περσινή περίοδο, 
καταγράφοντας μείωση της τάξης του 1,9%. Η μικρή αυτή μείωση οφείλεται στις αλλαγές της τιμολογιακής 
πολιτικής που επέφερε η συνεργασία με τον ΕΟΠΥΥ, στις μειώσεις τιμών στις οποίες προέβη η διοίκηση της 
εταιρείας κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους και οι συνέπειες τους δεν είχαν απεικονισθεί πλήρως κατά 
το 2012, στην αλλαγή της ζήτησης των κλινών ( οι ασθενείς πλέον επιλέγουν χαμηλότερες θέσεις νοσηλείας), και 
στην αλλαγή του μίγματος των πελατών-ασθενών (επιλέγουν χαμηλότερου κόστους ιατρικές πράξεις).

Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA), 
διατηρήθηκαν στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο και διαμορφώθηκαν τα € 18,4 εκατ. έναντι 
€ 18,7 εκατ. το 2011. Επίσης, το περιθώριο EBITDA διατηρήθηκε στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο παρουσιάζοντας οριακή αύξηση 0,2% και διαμορφώθηκε σε 27,3% για το 2012.

Η εταιρεία παρουσίασε ζηµίες προ φόρων, ποσού € -3,1 εκατ. έναντι κερδών € 10,8 εκατ. την αντίστοιχη περσινή 
χρήση, επηρεαζόμενα κυρίως από την σημαντική αύξηση των χρηματοοικονομικών δαπανών, καθώς και από την 
απομείωση της αξίας των συμμετοχών της εταιρείας στις θυγατρικές της. 

Οι ζηµίες μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε € -3,7 εκατ. έναντι κερδών € 8,4 το 2011. 
Η μείωση των παρεπόμενων εσόδων που οφείλεται στη μείωση των ενοικίων από τα καταστήματα που μισθώνει 
η εταιρεία σε τρίτους καθώς και οι αναπροσαρμογές των λειτουργικών συμβάσεων, περιόρισαν τα αποτελέσματα 
προ και μετά από φόρους.

Οι κυριότεροι οικονομικοί δείκτες για την Εταιρία παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:

ΙΑΣΩ ΑΕ 2012 2011
Περιθώριο EBITDA 27,3% 27,1%
Περιθώριο EBIT 19,1% 18,8%
Ίδια κεφάλαια / Συνολικά κεφάλαια* 0,60 0,63
Ίδια κεφάλαια / Συνολικές Υποχρεώσεις* 1,48 1,68
Ίδια κεφάλαια / Τραπεζικές Υποχρεώσεις* 2,28 2,49
 
 *Σηµείωση: Οι εν λόγω δείκτες µπορούν να βελτιωθούν εάν από τα συνολικά κεφάλαια αφαιρεθούν τα ταµιακά 

διαθέσιµα της εταιρίας τα οποία στις 31/12/2012 ανήρχοντο σε € 1,4 εκ.

ΙΑΣΩ General A.E.
Ο κύκλος εργασιών της θυγατρικής εταιρείας ΙΑΣΩ General Α.Ε., για τη χρήση για τη χρήση 2012 ανήλθε σε € 
44,3 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση της τάξεως του 4,6%, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή χρήση. 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), αυξήθηκαν 
κατά 19,8% από € 5,1 εκατ. σε € 6,2 εκατ. Η αύξηση του EBITDA, παρά την μείωση των εσόδων, οφείλεται τόσο στην 
μείωση των μεταβλητών δαπανών όσο και στον περαιτέρω περιορισμό των σταθερών δαπανών της εταιρείας.

Τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε € 1,7 εκατ. έναντι € 0,5 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση, 
ακολουθώντας την πορεία των κερδών προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και 
αποσβέσεων (EBITDA).

Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσµατος µετά από φόρους, εμφανίζονται κέρδη της τάξεως των € 1,1 εκατ., έναντι 
ζημιών € -0,3 εκ. κατά την αντίστοιχη χρήση του 2011.

MedStem Services Α.Ε.
Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας παρουσίασε μείωση της τάξεως του 5,9% σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 
2011 και ανήλθε σε € 2,2 εκατ.
Αντίθετα, τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) 
παρουσίασαν αύξηση και ανήλθαν σε € 0,8 εκατ. έναντι € 0,4 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2011. Ομοίως και τα 
καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε € 0,6 εκατ. έναντι € 0,2 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή χρήση.

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Η εταιρεία αναπτύσσοντας την λειτουργία της ακόμα περισσότερο κατά το 2012, παρουσίασε, σημαντική ανάπτυξη 
των μεγεθών της, και ιδιαίτερα των εισαγωγών ασθενών και της εξυπηρέτησης των εξωτερικών ασθενών της.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε € 10,4 εκατ., έναντι € 7,0 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση 48,0%, 
Σημαντική βελτίωση παρουσίασαν και τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσµάτων 
και αποσβέσεων (EBITDA) και διαμορφώθηκαν σε € -0,8 εκατ. έναντι € -3,9 εκατ. κατά την προηγούμενη χρήση, 
ενώ οι καθαρές ζηµίες µετά από φόρους ανήλθαν σε € -7,4 εκατ., έναντι € -9,0 εκατ. κατά τη χρήση 2011 

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

Η συγγενής εταιρεία «Φιλοκτήτης Α.Ε.» η οποία από την χρήση 2011 ενσωματώνεται στις Οικονομικές καταστάσεις 
του Ομίλου με τη μέθοδο της καθαρής θέσης, παρουσίασε κατά το 2012 κύκλο εργασιών € 14,1 εκατ έναντι € 5,7 
εκατ το 2011 και συνολικά κέρδη μετά από φόρους € 2,4 εκατ. έναντι ζημιών € -3,6 εκατ. εκ των οποίων € 1,0 εκατ. 
περίπου ενσωματώθηκε στα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων.

∆απάνες Οµίλου
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν τη χρήση 2012 σε € 4,38 εκατ., παρουσιάζοντας 
μείωση κατά 11,5% σε σχέση με τη χρήση 2011.

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν αύξηση κατά τη χρήση 2012 και έφθασαν σε € 8,8 εκατ. από € 6,3 εκατ. 
κατά τη χρήση 2011 γεγονός που οφείλεται κύρια στην αύξηση των επιτοκίων δανεισμού.
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∆άνεια - Ταµειακά ∆ιαθέσιµα
Ο συνολικός δανεισμός του Ομίλου ανήλθε σε € 151,9 εκατ. στις 31/12/2012 έναντι € 155,6 εκατ. στις 31/12/2011 
σημειώνοντας μείωση 2,3%. Τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου στις 31/12/2012 διαμορφώθηκαν 
σε € 10,6 εκατ. έναντι € 7,6 εκατ. στις 31/12/2011.

Προσωπικό
Η Εταιρεία και ο Όμιλος απασχολούν μια ομάδα έμπειρων και ικανών στελεχών, τα οποία χάρη στις γνώσεις τους για 
τις εταιρείες και τις συνθήκες της αγοράς, συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία τους. Το συνολικά απασχολούμενο 
προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται στις 31/12/2012 σε 1.689 άτομα έναντι 1.750 ατόμων στις 31/12/2011, ενώ η 
μητρική απασχολούσε 792 άτομα κατά την 31/12/2012 έναντι 843 άτομα κατά την 31/12/2011. 

II) Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση του 2012
1) Με την από μετ’ αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που 

πραγματοποιήθηκε την 21/6/2012, αποφασίστηκε όπως το προτεινόμενο προς διανομή πρώτο και πρόσθετο 
μέρισμα της χρήσης 2011, συνολικού ύψους € 2.976.682,97 να μεταφερθεί στα βιβλία της εταιρείας σε ειδικό 
λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η Εταιρεία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός 
τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους δικαιούχους 
κατά την κεφαλαιοποίηση μετόχους.

2)  Εντός της χρήσης του 2012, η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 
και ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. συνομολόγησαν με τις πιστώτριες τράπεζες Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ε.Τ.Ε. ΚΥΠΡΟΥ 
LTD, τη σύναψη νέων κοινών ομολογιακών δανείων που περιλαμβάνουν όλα τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα, 
μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δάνεια των ως άνω τραπεζών. Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει 10ετή 
αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου, τα οποία κατά την 31/12/2012 
ανέρχονταν σε € 67,035 εκατ. και € 145,395 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

3) Επίσης, με την ως άνω Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων εκλέχθηκε νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΙΑΣΩ 
Α.Ε. η θητεία του οποίου λήγει την 21/6/2015. Η σύνθεση του νεόυ Διοικητικού Συμβουλίου, έχει ως εξής:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑ
Σταµατίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Μαµελετζής Χαράλαµπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ευτερέβος Εµµανουήλ Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στάθης Θεοφάνης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

∆ηµητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

 
 
4) Η μετ’ αναβολή ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 28/6/2012 αποφάσισε μεταξύ άλλων την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας 
με καταβολή μετρητών από τους μετόχους μέχρι το ποσό των € 6.002.500 με την έκδοση μέχρι 12.250.000 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,49 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,49, με σκοπό 
τη συμμετοχή της εταιρείας στο μετατρέψιμο ομολογιακό δάνειο που πρόκειται να εκδώσει η θυγατρική της 

εταιρεία ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, 
ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3α Κ.Ν.2190/1920 και 8 
Ν.3156/2003, μέχρι του ποσού των δέκα εκατομμυρίων Ευρώ (€ 10.000.000). 

 Το κεφάλαιο, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας την 28/11/2012 επαναφέρθηκε, λόγω 
μη καταβολής του ποσού της αύξησης μέχρι των € 6.002.500 με την έκδοση μέχρι 12.250.000 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,49 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,49, που αποφασίσθηκε στην 
από 28/6/2012 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της εταιρείας, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 11 
παρ. 5 του κ.ν.2190/1920, στο πριν από την ως άνω αύξηση ποσό του κεφαλαίου.

 
5) Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, 

ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ & ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ & ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ Α.Ε. κατά τη 
συνεδρίασή της 30/4/2012 αποφάσισε μεταξύ άλλων τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 
ποσό € 7.934.913,35 με συμψηφισμό ζημιών των χρήσεων 2010 και 2011, η οποία θα πραγματοποιηθεί με 
μείωση της ονομαστικής αξίας εκάστης μετοχής κατά το ποσό των € 0,91 Ευρώ, ήτοι από € 1,46 σήμερα, θα 
ανέλθει σε € 0,55. 

6) Για τη χρήση 2011, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994, ο οποίος και εξέδωσε για το σύνολο των εταιρειών 
του Ομίλου Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. Σημειώνεται ότι για να θεωρηθεί η χρήση 
2011 περαιωμένη πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 ΠΟΛ.1159/2011.

7) Ο Όμιλος ΙΑΣΩ προχώρησε στη σύναψη συμβάσεων με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες Interamerican, 
EFG Eurolife, Ευρωπαϊκή Πίστη και Medlife Alico με στόχο να προσελκύσει περισσότερους ιδιώτες πελάτες 
ασφαλισμένους που θα αποτελέσουν μελλοντικά σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

8) Επανασχεδιασμός ιστοσελίδας www.iaso.gr με νέα εμφάνιση και ανανεωμένο περιεχόμενο για καλύτερη 
εμπειρία πλοήγησης.

 
III) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη
Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της 
χρήσης του 2012 έχουν πραγματοποιηθεί με τους συνήθεις όρους της αγοράς.
Ο Όμιλος και η Εταιρεία δεν συμμετέχουν σε καμία συναλλαγή ασυνήθους φύσης ή περιεχομένου η οποία να 
είναι ουσιώδης για τον Όμιλο ή τις Εταιρείες και τα άτομα που συνδέονται στενά με αυτόν και δεν αποσκοπεί να 
συμμετάσχει σε τέτοιου είδους συναλλαγές στο μέλλον. Καμία από τις συναλλαγές δεν εμπεριέχει ειδικούς όρους 
και συνθήκες. Όπως προκύπτει από τα παρακάτω στοιχεία, οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη παραμένουν σε 
χαμηλά επίπεδα και δεν επηρεάζουν ουσιωδώς την χρηματοοικονομική κατάσταση της Εταιρείας.
Οι σημαντικότερες συναλλαγές της Εταιρείας με συνδεδεμένα με αυτή μέρη κατά την έννοια του Δ.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), κυριότερες εκ των οποίων είναι οι ακόλουθες:

 - Το εγκριθέν μέρισμα της θυγατρικής εταιρείας «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.» συνολικού ύψους €   
  76.500,00, ήτοι € 7,50 ανά μετοχή. 
 - Χρηματική διευκόλυνση της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.»   
  συνολικού ύψους περίπου € 1,62 εκατ.. Το εν λόγω ποσό επεστράφει σταδιακά στη μητρική εταιρεία  
  εντός του Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου 2012.
 - Παροχή υπηρεσιών και πώληση αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική της   
  «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» συνολικού ύψους € 218.348,27.
 - Παροχή υπηρεσιών σίτισης προς την συγγενή εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε.» συνολικού ύψους  
  € 289.960,04.
 - Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για τη χρήση 2012 για την Εταιρεία και τον Όμιλο  
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  ανήλθαν σε € 1.040.708,48 και € 1.043.073,10 αντίστοιχα.
 - Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 2012 για την Εταιρεία και τον Όμιλο ανήλθαν σε €   
  578.079,49 και € 861.018,27 αντίστοιχα.
 - Η μητρική εταιρεία, εντός του 2012, λόγω των αναδιαρθρώσεων των δανείων των συνδεδεμένων με   
  αυτήν εταιρειών, έδωσε εγγυήσεις σε τράπεζες υπέρ αυτών ύψους € 83.060.000,00 σε αντικατάσταση   
  παλαιών υφισταμένων εγγυήσεων.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά στελέχη του 
Ομίλου.

IV) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2013
Πάγια πολιτική των Διοικήσεων των εταιρειών του Ομίλου είναι να μην ανακοινώνονται – δημοσιεύονται τα 
επιχειρηματικά σχέδια και οι προβλέψεις παρά μόνο όταν υπογράφονται συγκεκριμένες συμβάσεις – συμφωνίες ή 
όταν λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις από τα Δ.Σ. για την υλοποίηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών πλάνων. 
Η χρήση 2012 κατέγραψε επιδόσεις οι οποίες επιβεβαίωσαν ότι ήταν μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, από τις πιο 
δύσκολες των τελευταίων δεκαετιών, με την ύφεση της Ελληνικής οικονομίας να διευρύνεται 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 φορολογίας, σε συνδυασμό με 
τους περιορισμούς στην χρηματοδότηση καταναλωτών και επιχειρήσεων εκ μέρους των πιστωτικών ιδρυμάτων, 
τις επιπτώσεις από την αναδιάρθρωση των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών αλλά και τα έντονα προβλήματα 
ρευστότητας των δημοσίων ασφαλιστικών φορέων.
Αν και κάθε απόπειρα διαμόρφωσης πρόβλεψης ή εκτίμησης είναι παρακινδυνευμένη, θεωρούμε ότι στο ίδιο 
περιβάλλον με το 2012 θα κινηθεί και το 2013 με την μόνη διαφορά ότι οι πολιτικές εξόδου από την κρίση που έχουν 
αποφασισθεί θα αρχίσουν να υλοποιούνται και κατά συνέπεια εκτιμούμε ότι προς το τέλος του έτους θα φανούν τα 
πρώτα απτά αποτελέσματα.
Η διοίκηση του Ομίλου παρακολουθεί συνεχώς τις εξελίξεις και προβαίνει στη λήψη μέτρων αναπροσαρμόζοντας 
συνεχώς τη στρατηγική της, έτσι ώστε να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις της 
κρίσης, η οποία μαστίζει τη χώρα και τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτή. 
Βασικός στόχος της Διοίκησης της Εταιρείας και του Ομίλου ΙΑΣΩ είναι η ολοκληρωμένη παροχή ιατρικών υπηρεσιών 
σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης υγείας με την ταυτόχρονη μακροπρόθεσμη προάσπιση των συμφερόντων και 
της ευημερίας των μετόχων της 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 παρουσιάζει η ζήτηση υπηρεσιών υγείας στην Ελλάδα, σε σύγκριση με 
τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας, η προσήλωση στις αξίες μας, οι καλά εδραιωμένες δυνάμεις μας με 
κυριότερες την εμπιστοσύνη των πελατών και την αφοσίωση των ιατρών και του προσωπικού μας μάς επιτρέπουν 
να πιστεύουμε στην επίτευξη των μακρόπνοων ποσοτικών και ποιοτικών μας στόχων, οι κυριότεροι εκ των οποίων 
είναι: 
• Η σταθερή μείωση του τραπεζικού δανεισμού, σύμφωνα με το πρόγραμμα αναχρηματοδότησης που έχουν 

συνομολογήσει οι εταιρείες του Ομίλου με τις πιστώτριες τράπεζες.
• Ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταμειακών ροών.
• Πρόβλεψη και αξιολόγηση των μελλοντικών επενδυτικών και λειτουργικών αναγκών.
• Η σύναψη συμβάσεων με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με στόχο την προσέλκυση περισσότερων ιδιωτών 

πελατών ασφαλισμένων που θα αποτελέσουν μελλοντικά σημαντικό μερίδιο της αγοράς.
• Η βελτίωση της διαδικασίας αξιολόγησης της φερεγγυότητας των πελατών ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος 

επισφαλειών.
• Σύναψη νέων συμβάσεων με προμηθευτές με βελτιωμένους για την εταιρεία όρους και περαιτέρω μείωση των 

δαπανών όπου υπάρχουν περιθώρια, σε καμία περίπτωση, πάντως, εις βάρος της αποτελεσματικής λειτουργίας 
της Εταιρείας.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημάνουμε το έντονο ενδιαφέρον της Διοίκησης για την ανάπτυξη του ιατρικού 
τουρισμού, ιδιαιτέρως στους τομείς της γηριατρικής και της υποβοηθούμενης γονιμοποίησης, καθώς με τον τρόπο 
αυτό μπορεί να διευρυνθεί σημαντικά η πελατειακή βάση των εταιρειών του Ομίλου. Στα πλαίσια αυτά, οι εταιρείες 
του Ομίλου έχουν ξεκινήσει τις διαδικασίες για τη λήψη πιστοποίησης των νοσηλευτικών της μονάδων βάσει του 
συστήματος ποιότητας TEMOS.

V) Κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες
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, στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να προκύψουν. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, χάρη 
στο εξειδικευμένο ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό προσωπικό τους, τον άρτιο κτιριακό και ιατρικό εξοπλισμό 
τους και την συνδρομή κορυφαίων ιατρών-συνεργατών όλων των ειδικοτήτων, καταφέρνουν να διατηρούνται 
ανταγωνιστικοί και να περιορίζουν τους κινδύνους.
Παρόλα αυτά, όμως, ο Όμιλος μπορεί να επηρεασθεί 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 Διεθνώς ενδέχεται τελικά να διαταράξουν τη ζήτηση. 
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. 
Επίσης, 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. Τα λειτουργικά κέρδη και οι ταμειακές ροές του Ομίλου επηρεάζονται 

μερικώς από μεταβολές στις τιμές των επιτοκίων. Πολιτική του Ομίλου είναι να παρακολουθεί διαρκώς τις 
τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια των χρηματοδοτικών αναγκών. Όλες οι υφιστάμενες συμβάσεις 
του Ομίλου είναι σε ευρώ και βασίζονται σε κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor. Από πλευράς «ανάλυσης 
ευαισθησίας» μια μείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα μείωνε, για τη χρήση του 2012, τα χρηματοοικονομικά 
έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,52 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση 
των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, για τη χρήση του 
2012, περίπου κατά το ποσό των € 1,52 εκατ. Το σύνολο των προθεσμιακών δανείων όλων των εταιρειών του 
Ομίλου βασίζεται σε προσυμφωνημένα και προκαθορισμένα περιθώρια επιτοκίων τα οποία με τη σειρά τους 
βασίζονται σε ομιλικούς οικονομικούς δείκτες που μπορεί να μεταβληθούν υπό όρους και με τη σύμφωνη 
γνώμη της Εταιρείας. Τα περιθώρια επιτοκίου για τους ανοιχτούς αλληλόχρεους λογαριασμούς αναθεωρούνται 
περιοδικά.

Γ) Χρηµατιστηριακός κίνδυνος. Οι διακυμάνσεις στις Διεθνείς 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.
Επίσης, η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν στην κατοχή τους διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα σημαντικής αξίας 
και συνεπώς δεν εκτίθεται σε κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών των χρεογράφων.
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Δ) 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, θα 
μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στην οικονομική του κατάσταση και τα λειτουργικά του αποτελέσματα. 
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο κίνδυνο από τους προμηθευτές τους καθώς δεν υφίσταται 
σημαντική εξάρτηση από ουδένα εξ αυτών και κανείς τους δεν προμηθεύει την Εταιρεία και τον Όμιλο με 
προϊόντα που να αντιπροσωπεύουν σημαντικό ποσοστό επί του συνόλου των αγορών.
Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος εκτίθεται και σε μεταβολές της αξίας των εμπορευμάτων που προμηθεύονται 
και ως εκ τούτου προσαρμόζεται ανάλογα η πολιτική αποθεμάτων. Για την αντιμετώπιση του κινδύνου της 
απαξίωσης των αποθεμάτων του ο Όμιλος εφαρμόζει μια ορθολογική διαχείριση και διοίκηση αυτών, που 
προσβλέπει στην αποφυγή διακράτησης αποθεμάτων μεγάλου ύψους. Σε σχέση με τον τζίρο της εταιρείας, το 
ύψος των αποθεμάτων είναι ιδιαίτερα χαμηλό με απώτερο στόχο την ελαχιστοποίηση του χρόνου παραμονής 
στην αποθήκη των αποθεμάτων ώστε να απομακρύνεται ο κίνδυνος της απαξίωσης των.

Ε) Συναλλαγµατικός κίνδυνος. Ουσιώδης και άμεσος κίνδυνος συναλλαγματικών ισοτιμιών δεν υφίσταται για 
τον Όμιλο, καθώς όλες οι δραστηριότητες των εταιρειών 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, 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 31/12/2012 ο Όμιλος διέθετε € 10,55 εκατ. ταμειακά 
διαθέσιμα και τις απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2012 αναλύονται ως εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2012 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών
Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14.460.438,30 975.034,62 975.034,62 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.490.927,54 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 13.303.500,00 6.703.500,00 20.110.500,00 33.517.500,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 42.105,85

Σύνολο 29.254.865,84 7.678.534,62 21.085.534,62 33.559.605,85
    

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών
Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14.563.429,77 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.216.418,71 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 36.000.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 42.105,85

Σύνολο 51.779.848,48 5.500.000,00 34.750.000,00 42.105,85

     

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2012 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών
Προμηθευτές & λοιπές βραχυ-
πρόθεσμες υποχρεώσεις

52.152.584,94 975.034,62 975.034,62 0,00

225.646,84 40.506,94 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 2.669.234,00 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 18.703.500,00 12.103.500,00 36.310.500,00 84.877.500,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υπο-
χρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 66.479,76

Σύνολο 73.750.965,78 13.119.041,56 37.285.534,62 84.943.979,76
    

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών
Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρε-
ώσεις

47.565.811,79 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήμα-
τος

1.317.431,32 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 72.272.799,50 7.927.799,50 53.705.599,00 21.700.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 71.679,76

Σύνολο 121.156.042,61 7.927.799,50 53.705.599,00 21.771.679,76
(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιμβάνεται ποσό € 6.623.584,86 και € 6.581.280,32 των χρήσεων 2012 και 
2011 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων.

Ζ)  Πιστωτικός κίνδυνος. Ο Όμιλος παρέχει ιατρικές υπηρεσίες από τις αρχές του 2012 κυρίως σε ασφαλισμένους 
του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.). Συνεπώς, πιθανός πιστωτικός κίνδυνος 
αφορά ιδιαιτέρως αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο.
Εκτιμούμε, όμως, αναφορικά με τις απαιτήσεις που έχουν δημιουργηθεί από την συνεργασία με τον νέο φορέα 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθώς και με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, ο κίνδυνος μη είσπραξης των απαιτήσεων αυτών 
παραμένει χαμηλός. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί όσον αφορά τις απαιτήσεις μέχρι 31/12/2011 
από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 
34 του Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 και 
της υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 18579/19.2.2013 η οποία τροποποίησε την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 9425/2013, θα εισπραχθούν 
μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών εντός του Ά Εξαμήνου του 2013. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος 
σταθμίζοντας τον τρόπο είσπραξης των υπολοιπόμενων απαιτήσεων που θα προκύψουν μετά την έκπτωση, 
δεν έχει προβεί ακόμη στην υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της ανωτέρω 
ρύθμισης. 

Τέλος, η Εταιρεία και ο Όμιλος προβαίνουν σε πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων δηλαδή στη διενέργεια 
συγκεκριμένης απομείωσης για όσους πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και βάσει της ενηλικίωσης 
των υπολοίπων τους για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα. Η πρόβλεψη αυτή, το ύψος της οποίας 
την 31/12/2012 ανερχόταν στο ποσό των € 5.880.223,69 και € 15.792.435,43 για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα, επιβαρύνει ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαιά τους.
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Διαχείριση 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 διαπραγματεύονται τη σύναψη νέων συμβολαίων 
ασφάλισης και κάλυψης των ακολούθων κινδύνων:
Α) Περιουσίας
Β) Των οχημάτων του Ομίλου 
Γ) Χρηματικών διαθεσίμων

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειμένου, σε πλαίσια τα οποία 
η Διοίκηση 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.

Τα ποσοστά κάλυψης ποικίλουν ανά κατηγορία ασφαλιστικού κινδύνου και αντικειμένου, σε πλαίσια τα οποία 
η Διοίκηση έχει θέσει ως εύλογα και επαρκή. Επίσης, ο Όμιλος έχει υιοθετήσει την πολιτική να ζητά από τους 
συνεργαζόμενους Ιατρούς να προβαίνουν 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 συμμετέχουν πλέον στο σύνολο σχεδόν της ενδεχόμενης ασφαλισμένης ζημίας. Για αυτό το λόγο η Διοίκηση 
αποφάσισε τον Δεκέμβριο του 2010 να μην προχωρήσει στην ανανέωση των υφιστάμενων ασφαλιστικών συμβάσεων 
αστικής επαγγελματικής ευθύνης αλλά αντίθετα να προβαίνει έγκαιρα στη διενέργεια επαρκών προβλέψεων μέσω 
των αποτελεσμάτων για την μελλοντική αντιμετώπιση σχετικών κινδύνων που προκύπτουν από την δραστηριότητά 
της. 

∆ιαχείριση, απαιτήσεων – υποχρεώσεων, µηχανογραφικών συστηµάτων υποστήριξης. 
Τηρείται εφεδρική ιστορική βάση δεδομένων και 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, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που δεν έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχουν μικρό βαθμό 
κινδύνου απωλειών. Ο πιθανός πιστωτικός κίνδυνος σχετίζεται κυρίως με τους ιδιώτες πελάτες και το ενδεχόμενο 
να ζητηθεί έκπτωση για εξόφληση από τα ασφαλιστικά ταμεία των υπολοίπων πελατών μας και ασφαλισμένων τους. 
Η Διοίκηση του Ομίλου προβαίνει σε προβλέψεις για κάλυψη τυχόν επισφαλειών και τις ενσωματώνει στον 
ισολογισμό και τα οικονομικά της αποτελέσματα. Όλα τα ανωτέρω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία τα 
οποία εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις έχουν απομειωθεί (με τις σχετικές προβλέψεις) και είναι υψηλής 
πιστωτικής ποιότητας. 

Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2012 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. 
Για το λόγο αυτό, την 31/12/2012, διαγράφηκε ποσό € 0,055 εκατ. από τις αναβαλλόμενες  φορολογικές απαιτήσεις 
που είχαν δημιουργηθεί στη χρήση 2007 λόγω της απώλειας του δικαιώματος φορολογικού συμψηφισμού.
Για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, η σωρευτική πρόβλεψη για την εταιρεία ανέρχεται σε € 0,62 εκατ. ενώ η 
αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον ‹Ομιλο ανέρχεται σε ποσό ύψους € 0,63 εκατ.
Από τη χρήση 2011 και εφεξής, η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν υπαχθεί στο φορολογικό έλεγχο των Ορκωτών 
Ελεγκτών Λογιστών που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 82 παραγρ. 5 Ν. 2238/1994. Σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία, κάθε χρήση θεωρείτε οριστική για σκοπούς φορολογικού ελέγχου μετά από δεκαοκτώ μήνες 
από την υποβολή της «Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» προς το Υπουργείο Οικονομικών. Σημειώνεται ότι 
για τη χρήση 2011 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου, 
ενώ για τη χρήση 2012 ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη. Αν μέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση 
στην καθαρή θέση, στα αποτελέσματα χρήσης και στις ταμειακές ροές της Εταιρείας και του Ομίλου.

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 προτεραιότητά του την συνεχή και σε τακτά διαστήματα ανανέωση και απόκτηση 
του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού.

Εξάρτηση από µεγάλους πελάτες. Ο Όμιλος, από την 17/1/2012 έχει συνάψει σύμβαση με τον Εθνικο 
Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), παρέχοντας υπηρεσίες όλων των εταιρείων του ομίλου στους 
ασφαλισμένους του. Δεδομένου ότι μεγάλος αριθμός ασθενών χρησιμοποιεί τον Ασφαλιστικό Φορέα, τυχόν 
αλλαγές στην τιμολόγηση των Ιατρικών πράξεων (Κ.Ε.Ν.) ή αλλαγές στον τρόπο και τον χρόνο εξόφλησης των 
υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προς τους παρόχους υπηρεσιών υγείας και κατά συνέπεια τον Όμιλο, ενδέχεται 
να επηρεάσουν σημαντικά την οικονομική του κατάσταση. Η Διοίκηση του Ομίλου έχει προβεί στον απαραίτητο 
σχεδιασμό για την αντιμετώπιση τυχόν τέτοιων εξελίξεων προσαρμόζοντας αντίστοιχα την τιμολογιακή πολιτική 
των παρεχομένων υπηρεσιών.

VI) γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2012.
• Μετά την ψήφιση του Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 και μετά, αυξήθηκε 
από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού 
και κατά συνέπεια δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος 
του Ισολογισμού, η επίδραση από την παραπάνω μεταβολή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίσθηκε από 
το Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2013, θα ήταν μια αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης 
κατά € 3,17 εκατ. και € 4,37 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.
• Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
της 14/1/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των € 
2.000.000,66 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.081.634 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας € 0,49 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,49. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
• Στις 11/2/2013 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συγγενούς εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι 
του ποσού των €10.000.000,45 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 18.181.819 νέων κοινών ονομαστικών 
μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,55 και τιμή διάθεσης € 0,55 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών 
μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για 
κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για 2,085 νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης 
του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα 
ολοκληρωθεί.
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• Όπως έχει ήδη προαναφερθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσίας, το υπόλοιπο των 
απαιτήσεων προ Φ.Π.Α. μέχρι 31/12/2011 από τα Ασφαλιστικά Ταμεία που πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
θα εξοφληθεί από τον Οργανισμό μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος 
σταθμίζοντας τον τρόπο είσπραξης των υπολοιπόμενων απαιτήσεων που θα προκύψουν μετά την έκπτωση, 
δεν έχει προβεί ακόμη στην υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της ανωτέρω 
ρύθμισης. 
• Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, 
πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας που 
ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρμόζει στις Κλινικές του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας και «Φιλοκτήτης»). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε και κατά HACCP που αφορά την Υγιεινή 
και Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν επιθεώρησης από τον έγκριτο και 
διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της 
Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης, επιθεωρήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων 
κάθε Κλινικής του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την Εταιρεία 
και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

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

1. Διάρθρωση 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 Μεσαίας - Μικρής Κεφαλαιοποίησης) του Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
Η απόκτηση μετοχών της Εταιρείας συνεπάγεται αυτοδικαίως την αποδοχή του Καταστατικού της και των νόμιμων 
αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων της.
Η ευθύνη των μετόχων περιορίζεται στο ύψος της ονομαστικής αξίας των μετοχών που κατέχουν και μετέχουν στη 
διοίκηση και στα κέρδη της Εταιρείας ανάλογα και σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού.
Τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις που απορρέουν από κάθε μετοχή παρακολουθούν αυτή σε οποιοδήποτε καθολικό 
ή ειδικό διάδοχο του μετόχου. Οι μέτοχοι συμμετέχουν στη διοίκηση, στη διανομή των κερδών και στη διανομή 
των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας σε περίπτωση διάλυσής της, ανάλογα με τον αριθμό των μετοχών που 
κατέχουν και σύμφωνα με το Νόμο και τις διατάξεις του Καταστατικού. Οι μέτοχοι ενασκούν τα δικαιώματά τους σε 
σχέση με τη Διοίκηση της Εταιρείας μέσω των Γενικών Συνελεύσεων και σύμφωνα με το Νόμο.

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 31.12.2012 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.
Δεν υπάρχουν μετοχές της Εταιρείας που παρέχουν ειδικά δικαιώματα ελέγχου.

5. Περιορισµοί στο δικαίωµα ψήφου. 
Δεν υφίστανται περιορισμοί στο δικαίωμα ψήφου. 

6. Συµφωνίες µετόχων της Εταιρείας σχετικά µε περιορισµούς στη µεταβίβαση µετοχών ή στην άσκηση 
των δικαιωµάτων ψήφου.
Δεν 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 Διοικητικού Συµβουλίου και τροποποίησης 
Καταστατικού. 
Οι κανόνες που προβλέπει το Καταστατικό της Εταιρείας για το διορισμό και την αντικατάσταση των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της δεν διαφοροποιούνται από τα προβλεπόμενα στο ν.2190/20. 

Η Εταιρεία διοικείται από Διοικητικό 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.
Η Εταιρεία έχει κάνει χρήση της δυνατότητας που δίνεται από την παράγραφο 6 του ν.2190/20 και έχει προβλέψει 
στο Καταστατικό της τη δυνατότητα πρότασης προς εκλογή στο Διοικητικό Συμβούλιο υποψηφίων βάσει καταλόγων. 
Ειδικότερα, τα υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη Γενική Συνέλευση βάσει 
καταλόγων. Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των 
ψήφων που λαμβάνει κάθε κατάλογος. 
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 μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε 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 Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα 
μέλη του Διοικητικού 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. 
Επιπλέον στην παράγραφο 2 του άρθρου 6 του Καταστατικού προβλέπεται ότι σε κάθε περίπτωση, τα απομένοντα μέλη 
του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού 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. 
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(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, 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 Διοικητικού 
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 άλλο συναφή όρο. Με την ίδια απόφαση της Γενικής 
Συνέλευσης μπορεί να ανατίθεται στο Διοικητικό Συμβούλιο ο καθορισμός των δικαιούχων ή των κατηγοριών 
αυτών, ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος και οποιοσδήποτε άλλος όρος του προγράμματος διάθεσης μετοχών. 
Το Διοικητικό 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 Διοικητικού 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 Διοικητικό 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.
Δεν υφίστανται συμφωνίες, οι οποίες τίθενται σε ισχύ, τροποποιούνται ή λήγουν σε περίπτωση αλλαγής ελέγχου 
κατόπιν δημόσιας πρότασης. 

10. Συµφωνίες της Εταιρείας µε µέλη του Διοικητικού Συµβουλίου ή το προσωπικό της.
Δεν υπάρχουν συμφωνίες της Εταιρείας με μέλη του Διοικητικού 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. 

VIII) 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 Διακυβέρνησης του (ΟΟΣΑ), 
ανάμεσα στη Διοίκηση της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.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 Διοίκησης 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 
τροποποίησή του με το Ν. 3873/2010. Η Εταιρεία έχει θεσπίσει και ακολουθεί Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης, 
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 Διακυβέρνησης που εφαρμόζει.

3. Κύρια Χαρακτηριστικά των Συστηµάτων Εσωτερικού Ελέγχου και ∆ιαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση µε τη 
∆ιαδικασία 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 Δ.Σ., τη Διοίκηση 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. 

Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου.
Η Εταιρεία έχει συστήσει Διεύθυνση 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 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου είναι ανεξάρτητη, δεν υπάγεται ιεραρχικά σε καμία άλλη 
υπηρεσιακή μονάδα της Εταιρείας και αναφέρεται στην επιτροπή ελέγχου του Δ.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 Διακυβέρνησης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. Ο Εσωτερικός Ελεγκτής 
ορίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Δεν μπορεί 
να ορισθεί ως Εσωτερικός Ελεγκτής μέλος του Διοικητικού 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 
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έγγραφο και υπηρεσία της Εταιρείας. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου οφείλουν να συνεργάζονται και να 
παρέχουν πληροφορίες στον Εσωτερικό Ελεγκτή και γενικά να διευκολύνουν με κάθε τρόπο το έργο του. Η Διεύθυνση 
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 Διεύθυνσης 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.

Διαχείριση 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 Διοίκησης, 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 Διοίκηση λαμβάνει την πλέον 
συμφέρουσα για τον Όμιλο απόφαση για τη διαχείριση των απρόβλεπτων κινδύνων σταθμίζοντας το συμφέρον των 
μετόχων της.

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

Διασφάλιση 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 Διοίκησης.

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 Δ.Π.Χ.Α..

Τα οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας και των θυγατρικών εταιρειών του Ομίλου παρακολουθούνται και καταγράφονται 
βάσει των αρχών που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α. καθώς και τη φορολογική νομοθεσία, με σκοπό την πληρέστερη 
ενημέρωση της Διοίκησης, 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)
• Δευτερεύον Μηχανογραφικό Κέντρο (Disaster Recovery Site)
• Διαβάθμιση Πληροφοριών
• Ασφάλεια Μετάδοσης Πληροφοριών
• Ασφάλεια Χρήσης Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
• Όροι χρήσης του Internet
• Διαχείριση Πρόσβασης Εφαρμογών
• Διαχείριση Ασφάλειας των Πληροφοριακών Συστημάτων
• Διαχείριση Αλλαγών (Change Management)
• Διαχείριση Περιστατικών Ασφάλειας
• Προστασία από Ιούς και Κινητό Κώδικα
• Διαδικασίες Δημιουργίας και Τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας (Backup)
• Τοίχος Ασφαλείας (FireWall)

Το σύνολο των σχετιζομένων διαδικασιών και τεχνικών μέτρων, εντάσσονται σε ένα δομημένο Σύστημα Διαχείρισης 
Ασφάλειας Πληροφοριών, με τους εξής βασικούς άξονες:

• Οργάνωση Ασφάλειας Πληροφοριών
• Διαχείριση Αγαθών (Πληροφοριακών και Φυσικών)
• Διαχείριση Επικοινωνιών και Επιχειρησιακών Λειτουργιών
• Ασφάλεια στις Διαδικασίες Ανάπτυξης και Συντήρησης Συστημάτων
• Διαχείριση 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 Δ.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.
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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 Διοικητικό 
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 Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου, με εξαίρεση την 
εκλογή μελών από τα απομένοντα μέλη του Διοικητικού 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) Διορισμό εκκαθαριστών, η) Διάθεση των καθαρών ετησίων κερδών, με 
εξαίρεση τη διανομή κερδών ή προαιρετικών αποθεματικών μέσα στην τρέχουσα εταιρική χρήση με απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον έχει υπάρξει σχετική εξουσιοδότηση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θ) Έγκριση 
του ισολογισμού, ι) απαλλαγή των μελών του Διοικητικού 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 Δ.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:

• 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 Διοικητικού 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,

• σχέδιο απόφασης για κάθε θέμα της ημερήσιας διάταξης που προτείνεται ή, εφόσον καμία απόφαση δεν 
έχει προταθεί προς έγκριση, σχόλιο του Διοικητικού 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 Διοικητικού 
Συμβουλίου, ο προτεινόμενος κατάλογος υποψήφιων μελών του Δ.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 Διοικητικό 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 Δ.Σ. της Εταιρείας, ο Διευθύνων Σύμβουλος ή ο Γενικός Διευθυντής και οι Πρόεδροι των 
επιτροπών του Δ.Σ. καθώς και η Διεύθυνση 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 Διοικητικού Συμβουλίου 
ή ο αναπληρωτής του. Χρέη γραμματέα εκτελεί προσωρινά όποιος ορίζεται από τον Πρόεδρο. 
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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.

Δικαιώματα Μειοψηφίας
Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει, τα δικαιώματα μειοψηφίας είναι τα εξής:
1.  Με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου, 

το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου. Η αίτηση περιέχει 
το αντικείμενο της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν συγκληθεί Γενική Συνέλευση από το Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη Γενικής Συνέλευσης, που έχει 
ήδη συγκληθεί, πρόσθετα θέματα, εάν η σχετική αίτηση περιέλθει στο Διοικητικό Συμβούλιο δεκαπέντε 
(15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη Γενική Συνέλευση. Τα πρόσθετα θέματα πρέπει να δημοσιεύονται ή 
να γνωστοποιούνται, με ευθύνη του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό Συμβούλιο επτά (7) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία της 
Γενικής Συνέλευσης.

2β.  Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό 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.

 Επίσης, με αίτηση μετόχων, που εκπροσωπούν το ένα εικοστό (1/20) του καταβεβλημένου μετοχικού 
κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να ανακοινώνει στη Γενική Συνέλευση, εφόσον είναι 
Τακτική, τα ποσά που, κατά την τελευταία διετία, καταβλήθηκαν σε κάθε μέλος του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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.

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 Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεούται να παρέχει στη Γενική Συνέλευση πληροφορίες για την 
πορεία των εταιρικών υποθέσεων και την περιουσιακή κατάσταση της Εταιρείας. Το Διοικητικό 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 Διοικητικού 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.
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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 ∆ιοικητικού Συµβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Σκοπός του Δ.Σ. είναι η διαρκής επιδίωξη της ενίσχυσης της μακροχρόνιας οικονομικής αξίας της Εταιρείας και 
η προάσπιση του γενικού εταιρικού συμφέροντος. Το Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου
Η Εταιρεία διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, που αποτελείται από δεκατρείς (13) συμβούλους. Από τα 
δεκατρία (13) μέλη του Διοικητικού 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 Δ.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 υποψήφια μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνονται προς εκλογή στη Γενική Συνέλευση βάσει καταλόγων. 
Από τους προταθέντες καταλόγους εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου κατά την αναλογία των ψήφων 
που λαμβάνει κάθε κατάλογος. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να επανεκλεγούν και να ανακληθούν.

Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο απώλειας της ιδιότητας μέλους ή μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού 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 Διοικητικού 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 
Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου, ανεξάρτητα από τον αριθμό τους, μπορούν 
να προβούν σε σύγκληση Γενικής Συνέλευσης με αποκλειστικό σκοπό την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου. 

Μετά την εκλογή του το Διοικητικό 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 Διευθύνοντες Συμβούλους της Εταιρείας καθορίζοντας συγχρόνως 
την έκταση των αρμοδιοτήτων τους.

Συνεδριάσεις και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου
Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου και κανείς δεν αντιλέγει 
στη λήψη αποφάσεων. 

Τη σύγκληση του Διοικητικού 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 Διοικητικό 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 Διοικητικό 
Συμβούλιο. Αν δεν συγκληθεί το Διοικητικό Συμβούλιο από τον Πρόεδρο ή τον αναπληρωτή του εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας, επιτρέπεται στα μέλη που ζήτησαν τη σύγκληση να συγκαλέσουν αυτά το Διοικητικό Συμβούλιο εντός 
προθεσμίας πέντε (5) ημερών από τη λήξη της ανωτέρω προθεσμίας των επτά (7) ημερών, γνωστοποιώντας τη 
σχετική πρόσκληση στα λοιπά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το Διοικητικό 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 Διοικητικό 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 Διοικητικού Συμβουλίου δεν μπορεί να ανατεθεί σε μη μέλος του, ενώ κάθε μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αντιπροσωπεύει έγκυρα μόνο έναν σύμβουλο.
Οι αποφάσεις του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου καταχωρούνται περιληπτικά σε ειδικό βιβλίο που μπορεί 
να τηρείται και κατά το μηχανογραφικό σύστημα. Τα πρακτικά του Διοικητικού Συμβουλίου υπογράφονται από 
όλα τα παριστάμενα (αυτοπροσώπως ή δια αντιπροσώπου) στη συνεδρίαση μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Μέλος του Διοικητικού 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 Διοικητικού Συμβουλίου 
αρνείται να υπογράψει τα πρακτικά συνεδριάσεως αυτού γίνεται μνεία σε αυτά περί της αρνήσεως.

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

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

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ
Σταματίου Γιώργος Πρόεδρος Εκτελεστικό Μέλος

Μαμελετζής Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος A Εκτελεστικό Μέλος 

Κοντόπουλος Βασίλειος Αντιπρόεδρος B Εκτελεστικό Μέλος 

Δουλγεράκης Εμμανουήλ Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Πετρόπουλος Παρασκευάς Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Φουστάνος Ανδρέας Διευθύνων Σύμβουλος Εκτελεστικό Μέλος 

Βλαχούσης Αντώνιος Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δευτερέβος Εμμανουήλ Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Σαρρής Σπυρίδων Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Στάθης Θεοφάνης Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Φαφούτης Ξενοφών Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος

Δημητρουλέας Σπυρίδων Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος

Ηλιάδης Σάββας Μέλος Ανεξάρτητο Μέλος
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Τα ανεξάρτητα µη εκτελεστικά µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι δύο (2) στον αριθµό και 
συγκεκριµένα ο κ. ∆ηµητρουλέας Σπυρίδων και ο κ. Ηλιάδης Σάββας, οι οποίοι διατηρούν την ανεξαρτησία 
τους σύµφωνα µε τα κριτήρια της κείµενης νοµοθεσίας.

Επιτροπή Ελέγχου
Η Επιτροπή Ελέγχου είναι επιτροπή του Διοικητικού 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 Δ.Σ. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από δύο (2) τουλάχιστον μη εκτελεστικά μέλη και ένα ανεξάρτητο 
μη εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο προεδρεύει των συνεδριάσεών της και έχει εμπειρία/
γνώση σε θέματα λογιστικής και ελεγκτικής.

 Τα µέλη της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας είναι τα ακόλουθα:

1) ∆ηµητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος
2) Ηλιάδης Σάββας - Μέλος 
3) Στάθης Θεοφάνης - 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 Διοίκησης 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 Διεύθυνσης 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 
Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. 

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

• Διασφαλίζει 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 (π.χ. συμβουλευτικών) από 
τον τακτικό ελεγκτή.

Κύριοι Μέτοχοι, σας εκθέσαμε την οικονομική πορεία και το δυναμικό της Εταιρείας και του Ομίλου στη χρήση 
1/1/2012 – 31/12/2012 συγκρινόμενη με τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούμενης χρήσης του 2011. Σας 
παραθέσαμε, επίσης, την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις 
ανώνυμες εταιρείες.
 Μαρούσι, 28/03/2013
 

 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Γ. Σταµατίου
 

Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ

Προς τους Μετόχους της Εταιρείας «ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & 
ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 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 ΙΔΙΩΤΙΚΗ 
ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.», οι οποίες αποτελούνται από την εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση οικονομικής θέσης της 
31ης Δεκεμβρίου 2012, 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 αρχών και μεθόδων και λοιπές επεξηγηματικές πληροφορίες.

Ευθύνη της ∆ιοίκησης για τις Εταιρικές και Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις
Η διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και εύλογη παρουσίαση αυτών των εταιρικών και ενοποιημένων 
οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν 
υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως και για εκείνες τις εσωτερικές δικλίδες, 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. Διενεργήσαμε τον έλεγχό μας σύμφωνα με τα Διεθνή 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 δικλίδες 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 δικλίδων της εταιρείας. Ο έλεγχος περιλαμβάνει επίσης την 
αξιολόγηση της καταλληλότητας των λογιστικών αρχών και μεθόδων 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 ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
& ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και των θυγατρικών 
αυτής κατά την 31η Δεκεμβρίου 2012 και τη χρηματοοικονομική τους επίδοση και τις ταμειακές τους ροές για τη 
χρήση που έληξε την ημερομηνία αυτή σύμφωνα με τα Διεθνή 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 Διαχείρισης του Διοικητικού 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 Διαχείρισης του Διοικητικού 
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.

Αγία Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2013

Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

Κωνσταντίνος Π. Πετρόγιαννης
Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 11991

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 

31/12/2012

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώματα πάγια 6 241.157.502,75 293.251.090,74 114.641.836,82 142.545.230,80

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.389.667,04 1.704.573,57 1.087.104,39 1.310.002,66

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8.2 0,00 0,00 121.124.873,46 132.297.303,87

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 8.3 0,00 1.891.601,55 0,00 0,00

Δάνεια και απαιτήσεις 29 4.500.000,00 4.500.000,00 450.000,00 450.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 24 822.109,25 870.203,23 99.192,16 101.164,16

 247.869.279,04 302.217.469,09 237.403.006,83 276.703.701,49

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέματα 12 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25

Πελάτες 11 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40

Λοιπές απαιτήσεις 11 10.182.558,38 22.981.815,97 3.746.852,50 7.397.482,19

Διαθέσιμα 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 10 238.353,62 166.473,00 238.353,62 166.473,00

Ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 13 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84

 91.392.521,92 77.388.565,89 36.056.462,14 25.993.160,32

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 339.261.800,96 379.606.034,98 273.459.468,97 302.696.861,81
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑλΑΙΑ

Μετοχικό κεφάλαιο (53.155.053μτχ X 0,44 €) 23 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32 23.388.223,32

Αποθεματικά Υπέρ το άρτιο 23 42.497.459,83 42.497.459,83 42.497.459,83 42.497.459,83

Αποθεματικά εύλογης αξίας 28 41.132.113,38 79.527.809,30 32.702.243,56 51.053.101,50

Λοιπά αποθεματικά 28 15.181.267,81 12.204.584,84 14.590.321,32 11.613.638,35

Κέρδη (ζημίες) εις νέον -25.456.680,78 -28.525.771,38 54.445.525,92 61.165.853,85

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων µετόχων µητρικής 96.742.383,56 129.092.305,91 167.623.773,95 189.718.276,85

Δικαιώματα μειοψηφίας 8.2 6.632.390,28 8.734.393,05 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 103.374.773,84 137.826.698,96 167.623.773,95 189.718.276,85

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Δάνεια 14 133.291.500,00 83.333.398,00 60.331.500,00 40.250.000,00

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 14.561.689,35 23.557.752,75 10.556.236,33 16.084.326,88

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 30 40.506,94 0,00 0,00 0,00

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω 
έξοδου από την υπηρεσία 16 1.996.715,00 2.747.012,00 1.143.419,00 1.701.095,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 25 6.690.064,62 6.652.960,08 42.105,85 42.105,85

Λοιπές μακροπρόθεσμες Προβλέψεις 26 3.605.516,18 4.332.170,08 2.557.498,75 3.121.208,75

 160.185.992,09 120.623.292,91 74.630.759,93 61.198.736,48

Βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 54.102.654,19 47.565.811,79 16.410.507,55 14.563.429,77

Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης 30 225.646,84 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 19 2.669.234,00 1.317.431,32 1.490.927,54 1.216.418,71

Βραχυπρόθεσμα Δάνεια 14 18.703.500,00 72.272.800,00 13.303.500,00 36.000.000,00

 75.701.035,03 121.156.043,11 31.204.935,09 51.779.848,48

Σύνολο Υποχρεώσεων 235.887.027,12 241.779.336,02 105.835.695,02 112.978.584,96

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 339.261.800,96 379.606.034,98 273.459.468,97 302.696.861,81

Oι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΣτΟΙΧΕΙΑ ΚΑτΑΣτΑΣΗΣ ΣΥνΟλΙΚΩν ΕΣΟΔΩν ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕτΑΙρΕΙΑΣ

τΗΣ ΧρΗΣΗΣ 1/1/2012 – 31/12/2012

  ΟΜΙΛΟΣ

 
Σηµείωση 1/1 -31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/10 - 31/12/2012 1/10 - 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 5 124.143.128,63 124.367.193,43 32.516.575,16 30.125.273,00

Κόστος πωληθέντων 103.120.688,40 109.882.629,90 24.201.509,91 27.174.961,27

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 21.022.440,23 14.484.563,53 8.315.065,25 2.950.311,73

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 4.615.584,22 5.608.862,67 2.612.792,56 2.426.353,73

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -4.375.614,97 -4.942.565,73 -1.149.037,79 -298.315,63

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -6.047.479,94 -5.766.551,66 -2.833.379,92 -2.052.479,68

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 27 -2.111.739,29 -1.050.872,38 -493.787,19 -124.728,07

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών αποτ/
των και αποσβέσεων 24.608.503,37 20.130.265,69 9.306.503,66 5.824.682,54

Αποσβέσεις 6,7 -11.505.313,12 -11.796.829,26 -2.854.850,75 -2.923.540,46

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 
χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσµάτων 13.103.190,25 8.333.436,43 6.451.652,91 2.901.142,08

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 18 518.673,85 281.820,46 160.940,05 153.718,40

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 18 -8.825.579,81 -6.277.963,99 -1.772.947,94 -1.824.833,02

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης 
αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

28
-266.790,02 0,00 -266.790,02 0,00

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες 
επιχειρήσεις

8,3
1.020.355,38 -1.108.726,10 -88.370,72 -289.710,11

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 5.549.849,65 1.228.566,80 4.484.484,28 940.317,35

Φόρος Εισοδήματος 19 -2.962.979,01 -3.773.454,97 -1.357.408,37 -2.619.729,07

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 
(Α) 2.586.870,64 -2.544.888,17 3.127.075,91 -1.679.411,72

Κατανέμονται σε: 

Ιδιοκτήτες μητρικής 20 4.275.883,40 -227.636,23 3.578.107,32 -903.436,68

Δικαιώματα μειοψηφίας -1.689.012,76 -2.317.251,94 -451.031,41 -775.975,04

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης 
αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

6,28
-45.720.633,63 0,00 -45.720.633,63 0,00

Φόρος Εισοδήματος 19,28 8.681.837,87 0,00 8.681.837,87 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β) -37.038.795,76 0,00 -37.038.795,76 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 
μετά από φόρους (Α)+(Β) -34.451.925,12 -2.544.888,17 -33.911.719,85 -1.679.411,72

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -32.349.944,85 -227.636,23 -32.349.944,85 -903.436,68

Δικαιώματα μειοψηφίας -2.101.980,27 -2.317.251,94 -2.101.980,27 -775.975,04

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους 
ανά μετοχή - βασικά σε € 20 0,0804 -0,0043 0,0673 -0,0170

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

 
Σηµείωση 1/1 -31/12/2012 1/1 -31/12/2011 1/10 - 31/12/2012 1/10 - 31/12/2011

Κύκλος εργασιών 5 67.519.227,27 68.825.512,00 18.026.389,89 16.515.456,58

Κόστος πωληθέντων 52.228.205,29 55.428.597,05 12.770.571,15 13.925.962,92

Μικτά κέρδη / (ζηµίες) 15.291.021,98 13.396.914,95 5.255.818,74 2.589.493,66

Λοιπά έσοδα εκμετάλλευσης 17 3.482.744,95 5.315.646,94 1.643.900,75 2.348.150,09

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.896.677,07 -3.087.452,47 -665.810,76 -201.902,85

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -2.626.430,49 -2.554.772,37 -1.325.592,44 -1.296.054,64

Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης 27 -365.024,90 -147.035,54 -68.226,88 -69.689,76

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 

χρηματοδοτικών, επενδυτικών 

αποτ/των και αποσβέσεων 18.420.423,34 18.669.361,13 6.206.486,12 4.795.567,88

Αποσβέσεις 6,7 -5.534.788,87 -5.746.059,62 -1.366.396,71 -1.425.571,38

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων, 

χρηµατοδοτικών, επενδυτικών 

αποτελεσµάτων 12.885.634,47 12.923.301,51 4.840.089,41 3.369.996,50

Χρηματοοικονομικά Έσοδα 18 293.517,79 194.874,51 77.007,67 56.874,93

Χρηματοοικονομικά Έξοδα 18 -5.108.411,01 -2.372.571,61 -795.281,49 -746.812,13

Ζημιές από Αναπροσαρμογή 

Εύλογης αξίας 

Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 8.2 -11.172.430,41 0,00 -11.172.430,41 0,00

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες 

επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Κέρδη / (ζηµίες) προ φόρων -3.101.689,16 10.745.604,41 -7.050.614,82 2.680.059,30

Φόρος Εισοδήματος 19 -641.955,80 -2.341.755,31 262.508,12 -444.448,30

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από 

φόρους (Α) -3.743.644,96 8.403.849,10 -6.788.106,70 2.235.611,00

Κατανέμονται σε:  

Ιδιοκτήτες μητρικής 20 -3.743.644,96 8.403.849,10 -6.788.106,70 2.235.611,00

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα  

Ζημίες από αναπροσαρμογή 

εύλογης αξίας 

Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων 6,28 -22.938.572,42 0,00 -22.938.572,42 0,00

Φόρος Εισοδήματος 19,28 4.587.714,48 0,00 4.587.714,48 0,00

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά από 

φόρους (Β) -18.350.857,94 0,00 -18.350.857,94 0,00

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα 

µετά από φόρους (Α)+(Β) -22.094.502,90 8.403.849,10 -25.138.964,64 2.235.611,00

Κατανέμονται σε:  

Ιδιοκτήτες μητρικής -22.094.502,90 8.403.849,10 -25.138.964,64 2.235.611,00

Δικαιώματα μειοψηφίας - - - -

Κέρδη / (ζηµίες) µετά από 

φόρους ανά µετοχή - βασικά σε € 20 -0,0704 0,1581 -0,1277 0,0421

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.

ΣτΟΙΧΕΙΑ ΚΑτΑΣτΑΣΗΣ τΑΜΕΙΑΚΩν ρΟΩν ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕτΑΙρΕΙΑΣ τΗΣ ΧρΗΣΗΣ

 1/1/2012 – 31/12/2012

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη Χρήσης 5.549.849,65 1.228.566,80 -3.101.689,16 10.745.604,41

Προσαρμογές στα κέρδη 22.299.972,94 15.649.671,79 21.789.067,41 4.465.394,84

 27.849.822,59 16.878.238,59 18.687.378,25 15.210.999,25

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/(Αύξηση) αποθεμάτων 790.693,89 491.695,65 394.924,05 263.142,70

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -14.338.918,17 8.288.221,44 -11.041.983,72 4.508.180,06

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασμών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού 3.704,00 -106.446,97 1.972,00 -74.910,00

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) 3.623.109,25 -9.447.814,47 656.313,98 -7.777.214,20

Εκροή προβλέψεων -701.306,80 -419.497,28 -106.651,63 -85.466,48

 -10.622.717,83 -1.193.841,63 -10.095.425,32 -3.166.267,92

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 17.227.104,76 15.684.396,96 8.591.952,93 12.044.731,33

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καταβληθέντες τόκοι -8.361.973,18 -3.835.523,34 -4.773.627,82 -1.352.328,54

Καταβληθείς φόρος εισοδήματος -696.981,22 -3.690.852,19 -459.813,98 -3.416.895,04

Καθαρές ταµιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (Α) 8.168.150,36 8.158.021,43 3.358.511,13 7.275.507,75

 

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώματων παγίων -1.710.897,42 -4.783.137,20 -552.605,08 -3.458.390,84

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων -94.797,25 -572.910,40 -88.574,25 -572.709,65

Πωλήσεις ενσώματων παγίων 26.904,04 377.818,97 26.500,00 354.551,00

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 2.906.627,65 0,00 -6.684.072,61

Διακανονισμός παραγώγων 
χρηματοοικονομικών στοιχείων 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών περιουσιακών
στοιχείων διαθεσίμων προς πώληση 0,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηματοοικονομικών στοιχείων
σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων 0,00 0,00 0,00 100,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν 299.187,01 298.079,73 199.235,08 182.634,36

Εισπράξεις από αποπληρωμές δανείων μερών 0,00 -4.500.000,00 0,00 -450.000,00

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 29.138,17 378.695,29 1.998,37 243.666,92

Καθαρές ταµιακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες (Β) -1.450.465,45 -5.894.825,96 -413.445,88 -10.384.220,82
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Χρηµατοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση/Μείωση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών 0,00 -2.264.981,25 0,00 0,00

Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -81.661,78 0,00 0,00

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

Μερίσματα πληρωθέντα σε μετόχους της 
μητρικής -20.167,19 -156.458,38 -20.167,19 -45.798,38

Δάνεια αναληφθέντα 3.802,00 8.695.000,00 0,00 7.000.000,00

Αποπληρωμή δανεισμού -3.615.000,00 -11.767.792,00 -2.615.000,00 -5.539.992,00

Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών 
μισθώσεων -118.846,22 0,00 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ) -3.750.211,41 -5.575.893,41 -2.635.167,19 1.414.209,62

Καθαρή (µείωση)/αύξηση στα ταµειακά 
διαθέσιµα και ισοδύναµα (Α+Β+Γ) 2.967.473,50 -3.312.697,94 309.898,06 -1.694.503,45

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στην 
αρχή της χρήσης 7.581.804,72 10.894.502,66 4.054.607,84 5.749.111,29

Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα στο 
τέλος της χρήσης 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ τΩν ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΚΑτΑΣτΑΣΕΩν 

τΗΣ ΧρΗΣΗΣ 1/1/2012 - 31/12/2012

1. Γενικές πληροφορίες

 Η εταιρεία “ΙΑΣΩ Ι∆ΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - 
∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.” (“η Εταιρεία”) και οι θυγατρικές της:

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε..
2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑ∆ΟΣ Α.Ε.
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆ΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
6. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ Ι∆ΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
8. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

(στο εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας.
Η εταιρεία “ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, 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 1/1/2012 – 31/12/2012 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο την 
28/03/2013

2. Αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων που χρησιµοποιεί ο Όµιλος

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των Οικονοµικών Καταστάσεων
Οι παρούσες ετήσιες εταιρικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με ημερομηνία 31/12/2012 έχουν συνταχθεί 
σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και τις Διερμηνείες που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή 
Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση μέχρι την 31/12/2012. Οι λογιστικές αρχές που χρησιμοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις είναι 
συνεπείς με αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2011.
Η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α. απαιτεί τη χρήση λογιστικών εκτιμήσεων και 
την άσκηση κρίσεως για την εφαρμογή των λογιστικών αρχών που ακολουθούνται. Επομένως, παρά την εμπειρία, τις 
πληροφορίες και τις γνώσεις της Διοίκησης, είναι δυνατό τα παρουσιαστούν διαφορές μεταξύ των υπολογισμών και 
παραδοχών που έχει κάνει και των πραγματικών αποτελεσμάτων. Οι εν λόγω εκτιμήσεις και παραδοχές επανεξετάζονται 
ανά τακτά διαστήματα προκειμένου να συμπεριληφθούν όλα τα νέα δεδομένα.

Οι οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών της έχουν συνταχθεί με βάση την αρχή του 
ιστορικού κόστους, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την εκτίμηση συγκεκριμένων στοιχείων του ενεργητικού σε εύλογη 
αξία, και την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητας (going concern).

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων
Οι οικονομικές καταστάσεις έχουν συνταχθεί με βάση τις ίδιες λογιστικές πολιτικές που υιοθετήθηκαν κατά τη σύνταξη των 
οικονομικών καταστάσεων της προηγούμενης χρήσης, με εξαίρεση την εφαρμογή των νέων προτύπων και διερμηνειών 
που αναφέρονται παρακάτω, η εφαρμογή των οποίων δεν είναι υποχρεωτική για τις παρουσιαζόμενες οικονομικές 
καταστάσεις:
Τα παρακάτω νέα και τροποποιημένα πρότυπα και διερμηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είτε δεν έχουν ισχύ για την τρέχουσα 
λογιστική περίοδο είτε δεν έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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•   ∆.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά µέσα»
 εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2015
 Το Δ.Π.Χ.Α. 9 αποτελεί την πρώτη φάση στο έργο του Συμβουλίου Διεθνών Λογιστικών
 Προτύπων για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 και αναφέρεται στην ταξινόμηση και επιμέτρηση των 

χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων και χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων. Το Σ.Δ.Λ.Π. στις 
επόμενες φάσεις του έργου θα επεκτείνει το Δ.Π.Χ.Α. 9 έτσι ώστε να προστεθούν νέες απαιτήσεις για την 
απομείωση της αξίας και τη λογιστική αντιστάθμισης. Ο Όμιλος βρίσκεται στη διαδικασία εκτίμησης της επίδρασης 
του Δ.Π.Χ.Α. 9 στις οικονομικές του καταστάσεις. Παρ’όλο που επιτρέπεται η νωρίτερη εφαρμογή του, ο Όμιλος 
δεν θα το εφαρμόσει διότι δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

•  ∆.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος»
 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Η τροποποίηση του Δ.Λ.Π. 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 Δ.Λ.Π. 40 

«Επενδύσεις σε ακίνητα». Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - µεταβιβάσεις 
χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 

 (εφαρμόζεται για ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2011)
 Η παρούσα τροποποίηση παρέχει τις γνωστοποιήσεις για μεταβιβασμένα χρηματοοικονομικά
 περιουσιακά στοιχεία που δεν έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου καθώς και για μεταβιβασμένα 

χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία που έχουν αποαναγνωριστεί εξ’ολοκλήρου αλλά για τα οποία ο Όμιλος 
έχει συνεχιζόμενη ανάμειξη. Παρέχει επίσης καθοδήγηση για την εφαρμογή των απαιτούμενων γνωστοποιήσεων.

• ∆.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε Εργαζοµένους»
 ( εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Αυτή η τροποποίηση επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην αναγνώριση και επιμέτρηση του κόστους των 

προγραμμάτων καθορισμένων παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία (κατάργηση της μεθόδου 
του περιθωρίου), καθώς και στις γνωστοποιήσεις όλων των παροχών σε εργαζομένους. Οι βασικές αλλαγές 
αφορούν κυρίως στην αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζημιών, στην αναγνώριση του κόστους 
προϋπηρεσίας/περικοπών, στην επιμέτρηση του εξόδου συντάξεων, στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις, στο 
χειρισμό των

 εξόδων και των φόρων που σχετίζονται με τα προγράμματα καθορισμένων παροχών, καθώς και στη διάκριση 
μεταξύ βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων παροχών. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας» 
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει νέες οδηγίες σχετικά με την επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες 

γνωστοποιήσεις. Οι απαιτήσεις του προτύπου δεν διευρύνουν τη χρήση των εύλογων αξιών αλλά παρέχουν 
διευκρινίσεις για την εφαρμογή τους σε περίπτωση που η χρήση τους επιβάλλεται υποχρεωτικά από άλλα 
πρότυπα. Το Δ.Π.Χ.Α. 13 παρέχει ακριβή ορισμό της εύλογης αξίας, καθώς και οδηγίες αναφορικά με την 
επιμέτρηση της εύλογης αξίας και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις, ανεξάρτητα από το πρότυπο με βάση το 
οποίο γίνεται χρήση των εύλογων αξιών. Επιπλέον, οι απαραίτητες γνωστοποιήσεις έχουν διευρυνθεί και 
καλύπτουν όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις που επιμετρούνται στην εύλογη αξία και όχι μόνο 
τα χρηματοοικονομικά. Το πρότυπο δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση Οικονοµικών Καταστάσεων» 
 εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιουλίου 2012
 Αυτή η τροποποίηση απαιτεί από τις οικονομικές οντότητες να διαχωρίσουν τα στοιχεία που παρουσιάζονται 

στα λοιπά συνολικά εισοδήματα σε δύο ομάδες, με βάση το αν αυτά στο μέλλον είναι πιθανό να μεταφερθούν 
στα αποτελέσματα χρήσεως ή όχι. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• ∆.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά στο σύνολό τους τις οδηγίες αναφορικά με τον έλεγχο και την ενοποίηση, που 

παρέχονται στο Δ.Λ.Π. 27 και στο SIC 12. Το νέο πρότυπο αλλάζει τον ορισμό του ελέγχου ως καθοριστικού 
παράγοντα προκειμένου να αποφασιστεί εάν μια οικονομική οντότητα θα πρέπει να ενοποιείται. Το 
πρότυπο παρέχει εκτεταμένες διευκρινίσεις που υπαγορεύουν τους διαφορετικούς τρόπους κατά 
τους οποίους μία οικονομική οντότητα (επενδυτής) μπορεί να ελέγχει μία άλλη οικονομική οντότητα 
(επένδυση). Ο αναθεωρημένος ορισμός του ελέγχου εστιάζει στην ανάγκη να υπάρχει ταυτόχρονα το 
δικαίωμα (η δυνατότητα να κατευθύνονται οι δραστηριότητες που επηρεάζουν σημαντικά τις αποδόσεις) 
και οι μεταβλητές αποδόσεις (θετικές, αρνητικές ή και τα δύο) προκειμένου να υπάρχει έλεγχος. Τα νέο 
πρότυπο παρέχει επίσης διευκρινίσεις αναφορικά με συμμετοχικά δικαιώματα και δικαιώματα άσκησης 
βέτο (protective rights), καθώς επίσης και αναφορικά με σχέσεις πρακτόρευσης / πρακτορευομένου. 

• ∆.Λ.Π. 27 (Τροποποίηση) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Πρότυπο αυτό δημοσιεύθηκε ταυτόχρονα με το Δ.Π.Χ.Α. 10 και σε συνδυασμό, τα δύο πρότυπα 

αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιημένες και Ατομικές Οικονομικές Καταστάσεις». Το τροποποιημένο 
Δ.Λ.Π. 27 ορίζει το λογιστικό χειρισμό και τις απαραίτητες γνωστοποιήσεις αναφορικά με τις συμμετοχές 
σε θυγατρικές, κοινοπραξίες και συγγενείς όταν μία οικονομική οντότητα ετοιμάζει ατομικές οικονομικές 
καταστάσεις. Παράλληλα, το Συμβούλιο μετέφερε στο Δ.Λ.Π. 27 όρους του Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 
Συγγενείς επιχειρήσεις» και του Δ.Λ.Π. 31 «Συμμετοχές σε Κοινοπραξίες» που αφορούν τις ατομικές 
οικονομικές καταστάσεις. 

• ∆.Λ.Π. 28 (Τροποποίηση) «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις 

σε Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός αυτού του Προτύπου είναι να ορίσει τον λογιστικό χειρισμό αναφορικά 
με τις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις και να παραθέσει τις απαιτήσεις για την εφαρμογή της μεθόδου 
της καθαρής θέσης κατά τη λογιστική των επενδύσεων σε συγγενείς και κοινοπραξίες, όπως προκύπτει 
από τη δημοσίευση του Δ.Π.Χ.Α. 11. 

• ∆.Π.Χ.Α. 11 «Από κοινού Συµφωνίες»
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση των από κοινού συμφωνιών εστιάζοντας στα 

δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, παρά στη νομική τους μορφή. Οι τύποι των συμφωνιών περιορίζονται σε 
δύο: από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες και κοινοπραξίες. Η μέθοδος της αναλογικής ενοποίησης δεν 
είναι πλέον επιτρεπτή. Οι συμμετέχοντες σε κοινοπραξίες εφαρμόζουν υποχρεωτικά την ενοποίηση με τη 
μέθοδο της καθαρής θέσης. Οι

 οικονομικές οντότητες που συμμετέχουν σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες εφαρμόζουν 
παρόμοιο λογιστικό χειρισμό με αυτόν που εφαρμόζουν επί του παρόντος οι συμμετέχοντες σε από κοινού 
ελεγχόμενα περιουσιακά στοιχεία ή σε από κοινού ελεγχόμενες δραστηριότητες. Το πρότυπο παρέχει 
επίσης διευκρινίσεις σχετικά με τους συμμετέχοντες σε από κοινού συμφωνίες, χωρίς να υπάρχει από 
κοινού έλεγχος. 
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• ∆.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχής σε άλλες οικονοµικές οντότητες»
 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
 Το Δ.Π.Χ.Α. 12 αναφέρεται στις απαιτούμενες γνωστοποιήσεις μιας οικονομικής οντότητας, 

συμπεριλαμβανομένων σημαντικών κρίσεων και υποθέσεων, οι οποίες επιτρέπουν στους αναγνώστες 
των οικονομικών καταστάσεων να αξιολογήσουν τη φύση, τους κινδύνους και τις οικονομικές επιπτώσεις 
που σχετίζονται με τη συμμετοχή της οικονομικής οντότητας σε θυγατρικές, συγγενείς, από κοινού 
συμφωνίες και μη ενοποιούμενες οικονομικές οντότητες (structured entities). Μία οικονομική οντότητα 
έχει τη δυνατότητα να προβεί σε κάποιες ή όλες από τις παραπάνω γνωστοποιήσεις χωρίς να είναι 
υποχρεωμένη να εφαρμόσει το Δ.Π.Χ.Α. 12 στο σύνολό του, ή το Δ.Π.Χ.Α. 10 ή 11 ή τα τροποποιημένα 
Δ.Λ.Π. 27 ή 28. 

• ∆.Λ.Π. 32 Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Παρουσίαση (Τροποποίηση) - «Συµψηφισµός Χρηµατοοικονοµικών 
Απαιτήσεων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων»

 Οι τροποποιήσεις εφαρμόζονται για ετήσιες περιόδους που αρχίζουν την ή μετά την 01/01/2014 και 
απαιτείται να εφαρμοστεί αναδρομικά. Το Συμβούλιο Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (I.A.S.B.) εξέδωσε 
διευκρινίσεις σχετικά με τις απαιτήσεις του για τον συμψηφισμό χρηματοοικονομικών στοιχείων 
ενεργητικού και παθητικού (Τροποποιήσεις του Δ.Λ.Π. 32). Οι τροποποιήσεις αναφέρουν τις ανακολουθίες 
στην τρέχουσα πρακτική όταν εφαρμόζονται τα κριτήρια του συμψηφισμού κατά την εφαρμογή του Δ.Λ.Π. 
32 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι τροποποιήσεις αναφορικά με την παρουσίαση διευκρινίζουν την έννοια 
«υφίσταται επί του παρόντος ένα νομικά ισχυρό δικαίωμα για συμψηφισμό» και ότι ορισμένα συστήματα 
διακανονισμού σε ακαθάριστη βάση μπορούν να θεωρηθούν ισοδύναμα με ορισμένα συστήματα 
διακανονισμού σε καθαρή βάση. Επιτρέπεται νωρίτερη εφαρμογή αλλά στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 
θα πρέπει να γνωστοποιήσει το γεγονός και επίσης να πραγματοποιήσει γνωστοποιήσεις που απαιτούνται 
από τις τροποποιήσεις στο Δ.Π.Χ.Α. 7 για το συμψηφισμό Χρηματοοικονομικών Περιουσιακών Στοιχείων 
και Χρηματοοικονομικών Υποχρεώσεων. 

• ∆.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» - Συµψηφισµός 
Περουσιακών Στοιχείων και Χρηµατοοικονοµικών Υποχρεώσεων

 (εφαρμόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2013)
  Η τροποποίηση αυτή αφορά σε επιπλέον πληροφόρηση η οποία θα βοηθήσει τους χρήστες των 

οικονομικών καταστάσεων μίας οικονομικής οντότητας να αξιολογήσουν την επίδραση ή την πιθανή 
επίδραση που θα έχουν οι συμφωνίες για διακανονισμό χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 
και υποχρεώσεων, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος για συμψηφισμό που σχετίζεται με 
αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις, στην οικονομική θέση της 
οικονομικής οντότητας. Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί ακόμη από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

• Ε.∆.∆.Χ.Π.Α. 20 (∆ιερµηνεία) «Κόστη αποκάλυψης στο παραγωγικό στάδιο ενός επιφανειακού 
ορυχείου» 

 Η διερμηνεία αυτή αναφέρεται στον προσδιορισμό του λογιστικού χειρισμού για τα κόστη
 αποκάλυψης που πραγματοποιούνται κατά τη διαδικασία εξόρυξης της επιφάνειας ενός ορυχείου. Πιο 

συγκεκριμένα η διερμηνεία αναφέρεται στην χρονική στιγμή που τα κόστη αποκάλυψης μπορούν να 
θεωρηθούν περιουσιακό στοιχείο και στον τρόπο με τον οποίο πρέπει αυτά να επιμετρηθούν.

2.3 Βάση Ενοποίησης

Θυγατρικές επιχειρήσεις
Έλεγχος επιτυγχάνεται όπου η εταιρεία έχει την εξουσία να καθορίζει τις χρηματοοικονομικές και λειτουργικές 
αποφάσεις 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 (συμπεριλαμβανομένων και των συμμετοχών), τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα 
ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα απαλείφονται κατά την ενοποίηση.
Ειδικά για την αποτίμηση των συμμετοχών της, η πολιτική της εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. είναι να επιμετρώνται στο κόστος 
κτήσεως υποκείμενες σε έλεγχο απομείωσης όταν υπάρχουν ενδείξεις ότι η αξία τους δεν θα ανακτηθεί στο σύνολό 
της. Σύμφωνα με το Δ.Λ.Π. 36 απομείωση της συμμετοχής υπάρχει όταν η λογιστική αξία της συμμετοχής είναι 
μεγαλύτερη από την ανακτήσιμη αξία της. Ανακτήσιμη αξία της συμμετοχής είναι η μεγαλύτερη μεταξύ εύλογης 
αξίας της μείον τα απαιτούμενα για την πώληση κόστη και αξίας χρήσεως αυτής. 
Εάν, είτε η εύλογη αξία μείον τα κόστη της πώλησης είτε η αξία λόγω χρήσης του περιουσιακού στοιχείου είναι 
μεγαλύτερη από τη λογιστική του αξία, τότε δεν είναι αναγκαίος ο υπολογισμός του άλλου ποσού. Εάν η εύλογη αξία 
μείον τα κόστη πώλησης δεν μπορεί να προσδιοριστεί, τότε ως ανακτήσιμο ποσό θεωρείται η αξία λόγω χρήσης. 
Ο καθορισμός της ύπαρξης απομείωσης, εκτιμάται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών 
ροών. Οι εκτιμώμενες μελλοντικές ταμειακές ροές προκύπτουν βάσει των πιο πρόσφατων προϋπολογισμών και 
προγνώσεων. Επίσης, κατά την εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας η εταιρεία βασίζεται σε μια σειρά από παράγοντες 
στους οποίους περιλαμβάνονται τα πραγματικά λειτουργικά αποτελέσματα, μελλοντικά εταιρικά σχέδια, δεδομένα 
της αγοράς κλπ.

Συγγενείς επιχειρήσεις
Συγγενείς είναι οι επιχειρήσεις στις οποίες ο Όμιλος ασκεί σημαντική επιρροή αλλά δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
για να χαρακτηριστούν θυγατρικές.
Οι επενδύσεις σε συγγενείς ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης σύμφωνα με την οποία απεικονίζονται 
στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης στο κόστος, προσαρμοζόμενο στις μεταγενέστερες μεταβολές του μεριδίου 
του Ομίλου στο καθαρό ενεργητικό της συγγενούς και λαμβάνοντας υπ’ όψιν τυχόν απομειώσεις. Η υπεραξία 
που προκύπτει από αποκτήσεις συγγενών επιχειρήσεων περιλαμβάνεται στην αξία της επένδυσης, ενώ αρνητική 
υπεραξία καταχωρείται στα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η απόκτηση. Όλες οι μετέπειτα 
μεταβολές στο ποσοστό συμμετοχής στην καθαρή θέση της συγγενούς επιχείρησης αναγνωρίζονται στη λογιστική 
αξία της επένδυσης του Ομίλου. Μεταβολές οι οποίες προκύπτουν από τα κέρδη ή τις ζημίες που δημιουργούνται 
από τη συγγενή επιχείρηση, επηρεάζουν τα καθαρά αποτελέσματα του Ομίλου. Οποιεσδήποτε μεταβολές που 
αναγνωρίζονται απ’ ευθείας στα Ίδια Κεφάλαια και δεν συσχετίζονται με αποτελέσματα, καταχωρούνται έναντι της 
λογιστικής αξίας της συμμετοχής. Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη/ζημίες από αναλογία ανάμεσα στον Όμιλο και τις 
συγγενείς επιχειρήσεις απαλείφονται κατά το ποσοστό συμμετοχής του Ομίλου στις συγγενείς επιχειρήσεις. Όταν η 
συμμετοχή του Ομίλου στις ζημίες σε μια συγγενή επιχείρηση ισούται ή υπερβαίνει τη συμμετοχή του σε αυτήν, δεν 
αναγνωρίζονται περαιτέρω ζημίες, εκτός και αν έχει καλύψει υποχρεώσεις ή έχει ενεργήσει πληρωμές εκ μέρους 
της συγγενούς επιχείρησης και εν γένει εκείνων που προκύπτουν από τη μετοχική ιδιότητα. Οι λογιστικές αρχές των 
συγγενών επιχειρήσεων έχουν τροποποιηθεί ώστε να είναι ομοιόμορφες με αυτές που έχουν υιοθετηθεί από τον 
Όμιλο. Η ημερομηνία κατάρτισης των Οικονομικών Καταστάσεων των συγγενών επιχειρήσεων συμπίπτει με αυτή 
της μητρικής Εταιρείας.

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 που προκύπτουν από την 
εξόφληση τέτοιων συναλλαγών και από τη μετατροπή των χρηματικών στοιχείων ενεργητικού και υποχρεώσεων 
που είναι σε ξένο νόμισμα με τις συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά την ημερομηνία Ισολογισμού, 
αναγνωρίζονται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων.
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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.

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 αναπρο-σαρμογής 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 
Διοίκησης, 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

ΕΝΣΩΜΑΤΑ ΠΑΓΙΑ ΕΤΗ

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.

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, SCAN HRMS 3 έτη

Οι δαπάνες που απαιτούνται για τη διατήρηση του λογισμικού καθώς και το κόστος των ερευνών καταχωρούνται 
στη χρήση που πραγματοποιούνται.

2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα

Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία του Ομίλου αφορούν σε:
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 105 



ΕΤ
Η

ΣΙ
Α

 Ο
ΙΚ

ΟΝ
ΟΜ

ΙΚ
Η

 Ε
Κ

ΘΕ
ΣΗ

 

w
w

w
.ia

so
.g

r

106 

 • Διαθέσιμα προς πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία, και
 • Δάνεια και απαιτήσεις
Τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία κατατάσσονται σε κατηγορίες από τη Διοίκηση ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά και το σκοπό για τον οποίο το μέσο αποκτήθηκε. Η εκτίμηση της απομείωσης γίνεται τουλάχιστον 
σε κάθε ημερομηνία δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων είτε όταν υπάρχουν αντικειμενικά τεκμήρια οτι 
κάποιο χρηματοοικονομικό στοιχείο ή ομάδα χρηματοοικονομικών στοιχείων έχουν υποστεί μείωση της αξίας 
τους είτε όχι.

2.7.1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων
Περιλαμβάνουν χρηματοοικονομικά στοιχεία που ταξινομούνται είτε σαν διακρατούμενα για εμπορικούς σκοπούς 
είτε προσδιορίζονται από την εταιρεία ως αποτιμώμενα στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων κατά την 
αρχική τους αναγνώριση.

2.7.2 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία
Περιλαμβάνουν επενδύσεις σε εταιρείες που δεν μπορούν να ταξινομηθούν είτε σαν θυγατρικές είτε σαν συγγενείς 
ή σαν χρηματοοικονομικά περουσιακά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων. Οι διαθέσιμες προς πώληση 
επενδύσεις αναγνωρίζονται στο αρχικό κόστος απόκτησης και εφόσον υπάρχουν ενδείξεις απομείωσης αποτιμώνται 
στην εύλογη αξία εφόσον αυτή μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα και τα προκύπτοντα κέρδη καταχωρούνται απ’ευθείας 
σε διακεκριμένο κονδύλι της καθαρής θέσης. Κατά την πώληση ή την απομείωση των διαθεσίμων προς πώληση 
περουσιακών στοιχείων, τα σωρευτικά κέρδη ή ζημίες που είχαν αναγνωριστεί στα Ίδια Κεφάλαια αναγνωρίζονται 
στην κατάσταση συνολικών εσόδων.

2.7.3 Δάνεια και απαιτήσεις
Τα δάνεια και οι απαιτήσεις είναι μη παράγωγα χρηματοοικονομικά στοιχεία του ενεργητικού με σταθερές και 
προσδιοριστέες καταβολές και τα οποία δεν έχουν χρηματιστηριακή τιμή σε ενεργή αγορά. Δημιουργούνται όταν 
ο Όμιλος παρέχει χρήματα ή υπηρεσίες σε έναν οφειλέτη χωρίς πρόθεση εμπορικής εκμετάλλευσης. Τα δάνεια 
και οι απαιτήσεις αποτιμώνται στο αποσβεσμένο κόστος βάσει της μεθόδου του αποτελεσματικού επιτοκίου 
μείον κάθε πρόβλεψη για απομείωση. Κάθε μεταβολή στην αξία των δανείων και απαιτήσεων, αναγνωρίζεται στα 
αποτελέσματα όταν τα δάνεια και οι απαιτήσεις διαγράφονται ή υφίστανται μείωση της αξίας τους καθώς και κατά 
την διενέργεια της απόσβεσης. Οι απαιτήσεις και τα δάνεια περιλαμβάνονται στα κυκλοφορούντα περουσιακά 
στοιχεία εκτός αυτών που λήγουν μετά την πάροδο δώδεκα μηνών από την ημερομηνία Ισολογισμού.

2.8 Αποθέµατα
Τα αποθέματα αποτιμώνται στη χαμηλότερη αξία μεταξύ του κόστους κτήσεως και της καθαρής ρευστοποιήσιμης 
αξίας τους. Η καθαρή ρευστοποιήσιμη αξία των αναλώσιμων υλών είναι το καθαρό ποσό που αναμένεται να 
εισπραχθεί κατά τη συνήθη δραστηριότητα του Ομίλου.
Το κόστος κτήσεως προσδιορίζεται με τη μέθοδο του μέσου σταθμικού κόστους και περιλαμβάνει τις δαπάνες 
απόκτησης των αποθεμάτων και τα ειδικά έξοδα αγοράς τους όπως μεταφορικά, ασφάλιστρα κλπ. 
Κατάλληλες προβλέψεις σχηματίζονται για απαξιωμένα και άχρηστα αποθέματα. Οι μειώσεις της αξίας των 
αποθεμάτων και οι λοιπές ζημίες από αποθέματα καταχωρούνται στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων στη περίοδο 
που εμφανίζονται.

2.9 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 Συνολικών Εσόδων.

2.10 Ταµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 
Τα διαθέσιμα περιλαμβάνουν και τα ισοδύναμα των ταμιακών διαθεσίμων, όπως είναι οι καταθέσεις όψεως και οι 
καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο 
Οι κοινές μετοχές κατατάσσονται στα ίδια κεφάλαια. Το μετοχικό κεφάλαιο απεικονίζει την αξία των μετοχών της 
Εταιρείας που έχουν εκδοθεί και είναι σε κυκλοφορία. Το τίμημα που καταβλήθηκε πλέον της ονομαστικής αξίας ανά 
μετοχή καταχωρείται στον λογαριασμό «Διαφορά 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. 

2.12 Δανεισµός
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.

2.13 Τρέχων και 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.
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 Συνολικών Εσόδων, 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.

2.14 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 της εταιρείας προς τα πρόσωπα που απασχολούνται σε αυτή, για την μελλοντική καταβολή παροχών 
ανάλογα με το χρόνο προϋπηρεσίας του καθενός, προσμετράται και απεικονίζεται με βάση το αναμενόμενο να 
καταβληθεί δεδουλευμένο δικαίωμα του κάθε εργαζόμενου κατά την ημερομηνία του ισολογισμού, προεξοφλούμενο 
στη παρούσα αξία του, σε σχέση με τον προβλεπόμενο χρόνο καταβολής του.
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 Δημοσίου 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 
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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. 

2.15 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.
Οι προβλέψεις επανεξετάζονται σε κάθε ημερομηνία Κατάστασης Οικονομικής Θέσης και προσαρμόζονται 
προκειμένου να απεικονίζουν την τρέχουσα καλύτερη δυνατή εκτίμηση.

2.16 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 αναγνωρίζονται ανάλογα με το στάδιο ολοκλήρωσης της συναλλαγής αν το 
αποτέλεσμα της συναλλαγής μπορεί να εκτιμηθεί αξιόπιστα.
Το έσοδο από παροχή υπηρεσιών αναγνωρίζεται στις λογιστικές περιόδους στις οποίες παρέχονται οι υπηρεσίες.
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.
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. 

2.17 Μισθώσεις
Μια μίσθωση κατατάσσεται ως χρηματοδοτική αν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους τους κινδύνους και τις ωφέλειες 
που συνοδεύουν την κυριότητα. Μια μίσθωση κατατάσσεται ως λειτουργική αν δεν μεταβιβάζει ουσιαστικά όλους 
τους κινδύνους και τις ωφέλειες που συνοδεύουν την κυριότητα.
Λειτουργική
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.
Χρηµατοδοτική
Εκµισθωτής
Ο εκμισθωτής αναγνωρίζει στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης τα κατεχόμενα περιουσιακά στοιχεία που τελούν 
υπό χρηματοδοτική μίσθωση και τα εμφανίζει ως απαίτηση ποσού ίσου με την καθαρή επένδυση στην μίσθωση.
Μισθωτής
Κατά την έναρξη της μισθωτικής περιόδου, ο μισθωτής αναγνωρίζει τις χρηματοδοτικές μισθώσεις ως περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης με ποσό ίσο προς την εύλογη αξία της μισθούμενης 
ιδιοκτησίας ή αν είναι χαμηλότερη, με την παρούσα αξία των ελάχιστων καταβολών μισθωμάτων, η κάθε μια 
προσδιοριζομένη κατά την έναρξη της μίσθωσης.

2.18 Διανοµή µερισµάτων
Η διανομή των μερισμάτων καταχωρείται ως υποχρέωση στις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης κατά την οποία 
η πρόταση διανομής της Διοίκησης εγκρίνεται από την Ετήσια Γενική Συνέλευση των Μετόχων.

2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις
Οι κρατικές επιχορηγήσεις καταχωρούνται στις οικονομικές καταστάσεις όταν υπάρχει έυλογη διασφάλιση ότι θα 
εισπραχθούν και ότι η εταιρεία θα συμμορφωθεί με τους όρους και τις προυποθέσεις που έχουν τεθεί για την 
καταβολή τους. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν πραγματοποιηθείσες δαπάνες καταχωρούνται ως έσοδο της 
περιόδου εντός της οποίας πραγματοποιήθηκαν οι επιχορηγούμενες δαπάνες. Οι επιχορηγήσεις που καλύπτουν 
το κόστος των αποκτηθέντων περιουσιακών στοιχείων αναγνωρίζονται ως έσοδο και άγονται στον λογαριασμό 
αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής του επιχορηγηθέντος περιουσιακού στοιχείου.

3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου
Η διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της συνολικής 
διαχείρισης κινδύνου. Τα χρηματοοικονομικά προϊόντα που χρησιμοποιεί ο Όμιλος αποτελούνται κυρίως από 
μετρητά, τραπεζικές καταθέσεις όψεως και προθεσμίας, βραχυπρόθεσμες απαιτήσεις και υποχρεώσεις, τραπεζικούς 
δανειακούς λογαριασμούς και ορισμένες άλλες μορφές χρηματοδότησης.
Ακολουθούν οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι.

3.1 Κίνδυνος αγοράς
3.1.1. Συναλλαγµατικός κίνδυνος
Ο συναλλαγματικός κίνδυνος αγοράς ορίζεται ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των χρηματοοικονομικών μέσων 
των περουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Λόγω του 
ότι οι συναλλαγές όλων των εταιρειών του Ομίλου είναι στο σύνολό τους σε ευρώ και δεν υπάρχουν δανειακές 
υποχρεώσεις σε έταιρο, πλην το ευρώ νόμισμα, δεν υφίσταται έκθεση σε συναλλαγματικό κίνδυνο.

3.1.2. Κίνδυνος επιτοκίων
Ο κίνδυνος επιτοκίων είναι ο κίνδυνος που διατρέχει ο Όμιλος να επιβαρυνθεί με υψηλότερους χρεωστικούς τόκους 
εξαιτίας δυσμενών μεταβολών στα επιτόκια αγοράς. 
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος σε κίνδυνο ταμειακών ροών από διακυμάνσεις στα επιτόκια επειδή αφενός έχει στο 
Ενεργητικό της σημαντικά έντοκα στοιχεία που περιλαμβάνουν δάνεια και καταθέσεις όψεως και προθεσμίας 
και αφετέρου στο Παθητικό της μακροπρόθεσμες και βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις με κυμαινόμενα 
επιτόκια. Συνεπώς, το κόστος δανεισμού δύναται να αυξάνεται ως αποτέλεσμα αλλαγών των επιτοκίων.
Αναφορικά με τις μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις, η Διοίκηση παρακολουθεί συστηματικά και σε συνεχή 
βάση τις διακυμάνσεις των επιτοκίων και παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις για τη γενική διαχείριση του εν λόγω 
κινδύνου.
Ο Όμιλος παρακολουθεί διαρκώς τις τάσεις των επιτοκίων καθώς και τη διάρκεια και τη φύση των χρηματοδοτικών 
της αναγκών.
Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας» μια μείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα μείωνε, για τη χρήση του 2012, τα 
χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,52 εκατ. ενώ μια ισοποσοστιαία αύξηση των 
επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα του Ομίλου, για τη χρήση του 2012, περίπου κατά το ποσό των 
€ 1,52 εκατ.

3.1.3. Κίνδυνος αγοραίων τιµών
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.

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος
Ο Όμιλος είναι εκτεθειμένος κατά κύριο λόγο σε πιστωτικό κίνδυνο που προκύπτει από απαιτήσεις από το Ελληνικό 
Δημόσιο και πιο συγκεκριμένα από Ασφαλιστικά Ταμεία και Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, καθώς ο κύριος όγκος 
των συναλλαγών αφορά πελάτες-ιδιώτες που είναι ασφαλισμένοι στον Εθνικό Οργανισμό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας ( Ε.Ο.Π.Π.Υ).
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Όσον αφορά τους πελάτες-ιδιώτες που δεν έχουν κάποια ασφάλεια ή ασφαλισμένους ασθενείς για το επιπλέον 
ποσό που δεν καλύπτεται από την ασφάλεια τους, ο όμιλος διαθέτει τμήμα πιστωτικού ελέγχου το οποίο 
χρησιμοποιώντας την παρεχόμενη πληροφόρηση από το μηχανογραφικό σύστημα, σχετικά με το μέγεθος και την 
έκταση των πιστώσεων αλλά και λαμβάνοντας όλα τα δυνατά μέτρα αξιολόγησης της οικονομικής κατάστασης και 
της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών, παρεμβαίνει με άμεση πληροφόρηση προς τη διοίκηση.
Πιθανός κίνδυνος υπάρχει και στα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα όπου ο κίνδυνος μπορεί να προκύψει από 
την αδυναμία του αντισυμβαλλόμενου να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του προς τον Όμιλο. Όσον αφορά τις 
καταθέσεις όψεως και προθεσμίας ο Όμιλος συναλλάσεται μόνο με αναγνωρισμένα πιστωτικά ιδρύματα με υψηλή 
πιστολητική διαβάθμιση. 
Τέλος, η εταιρεία και ο Όμιλος αξιολογώντας και σταθμίζοντας τους υφιστάμενους κινδύνους προβαίνουν σε 
πρόβλεψη επισφαλών απαιτήσεων σε βάρος των αποτελεσμάτων, δηλαδή στη διενέργεια σχετικής απομείωσης 
για όσες απαιτήσεις έχουν χαρακτηριστεί ως επισφαλείς.

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας
Ο κίνδυνος ρευστότητας είναι ο κίνδυνος να μην είναι σε θέση ο Όμιλος να εξοφλήσει τις υποχρεώσεις του στο 
χρόνο που πρέπει. Για την διαχείρηση του κινδύνου αυτού ο Όμιλος παρακολουθεί τις χρηματοροές του έτσι ώστε 
να εξασφαλίζονται τα αναγκαία χρηματικά διαθέσιμα. Η ρευστότητα του Ομίλου παρακολουθείται από την διοίκηση 
σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις σε επίπεδο Εταιρείας και Ομίλου, ταξινομημένες βάσει της ημερομηνίας 
λήξεώς τους, αναλύονται στον παρακάτω πίνακα:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2012 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14.460.438,30 975.034,62 975.034,62 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.490.927,54 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 13.303.500,00 6.703.500,00 20.110.500,00 33.517.500,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 42.105,85

Σύνολο 29.254.865,84 7.678.534,62 21.085.534,62 33.559.605,85

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

14.563.429,77 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.216.418,71 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 36.000.000,00 5.500.000,00 34.750.000,00 0,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

0,00 0,00 0,00 42.105,85

Σύνολο 51.779.848,48 5.500.000,00 34.750.000,00 42.105,85

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2012 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

52.152.584,94 975.034,62 975.034,62 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

225.646,84 40.506,94 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 2.669.234,00 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 18.703.500,00 12.103.500,00 36.310.500,00 84.877.500,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 66.479,76

Σύνολο 73.750.965,78 13.119.041,56 37.285.534,62 84.943.979,76

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2011 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές βρα-
χυπρόθεσμες υποχρεώσεις

47.565.811,79 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 1.317.431,32 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 72.272.799,50 7.927.799,50 53.705.599,00 21.700.000,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 71.679,76

Σύνολο 121.156.042,61 7.927.799,50 53.705.599,00 21.771.679,76

(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιμβάνεται ποσό € 6.623.584,86 και € 6.581.280,32 της 2012 και της χρήσης 
2011 αντίστοιχα, τα οποία αφορούν προεισπραγμένα έσοδα φύλαξης βλαστοκυττάρων επομένων χρήσεων.

3.4 Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι
Για την αντιμετώπιση λοιπών λειτουργικών κινδύνων, οι Διοικήσεις όλων των εταιρειών του Ομίλου έχουν 
εγκαταστήσει αξιόπιστο σύστημα εσωτερικού ελέγχου για τον εντοπισμό δυσλειτουργιών και τη συμμόρφωση με τις 
θεσμοθετημένες πολιτικές και διαδικασίες, όπως αυτές οριοθετούνται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της 
Εταιρείας, με τους κανόνες της Εταιρικής Διακυβέρνησης, την ισχύουσα νομοθεσία και τις κανονιστικές διατάξεις. 
Επίσης, όλες οι ενεργές εταιρείες του Ομίλου έχουν συνάψει ασφαλιστικές συμβάσεις για την κάλυψη κινδύνων 
Περιουσίας, Χρηματικών διαθεσίμων, των οχημάτων του Ομίλου και για απώλεια κερδών. Τέλος, η εξειδικευμένη 
τεχνογνωσία της Εταιρείας και του Ομίλου, η συνεχής επένδυση σε άρτια εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και οι 
ισχυρές υποδομές βοηθούν και υποστηρίζουν τον Όμιλο έτσι ώστε να είναι διαρκώς ανταγωνιστικός, περιορίζοντας 
τους κινδύνους του ανταγωνιστικού ορίζοντα. 
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4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως

Οι εκτιμήσεις και οι κρίσεις της διοίκησης είναι υπό συνεχή επανεξέταση και βασίζονται σε ιστορικά δεδομένα αλλά 
και 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:

Φόρος 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.

Επισφαλείς Πελάτες
Ο Όμιλος απομειώνει την αξία των εμπορικών απαιτήσεων όταν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις που 
καταδεικνύουν ότι η είσπραξη μιας απαίτησης στο σύνολό της ή κατά ένα μέρος δεν είναι πιθανή.

Αποζηµίωση προσωπικού
Η πρόβλεψη για αποζημίωση προσωπικού υπολογίζεται βάσει αναλογιστικής μελέτης η οποία απαιτεί από τη 
Διοίκηση να εκτιμήσει συγκεκριμένες παραμέτρους όπως την μελλοντική αύξηση των αποδοχών των εργαζομένων, 
το επιτόκιο προεξόφλησης κλπ.

 5. Λειτουργικοί τοµείς
Βάσει των διατάξεων του Δ.Π.Χ.Α. 8, ο καθορισμός των λειτουργικών τομέων βασίζεται στην προσέγγιση της 
Διοίκησης σύμφωνα με την οποία η πληροφόρηση που θα γνωστοποιείται για τους λειτουργικούς τομείς πρέπει 
να είναι αυτή που βασίζεται στις εσωτερικές οργανωτικές και διοικητικές δομές του Ομίλου και στα κυριότερα 
κονδύλια των εσωτερικών οικονομικών αναφορών που δίνονται στους επικεφαλείς λήψεως επιχειρηματικών 
αποφάσεων. Προκειμένου να αναγνωριστούν οι παρουσιαζόμενοι λειτουργικοί τομείς, η Διοίκηση στηρίζεται στους 
επιχειρηματικούς τομείς δραστηριότητάς της που αντιπροσωπεύουν τις υπηρεσίες που παρέχει ο Όμιλος.

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 του 2011 και αποτελούνται από ανεξάρτητες οικονομικές μονάδες – οντότητες.

Η Διοίκηση αξιολογεί την επίδραση αυτών των τομέων δραστηριότητας, βασιζόμενη όχι μόνο στα λειτουργικά 
κέρδη ή 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. 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 «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.» διαθέτει άδεια Γενικής 
Κλινικής και δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας καλύπτοντας περιστατικά μαιευτικής, γυναικολογίας, 
παθολογικά και χειρουργικά περιστατικά διαθέτοντας για το σκοπό αυτό 231 κλίνες. Επίσης εξυπηρετεί ένα ευρύ 
φάσμα διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών. Δηλαδή αντιμετωπίζει εσωτερικούς ασθενείς (όπου απαιτείται 
νοσηλεία) και εξωτερικούς ασθενείς (διαγνωστικά τμήματα). 

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 και από τον Μάρτιο του 2010 και μετά στην επεξεργασία και τη φύλαξη μεσεγχυματικών 
κυττάρων του ομφάλιου λώρου των νεογνών. 

Η θυγατρική εταιρεία «HOCO A.E.» συστάθηκε ως εταιρεία συμμετοχών με σκοπό τη συμμετοχή της σε διάφορα 
επενδυτικά σχήματα.

Η συγγενής εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», δραστηριοποιείται στο χώρο της Υγείας μέσω της αποθεραπείας, 
αποκατάστασης, επανένταξης και περίθαλψης ηλικιωμένων, αναπήρων και πασχόντων ατόμων καθώς και από 
διαγνωστικά τμήματα απαραίτητα για την λειτουργία της.

Ο Όμιλος ΙΑΣΩ πλέον δραστηριοποιείται στο σύνολο των περιστατικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
Υγείας καλύπτοντας σχεδόν όλες τις ανάγκες του ιατρικού χώρου

Οι υπόλοιπες θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, δεν έχουν ακόμα παραγωγική δραστηριότητα και ως εκ τούτου 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.I. τα Συνολικά Έσοδα κατά τομέα δραστηριότητας για τη χρήση 1/1-31/12/2012 
 και 1/1-31/12/2011 αντίστοιχα, αναλύονται ως εξής:

01/01 - 31/12/2012 ΙΑΣΩ ΑΕ ΙΑΣΩ GENERAL MEDSTEM ΑΕ
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
Λοιπές 

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ
Απαλοιφες 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΜΕΑ        

Έσοδα από εσωτερικούς 50.984.808,88 37.590.847,82 0,00 8.337.364,73 0,00 96.913.021,43  96.913.021,43

Έσοδα από εξωτερικούς 16.406.975,36 6.569.612,67 2.071.886,27 2.033.711,52 0,00 27.082.185,82  27.082.185,82

Λοιπά έσοδα πελατών 24.622,65 164,30 0,00 1.173,90 0,00 25.960,85  25.960,85

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 25.150,00 0,00 96.810,53 0,00 0,00 121.960,53  121.960,53

Σύνολο από πελάτες 67.441.556,89 44.160.624,79 2.168.696,80 10.372.250,15 0,00 124.143.128,63  124.143.128,63

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 77.670,38 130.910,96 0,00 6.925,57 0,00 215.506,91 -215.506,91 0,00

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Εκµετάλλευσης 3.117.720,05 -528.078,51 35.223,00 248.329,42 -0,48 2.873.193,48 -369.348,55 2.503.844,93

Οργανικά Έξοδα -57.751.312,85 -41.109.594,90 -1.480.749,16 -13.751.334,69 -35.638,77 -114.128.630,37 584.847,06 -113.543.783,31

Χρηµατοοικονοµικό κόστος -4.814.893,22 -989.522,58 43.127,20 -2.708.335,31 239.217,95 -8.230.405,96 -76.500,00 -8.306.905,96

Ζηµιές από Αναπροσαρµογή 
Εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιµοποιούµενων 
ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00 -266.790,02 -266.790,02  -266.790,02

Αποµείωση στοιχείων 
Ενεργητικού -11.172.430,41 0,00 0,00 0,00 0,00 -11.172.430,41 11.172.430,41 0,00

Μεταβολές συµµετοχής σε 
συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.020.355,38  1.020.355,38

Κέρδη προ φόρων -3.101.689,16 1.664.339,76 766.297,84 -5.832.164,86 -63.211,32 -5.546.072,36 11.095.922,01 5.549.849,65

Φόροι εισοδήµατος -641.955,80 -560.005,91 -142.614,55 -1.530.931,61 -87.471,14 -2.962.979,01  -2.962.979,01

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες 
περιόδου (Α) -3.743.644,96 1.104.333,85 623.683,29 -7.363.096,47 -150.682,46 -8.509.051,37 11.095.922,01 2.586.870,64

Λοιπά συνολικά έσοδα µετά 
από φόρους (Β) -18.350.857,94 -6.285.250,24 0,00 -946.883,20 -8.543.847,45 -37.038.795,76  -37.038.795,76

Συγκεντρωτικά συνολικά 
έσοδα µετά από φόρους 
(Α)+(Β) -22.094.502,90 -5.180.916,39 623.683,29 -8.309.979,67 -8.694.529,91 -45.547.847,13 11.095.922,01 -34.451.925,12

01/01 - 31/12/2011 ΙΑΣΩ ΑΕ ΙΑΣΩ GENERAL MEDSTEM ΑΕ ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑλΙΑΣ
λοιπές 

Εταιρείες ΣΥνΟλΟ
Απαλοιφες 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟ∆Α ΤΟΜΕΑ        

Έσοδα από εσωτερικούς 51.271.116,31 39.726.414,16 0,00 5.858.236,55 0,00 96.855.767,02  96.855.767,02

Έσοδα από εξωτερικούς 17.456.551,07 6.579.058,70 2.130.355,47 1.143.629,93 0,00 27.309.595,17  27.309.595,17

Λοιπά έσοδα πελατών 24.178,83 -113,36 0,00 4.600,45 0,00 28.665,92  28.665,92

Λοιπές προσφ. υπηρεσίες 0,00 0,00 173.165,32 0,00 0,00 173.165,32  173.165,32

Σύνολο από πελάτες 68.751.846,21 46.305.359,50 2.303.520,79 7.006.466,93 0,00 124.367.193,43  124.367.193,43

Ενδοεταιρικές πωλήσεις 73.665,79 122.353,46 68,32 5.430,91 0,00 201.518,48 -201.518,48 0,00

Λοιπά Έσοδα/Έξοδα 
Εκµετάλλευσης 5.168.611,40 -470.596,97 1.717,98 75.828,96 -3.870,01 4.771.691,36 -213.701,07 4.557.990,29

Οργανικά Έξοδα -61.070.821,89 -44.387.130,00 -2.035.342,72 -13.284.266,24 -229.405,99 -121.006.966,84 415.219,55 -120.591.747,29

Χρηµατοοικονοµικό κόστος -2.177.697,10 -1.069.998,80 34.973,07 -2.761.620,49 116.859,79 -5.857.483,53 -138.660,00 -5.996.143,53

Κέρδη/ζηµίες από συγγενείς 
επιχειρήσεις ενοποιούµενες µε 
τη µέθοδο της καθαρής θέσης 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -1.108.726,10  -1.108.726,10

Κέρδη προ φόρων 10.745.604,41 499.987,19 304.937,44 -8.958.159,93 -116.416,21 1.367.226,80 -138.660,00 1.228.566,80

Φόροι εισοδήµατος -2.341.755,31 -793.098,26 -89.597,35 -468.327,69 -80.676,36 -3.773.454,97  -3.773.454,97

Καθαρά Κέρδη / Ζηµίες 
περιόδου (Α) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17

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) 8.403.849,10 -293.111,07 215.340,09 -9.426.487,62 -197.092,57 -2.406.228,17 -138.660,00 -2.544.888,17

Υφίσταται πελάτης που αντιπροσωπεύει ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των εσόδων του Ομίλου.

Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 
2012 ποσού € 18,35 εκατ. και € 37,04 εκατ. αντίστοιχα, αφορούν σε ζημία απομείωσης που προέκυψε από εκτίμηση 
(αναπροσαρμογή) της αξίας των ακινήτων τους.

IΙ. Η κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τομέα δραστηριότητας την 31/12/2012 και 31/12/2011   
 αντίστοιχα έχει ως εξής:

01/01 - 31/12/2012 ΙΑΣΩ ΑΕ
ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΑΕ
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑλΙΑΣ
λοιπές 

Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ
Απαλοιφές 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΟΜΕΑ

Λειτουργικά περιουσιακά 
στοιχεία τοµέα 140.635.393,33 87.333.972,38 1.198.806,26 62.949.056,65 0,00 292.117.228,62 -541.100,40 291.576.128,22

Μη επιµεριζόµενα 
περιουσιακά στοιχεία τοµέα 132.824.075,64 9.694.016,19 7.272.753,11 5.253.589,54 28.492.641,60 183.537.076,08 -135.851.403,34 47.685.672,74

Σύνολο 273.459.468,97 97.027.988,57 8.471.559,37 68.202.646,19 28.492.641,60 475.654.304,70 -136.392.503,74 339.261.800,96

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΜΕΑ  

Λειτουργικές υποχρεώσεις 
τοµέα 24.153.926,55 60.272.542,34 6.871.002,24 57.150.842,55 1.289,84 148.449.603,52 -541.100,40 147.908.503,12

Μη επιµεριζόµενες 
υποχρεώσεις τοµέα 71.125.532,14 2.034.255,85 173.708,42 6.110,00 77.228,24 73.416.834,65 -40.506,94 73.376.327,71

Σύνολο 95.279.458,69 62.306.798,19 7.044.710,66 57.156.952,55 78.518,08 221.866.438,17 -581.607,34 221.284.830,83

01/01 - 
31/12/2011 ΙΑΣΩ ΑΕ

ΙΑΣΩ 
GENERAL MEDSTEM ΑΕ

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Λοιπές
Εταιρείες ΣΥΝΟΛΟ

Απαλοιφές 
Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΟΜΕΑ

Λειτουργικά 
περιουσιακά 
στοιχεία τοµέα 156.551.940,41 92.314.625,16 1.216.794,17 62.555.000,81 0,00 312.638.360,55 -1.198.609,56 311.439.750,99

Μη επιµεριζόµενα 
περιουσιακά 
στοιχεία τοµέα 146.144.921,40 10.755.993,41 6.669.826,52 11.691.327,22 38.676.071,51 213.938.140,06 -145.771.856,07 68.166.283,99

Σύνολο 302.696.861,81 103.070.618,57 7.886.620,69 74.246.328,03 38.676.071,51 526.576.500,61 -146.970.465,63 379.606.034,98

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΜΕΑ     

Λειτουργικές 
υποχρεώσεις τοµέα 28.264.524,77 59.897.644,67 6.875.842,53 54.879.344,72 0,00 149.917.356,69 -1.198.609,56 148.718.747,13

Μη επιµεριζόµενες 
υποχρεώσεις τοµέα 68.629.733,31 1.220.835,65 108.408,46 11.310,00 10.311,03 69.980.598,45 -477.762,31 69.502.836,14

Σύνολο 96.894.258,08 61.118.480,32 6.984.250,99 54.890.654,72 10.311,03 219.897.955,14 -1.676.371,87 218.221.583,27

τα περιουσιακά στοιχεία περιλαμβάνουν όλα τα λειτουργικά περιουσιακά στοιχεία που χρησιμοποιούνται από τις 
εταιρείες του ομίλου και αποτελούνται κυρίως από τα επιχειρηματικά διαθέσιμα, απαιτήσεις, αποθέματα και ενσώματες 
και ασώματες ακινητοποιήσεις, καθαρές από αποσβέσεις και προβλέψεις. 

Οι υποχρεώσεις των τομέων περιλαμβάνουν όλες τις επιχειρηματικές υποχρεώσεις και αποτελούνται κυρίως από 
λογαριασμούς, μισθούς και φόρους πληρωτέους βραχυπροθέσμως και δεδουλευμένες υποχρεώσεις. τα περιουσιακά 
στοιχεία και υποχρεώσεις των τομέων δεν περιλαμβάνουν αναβολλόμενους φόρους εισοδήματος.
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6.  Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012

Οικόπεδα Kτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός
Μεταφορικά 

µέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός
Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2012)  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 96.619.360,14 43.326.054,59 330.276,21 12.570.897,28 225.125,00 191.614.713,22

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -15.707.123,01 -23.548.322,36 -322.685,78 -9.491.351,27 0,00 -49.069.482,42

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 142.545.230,80

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2012)  

Υπόλοιπο έναρξης 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 142.545.230,80

Απομείωση αξίας
 ακινήτων(επανεκτίμηση) -8.436.000,00 -14.502.572,42 0,00 0,00 0,00 0,00 -22.938.572,42

Προσθήκες 225.125,00 253.382,03 198.732,82 0,00 100.490,23 -225.125,00 552.605,08

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -765.377,52 0,00 -181.133,55 0,00 -946.511,07

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 471.268,97 0,00 181.131,81 0,00 652.400,78

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -2.133.046,74 -2.434.199,88 -7.585,91 -648.483,82 0,00 -5.223.316,35

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 64.530.000,00 17.248.156,62 4,52 2.531.550,68 0,00 114.641.836,82

Λήξη χρήσης 
(31/12/2012)  

Κόστος ή εκτίμηση 30.332.125,00 82.370.169,75 42.759.409,89 330.276,21 12.490.253,96 0,00 168.282.234,81

Σωρευμένες αποσβέσεις 0,00 -17.840.169,75 -25.511.253,27 -330.271,69 -9.958.703,28 0,00 -53.640.397,99

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 64.530.000,00 17.248.156,62 4,52 2.531.550,68 0,00 114.641.836,82

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011

Οικόπεδα Kτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός
Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο
Έναρξη χρήσης 
(1/1/2011)  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 93.890.661,62 43.487.208,44 330.276,20 12.057.469,33 228.120,64 188.536.736,23

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -13.605.661,62 -20.899.786,77 -312.576,93 -8.773.911,72 0,00 -43.591.937,04

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 144.944.799,19

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2011)  

Υπόλοιπο έναρξης 38.543.000,00 80.285.000,00 22.587.421,67 17.699,27 3.283.557,61 228.120,64 144.944.799,19

Απομείωση αξίας
 ακινήτων
(επανεκτίμηση) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 0,00 2.728.698,52 220.640,47 796,87 515.400,65 0,00 3.465.536,51

Διαγραφή αρχικής 
αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 -381.794,32 -796,86 -1.972,70 -2.995,64 -387.559,52

Διαγραφή 
σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 7.753,01 0,00 1.972,68 0,00 9.725,69

Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 -2.101.461,39 -2.656.288,60 -10.108,85 -719.412,23 0,00 -5.487.271,07

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 142.545.230,80

Λήξη χρήσης 
(31/12/2011)  

Κόστος ή εκτίμηση 38.543.000,00 96.619.360,14 43.326.054,59 330.276,21 12.570.897,28 225.125,00 191.614.713,22

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -15.707.123,01 -23.548.322,36 -322.685,78 -9.491.351,27 0,00 -49.069.482,42

Αναπόσβεστη αξία 38.543.000,00 80.912.237,13 19.777.732,23 7.590,43 3.079.546,01 225.125,00 142.545.230,80

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2012

Οικόπεδα Kτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός
Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη Χρήσης 
1/1/2012  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 184.031.182,81 84.771.036,06 389.064,30 29.627.842,04 633.966,89 383.466.092,10

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -25.172.176,77 -45.451.316,21 -343.270,03 -19.248.238,35 0,00 -90.215.001,36

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 293.251.090,74

Κίνηση χρήσης 
1/1 - 31/12/2012  

Υπόλοιπο έναρξης 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 293.251.090,74

Απομείωση αξίας
ακινήτων (επανεκτ.) -21.824.420,75 -20.589.754,22 0,00 0,00 0,00 0,00 -42.414.174,97

Προσθήκες 225.125,00 522.035,50 1.027.632,88 0,00 186.604,58 -250.500,54 1.710.897,42

Διαγραφή αρχικής 
αξίας πωληθέντων 0,00 0,00 -778.751,40 0,00 -289.642,23 0,00 -1.068.393,63

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 484.229,41 0,00 289.463,12 0,00 773.692,53

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -4.018.121,76 -5.442.824,69 -19.343,71 -1.615.319,18 0,00 -11.095.609,34

Αναπόσβεστη αξία 62.413.704,25 134.773.165,56 34.610.006,05 26.450,56 8.950.709,98 383.466,35 241.157.502,75

Λήξη χρήσης 
31/12/2012  

Κόστος ή εκτίμηση 62.413.704,25 163.963.464,09 85.019.917,54 389.064,30 29.524.804,39 383.466,35 341.694.420,92

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -29.190.298,53 -50.409.911,49 -362.613,74 -20.574.094,41 0,00 -100.536.918,17

Αναπόσβεστη αξία 62.413.704,25 134.773.165,56 34.610.006,05 26.450,56 8.950.709,98 383.466,35 241.157.502,75

Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2011

Οικόπεδα Kτίρια
Μηχ/κός 

εξοπλισµός Μεταφορικά µέσα
Έπιπλα & λοιπός 

εξοπλισµός
Ακιν/σεις υπό 

εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη Χρήσης 
1/1/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 180.500.247,04 84.753.690,65 416.075,29 29.012.635,56 588.413,34 379.284.061,88

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -21.196.522,87 -39.793.848,93 -348.414,36 -17.629.986,30 0,00 -78.968.772,46

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 300.315.289,42

Κίνηση χρήσης 
1/1 - 31/12/2011  

Υπόλοιπο έναρξης 84.013.000,00 159.303.724,17 44.959.841,72 67.660,93 11.382.649,26 588.413,34 300.315.289,42

Απομείωση αξίας 
ακινήτων (επανεκτ.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 0,00 3.557.704,77 511.862,91 796,87 671.369,13 48.549,19 4.790.282,87

Διαγραφή αρχικής 
αξίας πωληθέντων 0,00 -26.769,00 -494.517,50 -27.807,86 -56.162,65 -2.995,64 -608.252,65

Διαγραφή 
σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 93.159,42 27.010,98 55.897,75 0,00 176.068,15

Αποσβέσεις χρήσης 0,00 -3.975.653,90 -5.750.626,70 -21.866,65 -1.674.149,80 0,00 -11.422.297,05

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 293.251.090,74

Λήξη χρήσης 
31/12/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 84.013.000,00 184.031.182,81 84.771.036,06 389.064,30 29.627.842,04 633.966,89 383.466.092,10

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -25.172.176,77 -45.451.316,21 -343.270,03 -19.248.238,35 0,00 -90.215.001,36

Αναπόσβεστη αξία 84.013.000,00 158.859.006,04 39.319.719,85 45.794,27 10.379.603,69 633.966,89 293.251.090,74
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Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου εκτιμήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς από ανεξάρτητους εκτιμητές και 
στη συνέχεια αναπροσαρμόστηκαν βάσει των νέων αξιών που προέκυψαν. Η εκτίμηση, η οποία βασίστηκε στις 
αγοραίες αξίες των ακινήτων, οδήγησε σε μείωση της αξίας των εν λόγω περιουσιακών στοιχείων του Ομίλου 
και της Εταιρείας € 42.414.174,97 και € 22.938.572,42 αντίστοιχα (βλέπε και σημείωση 28). Επίσης, καμία από 
τις εταιρείες του Ομίλου δεν προέβη σε αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων τους στο Φορολογικό Μητρώο 
Παγίων σύμφωνα με το Ν.2065/1992 καθώς δεν πληρούνταν οι απαραίτητες προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία.

Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος ΚΥΠΡΟΥ LTD, ύψους 120% της αρχικής αξίας των 
ομολογιακών δανείων ποσού 147,77 εκατ. € και της συγγενούς εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη ύψους 25,5 εκατ. € υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος Α.Ε. και της ALPHA BANK Α.Ε. για εξασφάλιση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους αξίας 19,71 εκατ. €.

Οι προσθήκες σε ενσώματα πάγια της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2012, ανήλθαν σε €0,552 εκατ. περίπου 
και αφορούν κυρίως σε:

• Ποσό ύψους €0,253 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών μονάδων των υπαρχόντων κτιρίων.

• Ποσό ύψους €0,199 εκατ. αφορά στην αγορά λοιπού βιοϊατρικού και μηχανολογικού εξοπλισμού για τη 
βελτίωση της λειτουργίας της Κλινικής

• Ποσό ύψους €0,100 εκατ. αφορά κυρίως στη παραμετροποίηση συστήματος αρχειοθέτησης και 
μετάδοσης εικόνας και στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού για τη λειτουργία της Κλινικής.

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2012, συνολικά ποσό 
ύψους €0,082 εκατ. που αφορά στην αγορά ιατρικού (βρογχοσκόπιο, ενδοσκόπιο κ.α.), νοσοκομειακού και 
ξενοδοχειακού εξοπλισμού.

Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2012, συνολικά ποσό ύψους 
€0,982 εκατ. περίπου και αφορά στην ανακατασκευή χώρων του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, κόστους €0,269 
εκατ., σε αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισμού κόστους €0,079 εκατ., σε αγορά με χρηματοδοτική μίσθωση 
μηχανήματος ρομποτικής χειρουργικής DA VINCI κόστους 0,42 εκατ. και τα υπόλοιπα €0,214 εκατ. σε αγορές 
μηχανολογικού και λοιπού ιατρικού εξοπλισμού.

Στη θυγατρική εταιρεία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2012, συνολικά 
ποσό ύψους €0,094 εκατ. που αφορά στην αγορά δεξαμενής αποθήκευσης βλαστοκυττάρων και αγορά θηκών και 
υποδοχών αποθήκευσης ομφαλοπλακουντιακού αίματος.

Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Ομίλου, ανέρχεται σε περίπου €1,71 εκατ. και αντικατοπτρίζει 
την πολιτική του Ομίλου να πραγματοποιεί επενδύσεις ακόμα και αυτή τη δύσκολη οικονομική περίοδο. Σε κάθε 
περίπτωση ο Όμιλος επιδιώκει να δημιουργήσει συνθήκες και προϋποθέσεις ρευστότητας ώστε να μπορεί να 
συμμετάσχει σε ενδεχόμενη επενδυτική ευκαιρία που μπορεί να προκύψει στο επόμενο διάστημα καθώς το τοπίο 
της Υγείας μεταβάλλεται λόγω των αλλαγών της Κυβερνητικής πολιτικής.

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012

Άδειες παραγωγής 
& εκµ/σεως Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης 1/1/2012  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.996.702,61 3.468.678,51

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -35.646,27 -101.870,63 -2.021.158,95 -2.158.675,85

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 1.310.002,66

Κίνηση χρήσης 1/1 - 
31/12/2012  

Υπόλοιπο έναρξης 101.454,25 233.004,75 975.543,66 1.310.002,66

Προσθήκες 28.000,00 0,00 60.574,25 88.574,25

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως -2.788,69 -8.347,84 -300.335,99 -311.472,52

Αναπόσβεστη αξία 126.665,56 224.656,91 735.781,92 1.087.104,39

Λήξη χρήσης 31/12/2012  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.057.276,86 3.557.252,76

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -38.434,96 -110.218,47 -2.321.494,94 -2.470.148,37

Αναπόσβεστη αξία 126.665,56 224.656,91 735.781,92 1.087.104,39

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2011

Άδειες παραγωγής 
& εκµ/σεως Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης 1/1/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.423.992,96 2.895.968,86

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -32.904,25 -93.522,79 -1.773.460,26 -1.899.887,30

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 241.352,59 650.532,70 996.081,56

Κίνηση χρήσης 1/1 - 
31/12/2011  

Υπόλοιπο έναρξης 104.196,27 241.352,59 650.532,70 996.081,56

Προσθήκες 0,00 0,00 572.709,65 572.709,65

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσης -2.742,02 -8.347,84 -247.698,69 -258.788,55

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 1.310.002,66

Λήξη χρήσης 31/12/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 334.875,38 2.996.702,61 3.468.678,51

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -35.646,27 -101.870,63 -2.021.158,95 -2.158.675,85

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 233.004,75 975.543,66 1.310.002,66
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Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2012

Άδειες παραγωγής 
& εκµ/σεως Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2012)  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.948.977,58 6.001.977,61

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -35.646,27 -531.626,49 -3.730.131,28 -4.297.404,04

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 1.704.573,57

Κίνηση χρήσης 1/1 - 31/12/2011  

Υπόλοιπο έναρξης 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 1.704.573,57

Προσθήκες 28.000,00 0,00 66.797,25 94.797,25

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως -2.788,69 -56.752,07 -350.163,02 -409.703,78

Αναπόσβεστη αξία 126.665,56 327.520,95 935.480,53 1.389.667,04

Λήξη χρήσης 31/12/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.015.774,83 6.096.774,86

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -38.434,96 -588.378,56 -4.080.294,30 -4.707.107,82

Αναπόσβεστη αξία 126.665,56 327.520,95 935.480,53 1.389.667,04

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Οµίλου την 31/12/2011

Άδειες παραγωγής 
& εκµ/σεως Σήµατα

Μηχανογραφικές 
εφαρµογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης 1/1/2011  

Κόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.376.067,18 5.429.067,21

Σωρευμένες αποσβέσεις -32.904,25 -525.445,44 -3.364.522,14 -3.922.871,83

Αναπόσβεστη αξία 104.196,27 390.454,07 1.011.545,04 1.506.195,38

Κίνηση χρήσης 1/1 - 
31/12/2011  

Υπόλοιπο έναρξης 104.196,27 441.025,09 960.974,02 1.506.195,38

Προσθήκες 0,00 0,00 572.910,40 572.910,40

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Διαγραφή σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως -2.742,02 -56.752,07 -315.038,12 -374.532,21

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 1.704.573,57

Λήξη χρήσης 31/12/2011  

Kόστος ή εκτίμηση 137.100,52 915.899,51 4.948.977,58 6.001.977,61

Σωρευμένες αποσβέσεις και 
απομείωση -35.646,27 -531.626,49 -3.730.131,28 -4.297.404,04

Αναπόσβεστη αξία 101.454,25 384.273,02 1.218.846,30 1.704.573,57

Οι μηχανογραφικές εφαρμογές της εταιρείας αφορούν λογιστικά προγράμματα 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

Τα συνδεδεμένα μέρη του Ομίλου περιλαμβάνουν τη μητρική εταιρεία, τις εταιρείες που ελέγχονται από τη μητρική 
εταιρεία, τις συγγενείς εταιρείες, τα διευθυντικά στελέχη και τα μέλη της Διοίκησης. Οι συναλλαγές μεταξύ των 
συνδεδεμένων μερών του Ομίλου, έγιναν υπό τους συνήθεις όρους της αγοράς. 

Οι συμμετοχές, οι διεταιρικές συναλλαγές, τα ενδοεταιρικά υπόλοιπα και τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα 
απαλείφονται κατά την ενοποίηση εφόσον ενοποιούνται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

8.1 Ενδοεταιρικές συναλλαγές 
Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα εταιρειών του Οµίλου ΙΑΣΩ για τις χρήσεις 2012 και 2011 είναι τα 
κάτωθι:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΕΣΟΔΑ ΙΑΣΩ Α.Ε ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Χρήση 1/1-31/12/2012 Χρήση 1/1-31/12/2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ 
GENERAL MEDSTEM ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES 

Ε.Π.Ε.
ΣΎΝΟΛΟ ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. ΣΎΝΟΛΟ

Πωλήσεις 
αναλωσίμων 5.675,58 308,00 2.018,96 0,00 0,00 8.002,54 1.412,26 134,04 1.460,25 0,00 3.006,55

Λοιπές 
υπηρεσίες 143.894,85 5,30 0,00 43.814,16 289.960,04 477.674,35 0,00 25,74 0,00 21.683,15 21.708,89

Έσοδα από 
παροχή 
υπηρεσιών

68.777,84 0,00 890,00 1.580,00 0,00 71.247,84 164.522,23 0,00 1.110,00 6.444,94 172.077,17

Ενοίκια - 
κοινόχρηστα 0,00 25.440,00 0,00 0,00 0,00 25.440,00 69.549,24 49.153,10 0,00 0,00 118.702,34

Τόκοι Ο/Δ 0,00 0,00 0,00 22.402,09 0,00 22.402,09 0,00 0,00 0,00 12.240,15 12.240,15

ΣΥΝΟΛΟ 218.348,27 25.753,30 2.908,96 67.796,25 289.960,04 604.766,82 235.483,73 49.312,88 2.570,25 40.368,24 315.494,95

ΑΓΟΡΕΣ & ΕΞΟΔΑ ΙΑΣΩ Α.Ε ΑΠΟ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

 Χρήση 1/1-31/12/2012 Χρήση 1/1-31/12/2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΩ 
GENERAL MEDSTEM ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES 

Ε.Π.Ε.
ΣΎΝΟΛΟ ΙΑΣΩ 

GENERAL MEDSTEM ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. ΣΎΝΟΛΟ

Υπηρεσίες 
επεξεργασίας 118.141,40 0,00 200.000,00 0,00 0,00 318.141,40 112.579,02 0,00 0,00 178.353,98 290.933,00

Υγειονομικό 
υλικό 12.769,56 0,00 6.534,57 0,00 0,00 19.304,13 9.774,44 68,32 5.430,91 0,00 15.273,67

Ενοίκια - 
κοινόχρηστα 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Αναλώσιμα 
υλικά 0,00 0,00 391,00 0,00 3.838,11 4.229,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 130.910,96 0,00 206.925,57 0,00 3.838,11 341.674,64 122.353,46 68,32 5.430,91 178.353,98 306.206,67

ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

HOCO Α.Ε. (Τόκοι Ομολογιακού Δανείου) 201.618,86

ΣΥΝΟΛΟ 201.618,86
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ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΑ

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (Μέρισμα) 76.500,00

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. (Έσοδα συμμετοχικών τίτλων) 8,40

ΣΥΝΟΛΟ 76.508,40

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24

 Όµιλος Εταιρεία

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 1.043.073,10 1.040.708,48

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 0,00 0,00

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 861.018,27 578.079,49

Σύνολο 1.904.091,37 1.618.787,97

 I. Στις ανωτέρω αµοιβές των ∆ιευθυντικών στελεχών περιλαµβάνονται κάθε είδους αµοιβές 
προς τα Διευθυντικά στελέχη όπως μισθοί, εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές, λοιπές αμοιβές, 
έκτακτες αμοιβές, αποζημιώσεις και λοιπές παροχές.

 II. Τα μέλη του Δ.Σ. δεν αμείβονται για την ιδιότητά τους αυτή. 
 III. Οι παραπάνω συναλλαγές αφορούν στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών υγείας που πρόσφεραν τα μέλη 

του Δ.Σ. ως ιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες και σε αγορές αγαθών και υπηρεσιών από εταιρείες στις 
οποίες συμμετέχουν.

Δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Δ.Σ. ή σε λοιπά διευθυντικά στελέχη του Ομίλου (και τις οικογένειές 
τους).
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) 
και (3), έχουν συμπεριληφθεί στις αγορές αγαθών και υπηρεσιών που εμφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των 

δημοσιευμένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου.

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ 
GENERAL

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES HOCO Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.
ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

SERVICES 
Ε.Π.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ - 0,00 0,00 312,91 16.526,05 0,00 0,00 0,00 16.838,96

ΙΑΣΩ 
GENERAL 459.297,81 - 0,00 7.176,73 0,00 0,00 0,00 0,00 466.474,54

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 29.219,85 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.219,85

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ 67,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,14

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΑΕ 0,00 9.637,19 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 9.637,19

MEDSTEM 
SERVICES 0,00 0,00 0,00 18.573,00 - 0,00 0,00 0,00 18.573,00

HOCO Α.Ε. 289,72 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 289,72

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε. 563.319,75 2.345,00 0,00 0,00 0,00 4.330.601,51 - 0,00 4.896.266,26

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES 
Ε.Π.Ε. 30.955,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 30.955,39

ΣΥΝΟΛΑ 1.083.149,66 11.982,19 0,00 26.062,64 16.526,05 4.330.601,51 0,00 0,00 5.468.322,05

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2011
 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΙΑΣΩ ΙΑΣΩ 
GENERAL

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES HOCO ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ - 455.158,40 0,00 4.643,49 0,00 0,00 206.484,23 666.286,12

MEDSTEM 
SERVICES 0,00 0,00 0,00 21.525,00 - 0,00 0,00 21.525,00

ΙΑΣΩ 
GENERAL 710.319,44 - 0,00 5.850,21 0,00 0,00 0,00 716.169,65

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 289,72 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 289,72

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 474.249,06 4.336,55 0,00 - 0,00 0,00 0,00 478.585,61

HOCO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 1.484.131,35 2.345,00 0,00 0,00 0,00 4.149.144,52 - 5.635.620,87

ΣΥΝΟΛΑ 2.668.989,57 461.839,95 0,00 32.018,70 0,00 4.149.144,52 206.484,23 7.518.476,97

Τα ενδοεταιρικά έσοδα και έξοδα της Εταιρείας και των εταιρειών Ομίλου, οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις καθώς 
και οι αμοιβές των Διευθυντικών στελεχών και μελών Δ.Σ, βάσει των διερμηνειών του Δ.Λ.Π. 24, αποτελούν 
συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη. 
 
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., 
παρακολουθούνται 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.

Όλες οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, έχουν ενσωματωθεί στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με τη 
μέθοδο της ολικής ενοποίησης, ως εκ τούτου δεν υφίστανται συμμετοχές σε θυγατρικές επιχειρήσεις σε ενοποιημένο 
επίπεδο.

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες
την 31/12/2012 ΕΔΡΑ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2012

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ
Ελλάδα, Χολαργός 

Αττικής 97,07% 86.841.341,09 33.059.109,92 969.029,53

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 100,00% 6.717.159,86 13.278.607,23 0,00

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 153.858,40 97.751,27 1,46

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 4.861.890,00 4.124.582,76 1.200,83

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 297.000,00 317.878,60 95,36

6. MEDSTEM SERVICES AE
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 1.420.288,44 417,73

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ Ελλάδα, Λάρισα 75,87% 17.354.953,84 11.045.693,64 2.665.832,42

8. HOCO Α.Ε.
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 59,59% 4.423.470,27 7.412.626,64 2.995.812,95

ΣΥΝΟΛΟ 121.124.873,46 70.756.538,50 6.632.390,28
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες
την 31/12/2011 ΕΔΡΑ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2011

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες

1.  ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΑΕ
Ελλάδα, Χολαργός 

Αττικής 97,07% 98.013.771,50 38.240.026,31 1.120.892,69

2.  ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ 
ΑΕ

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 6.717.159,86 21.140.027,28 0,00

3.  ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 100,00% 153.858,40 102.863,78 1,53

4.  ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΕ

Ελλάδα, Μαρούσι 
Αττικής 99,97% 4.861.890,00 5.100.529,12 1.484,96

5.  ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΕ
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 297.000,00 307.402,59 92,22

6.  MEDSTEM SERVICES AE
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 99,97% 475.200,00 873.105,15 256,80

7.  ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ 
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΕ Ελλάδα, Λάρισα 75,87% 17.354.953,84 19.355.673,31 4.671.411,61

8.  HOCO Α.Ε
Ελλάδα, Μαρούσι 

Αττικής 59,59% 4.423.470,27 7.275.153,64 2.940.253,24

ΣΥΝΟΛΟ 132.297.303,87 92.394.781,18 8.734.393,05

Η συμμετοχή στην θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε., λόγω του ύψους των σωρευμένων ζημιών παρουσιάζει 
μειωμένη καθαρή θέση σε σχέση με την αξία κτήσεως της συμμετοχής. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την γενικότερη 
οικονομική κρίση που συνεχίζεται για τέταρτο πλέον έτος, αποτελεί ένδειξη ότι ενδεχομένως η ανακτήσιμη αξία της 
συμμετοχής είναι μικρότερη της λογιστικής της αξίας και συνεπώς στην εν λόγω περίπτωση πρέπει να αναγνωρισθούν 
ζημίες απομείωσης. 

Κατόπιν μελέτης αποτίμησης χρησιμοποιώντας τη μέθοδο προεξόφλησης των ταμειακών ροών, με βάση τις εκτιμώμενες 
μελλοντικές ταμειακές ροές που προκύπτουν από τα πιο πρόσφατα πενταετή αναθεωρημένα και προϋπολογισμένα 
επιχειρηματικά πλάνα, η παρούσα αξία της θυγατρικής εταιρείας την 31/12/2012 αποτιμήθηκε σε αξία μικρότερη της 
λογιστικής και προέκυψε ζημία απομείωσης ύψους € 11.172.430,41 η οποία επιβάρυνε το κονδύλι «Απομείωση στοιχείων 
Ενεργητικού» στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της Εταιρείας. Οι κύριες παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν στην 
εκτίμηση της αξίας, είναι οι εξής: 

Υπολογισµός του ΜΣΚΚ / WACC
Για τον υπολογισμό του μέσου σταθμικού κόστους κεφαλαίου χρησιμοποιήθηκαν οι εξής παραδοχές:

• Το ΜΣΚΚ έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την θεωρία του Capital Asset Pricing Model (CAPM).
• Ο συντελεστής β της Εταιρείας έχει υπολογιστεί βάσει των οικονομικών και άλλων στοιχείων εταιρειών 

παρόμοιας δραστηριότητας με αυτή της Εταιρείας.
• Για τα έτη 2013-2016 το μέσο σταθμικό κόστος κεφαλαίου έχει αναπροσαρμοσθεί με βάση το προβλεπόμενο 

Euribor 3μήνου και την προβλεπόμενη μείωση του spread μεταξύ Ελληνικού και Γερμανικού κρατικού 
ομολόγου.

Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, το WACC που προέκυψε είναι 8,42%.
Σε περίπτωση αύξησης του WACC κατά 0,5%, το ποσό της απομείωσης θα ανέρχονταν σε €18.467.056,94 ενώ σε 
περίπτωση μείωσης του WACC κατά 0,5%, το ποσό της απομείωσης θα ανέρχονταν σε € 2.821.034,01. 

Αξία στο διηνεκές
Ο υπολογισμός της αξίας της Εταιρείας στο διηνεκές (2017 και έπειτα) έχει γίνει με βάση τις ακόλουθες παραδοχές:

• Ο ρυθμός αύξησης στο διηνεκές που χρησιμοποιήσαμε για τον υπολογισμό της αξίας ανέρχεται σε 1%
• Τα ΚΠΤΦ στο διηνεκές έχουν υπολογιστεί με βάση τις προβλεπόμενες πωλήσεις του έτους 2016, αυξημένες κατά 

το ρυθμό ανάπτυξης στο διηνεκές, και πολλαπλασιασμένες με το Λειτουργικό περιθώριο (προ προβλέψεων) 
του τελευταίου έτους της περιόδου πρόβλεψης.

• Οι αποσβέσεις στο διηνεκές έχουν υπολογιστεί με βάση τις προϋπολογισμένες αποσβέσεις της χρήσεως 2012 .
• Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις στο διηνεκές έχουν υπολογιστεί σε € 1.750 χιλ. ώστε να αντικατοπτρίζουν 

τις ανάγκες για αντικατάσταση παγίων όταν αυτά έχουν ολοκληρώσει την οικονομική τους ζωή.

8.3 Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις

Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. συμμετέχει έμμεσα μέσω της θυγατρικής της εταιρείας «HOCO A.E.» στην εταιρεία 
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» με ποσοστό 42,07% και ασκεί σε αυτήν σημαντική επιρροή. Ως εκ τούτου, η εταιρεία 
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» θεωρείται συγγενής εταιρεία της ΙΑΣΩ Α.Ε., με αποτέλεσμα να ενοποιείται με την μέθοδο της 
καθαρής θέσης. Επίσης, με την μέθοδο της καθαρής θέσης και με ποσοστό 42,07% θα ενοποιείται και η θυγατρική 
εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε.» η οποία ανήκει σε ποσοστό 100,00% στην εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.». 
Να σημειωθεί ότι η εταιρεία έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει τα Δ.Π.Χ.Α. και ενοποιείται στην μητρική από 31/3/2011.

Παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση των δύο συγγενών εταιρειών.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES ΕΠΕ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ     

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 35.837.195,69 50.616.471,03 7.490,72 2.689,45

Ασώματες ακινητοποιήσεις 2.263,85 30.308,79 0,04 0,04

λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 319.361,67 186.747,24 1.692,70 1.655,40

Αποθέματα 114.717,92 99.181,51 15.698,49 12.075,18

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 7.786.636,29 3.264.564,84 31.928,92 69.204,19

λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 600.145,20 3.274.019,82 455.047,03 15.668,19

Σύνολο Ενεργητικού 44.660.320,62 57.471.293,23 511.857,90 101.292,45

     

ΠΑΘΗΤΙΚΟ     

Μετοχικό κεφάλαιο 4.795.826,75 12.730.740,10 68.010,00 18.000,00

λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 6.864.423,39 7.754.317,33 -55.766,18 -254.884,56

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 11.660.252,14 20.485.057,43 12.243,82 -236.884,56

 ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES ΕΠΕ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 20.257.803,52 22.311.198,67 0,00 0,00

λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Προβλέψεις 1.940.282,53 4.753.485,21 3.463,49 3.277,00

βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.174.870,87 6.018.842,59 0,00 0,00

λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.627.111,56 3.902.709,33 496.150,59 334.900,01

Σύνολο Υποχρεώσεων 33.000.068,48 36.986.235,80 499.614,08 338.177,01

Σύνολο Παθητικού 44.660.320,62 57.471.293,23 511.857,90 101.292,45

     

     

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-
31/12/2012

1/1-
31/12/2011

Κύκλος Εργασιών 13.870.525,61 5.560.919,87 1.510.451,37 605.313,71

Μικτά Κέρδη / (Ζημιές) 6.370.514,93 -38.397,90 362.048,59 94.592,17

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων

4.632.087,36 -1.438.584,35 198.788,28 -75.636,30

Κέρδη / (Ζημιές) προ φόρων 2.949.709,03 -3.223.784,61 199.081,08 -79.352,59
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Η μεταβολή στις επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης είναι η 
παρακάτω:

ΧρΗΣΗ 31/3/2011 – 31/12/2011

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 31/3/2011 3.000.327,65

Κέρδη/ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

χρήσης 2011 -1.108.726,10

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 31/12/2011 1.891.601,55

ΧρΗΣΗ 1/1/2012 – 31/12/2012

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 1/1/2012 1.891.601,55

Κέρδη/ζημίες από συγγενείς επιχειρήσεις ενοποιούμενες με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 

χρήσης 1/1-31/12/2012 1.020.355,38

Διαφορές αναπροσαρµογής περιουσιακών στοιχείων συγγενούς εταιρείας -2.911.956,93

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις την 31/12/2012 0,00

Λόγω του γεγονότος οτι η αναλογία της συμμετέχουσας ΙΑΣΩ Α.Ε. επί των διαφορών αναπροσαρμογής των 
περιουσιακών στοιχείων της συγγενούς εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
Α.Ε. συνολικού ποσού € 4.649.181,86, αφαιρούμενη από την εμφανιζόμενη με τη μέθοδο της καθαρής θέσης αξίας 
συμμετοχής συνεπάγεται το μηδενισμό της αξίας αυτής, η συμμετέχουσα οφείλει να διακόψει την εφαρμογή της 
μεθόδου καθαρής θέσης στη συμμετοχή της αυτή δεδομένου ότι δε νοείται η εμφάνιση της με αρνητικό ποσό. 

9. Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία

Τα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία περιλαμβάνουν τα κατωτέρω:
ΟΜΙΛΟΥ

31/12/2012
ΟΜΙΛΟΥ

31/12/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Μη εισηγµένοι τίτλοι

Μετοχές 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64 4.189.927,64

Σύνολο 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.
Σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π., οι εν λόγω επενδύσεις εμφανίζονται στις οικονομικές καταστάσεις στο κόστος κτήσης 
τους μειωμένες με τυχόν προβλέψεις απομείωσης της αξίας τους. Στη προκειμένη περίπτωση, οι επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου αφορούν στις εγκαταστημένες στην Ελλάδα εταιρείες «Λητώ Α.Ε.» και «Λητώ Holdings A.E.» όπου 
ο Όμιλος ΙΑΣΩ συμμετέχει σε ποσοστό 5,49% και 11,10% αντίστοιχα.
Τα εν λόγω χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, αποτιμήθηκαν στο κόστος κτήσης τους.

10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2012

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Eισηγµένοι τίτλοι:

Αμοιβαία κεφάλαια 238.353,62 166.473,00 238.353,62 166.473,00

Μη εισηγµένοι τίτλοι: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχο

Σύνολο 238.353,62 166.473,00 238.353,62 166.473,00

Τα αμοιβαία κεφάλαια αποτιμήθηκαν την 31/12/2012 με βάση τις αξίες που ανακοινώθηκαν από την εταιρεία η 
οποία διαχειρίζεται τα αμοιβαία κεφάλαια.

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2012

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Πελάτες 56.561.588,92 27.175.966,72 19.754.035,45 3.114.198,75

Γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 9.200.156,68 13.746.204,16 2.142.110,87 4.932.900,76

Γραμμάτια σε καθυστέρηση 4.899.810,38 3.786.427,55 2.358.963,76 1.916.771,62

Επιταγές εισπρακτέες 1.546.881,91 1.613.768,36 261.549,22 605.865,98

Επιταγές σε καθυστέρηση 657.826,07 602.091,84 414.903,07 377.624,66

Επισφαλείς πελάτες 5.633.244,69 4.730.600,14 3.334.106,60 2.712.302,95

Μείον: προβλ. απομείωσης -15.292.435,43 -13.002.538,94 -5.880.223,69 -5.001.296,32

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2012

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Προκαταβλημένοι-παρακρατημένοι φόροι εισοδ/
τος 5.110.520,75 5.814.148,41 2.261.119,96 3.133.399,31

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 1.517.596,31 10.564.381,21 0,00 0,00

Χρεώστες διάφοροι 3.609.084,71 5.131.675,72 1.377.259,64 2.483.647,31

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & συνδεδεμένων 
επιχειρήσεων 47.704,06 1.001.016,13 61.205,12 1.471.305,85

Προκ/λές αγορών αποθ/των 156.734,89 142.754,85 24.116,87 22.726,30

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 219.770,69 258.260,69 19.883,31 253.722,70

Λοιπές απαιτήσεις 21.146,97 69.578,96 3.267,60 32.680,72

Μείον: προβλ. απομείωσης -500.000,00 0,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.182.558,38 22.981.815,97 3.746.852,50 7.397.482,19

Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσμες καθώς αναμένεται να τακτοποιηθούν εντός του έτους μετά 
την περίοδο αναφοράς.
Η αύξηση του συνόλου των απαιτήσεων από πελάτες της Εταιρείας και του Ομίλου κατά ποσό €13.727.076,88 και 
€24.554.553,39 αντίστοιχα, οφείλεται στη συνεργασία από τις αρχές του 2012 με τον Εθνικό Οργανισμό Παροχής 
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) και με δεδομένο ότι η διαδικασία είσπραξης του υπολοίπου των απαιτήσεων είναι 
χρονοβόρα, καθώς για την οριστική εκκαθάριση απαιτείται έλεγχος των μηνιαίων υποβολών.
Η πρόβλεψη απομείωσης πελατών – χρεωστών περιλαμβάνει τη διενέργεια συγκεκριμένης απομείωσης για όσους 
πελάτες έχουν χαρακτηριστεί επισφαλείς αλλά και βάσει της ενηλικίωσης των υπολοίπων τους για αυτούς που 
έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα και επιβαρύνει ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του 
Ομίλου.
Όσον αφορά τις απαιτήσεις από τα Ασφαλιστικά Ταμεία μέχρι την 31 Δεκεμβρίου 2011 που εμπεριέχονται στο 
κονδύλι «Πελάτες», αναμένεται είσπραξη αυτών εντός του Ά Εξαμήνου του 2013 σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 
και της υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 18579/19.2.2013 η οποία τροποποίησε την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 9425/2013. Σύμφωνα με τις 
ανωτέρω διατάξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις θα εισπραχθούν μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών. Για το 
ποσό αυτό της μείωσης €12.749,38 και €905.488,50 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, διενεργήθηκε ισόποση 
πρόβλεψη.
Σημειώνεται ότι ο Όμιλος σταθμίζοντας τον τρόπο είσπραξης των υπολοιπόμενων απαιτήσεων που θα προκύψουν 
μετά την έκπτωση, δεν έχει προβεί ακόμη στην υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή 
της ανωτέρω ρύθμισης. 
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Οι μεταβολές στις επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση 2012 και 2011 για την Εταιρεία και τον Όμιλο, έχουν ως εξής:

 
ΟΜΙΛΟΥ 

31/12/2012
ΟΜΙΛΟΥ 

31/12/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
31/12/2011

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 13.002.538,94 10.376.284,50 5.001.296,32 3.863.211,88

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 2.864.045,86 2.669.551,74 953.076,74 1.181.381,74

Μειώσεις προβλέψεων από 
εισπραχθείσες επισφάλειες κατά τη 
διάρκεια της χρήσης

-74.149,37 -43.297,30 -74.149,37 -43.297,30

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.792.435,43 13.002.538,94 5.880.223,69 5.001.296,32

Τη χρήση του 2012, τόσο η μητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του Ομίλου, προχώρησαν σε αύξηση της 
πρόβλεψης απομείωσης εμπορικών απαιτήσεων ύψους περίπου € 0,95 εκατ. και € 2,86 εκατ. αντίστοιχα λόγω του 
δυσμενούς ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος.
Οι απαιτήσεις από πελάτες της Εταιρείας και του Ομίλου, αναλύονται ως προς την παλαιότητα του υπολοίπου τους, 
ως ακολούθως:

Απαιτήσεις από Πελάτες
ΟΜΙΛΟΥ 

31/12/2012
ΟΜΙΛΟΥ 

31/12/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
31/12/2011

1 - 90 ημέρες 29.788.358,86 15.760.317,39 16.410.531,46 4.019.075,97

91 - 180 ημέρες 7.547.229,16 4.706.808,65 2.347.548,40 1.126.749,02

181 - 360 ημέρες 6.516.695,61 5.934.966,42 1.628.141,07 1.705.700,59

> 360 ημέρες 19.354.789,59 12.250.427,37 1.999.224,35 1.806.842,82

Σύνολο απαιτήσεων από Πελάτες 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40

Στο συνολικό ποσό των λοιπών απαιτήσεων, περιλαμβάνονται και απαιτήσεις από Φ.Π.Α., προπληρωμές φόρου 
εισοδήματος και παρακρατημένοι φόροι κυρίως από υποβολές προς ασφαλιστικά ταμεία. Ο κίνδυνος είσπραξης των 
απαιτήσεων αυτών ελαχιστοποιείται λόγω της ύπαρξης νομοθεσίας που επιτρέπει τον συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων 
απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο με υποχρεώσεις των εταιρειών του Ομίλου προς αυτό. Τα ποσά εισπρακτέου 
Φ.Π.Α. ανέρχονται κατά την 31 Δεκεμβρίου 2012 σε € 1.517.596,31 (31 Δεκεμβρίου 2011: € 10.564.381,21), με 
δεδομένο ότι μεγάλο μέρος του υπολοίπου της 31 Δεκεμβρίου 2011 εισπράχθηκε μέσα στο έτος. 
Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 3.267,60 και € 21.146,97 για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, αφορούν σε 
λογαριασμούς διαχείρισης προκαταβολών και χρηματικές διευκολύνσεις προσωπικού.

12. Αποθέµατα
ΟΜΙΛΟΥ

31/12/2012
ΟΜΙΛΟΥ

31/12/2011
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Αναλώσιμα Υλικά 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25

Υπόλοιπο 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25

Το ύψος των αποθεμάτων κρίνεται από τη Διοίκηση αναλογικό του κύκλου εργασιών και επαρκές για τη διασφάλιση 
της ομαλής λειτουργίας. 
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.

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα
Περιλαμβάνουν καταθέσεις όψεως και οι καταθέσεις προθεσμίας βραχείας διάρκειας και χαμηλού κινδύνου.

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2012

ΟΜΙΛΟΥ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
31/12/2011

Tαμείο 52.235,15 244.448,97 33.657,81 231.693,08

Τραπ. κατ/σεις όψεως 6.854.538,21 3.537.355,78 2.330.848,09 622.914,79

Προθεσμιακές καταθ/εις 3.642.504,86 3.799.999,97 2.000.000,00 3.199.999,97

Σύνολο 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84

14. Δάνεια
Τα δάνεια παρακολουθούνται 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 31/12/2012 έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ ΑΕ 13.303.500,00 60.331.500,00 73.635.000,00
ΙΑΣΩ GENERAL AE 2.960.000,00 26.640.000,00 29.600.000,00
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 2.440.000,00 46.320.000,00 48.760.000,00
Σύνολο 18.703.500,00 133.291.500,00 151.995.000,00

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Ομίλου σε βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη λήξη ανά εταιρεία κατά την 
31/12/2011 είχαν ως εξής:

Βραχυπρόθεσµα Μακροπρόθεσµα ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ ΑΕ 36.000.000,00 40.250.000,00 76.250.000,00
ΙΑΣΩ GENERAL AE 30.600.000,00 0,00 30.600.000,00
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 5.672.800,00 43.083.398,00 48.756.198,00
Σύνολο 72.272.800,00 83.333.398,00 155.606.198,00

Να σημειωθεί ότι οι δόσεις των ομολογιακών δανείων του Ομίλου, για τις οποίες γεννάται υποχρέωση εξόφλησής 
τους εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αναφοράς, δεν συμπεριλαμβάνονται στις μακροπρόθεσμες δανειακές 
υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αλλά μεταφέρονται στις βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις. 

Εντός της χρήσης του 2012, η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. και οι θυγατρικές εταιρείες ΙΑΣΩ GENERAL A.E. και 
ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. έχουν συνομολογήσει με τις πιστώτριες τράπεζες Ε.Τ.Ε. ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. και Ε.Τ.Ε. ΚΥΠΡΟΥ 
LTD, τη σύναψη νέων κοινών ομολογιακών δανείων που περιλαμβάνουν όλα τα υφιστάμενα βραχυπρόθεσμα, και 
μακροπρόθεσμα δάνεια των ως άνω τραπεζών. 

Η νέα αυτή συμφωνία προβλέπει 10ετή αποπληρωμή των υφιστάμενων δανείων της Εταιρείας και του Ομίλου, 
τα οποία κατά την 31/12/2012 ανέρχονταν σε € 67,035 εκατ. και € 145,395 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
αντίστοιχα.
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Η χρονική κατανομή της αποπληρωμής των Ομολογιακών Δανείων κατά την διάρκεια των επομένων χρήσεων 
έχουν ως κάτωθι:

Όµιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2012

Χρήση 2013 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2014 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2015 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2016 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2017 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2018 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2019 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2020 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2021 12.103.500,00 6.703.500,00

Χρήση 2022 36.463.500,00 6.703.500,00

Σύνολα 145.395.000,00 67.035.000,00

14.1 Καθαρός Δανεισµός

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2012

ΟΜΙΛΟΣ
31/12/2011

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2012

ΕΤΑΙΡΕΙΑ
31/12/2011

Σύνολο Δανεισμού 151.995.000,00 155.606.198,00 73.635.000,00 76.250.000,00

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -10.549.278,22 -7.581.804,72 -4.364.505,90 -4.054.607,84

Καθαρός ∆ανεισµός 141.445.721,78 148.024.393,28 69.270.494,10 72.195.392,16

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

OΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Προμηθευτές 38.397.307,05 34.421.334,99 7.651.910,63 6.899.944,84

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5.174.549,31 2.825.159,22 3.252.190,20 1.593.441,78

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 3.160.615,85 2.883.754,83 1.793.994,53 1.649.884,87

Πιστωτές διάφοροι 6.485.023,05 6.711.293,03 3.288.698,04 3.995.174,20

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 611.482,95 509.490,49 333.601,41 306.586,87

Λοιπές υποχρεώσεις 273.675,98 214.779,23 90.112,74 118.397,21

Σύνολο 54.102.654,19 47.565.811,79 16.410.507,55 14.563.429,77

Όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις είναι βραχυπρόθεσμες και δεν απαιτείται προεξόφλησή τους κατά την ημερομηνία 
κλεισίματος του Ισολογισμού.

16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία

για την αποζημίωση του προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία, σύμφωνα με το ΔλΠ 19, έχει συνταχθεί 
αναλογιστική μελέτη από ανεξάρτητο αναλογιστή με ημερομηνία 31/12/2012, με την μέθοδο επιλογής που 
αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.14. 

Από την εν λόγω μελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω εκτιμώμενα υπόλοιπα για τη χρήση του 2012 ανά εταιρεία:
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 31/12/2012 31/12/2011

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.143.419,00 1.701.095,00

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 776.939,00 989.015,00

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 7.910,00 6.773,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑλΙΑΣ ΑΕ 68.447,00 50.129,00

ΟΜΙλΟΣ 1.996.715,00 2.747.012,00

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Ομίλου που απασχολούν 
προσωπικό έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Επιτόκιο προεξόφλησης (*) 4,70% 4,70%

Αναμενόμενη μέση ετήσια αύξηση αποδοχών 0,00% 0,00%

Μέση αναμενόμενη εναπομένουσα εργασιακή 
  ζωή προσωπικού 24,41-30,15 24,41

(*) Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, το επιτόκιο προεξόφλησης των καθορισμένων υποχρεώσεων μετά την έξοδο από την 
υπηρεσία θα πρέπει να προσδιορίζεται με αναφορά σε αποδόσεις της αγοράς, υψηλής ποιότητας εταιρικών ομολόγων 
κατά την ημερομηνία του ισολογισμού. Σε χώρες που δεν υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών ομολόγων (deep 
market), θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι αποδόσεις της αγοράς κρατικών ομολόγων. Σε όλες τις προαναφερθείσες 
περιπτώσεις, το νόμισμα και η εκτιμώμενη διάρκεια των ομολόγων θα πρέπει να είναι συμβατά με εκείνα των 
καθορισμένων παροχών προς τους εργαζόμενους.

Οι μέσες τιμές των αποδόσεων των ομολόγων Ελληνικού Δημοσίου κατά τον Δεκέμβριο του 2012 (Πηγή: Τράπεζα της 
Ελλάδος), ήταν ιδιαίτερα υψηλές και συνεπώς μη κατάλληλες για να χρησιμοποιηθούν σε τέτοιας φύσεως αποτίμηση. 
Για το λόγο αυτό ως βάση για το επιτόκιο προεξόφλησης, χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών ομολόγων 
iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, ο οποίος κατά την 31/12/2012 είχε μέση απόδοση ίση με 2,71% ενώ 
κατά την 31/12/2011 είχε 5,16%.

Δοθέντος ότι το επιτόκιο προεξόφλησης κατά την 31/12/2011 ήταν 4,7%, και βάσει των προαναφερόμενων λόγων, ως 
επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 4,2% έτσι ώστε να μην δημιουργηθεί σημαντική μεταβολή λόγω επιτοκίου. 
Το επιλεγμένο επιτόκιο 4,2% ακολουθεί την πτωτική τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, αλλά 
προτείνεται να μην μειωθεί περισσότερο σε σχέση με το επιτοκίο 31/12/2011 που ήταν 4,7% καθώς αυτό θα αύξανε 
σημαντικά την υποχρέωση της εταιρείας προς το προσωπικό από χρήση σε χρήση.

Το επιτόκιο αυτό θεωρείται συνεπές ως προς τις αρχές του ΔΛΠ 19, δηλαδή είναι βασισμένο σε ομόλογα αντίστοιχα 
ως προς το νόμισμα και την εκτιμώμενη διάρκεια σε σχέση με τις παροχές προς τους εργαζόμενους, όπως και 
ενδεδειγμένο για μακροχρόνιες προβλέψεις.

 (**) Σύμφωνα με το ΔΛΠ 19, η αναμενόμενη αύξηση των μισθών θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τον πληθωρισμό, 
την παλαιότητα, τις προαγωγές των εργαζομένων και άλλους σχετικούς παράγοντες, όπως η προσφορά και η ζήτηση 
στην αγορά εργασίας. 

Κατά τη διοίκηση της εταιρείας, έχοντας λάβει υπόψη τις αρχές του ΔΛΠ 19 αλλά και την εγχώρια τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση, η μακροπρόθεσμη αύξηση των αποδοχών των εργαζόμενων αναμένεται στο 2%. 

Οι παραδοχές αυτές αναπροσαρμόζονται σε ετήσια βάση.

Η δαπάνη για πρόβλεψη αποζημίωσης προσωπικού λόγω εξόδου από την εταιρεία που αναγνωρίστηκε στα 
αποτελέσματα καθώς και οι μεταβολές στην παρούσα αξία της υποχρέωσης είναι:
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 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως 
την 1η Ιανουαρίου 2.747.012,00 3.745.413,13 1.701.095,00 2.270.673,57

Δαπάνη τόκου 129.109,53 176.034,42 79.951,47 106.721,66

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 232.497,27 232.497,27 133.913,49 133.913,46

Παροχές πληρωθείσες εντός 
του τρέχοντος έτους -584.154,02 -644.798,89 -484.672,59 -157.954,44

Αναλογιστικό κέρδος(ζημιά) 
στην υποχρέωση -527.749,78 -762.133,93 -286.868,37 -652.259,25

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως 
την 31η Δεκεμβρίου 1.996.715,00 2.747.012,00 1.143.419,00 1.701.095,00

17. Άλλα έσοδα (κέρδη)

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

- Έσοδα από μισθώματα (1) 912.353,04 1.153.742,62 712.325,12 934.162,65

- Επιχορηγήσεις 81.101,43 202.487,60 54.945,89 123.463,75

- Παρεπόμενες υπηρεσίες (1) 1.668.633,35 2.661.883,76 1.474.574,27 2.744.017,36

- Λοιπά έσοδα πελατών και  
  Κέρδη πάγιων στοιχείων 81.169,47 8.478,87 8.708,27 960,61

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
   Χρήσεων  (2) 1.492.412,77 1.354.830,12 1.014.734,37 1.349.574,58

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 351.953,68 193.390,88 188.056,55 126.636,92

- Έσοδα από επανεκτίμηση 
ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

- Λοιπά 27.960,48 34.048,82 29.400,48 36.831,07

 Σύνολο 4.615.584,22 5.608.862,67 3.482.744,95 5.315.646,94

(1) 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. για τη χρήση 1/1–31/12/2012, τα ανωτέρω έσοδα συρρικνώθηκαν κυρίως λόγω της 
μείωσης των ενοικίων από τα καταστήματα που μισθώνει η εταιρεία σε τρίτους και από τις λοιπές λειτουργικές 
συμβάσεις που αναθεωρήθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα εξ’ αιτίας της γενικότερης οικονομικής ύφεσης.

(2) τα έσοδα από προβλέψεις προηγ. χρήσεων αφορούν α) σε αύξηση μακροπρόθεσμων προβλέψεων για νέες 
εκκρεμοδικίες οι οποίες κοινοποιήθηκαν εντός της χρήσης καθώς και σε μείωση υφιστάμενων εκκρεμοδικιών 
οι οποίες τελεσιδίκησαν υπέρ των εταιρειών του Ομίλου με αποτέλεσμα την 31/12/2012 να παρουσιαστεί 
συμψηφισμένο έσοδο από τις αιτίες αυτές ύψους €260.000,00, β) σε μείωση στην πρόβλεψη για αποζημίωση 
προσωπικού λόγω εξόδου από την υπηρεσία σύμφωνα με την αναλογιστική μελέτη που πραγματοποιήθηκε 
βάσει του Δ.λ.Π. 19 και λόγω των πρόσφατων αλλαγών στην κείμενη νομοθεσία ποσού ύψους € 769.752,00, 
γ) σε διαγραφή μη χρησιμοποιημένων προβλέψεων που είχαν σχηματιστεί σε προηγούμενες χρήσεις, για 
τις οποίες έχουν εκλείψει οι λόγοι για τους οποίους είχαν σχηματιστεί οι οποίες δεν υφίστανται κατά την 
31/12/2012 ποσού ύψους € 462.660,77.

18. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό 

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

Χρηµατοοικονοµικά έξοδα 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

- Χρεωστικοί τόκοι 932.546,08 1.000.284,67 681.890,67 752.277,19

- Τόκοι εκχώρησης χρημ/κών 
απαιτήσεων (factoring) 30.182,40 98.069,20 0,00 0,00

- Τόκοι ομολογιακού δανείου 7.791.044,18 4.914.970,03 4.374.307,76 1.373.170,06

- Ζημιές από υποτίμηση 
χρεογράφων 0,00 165.141,64 0,00 165.141,64

- Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 44.172,38 33.840,00 44.172,38 33.840,00

- Λοιπά 27.634,77 65.658,45 8.040,20 48.142,72

Σύνολο 8.825.579,81 6.277.963,99 5.108.411,01 2.372.571,61

Χρηµατοοικονοµικά έσοδα     

- Πιστωτικοί τόκοι 222.772,27 269.591,86 123.500,08 72.029,36

- Κέρδη από αποτίμηση στην 
εύλογη αξία 71.880,62 0,00 71.880,62 0,00

- Μερίσματα 0,00 -11,55 75.735,00 110.605,00

- Έσοδα ομολογιών ελληνικών 
δανείων 224.020,96 12.240,15 22.402,09 12.240,15

- Έσοδα από πώληση χρεογράφων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σύνολο 518.673,85 281.820,46 293.517,79 194.874,51

Το χρηματοοικονομικό κόστος της Εταιρείας (και κατά συνέπεια και του Ομίλου) εμφανίζεται αυξημένο κατά € 1,03 
εκατ. περίπου το οποίο αφορά σε τόκους προηγούμενης οικονομικής χρήσης και προέκυψε από την αναδρομική 
αναπροσαρμογή του περιθωρίου επιτοκίου στα πλαίσια της νέας συμφωνίας αναχρηματοδότησης της Εταιρείας 
(βλέπε και Σημείωση 14).
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 τη χρήση 1/1 – 31/12/2012, τα μερίσματα 
αυτά ανέρχονται σε ποσό €76.500,00 και αφορούν στην κατά 100% (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική της «MEDSTEM 
SERVICES Α.Ε.» ενώ για την αντίστοιχη χρήση του 2011 τα μερίσματα αυτά ανέρχονταν σε €110.660,00 και 
αφορούσαν στην κατά 100% (άμεσα και έμμεσα) θυγατρική της «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε». Επίσης, στη χρήση 
1/1 – 31/12/2011, δεν έχουν συμπεριληφθεί κέρδη από την πώληση μετοχών της «ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.» 
που είχε στην κατοχή της η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.» προς τη μητρική εταιρεία.

19. Φόρος εισοδήµατος

Ο τρέχων φόρος εισοδήματος (καταβλητέος) προκύπτει μετά την αφαίρεση από το λογιστικό αποτέλεσμα των μη 
εκπιπτόμενων δαπανών, οι οποίες περιλαμβάνουν κυρίως προβλέψεις και δαπάνες μη αναγνωριζόμενες από τη 
φορολογική 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 φορολογικές δηλώσεις και τα βιβλία της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου και οριστικοποιηθούν οι σχετικές 
φορολογικές 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 χρήση που αφορούν. 

Σύμφωνα με τις ελληνικές φορολογικές διατάξεις, ο συντελεστής φόρου εισοδήματος μετά την εφαρμογή του 
φορολογικού Νόμου 3943/2011 διαμορφώθηκε σε 20% για το 2011 και 2012 ενώ μετά και την ψήφιση του νέου 
φορολογικού Νόμου 4110/2013, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων ορίζεται σε 26% για 
τη χρήση 2013 και μετά.
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 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Δ.Λ.Π. Φόρος εισοδ. (20%) -4.990.869,60 3.773.454,97 -3.945.758,68 2.341.755,31

Φόρος αναπροσαρμογής ακινήτων εταιρειών 
ενοποιούμενων με τη μέθοδο της Καθαρής 
Θέσης -727.989,26 0,00 0,00 0,00

Σύνολο φόρου (∆ΛΠ) -5.718.858,86 3.773.454,97 -3.945.758,68 2.341.755,31

Προσαρμογή αναβαλλόμενων φορολογικών 
απαιτήσεων / υποχρεώσεων στην χρήση 
συμψηφισμού 1.179.735,55 -1.053.042,60 1.234.434,24 0,00

Λοιποί φόροι τέλη -239.665,09 -252.531,43 -91.404,33 -78.667,90

Αναβαλλόμενη Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 7.953.848,61 -16.332,36 4.587.714,48 0,00

Αναβαλλόμενη Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία συγγενούς 
εταιρείας 727.989,26 0,00 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος-φόρος Υποχρέωση/
Απαίτηση -203.224,55 -1.134.117,26 -294.058,17 -1.046.668,70

Διαφορές φορολογικού ελέγχου -1.030.590,92 0,00 0,00 0,00

Τρέχων Φόρος Εισοδήµατος 2.669.234,00 1.317.431,32 1.490.927,54 1.216.418,71

Στην Κατάσταση Οικονομικής Θέσης της Εταιρείας και του Ομίλου της 31/12/2012, οι αναβαλλόμενες φορολογικές 
απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συμψηφισμένες.

Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις έτσι ώστε την 
31/12/2012 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και του Ομίλου. Εντός του 2012 
διαγράφηκε μέρος από τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις του Ομίλου, που είχαν δημιουργηθεί στη χρήση 
2007 ύψους € 54.698,69.

Τρέχων Δ.Λ.Π. 
φόρος

Ε.Τ.ΑΚ. 
- Φ.Α.Π. - 

Λοιπά

Προσαρµογή 
αναβ. Απαιτησ. 

στη χρήση 
συµψηφισµού

Αναβαλλόµενη 
Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρµογή 
στην εύλογη αξία

Αναβαλλόµενη 
Απαιτ/Υποχρ.

Διαφορές 
φορολογικού 

ελέγχου

Πραγµατική 
φορολογική 
επιβάρυνση

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις

ΙΑΣΩ Α.Ε. -3.945.758,68 -91.404,33 1.234.434,24 4.587.714,48 -294.058,17 0,00 1.490.927,54 2009-2012

ΙΑΣΩ 
GENERAL Α.Ε. -1.011.306,65 -62.360,73 0,00 1.571.312,56 478.718,92 0,00 976.364,10 2008-2012

MEDSTEM 
SERVICES 

Α.Ε. 142.614,55 0,00 0,00 0,00 22.704,28 0,00 165.318,83 2010-2012

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Α.Ε. 1.294.210,81 -40.137,82 -54.698,69 236.720,80 -405.504,18 -1.030.590,92 0,00 2007-2012

ΙΑΣΩ 
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Α.Ε. -1.355.128,33 -24.585,75 0,00 1.379.714,08 0,00 0,00 0,00 2007-2012

ΣΥΓΧΡΟΝΟ 
ΠΟΛΥ∆ΥΝ. 

Α.Ε. -171.680,32 -4.476,26 0,00 178.386,69 0,00 0,00 2.230,11 2007-2012

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ.
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 935,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 935,52 2007-2012

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2012

HOCO Α.Ε. 55.243,50 -16.700,20 0,00 0,00 -5.085,40 0,00 33.457,90 2011-2012

Από την χρήση 2011 και εντεύθεν, οι Ελληνικές Α.Ε. και οι Ε.Π.Ε. που οι ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις 
ελέγχονται υποχρεωτικά, υποχρεούνται να λαμβάνουν «Ετήσιο Πιστοποιητικό» που προβλέπεται στην παρ. 5 
του άρθρου 82 του Ν.2238/1994, το οποίο εκδίδεται μετά από φορολογικό έλεγχο που διενεργείται από τον ίδιο 
Νόμιμο Ελεγκτή ή ελεγκτικό γραφείο που ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Κατόπιν ολοκλήρωσης 
του φορολογικού ελέγχου, ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο εκδίδει στην εταιρεία «Έκθεση Φορολογικής 
Συμμόρφωσης» και στη συνέχεια ο Νόμιμος Ελεγκτής ή ελεγκτικό γραφείο την υποβάλει ηλεκτρονικά στο Υπουργείο 
Οικονομικών το αργότερο εντός δέκα ημερών από την καταληκτική ημερομηνία έγκρισης του ισολογισμού 
της εταιρείας από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων. Το Υπουργείο Οικονομικών θα επιλέξει δείγμα εταιρειών 
τουλάχιστον της τάξης του 9% για έλεγχο από τις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου. Ο έλεγχος αυτός 
θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε διάστημα όχι αργότερο των δεκαοκτώ μηνών από την ημερομηνία υποβολής της 
«Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης» στο Υπουργείο Οικονομικών.
Για τη χρήση 2011, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 82 παράγραφος 5 του Ν.2238/1994, ο οποίος και εξέδωσε για το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου Έκθεση 
Φορολογικής Συμμόρφωσης χωρίς επιφύλαξη. 
Για τη χρήση 2012, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται 
να χορηγηθούν μετά τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2012. Αν μέχρι την ολοκλήρωση 
του φορολογικού ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιμούμε ότι αυτές δεν θα έχουν 
ουσιώδη επίδραση στις οικονομικές καταστάσεις.
Μετά την ψήφιση του Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 και μετά, αυξήθηκε από 20% σε 
26%. Η αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού και κατά συνέπεια 
δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Κατά την ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, η 
επίδραση από την παραπάνω μεταβολή του φορολογικού συντελεστή που ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο στις 23 
Ιανουαρίου 2013, θα ήταν μια αύξηση της αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 3,17 εκατ. και € 4,37 
εκατ. για την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα.

Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά 
χρήσεις, το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 31/12/2012, ως εξής:

ΧΡΗΣΗ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

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

Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή της Εταιρείας και του Ομίλου, 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 αγοράσθηκαν από την επιχείρηση (ίδιες μετοχές). 

 ΟΜIΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Κέρδη που αναλογούν 
στους μετόχους 
της μητρικής (από 
τις συνεχιζόμενες 
εκμεταλλεύσεις) 4.275.883,40 -227.636,23 -3.743.644,96 8.403.849,10

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός μετοχών 
(ΔΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 53.155.053 53.155.053

Βασικά κέρδη ανά 
μετοχή -0,0804 0,0043 -0,0704 0,1581
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Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, ο σταθμισμένος αριθμός μετοχών την 31/12/2012 και την 31/12/2011 για την Εταιρεία και 
τον Όμιλο, ανέρχεται σε 53.155.053 μετοχές. 

21. Μερίσµατα ανά µετοχή

Με βάση τα Δ.Π.Χ.Α., το μέρισμα εμφανίζεται στην καθαρή θέση της 31ης Δεκεμβρίου 2011. Με την έγκρισή της 
καταβολής του από την εκάστοτε γενική Συνέλευση των μετόχων, μεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές 
βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. 

την 31/12/2012, εξέπνευσε η προθεσμία για την είσπραξη του μερίσματος που αφορά στην εταιρική χρήση 2006, 
ύψους € 0,30 ανά μετοχή. τα μερίσματα της εν λόγω χρήσης που δεν εισπράχθησαν από τους δικαιούχους, θα 
παραγραφούν υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

για τη χρήση του 2011, η μετ’ αναβολή τακτική γενική Συνέλευση των μετόχων που πραγματοποιήθηκε την 
21/6/2012, αποφάσισε όπως το Α’ υποχρεωτικό και πρόσθετο μέρισμα συνολικού ύψους €2.976.682,97 να 
μεταφερθεί σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση (βλέπε και σημείωση 28), με αποτέλεσμα 
να συνεχίζει να εμφανίζεται κατά την 31/12/2012 στα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας. 

για τη χρήση του 2012, λόγω ύπαρξης ζημιών, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.

22. Εγγυήσεις – Ενδεχόµενες υποχρεώσεις

Ο Όμιλος έχει ενδεχόμενες υποχρεώσεις για θέματα που προκύπτουν από τη δραστηριότητά του. Πιο 
συγκεκριμένα:

Εγγυήσεις

Η μητρική εταιρεία, την 31/12/2012, έχει δώσει εγγυήσεις σε τράπεζες ύψους € 83,06 εκατ. υπέρ των 
θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών οι οποίες αναλύονται ανά εταιρεία ως εξής:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΧΕΣΗ ΥΨΟΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. Θυγατρική 30.600.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. Θυγατρική 48.760.000,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. Συγγενής 3.700.000,00

ΣΥΝΟΛΟ  83.060.000,00

∆ικαστικές, ∆ιοικητικές και ∆ιαιτητικές ∆ιαδικασίες

Οι σημαντικότερες εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις του Ομίλου ΙΑΣΩ, περιγράφονται ακολούθως:
 I. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρών οι οποίες καλύπτονται από συμβάσεις 

αστικής επαγγελματικής ευθύνης. 
  Κατά των εταιρειών του Ομίλου και των συνεργατών ιατρών, έχουν ασκηθεί αγωγές από ασθενείς και 

κληρονόμους αυτών, που έχουν ως αντικείμενο απαιτήσεις, κυρίως για χρηματική ικανοποίηση λόγω 
ηθικής βλάβης από επικαλούμενα ιατρικά λάθη. 

  Τα αιτούμενα κονδύλια των ανωτέρω υποθέσεων, όπως αναφέρονται στα σχετικά δικόγραφα, 
ανέρχονται σε εξωπραγματικά ύψη και δεν πρόκειται να επιδικασθούν από τα Ελληνικά Δικαστήρια, 
σύμφωνα με τη μέχρι σήμερα νομολογία, αλλά το ύψος τους δεν μπορεί και να σταθμιστεί με ακρίβεια.

  Η έκβαση των περισσότερων από τις προαναφερόμενες δικαστικές υποθέσεις προβλέπεται θετική 
για τις εταιρείες του Ομίλου και εκτιμάται ότι δεν θα έχει ουσιώδη επίπτωση στην οικονομική τους 
κατάσταση. Η Εταιρεία δηλώνει ότι ακόμη και σε περίπτωση που ευδοκιμήσουν ορισμένες εκ των 
προαναφερόμενων απαιτήσεων, θα καλυφθούν σχεδόν στο σύνολό τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες 
με τις οποίες έχει συνάψει συμβάσεις για αστική επαγγελματική ευθύνη τόσο η Εταιρεία όσο και οι 
συνεργάτες ιατροί.

  Επιπλέον, λόγω της ανάκλησης της άδειας λειτουργίας της ασφαλιστικής εταιρείας «Ασπίς Πρόνοιας ΑΕΑΖ» 
και της θέσης αυτής σε εκκαθάριση, αναπροσαρμόσθηκαν οι προβλέψεις ώστε να εμπεριέχουν πλέον το 
σύνολο του εκτιμώμενου κινδύνου, ανεξάρτητα από το εάν οι εταιρείες του Ομίλου ικανοποιηθούν από 
το προϊόν εκκαθάρισης της εν λόγω ασφαλιστικής εταιρείας. 

 II. Απαιτήσεις τρίτων από αστική επαγγελματική ευθύνη ιατρών οι οποίες δεν καλύπτονται από συμβάσεις  
αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

  Τον Δεκέμβριο του 2010,  η Διοίκηση δεν προχώρησε σε ανανέωση των ασφαλιστήριων συμβάσεων (οι 
οποίες έληξαν 20.11.2010), διότι οι ασφαλιστικές εταιρείες για να συνεχίσουν την ασφαλιστική κάλυψη των 
περιστατικών αστικής επαγγελματικής ευθύνης, απαίτησαν περαιτέρω κάλυψη αυτών των περιστατικών 
με απαλλαγή ανά περιστατικό, ποσού το οποίο είναι μεγαλύτερο από το σύνηθες ποσό που εκδικάζουν τα 
Ελληνικά δικαστήρια. Μέχρι την 31/12/2012, δεν έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Ομίλου αγωγές 
που δεν καλύπτονται από συμβάσεις αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

  Σε κάθε περίπτωση πάντως, για το σύνολο των συμβάντων που ενδεχομένως προκύψουν στο χρονικό 
διάστημα μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη των ασφαλιστικών συμβάσεων, θα διενεργείται πρόβλεψη 
μέσω των αποτελεσμάτων για το σύνολο της ζημίας που εκτιμάται από την κάθε Εταιρεία ότι ενδέχεται 
να προκύψει.

 III. Απαιτήσεις από εργατικές διαφορές
  Πλέον των ως άνω υποθέσεων, υφίστανται εκκρεμείς δικαστικές απαιτήσεις τρίτων κατά της εταιρείας 

και των εταιρειών του Ομίλου (εργατικές διαφορές κλπ.), 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 κάθε πιθανό κίνδυνο.

Συνολικά, και για όλες τις περιπτώσεις, υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου 
για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος ποσού περίπου € 88,48 εκατ. και € 109,98 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 μέχρι την 31/12/2012, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις 
ποσό περίπου € 1,86 εκατ. και € 2,34 εκατ. αντίστοιχα σε βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων.

23. Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 
ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 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
Έξοδα αύξησης μετοχικού 
Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00
Μείωση μετοχικού 
Κεφαλαίου 0 0,00 0,00 0,00 0,00

31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών βάσει του ΔΛΠ 33 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 
ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ
ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ 
ΤΟ ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 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 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15

Σταθμισμένος μέσος 
αριθμός μετοχών 
βάσει του ΔΛΠ 33 53.155.053 0,44 23.388.223,32 42.497.459,83 65.885.683,15
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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 «Μεσαίας-Μικρής Κεφαλαιοποίησης»).

24. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 Ο ΟΜIΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕIΑ

Εγγυήσεις 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Δ.Ε.Η. 115.665,00 115.665,00 79.360,00 79.360,00

Ο.Τ.Ε. 2.435,20 2.435,20 269,99 269,99

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 5.711,20 5.711,20 5.711,20 5.711,20

ΕΥΔΑΠ 6.090,63 6.090,63 5.491,00 5.491,00

ΑΕΡΙΩΝ 7.506,38 7.506,38 7.479,97 7.479,97

ΚΤΙΡΙΩΝ 16.875,05 16.495,05 0,00 0,00

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 7.864,71 11.948,71 880,00 2.852,00

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
απαιτήσεις 659.961,08 704.351,06 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 822.109,25 870.203,23 99.192,16 101.164,16

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. Η είσπραξή τους αναμένεται να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία του 
ισολογισμού.

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις αφορούν έξοδα επομένων χρήσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της 
θυγατρικής εταιρείας φύλαξης βλαστοκυττάρων “MEDSTEM SERVICES Α.Ε.” και λογιστικοποιούνται ως έξοδα 
εντός της περιόδου που προσφέρονται και οι αντίστοιχες υπηρεσίες φύλαξης.

25. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου αναλύονται ως ακολούθως:

 Ο ΟΜIΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕIΑ

 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 
ΕΝΟΙΚΙΩΝ 66.479,76 71.679,76 42.105,85 42.105,85

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 6.623.584,86 6.581.280,32 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.690.064,62 6.652.960,08 42.105,85 42.105,85

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 συμφωνηθεισών συμβάσεων. Τα 
μακροπρόθεσμα αυτά έσοδα της φύλαξης λογίζονται κάθε φορά εντός της περιόδου της οποίας προσφέρονται και 
οι αντίστοιχες υπηρεσίες.

26. Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις, 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).
Στην παρούσα χρήση, ορισμένες εκ των δικαστικών υποθέσεων τελεσιδίκησαν είτε θετικά για τις εταιρείες του 
Ομίλου με αποτέλεσμα την αντιστροφή των προβλέψεων για τις υποθέσεις αυτές είτε υπερ των εναγόντων αλλά 
σε κάθε περίπτωση καλύπτονταν απο τις σχηματισμένες προβλέψεις για την αιτία αυτή με αποτέλεσμα να μην 
επιβαρυνθούν τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της χρήσης.

Οι λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις αφορούν σε δεδουλευμένες αμοιβές γιατρών παρελθουσών χρήσεων, οι 
οποίες θα αποδοθούν μετά την είσπραξη των οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταμεία.

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 2.338.424,04 2.411.404,57 1.864.760,80 2.146.941,33

Πρόβλεψη για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23

Λοιπές μακροπρόθεσμες 
προβλέψεις 634.908,32 1.288.581,69 68.943,72 350.473,19

ΣΥΝΟΛΟ 3.605.516,18 4.332.170,08 2.557.498,75 3.121.208,75

27. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης

Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα 
πελατών 263.246,66 30.649,04 64.010,82 9.984,78

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 270.910,01 29.047,89 270.715,17 16.138,16

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 138.942,53 353.221,45 18.440,60 5.438,38

Περικοπές και λοιπά έξοδα 
ασφαλιστικών ταμείων 995.617,15 508.979,81 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα παρελθουσών 
χρήσεων 213.822,94 115.474,22 11.858,31 115.474,22

Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 229.200,00 13.500,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 2.111.739,29 1.050.872,41 365.024,90 147.035,54

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).

Οι φόροι και τα τέλη παρελθουσών χρήσεων αφορούν κύρια στον διακανονισμό (pro rata) του Φ.Π.Α. κοινών 
εισροών της εκκαθάρισης της προηγούμενης χρήσεως μεταξύ των αφορολόγητων και φορολογημένων εσόδων 
και η οποία βάσει των διατάξεων του Κώδικα Φ.Π.Α. δεν επιτρέπεται να συμψηφιστεί.
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28. Αποθεµατικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεµατικά

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Οικόπεδα 21.495.361,86 43.168.739,20 11.658.658,79 18.407.458,79

Κτίρια 22.548.708,45 36.359.070,10 21.043.584,77 32.645.642,71

Διαφορές αναπροσαρμογής 

περιουσιακών στοιχείων συγγενούς 

εταιρείας -2.911.956,93 0,00 0,00 0,00

Σύνολο αποθεµατικών εύλογης αξίας 41.132.113,38 79.527.809,30 32.702.243,56 51.053.101,50

Τακτικό αποθεματικό 9.174.746,82 9.174.746,82 8.583.800,33 8.583.800,33

Ειδικά αποθεματικά 6.006.520,99 3.029.838,02 6.006.520,99 3.029.838,02

Σύνολο λοιπών αποθεµατικών 15.181.267,81 12.204.584,84 14.590.321,32 11.613.638,35

Για τη σωρευμένη υπεραξία από αναπροσαρμογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εμφανίζεται στις ενοποιημένες 
οικονομικές καταστάσεις της 31/12/2012, 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.

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Ομίλου εκτιμήθηκαν για τελευταία φορά κατά την περίοδο αναφοράς από ανεξάρτητους 
εκτιμητές. Η εκτίμηση (αναπροσαρμογή) βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων και έδειξε ότι η αξία αυτών έχει 
απομειωθεί. Η ζημία απομείωσης (μειωμένη κατά το ποσό της αναβαλλόμενης φορολογίας) ποσού €18.350.857,94 
και €35.483.738,99 της Εταιρείας και του Ομίλου αντίστοιχα, μείωσε απ’ ευθείας τα σχηματισμένα για την ίδια αιτία 
αποθεματικά των ιδίων κεφαλαίων. Το υπόλοιπο ποσό της μείωσης €266.790,02 αναγνωρίστηκε ως έξοδο στην 
Κατάσταση Συνολικών Εσόδων του Ομίλου (αφορά την θυγατρική εταιρεία ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.).

Οι διαφορές αναπροσαρμογής περιουσιακών στοιχείων συγγενούς εταιρείας αφορά στη μείωση των αποθεματικών 
εύλογης αξίας της συγγενούς εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» κατά 
το μέρος που οι μειώσεις αυτές αναλογούν στο ακριβές ποσοστό συμμετοχής στη συγγενή εταιρεία.

Στα λοιπά αποθεματικά περιλαμβάνεται:

α) 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 και δημιουργείται με τη μεταφορά ποσοστού 
τουλάχιστον 5% επί των ετήσιων κερδών, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος, έως ότου αυτό φθάσει 
τουλάχιστον στο 1/3 του μετοχικού κεφαλαίου. Το τακτικό αποθεματικό δεν μπορεί να διανεμηθεί στους μετόχους 
της εταιρείας παρά μόνο σε περίπτωση διάλυσης της εταιρείας.

β) το ειδικό αποθεματικό που έχει σχηματιστεί μετά τις κάτωθι αποφάσεις:
  • της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 

που πραγματοποιήθηκε την 29/6/2011 και αποφασίστηκε όπως το προτεινόμενο προς διανομή μέρισμα 
€ 0,057 ανά μετοχή της χρήσης 2010, συνολικού ύψους € 3.029.838,02 να μεταφερθεί στα βιβλία της 
εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η Εταιρεία θα 
το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει 
δωρεάν στους δικαιούχους κατά την κεφαλαιοποίηση μετόχους.

  • της μετ’ αναβολής Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. 
που πραγματοποιήθηκε την 21/6/2012 και αποφασίστηκε όπως το προτεινόμενο προς διανομή πρώτο 
και πρόσθετο μέρισμα της χρήσης 2011, συνολικού ύψους € 2.976.682,97 να μεταφερθεί στα βιβλία της 
εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η Εταιρεία θα 
το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει 
δωρεάν στους δικαιούχους κατά την κεφαλαιοποίηση μετόχους.

29. Δάνεια και Απαιτήσεις

Την 18/07/2011, η συγγενής εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου 
με την έκδοση τετρακοσίων πενήντα χιλιάδων (450.000) κοινών ονομαστικών Ομολογιών ονομαστικής αξίας δέκα 
Ευρώ (€10) η καθεμία, συνολικού ύψους € 4.500.000,00, με σκοπό την εξυπηρέτηση των ταμειακών αναγκών της 
Εκδότριας. Η διάρκεια του Ομολογιακού Δανείου είναι πέντε έτη από την υπογραφή της σύμβασης και η τελική 
αποπληρωμή του ποσού του Ομολογιακού Δανείου κατά το κεφάλαιο θα γίνει στη λήξη της διάρκειας περιόδου 
του δανείου το 2016. Το ομολογιακό δάνειο καλύφθηκε κατά 10% από την ΙΑΣΩ Α.Ε. και κατά 90% από την HOCO 
A.E. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο, επιμετράται στο αποσβεσμένο κόστος με τη μέθοδο του αποτελεσματικού 
επιτοκίου. Οι τόκοι υπολογίζονται με το προαναφερθέν πραγματικό επιτόκιο και πιστώνονται στα αποτελέσματα ως 
χρηματοοικονομικό έσοδο.

30. Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης

Αφορά την μίσθωση ενός περιουσιακού στοιχείου (ιατρικό μηχάνημα) με μεταβίβαση των κινδύνων και των 
ωφελειών για περίπου δύο έτη και με δυνατότητα μεταβίβασης της κυριότητας του εν λόγω μηχανήματος μετά την 
πάροδο αυτών. 
Ενσώματα πάγια στοιχεία του Ενεργητικού που αποκτήθηκαν μέσω χρηματοδοτικών μισθώσεων, καταχωρούνται 
στην εύλογη αξία τους κατά την έναρξη της μίσθωσης και το αντίστοιχο ποσό αναγνωρίζεται ως υποχρέωση. Το 
χρηματοοικονομικό έξοδο των μισθωμάτων καταχωρείται στην Κατάσταση Αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου μίσθωσης και αντιπροσωπεύει ένα σταθερό ποσοστό επιβάρυνσης πάνω στο εκάστοτε υπόλοιπο της 
υποχρέωσης.

Ανάλυση Υποχρεώσεων από χρηµατοδοτικές µισθώσεις

Ελάχιστα µισθώµατα από 
χρηµατοδοτικές µισθώσεις 31/12/2012 31/12/2011

Μέχρι ένα έτος 246.972,00 -

Από 1 έτος μέχρι 5 έτη 41.162,00 -

Σύνολο 288.134,00 -

Μείον: Μελλοντικές 
χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 21.980,22 -

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

266.153,78 -

31. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού.

Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού για τις χρήσεις 2012 και 2011, του Ομίλου και της Εταιρείας είναι:

 Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Μισθωτοί 1.611 1.638 733 757

Ημερομίσθιοι 78 112 59 86

Σύνολο προσωπικού 1.689 1.750 792 843
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32. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2012.

 • Μετά την ψήφιση του Ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 και μετά, αυξήθηκε 
από 20% σε 26%. Η αύξηση του συντελεστή δεν είχε ισχύ κατά την ημερομηνία κλεισίματος του 
Ισολογισμού και κατά συνέπεια δεν έχει επηρεάσει τις οικονομικές καταστάσεις του 2012. Κατά την 
ημερομηνία κλεισίματος του Ισολογισμού, η επίδραση από την παραπάνω μεταβολή του φορολογικού 
συντελεστή που ψηφίσθηκε από το Κοινοβούλιο στις 23 Ιανουαρίου 2013, θα ήταν μια αύξηση της 
αναβαλλόμενης φορολογικής υποχρέωσης κατά € 3,17 εκατ. και € 4,37 εκατ. για την Εταιρεία και τον 
Όμιλο αντίστοιχα.

 • Με την έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ 
της 14/1/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των € 
2.000.000,66 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.081.634 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, 
ονομαστικής αξίας € 0,49 εκάστης και τιμή διάθεσης € 0,49. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

 • Στις 11/2/2013 η έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συγγενούς εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, 
μέχρι του ποσού των €10.000.000,45 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 18.181.819 νέων κοινών 
ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας € 0,55 και τιμή διάθεσης € 0,55 η κάθε μία, με δικαίωμα 
προτίμησης των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους 
στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται για 2,085 νέες 
μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της 
αξίας των μετοχών. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

 • Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4038/2012 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις 
διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4132/2013 και της υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 18579/19.2.2013 η οποία τροποποίησε 
την υπ’ αρίθμ. Κ.Υ.Α. 9425/2013, το υπόλοιπο των απαιτήσεων προ Φ.Π.Α. μέχρι 31/12/2011 από τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία που πλέον έχουν ενταχθεί στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., θα εξοφληθεί από τον Οργανισμό μετά 
τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών. Σημειώνεται ότι ο Όμιλος σταθμίζοντας τον τρόπο είσπραξης 
των υπολοιπόμενων απαιτήσεων που θα προκύψουν μετά την έκπτωση, δεν έχει προβεί ακόμη στην 
υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης για την αποδοχή της ανωτέρω ρύθμισης. 

 • Οι Κλινικές του Ομίλου ΙΑΣΩ, με διαρκή στόχο την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, 
πιστοποιήθηκαν σύμφωνα με το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήματα Διαχείρισης 
Ποιότητας που ο Όμιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρμόζει στις Κλινικές του Ομίλου (ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και «Φιλοκτήτης»). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε και κατά 
HACCP που αφορά την Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν 
επιθεώρησης από τον έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγατρική 
του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord της Γερμανίας). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης πιστοποίησης, 
επιθεωρήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε Κλινικής του Ομίλου, επιβεβαιώνοντας για μία 
ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

Δεν υπάρχουν άλλα, μεταγενέστερα της 31ης Δεκεμβρίου, γεγονότα που να αφορούν είτε τον Όμιλο είτε την 
Εταιρεία και για τα οποία να επιβάλλεται αναφορά από τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Μαρούσι, 28/03/2013

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. Ο ∆ΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

Η ∆ΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α.
ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ∆. 
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α.∆.Τ. Κ 030874 Α.∆.Τ. Ν 317661 Α.∆.Τ. ΑΑ 019554 Α.∆.Τ. ΑΙ 619215 Α.∆.Τ. ΑΙ 516314 
(ΑΡ.Α∆. Α ΤΑΞΗΣ 21966)

Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÇÓ

Αρμόδια Υπηρεσία - Νομαρχία (ή Πρωτοδικείο): Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων - Διεύθυνση Ανωνύμων Εταιρειών & Πίστεως

Διεύθυνση Διαδικτύου: www.iaso.gr
Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου: Πρόεδρος: Σταματίου Γεώργιος, 

Αντιπρόεδρος Α΄: Μαμελετζής Χαράλαμπος, 
Αντιπρόεδρος Β΄: Κοντόπουλος Βασίλειος, 
Διευθύνοντες Σύμβουλοι: Πετρόπουλος Παρασκευάς, Δουλγεράκης
Εμμανουήλ, Φουστάνος Ανδρέας, 
Μέλη: Βλαχούσης Αντώνιος, Δευτερέβος Εμμανουήλ, Σαρρής Σπυρίδων,
Στάθης Θεοφάνης, Φαφούτης Ξενοφών, 
Ανεξάρτητα Μέλη: Ηλιάδης Σάββας, Δημητρουλέας Σπυρίδων

Ημερομηνία Έγκρισης από το Διοικητικό Συμβούλιο 
των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων: 28 Μαρτίου 2013
Νόμιμος Ελεγκτής: Πετρόγιαννης Πετρ. Κωνσταντίνος (Α.Μ.ΣΟΕΛ 11991)
Ελεγκτική Εταιρεία: Baker Tilly Hellas A.E.
Τύπος έκθεσης ελέγχου ελεγκτή: Με σύμφωνη γνώμη

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)
O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ

ÅÍÅÑÃÇÔÉÊÏ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 241.157.502,75 293.251.090,74 114.641.836,82 142.545.230,80
Α�λα περιουσιακά στοιχεία 1.389.667,04 1.704.573,57 1.087.104,39 1.310.002,66
Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 5.322.109,25 7.261.804,78 121.674.065,62 132.848.468,03
Αποθέματα 3.025.330,84 3.816.024,73 1.131.377,20 1.526.301,25
Απαιτήσεις από Πελάτες 63.207.073,22 38.652.519,83 22.385.445,28 8.658.368,40
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 25.160.117,86 34.920.021,33 12.539.639,66 15.808.490,67−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 339.261.800,96 379.606.034,98 273.459.468,97 302.696.861,81===================== ===================== ===================== =====================

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011
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 73.354.160,24 105.704.082,59 144.235.550,63 166.330.053,53−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών μητρικής (α) 96.742.383,56 129.092.305,91 167.623.773,95 189.718.276,85
Δικαιώματα Μειοψηφίας (β) 6.632.390,28 8.734.393,05 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων (γ) = (α) + (β) 103.374.773,84 137.826.698,96 167.623.773,95 189.718.276,85−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 133.291.500,00 83.333.398,00 60.331.500,00 40.250.000,00
Προβλέψεις / Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 26.894.492,09 37.289.894,91 14.299.259,93 20.948.736,48
Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 18.703.500,00 72.272.800,00 13.303.500,00 36.000.000,00
Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 56.997.535,03 48.883.243,11 17.901.435,09 15.779.848,48−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο υποχρεώσεων (δ) 235.887.027,12 241.779.336,02 105.835.695,02 112.978.584,96−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
ΣΥΝΟΛΟ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (γ) + (δ) 339.261.800,96 379.606.034,98 273.459.468,97 302.696.861,81===================== ===================== ===================== =====================

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

Κύκλος εργασιών 124.143.128,63 124.367.193,43 67.519.227,27 68.825.512,00
Μικτά κέρδη / (ζημιές) 21.022.440,23 14.484.563,53 15.291.021,98 13.396.914,95
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών
και επενδυτικών αποτελεσμάτων 13.103.190,25 8.333.436,43 12.885.634,47 12.923.301,51
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 5.549.849,65 1.228.566,80 -3.101.689,16 10.745.604,41−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 2.586.870,64 -2.544.888,17 -3.743.644,96 8.403.849,10
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής 4.275.883,40 -227.636,23 -3.743.644,96 8.403.849,10
Δικαιώματα μειοψηφίας -1.689.012,76 -2.317.251,94 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα
Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων -45.720.633,63 0,00 -22.938.572,42 0,00
Φόρος Εισοδήματος 8.681.837,87 0,00 4.587.714,48 0,00
Λοιπά συνολικά έσοδα καθαρά από φόρο (Β) -37.038.795,76 0,00 -18.350.857,94 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Α)+(Β) -34.451.925,12 -2.544.888,17 -22.094.502,90 8.403.849,10===================== ===================== ===================== =====================
Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -32.349.944,85 -227.636,23 -22.094.502,90 8.403.849,10
Δικαιώματα μειοψηφίας -2.101.980,27 -2.317.251,94 - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά μετοχή - Βασικά (σε Ευρώ) 0,0804 -0,0043 -0,0704 0,1581
Προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή - (σε Ευρώ) - - - 0,0560
Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών αποσβέσεων 24.608.503,37 20.130.265,69 18.420.423,34 18.669.361,13

ÓÔÏÉ×ÅÉÁ KATAÓÔÁÓÇÓ ÌÅÔÁÂÏËÙÍ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
31/12/2012 31/12/2011 31/12/2012 31/12/2011

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων έναρξης χρήσης 
(1/1/2012 και 1/1/2011 αντίστοιχα) 137.826.698,96 136.253.179,08 189.718.276,85 181.314.427,75
Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες) 2.586.870,64 -2.544.888,17 -3.743.644,96 8.403.849,10
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -65.329,42 0,00 0,00
Υπεραξία από αναπροσαρμογή περιουσιακών στοιχείων -37.038.795,76 0,00 -18.350.857,94 0,00
Αναλογία μειοψηφίας στην αύξηση/μείωση 
του μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικών εταιρειών 0,00 4.183.737,47 0,00 0,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων λήξης χρήσης 
(31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα) 103.374.773,84 137.826.698,96 167.623.773,95 189.718.276,85===================== ===================== ===================== =====================

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ετήσια ενοποιημένα και μη ενοποιημένα) (Ποσά εκφρασμένα σε Ευρώ)

O OMIËÏÓ Ç ÅÔÁÉÑÅÉÁ
1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2011

ËåéôïõñãéêÝò äñáóôçñéüôçôåò
Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων (συνεχιζόμενες δραστηριότητες) 5.549.849,65 1.228.566,80 -3.101.689,16 10.745.604,41
Πλέον / μείον προσαρμογές για:
Αποσβέσεις 11.505.313,12 11.796.829,26 5.534.788,87 5.746.059,62
Προβλέψεις 2.735.169,30 -3.329.329,06 126.171,13 -3.516.176,93
Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 11.172.430,41 0,00
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα 9.092.346,83 6.277.963,99 5.108.411,01 2.372.571,61
Αποτελέσματα (Έσοδα, έξοδα, κέρδη και ζημίες) 
επενδυτικής δραστηριότητας -1.217.908,66 1.074.207,86 -365.398,41 -29.732,87
Λοιπές προσαρμογές 185.052,35 -170.000,26 212.664,40 -107.326,59−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−

27.849.822,59 16.878.238,59 18.687.378,25 15.210.999,25
Πλέον/μείον προσαρμογές για μεταβολές λογαριασμών κεφαλαίου 
κίνησης ή που σχετίζονται με τις λειτουργικές δραστηριότητες:
Mείωση/(αύξηση) αποθεμάτων 790.693,89 491.695,65 394.924,05 263.142,70
Mείωση/(αύξηση) απαιτήσεων -14.338.918,17 8.288.221,44 -11.041.983,72 4.508.180,06
(Μείωση)/αύξηση υποχρεώσεων (πλην δανειακών) 3.623.109,25 -9.447.814,47 656.313,98 -7.777.214,20
Μείον:
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα καταβεβλημένα -8.361.973,18 -3.835.523,34 -4.773.627,82 -1.352.328,54
Καταβεβλημένοι φόροι -696.981,22 -3.690.852,19 -459.813,98 -3.416.895,04
(Αύξηση)/μείωση λοιπών λογαριασμών κυκλοφορούντος 
ενεργητικού και εκροή προβλέψεων -697.602,80 -525.944,25 -104.679,63 -160.376,48−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
λειτουργικές δραστηριότητες (α) 8.168.150,36 8.158.021,43 3.358.511,13 7.275.507,75−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Επενδυτικές δραστηριότητες
Απόκτηση θυγατρικών, συγγενών, κοινοπραξιών 
και λοιπών επενδύσεων 0,00 2.906.627,65 0,00 -6.683.972,61
Αγορά ενσώματων και ά�λων πάγιων περιουσιακών στοιχείων -1.805.694,67 -5.356.047,60 -641.179,33 -4.031.100,49
Εισπράξεις από πωλήσεις ενσώματων και ά�λων πάγιων στοιχείων 26.904,04 377.818,97 26.500,00 354.551,00
Τόκοι εισπραχθέντες 299.187,01 298.079,73 123.500,08 72.029,36
Εισπράξεις επιχορηγήσεων 29.138,17 378.695,29 1.998,37 243.666,92
Εισπράξεις/Πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη 0,00 -4.500.000,00 0,00 -450.000,00
Μερίσματα εισπραχθέντα 0,00 0,00 75.735,00 110.605,00−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
επενδυτικές δραστηριότητες (β) -1.450.465,45 -5.894.825,96 -413.445,88 -10.384.220,82−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες
Εισπράξεις από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών εταιρειών 0,00 -2.264.981,25 0,00 0,00
Έξοδα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου 0,00 -81.661,78 0,00 0,00
Εισπράξεις από εκδοθέντα / αναληφθέντα δάνεια 3.802,00 8.695.000,00 0,00 7.000.000,00
Πληρωμές κεφαλαίου χρηματοδοτικών μισθώσεων -118.846,22 0,00 0,00 0,00
Εξοφλήσεις δανείων -3.615.000,00 -11.767.792,00 -2.615.000,00 -5.539.992,00
Μερίσματα πληρωθέντα -20.167,19 -156.458,38 -20.167,19 -45.798,38−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Σύνολο εισροών / (εκροών) από 
χρηματοδοτικές δραστηριότητες (γ) -3.750.211,41 -5.575.893,41 -2.635.167,19 1.414.209,62−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Καθαρή αύξηση / (μείωση) στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα χρήσης (α) + (β) + (γ) 2.967.473,50 -3.312.697,94 309.898,06 -1.694.503,45
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα έναρξης χρήσης 7.581.804,72 10.894.502,66 4.054.607,84 5.749.111,29−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα λήξης χρήσης 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84===================== ===================== ===================== =====================

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.

«ÉÁÓÙ» Á.Å.
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

ÁÑ.Ì.Á.Å. 13366/06/Â/86/61 - ΑΡ.ΓΕΜΗ: 1403101000
ΛΕΩΦ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στοιχεία και πληροφορίες χρήσης από 1 Ιανουαρίου 2012 έως 31 Δεκεμβρίου 2012
(δημοσιευμένα βάσει του κ.ν. 2190/1920, άρθρο 135 για επιχειρήσεις που συντάσσουν ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, ενοποιημένες και μη, κατά τα Δ.Λ.Π./Δ.Π.Χ.Α.)

ÏÌÉËÏÓ ÅÔÁÉÑÅÉÙÍ

ÐÑÏÓÈÅÔÁ ÓÔÏÉ×ÅÉÁ ÊÁÉ ÐËÇÑÏÖÏÑIEÓ

Οι εταιρείες του Ομίλου, με τις αντίστοιχες διευθύνσεις τους, και τα ποσοστά συμμετοχής που περιλαμβάνονται στις ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 1/1/2012 - 31/12/2012. (Σημείωση 8.2 & 8.3 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων) είναι: 
ÏÍÏÌÁÓÉÁ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÅÄÑÁ ΑΝΕΛΕΓΚΤΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΧΕΣΗ ΣΥΜ/ΧΗΣ
ÌÝèïäïò ÏëéêÞò Åíïðïßçóçò.
1. ΙΑΣΩ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2009-2012 Μητρική
2. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. Ελλάδα, Χολαργός Αττικής 2008-2012 97,07% Άμεση
3. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2012 100,00% Άμεση
4. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2012 100,00% Άμεση κ΄ Έμμεση
5. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2012 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
6. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2007-2012 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
7. MEDSTEM SERVICES Α.Ε. Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2010-2012 99,97% Άμεση κ΄ Έμμεση
8. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, Λάρισα 2007-2012 75,87% Άμεση κ΄ Έμμεση
9. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Ελλάδα, Μαρούσι Αττικής 2011-2012 59,59% Άμεση
Μέθοδος Καθαρής Θέσης.
10. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 2010-2012 42,07% Έμμεση
11. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε. Ελλάδα, Κορωπί Αττικής 2010-2012 42,07% Έμμεση
Δεν υπάρχουν εταιρείες οι οποίες δεν ενσωματώθηκαν στις ενοποιημένες καταστάσεις στην τρέχουσα χρήση ενώ είχαν ενσωματωθεί στην αμέσως προηγούμενη χρήση όπως επίσης δεν υφίστανται αλλαγές και στη μέθοδο ενσωμάτωσής τους.

1. 'Εχουν τηρηθεί οι βασικές λογιστικές αρχές των Οικονομικών Καταστάσεων της 31/12/2011.
2. Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου υφίστανται εμπράγματα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε. και της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Κύπρου Ltd ύψους ~177,32 εκατ.
3. Ο αριθμός απασχολούμενου προσωπικού της Εταιρείας ανέρχεται σε 792 και 843 άτομα κατά την 31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα, ενώ του Ομίλου σε 1.689 και 1.750 άτομα κατά την 31/12/2012 και 31/12/2011 αντίστοιχα.
4. Τα κέρδη ανά μετοχή υπολογίσθηκαν βάσει των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας δια του σταθμισμένου μέσου όρου του αριθμού των μετοχών της μητρικής.
5. Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά τη χρήση 1/1/2012 - 31/12/2012 σε πάγια στοιχεία ανήλθαν συνολικά σε ~1.805.694,67 ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε ~641.179,33.
6. Η μητρική εταιρία έχει σχηματίσει για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις σωρευτική πρόβλεψη ποσού ύψους περίπου ~0,62 εκατ. ενώ η αντίστοιχη σωρευτική πρόβλεψη για τον 'Ομιλο ανέρχεται σε ποσό ύψους περίπου ~0,63 εκατ. (Σημείωση 19 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
7. Υφίστανται αγωγές τρίτων κατά της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου για αποζημιώσεις συνολικού αγωγικού αιτήματος περίπου ~88,48 εκατ. και ~109,98 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 μέχρι την 31/12/2012, σωρευτική πρόβλεψη στις Οικονομικές Καταστάσεις ποσό περίπου ~1,86 εκατ. και ~2,34 εκατ. αντίστοιχα με επιβάρυνση στα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια. (Σημείωση 22 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων)
8. Η Εταιρεία και ο Όμιλος, έχουν σχηματίσει για λοιπές προβλέψεις (αποζημιώσεις αποχώρησης προσωπικού, λοιπές αμοιβές τρίτων και επισφαλείς απαιτήσεις), σωρευτική πρόβλεψη μέχρι 31/12/2012 ποσό περίπου ~7,09 εκατ. και ~17,92 εκατ. αντίστοιχα. (Σημείωση 11, 16 & 26 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
9. Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της μητρικής εταιρείας και του Ομίλου για τη χρήση 2012 ποσού ~18,35 εκατ. και ~37,04 εκατ. αντίστοιχα, αφορούν σε ζημία απομείωσης που προέκυψε από εκτίμηση (αναπροσαρμογή) της αξίας των ακινήτων τους. (Σημείωση 6

& 28 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
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.
11. Με την από μετ' αναβολή Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της μητρικής εταιρείας ΙΑΣΩ Α.Ε. που πραγματοποιήθηκε την 21/6/2012, αποφασίστηκε όπως το προτεινόμενο προς διανομή πρώτο και πρόσθετο μέρισμα της χρήσης 2011, συνολικού ύψους ~2.976.682,97 να μεταφερθεί στα

βιβλία της εταιρείας σε ειδικό λογαριασμό αποθεματικού προς κεφαλαιοποίηση. Το αποθεματικό αυτό η Εταιρεία θα το κεφαλαιοποιήσει εντός τετραετίας από το σχηματισμό του με έκδοση νέων μετοχών που θα παραδώσει δωρεάν στους δικαιούχους κατά την κεφαλαιοποίηση μετόχους.
12. Με την Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ της 14/1/2013 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας μέχρι το ποσό των ~2.000.000,66 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 4.081.634 νέων κοινών

ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ~0,49 εκάστης και τιμή διάθεσης ~0,49. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.
13. Στις 11/2/2013 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της συγγενούς εταιρείας ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε. αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, μέχρι του ποσού των ~10.000.000,45 με καταβολή μετρητών και με την έκδοση 18.181.819

νέων κοινών ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας ~0,55 και τιμή διάθεσης ~0,55 η κάθε μία, με δικαίωμα προτίμησης των παλαιών μετόχων σε ολόκληρο το νέο κεφάλαιο κατά την αναλογία συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο, ήτοι για κάθε μία (1) μετοχή που κατέχουν, θα εγγράφονται
για 2,085 νέες μετοχές που θα εκδοθούν λόγω της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με ταυτόχρονη καταβολή της αξίας των μετοχών. Η αύξηση αυτή δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί.

14. Λόγω ύπαρξης ζημιών εντός της χρήσης 2012, η Εταιρεία δεν θα διανείμει μέρισμα.
15. Στην τρέχουσα χρήση, η μητρική εταιρεία προέβει σε απομείωση της αξίας της συμμετοχής της στην θυγατρική της εταιρεία ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε. κατά ποσό περίπου ~11,17 εκατ. (Σημείωση 8.2 Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων).
16. Οι πάσης φύσεως συναλλαγές (εισροές και εκροές, συμπεριλαμβανομένων και των εσόδων από μερίσματα), σωρευτικά 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 συνδεδεμένα κατά την έννοια του Δ.Λ.Π. 24 προς αυτά μέρη, με διακριτή παράθεση των συνολικών αμοιβών, διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης, των συναλλαγών τους καθώς των απαιτήσεων και υποχρεώσεων τους, έχουν ως εξής:
Όμιλος Εταιρεία

α) Έσοδα 559.375,15 681.275,22
β) Έξοδα 864.856,38 919.754,13
γ) Απαιτήσεις 4.927.221,65 1.083.149,66
δ) Υποχρεώσεις 0,00 16.838,96
ε) Συναλλαγές και αμοιβές διευθυντικών στελεχών και μελών της Διοίκησης 1.043.073,10 1.040.708,48
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

Ìáñïýóé, 28 Mαρτίου 2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. O ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ Α. ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ
Α.Δ.Τ. Κ 030874 Α.Δ.Τ. Ν 317661 Α.Δ.Τ. AA 019554 Α.Δ.Τ. AI 619215 Α.Δ.Τ. ΑΙ 516314 (ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 21966)

ÊÑÏÍÏÓ Á.Å.
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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 δημοσίευσε 
και κατέστησε διαθέσιμες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2012.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

22/06/2012
Αποφάσεις της Μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της 

21/06/2012

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς 

Χ.Α./2012

08/06/2012 Αποφάσεις της Τακτική Γενικής Συνέλευσης  της 08/06/2012 «»

25/05/2012
Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού (προτεινόµενο στην Τακτική 

Γ.Σ 08/06/2012 «»

25/05/2012 Ανακοίνωση – Σχέδιο Τροποποίησης Καταστατικού «»

25/05/2012 Αναθεωρηµένη Ηµερήσια ∆ιάταξη της Τακτικής Γ.Σ «»

18/05/2012 Πρόσκληση Τακτικής  Γ.Σ της 08/06/2012 «»

22/06/2012
Αποφάσεις της Μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης  της  

21/06/2012

www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς 

Χ.Α./2012

08/06/2012 Αποφάσεις της Τακτική Γενικής Συνέλευσης  της 08/06/2012 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

28/11/2012 Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Εννεαμήνου 2012
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς 

Χ.Α./2012

30/08/2012 ∆ελτίο Τύπου Αποτελέσµατα Α΄ Εξαµήνου 2012 «»

28/08/2012 Ανακοίνωση – Δημοσίευση Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2012 «»

29/03/2012 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσματα 2011 «»

28/03/2012 ∆ηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων 2011 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

29/11/2012 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας και Ομίλου Εννεαμήνου 2012
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου

29/11/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 30/09/2012 «»

31/08/2012 Εξαμηνίαια Οικονομική  Έκθεση Περιόδου 01/01/2012-30/06/2012 «»

31/08/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 30/06/2012 «»

31/05/2012 Οικονομικές Καταστάσεις Εταιρίας και Ομίλου Τριμήνου 2012 «»

31/05/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 31/03/2012 «»

30/03/2012 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Ομίλου της 31/12/2011 «»

30/03/2012 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 31/12/2011 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

29/03/2012 Οικονομικό Ημερολόγιο Έτους 2012
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Οικονομικό Ημερολόγιο

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

23/11/2012 Παραγραφή Μερίσματος Χρήσης 2006
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς

 Χ.Α./2012

19/10/2012 Συμμετοχή στον Διαγωνισμό του «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ» «»

22/06/2012 Γνωστοποίηση αλλαγής σύνθεσης Δ.Σ «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

06/06/2012 Απολογισμός & Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2011
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Ετήσια Δελτία

30/05/2012 Παρουσιάσει του ΙΑΣΩ στους Θεσμικούς Αναλυτές
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 

Εταιρικές Παρουσιάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

25/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς 

Χ.Α./2012

20/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

11/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

07/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

30/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

30/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

30/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

18/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

02/04/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

28/03/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

09/03/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

08/03/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

07/03/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

23/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

22/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

21/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

21/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

09/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

01/02/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

17/01/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

02/01/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

25/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.iaso.gr/Επενδυτικές Σχέσεις/ 
Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου προς 

Χ.Α./2012

20/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

11/06/2012 Ανακοίνωση Ρυθμιζόμενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 «»

Ζ. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου και της Εταιρείας, οι οικονομικές καταστάσεις των εταιρειών που ενοποι-
ούνται, οι εκθέσεις ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών καθώς και οι Εκθέσεις Διαχείρισης των Διοικητικών 
Συμβουλίων όλων των εταιρειών που ενοποιούνται, για τη χρήση που έληξε την 31η Δεκεμβρίου 2012, έχουν αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.iaso.gr 
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ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Λεωφ. Κηφισίας 37 - 39, Μαρούσι 151 23, Αθήνα 
Τηλ.: 210 6184 000 - Fax: 210 6184 158 - website: www.iaso.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 264, Χολαργός, 155 62, Αθήνα

Τηλ.: 210 650 2000, Fax: 210 654 1267, website: www.iaso.gr

ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ-ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙ-
ΝΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε

Λεωφ. Κηφισίας 37 - 39, Μαρούσι 151 23, Αθήνα
Τηλ.: 210 6383 000, Fax: 210 6383 073, www.iaso.gr

MEDSTEM SERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 37-39, 15123 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΤΗΛ.: 210 6105020, FAX: 210 6105711

Κέντρο Φυσικοθεραπείας & Αποκατάστασης
Δήμος Κρωπιάς - Αττικής, Πεύκων & Πεισιστράτου (περιοχή Καρελλά), 19400 Κορωπί

Τηλ.: 210 66 70 000, Fax: 210 66 70 103, www.filoktitis.com.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ - ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ A.E.
8ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Λάρισας - Αθηνών, 415 00, Λάρισα

Τηλ: 2410 996 000, Fax: 2410 555 451



www.iaso.gr

Λεωφ. Κηφισίας 37-39, 
151 23 Μαρούσι, Αθήνα
Tηλ. Kέντρο: 210 618 4000
Fax: 210 618 4158
e-mail: investor_relations@iaso.gr

www.facebook.com/omilosiaso


