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ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αξιότιµοι κ.κ. Μέτοχοι,

Τα ενοποιηµένα - οµιλικά οικονοµικά στοιχεία και τα άλλα συνολικά ή επιµέρους απολογιστικά στοιχεία του έτους 2013 
και τα αντίστοιχα  της µητρικής ή των θυγατρικών εταιρειών, απεικονίζονται στην παρούσα έκδοση. 

Βεβαίως όλα αυτά δεν αποδίδουν τις δυσχέρειες και τα εµπόδια που αντιµετωπίσαµε όλοι όσοι απαρτίζουµε την οικογένεια 
«ΙΑΣΩ». Είναι κοινή η πεποίθηση ότι πραγµατικά πετύχαµε αξιόλογα και θετικά αποτελέσµατα. Δυστυχώς όµως, κάποιοι 
άλλοι παράγοντες που λειτουργούν επιπόλαια και ενδεχόµενα χωρίς να λογαριάζουν τις επιπτώσεις που προκαλούν 
στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τοµέα, προέβησαν σε εύκολες λύσεις. Αποµείωσαν σηµαντικά τις προσπάθειές µας 
και τα αποτελέσµατα των εταιρειών, αφού αποφάσισαν και δροµολόγησαν την υλοποίηση «κουρέµατος» αναδροµικού 
µάλιστα χαρακτήρα, για να καλύψουν ίσως δικές τους αδυναµίες και αστοχίες. Παρενέβησαν κυνικά, χωρίς λογική και 
χωρίς ακριβοδίκαια µέτρα και σταθµά, σε µία προσπάθεια να αντιµετωπίσουν - διαχειριστούν κάθε λάθος ή απόκλιση 
των προϋπολογισθέντων - εκτιµηθέντων ποσών µε τα υποβληθέντα στον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τους παρόχους.

Λυπάµαι ειλικρινά που οι πάροχοι υπηρεσιών υγείας αντιµετωπίζονται µε αυτό τον άδικο και αδικαιολόγητο τρόπο. 
Εµείς δηλώσαµε µε κάθε έµφαση ότι δεν θα αποδεχθούµε κάθε άδικη επιβολή µέτρων και µονοµερή τροποποίηση της 
σύµβασης συνεργασίας µας µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ενηµερώσαµε ότι θα προσφύγουµε στη δικαιοσύνη για την προάσπιση 
όλων των συµφερόντων µας και θα συνεχίσουµε κάθε συναφή ενέργεια. Αναµένουµε ακόµα και σήµερα την υλοποίηση 
των διαβεβαιώσεων της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υγείας περί επιβολής µέτρων ύστερα από ουσιαστικούς 
ελέγχους. Είµαστε στο τελευταίο στάδιο αναµονής για υλοποίηση πολλών ακόµα δεσµεύσεων και ευελπιστούµε ότι 
έστω και την τελευταία στιγµή, µετά τους ελέγχους από τις ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες,  θα υπάρξει άλλη οπτική 
µατιά στα προβλήµατα µας από τους συναρµόδιους υπουργούς. 

Τα ενοποιηµένα - οµιλικά οικονοµικά στοιχεία του 2013 και τα επιµέρους της µητρικής εταιρείας ή των θυγατρικών 
εταιρειών του Οµίλου «ΙΑΣΩ» υπό τις συνθήκες που επιτεύχθηκαν είναι σηµαντικά για τα οποία αισθάνοµαι την ανάγκη 
να εκφράσω από καρδιάς πολλές ευχαριστίες σε όλους τους συντελστές υλοποίησης. Ευχαριστίες αλλά και ευχές να 
έχουµε όλοι δύναµη για ακόµα µεγαλύτερες επιτυχίες στο 2014, για το οποίο οι ανάγκες, αλλά και οι προσδοκίες όλων 
µας είναι ακόµα µεγαλύτερες. Ανάγκες επιβεβληµένες από την πορεία της οικονοµίας της χώρας µας και προσδοκίες 
που υπαγορεύονται από τις απαιτήσεις όλων όσων εµπιστεύονται το πολύτιµο αγαθό της υγείας τους, στις υψηλού 
επιπέδου υπηρεσίες υγείας όλων των κλινικών του Οµίλου ΙΑΣΩ.

Στη χρονιά που έκλεισε, αλλά και στη χρονιά που διανύουµε, θα συνεχιστούν οι ενέργειες για συµπίεση του κόστους 
λειτουργίας, µε παράλληλη µείωση των τιµών των παρεχοµένων υπηρεσιών, χωρίς κανένα συµβιβασµό στην ποιότητα. 
Αυτό δεν αλλάζει τον πάγιο σχεδιασµό µας για υιοθέτηση κάθε νέας καινοτόµου και θετικής εξέλιξης της ιατρικής 
επιστήµης. 

Η προσήλωσή µας σε αυτούς τους στόχους θα δικαιώσει τους µετόχους και όλους όσους συµβάλλουν στην υλοποίησή 
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. 

Με φιλικούς χαιρετισµούς,

Ο Πρόεδρος του Οµίλου ΙΑΣΩ
 Δρ. Γεώργιος Σταµατίου
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Η Ιστορία
του Ομίλου ΙΑΣΩ
καινοτομούμε χρόνια 
για ένα καλύτερο αύριο! 

1996
Ξεκινά η λειτουργία της κλινικής ΙΑΣΩ.

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

2000
Η ΙΑΣΩ Α.Ε. εισάγεται στις 25/05/2000 στην Κύρια 
Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αθηνών.

2001
• Ίδρυση «ΙΑΣΩ Νοτίων Προαστίων ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙ-

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

• Η µετοχή της εταιρείας συµπεριλαµβάνεται στο Γε-
νικό ∆είκτη του Χ.Α.

2002
• Υπογραφή µνηµονίου συνεργασίας µεταξύ της ΙΑΣΩ 

Α.Ε. και ιατρών της περιοχής της Θεσσαλίας µε σκο-
πό 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.

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 προ-
σπάθεια για την επιτυχία των Ολυµπιακών Αγώνων.
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• 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 κλινικής, ΙΑΣΩ 
Παίδων.

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

2005
• Η εταιρεία «ΙΑΣΩ SERVICES 

A.E.», µετονοµάζεται σε 
«MEDSTEM SERVICES A.E.». Στις 
δραστηριότητές της συγκαταλέ-
γεται η λειτουργία της τράπεζας 
οµφαλοπλακουντιακού αίµα-
τος «Cryobanks International 
Services Athens».

• Ξεκινούν οι εργασίες για την ανέ-
γερση της κλινικής ΙΑΣΩ Θεσσα-
λίας.

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

2007
• Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προέβη σε σηµα-

ντικές επενδύσεις ύψους 6 εκατ. 
ευρώ για τον εξοπλισµό των κλι-
νικών ΙΑΣΩ και ΙΑΣΩ General.

• Η τράπεζα βλαστοκυττάρων του 
Οµίλου ΙΑΣΩ, που ανήκει στη 
θυγατρική εταιρεία του ΙΑΣΩ, 
Medstem Services Α.Ε., έλα-

βε διαπίστευση από την AABB 
(American Association of Blood 
Banks).

• Υπογραφή σύµβασης µε την 
INTRAKAT A.E. για την κατα-
σκευή των εγκαταστάσεων του 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας.

2008
• Επενδύθηκαν κεφάλαια συνολι-

κής αξίας 4 εκατ. ευρώ σε νέο 
εξοπλισµό και βελτίωση των 
κτιριακών εγκαταστάσεων σε µο-
νάδες 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.

2009
• Το ΙΑΣΩ προέβη σε συνολικές 

επενδύσεις ύψους 9,82 εκατ. 
ευρώ, όπως στη δηµιουργία του 
νέου υπερσύγχρονου συγκροτή-
µατος των ψηφιακών χειρουρ-
γείων.

• Το Κέντρο Μαστού εξοπλίζεται 
µε δύο Ψηφιακούς Mαστογρά-
φους µε ηλεκτρονική υποβοήθη-
ση διάγνωσης.

• Το Απεικονιστικό Τµήµα αποκτά 
νέο Aξονικό Tοµογράφο και νέο 
Mαγνητικό Tοµογράφο (που λει-
τούργησε το 2010).

• Το Τµήµα Πυρηνικής Ιατρικής 
αποκτά νέα γ-Camera διπλής κε-
φαλής.

• Το Κέντρο Ακτινοθεραπευτι-
κής Ογκολογίας εξοπλίζεται µε 
Αξονικό Tοµογράφο µεγάλου 
ανοίγµατος µε ειδικό λογισµικό 
εξοµοίωσης. 

• Σε συνεργασία µε την Εθνική 
Ασφαλιστική, το ΙΑΣΩ προχώ-
ρησε σε ένα νέο ασφαλιστικό 
πρόγραµµα, µε την επωνυµία 
«ΣΤΟΡΓΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ», µε το 

οποίο προσφέρεται σε κάθε παι-
δί ασφαλιστική κάλυψη υγείας 
στο ΙΑΣΩ Παίδων.

• Στο ΙΑΣΩ General ολοκληρώ-
θηκε η επένδυση κεφαλαίων για 
ιατρικό εξοπλισµό σε Ψηφιακό 
Μαστογράφο, Αξονικό Τοµογρά-
φο 64 τοµών, Τραπέζι Στερεο-
τακτικής Βιοψίας και γ-Camera 
(που λειτούργησε το 2010).

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

2010
• Εγκατάσταση στο Κέντρο Ακτι-

νοθεραπευτικής Ογκολογίας, 
συστήµατος Βραχυθεραπείας, το 
οποίο διαθέτει ένα σύστηµα σχε-
διασµού που υποστηρίζει όλες 
τις νέες τεχνικές θεραπείας.

• Εγκατάσταση στο ίδιο τµήµα, του 
νέου υπερσύγχρονου γραµµικού 
επιταχυντή, ενώ πλέον η λειτουρ-
γία και των τριών γραµµικών επι-
ταχυντών υποστηρίζεται από τον 
νέο υπερσύγχρονο εξοµοιωτή 
(simulator) θεραπείας.

• Ολοκλήρωση του µεγαλύτερου 
µέρους της ανακαίνισης των νο-
σηλευτικών ορόφων του ΙΑΣΩ.

• Σύµβαση του ΙΑΣΩ µε την Εθνι-
κή Ασφαλιστική, για τη νοσηλεία 
εσωτερικών ασθενών στο ΙΑΣΩ 
Παίδων.

• Επενδύσεις του ΙΑΣΩ General 
σε νέο ιατρικό εξοπλισµό (υπερ-
σύγχρονου έγχρωµου υπερη-
χογράφου µε δυνατότητα ελα-
στογραφίας µαστού στο Τµήµα 
Απεικονίσεων, εξοπλισµό οπί-
σθιας υαλοειδεκτοµής και φακο-
θρυψίας στην Οφθαλµολογική 
Κλινική, καθώς και συστήµατος 
τρισδιάστατης χαρτογράφησης 
carto 3 στο Αιµοδυναµικό Εργα-
στήριο).
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• Η Medstem Services A.E. διεύρυ-
νε τις παρεχόµενες υπηρεσίες της, 
µε τη φύλαξη µεσεγχυµατικών 
κυττάρων τµήµατος του οµφαλί-
ου λώρου. 

• Ξεκίνησε στην περιοχή της Λάρι-
σας, η λειτουργία της νέας υπερ-
σύγχρονης Γενικής, Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής 
«ΙΑΣΩ Θεσσαλίας», δυναµικότη-
τας 213 κλινών.

2011 
• Σύσταση της εταιρείας συµµετο-

χών «HOCO A.E.», όπου η µητρι-
κή εταιρεία ΙΑΣΩ, συµµετέχει µε 
ποσοστό 59,6%, ενώ το υπόλοι-
πο ποσοστό µετοχών κατείχαν οι 
ιατροί µέτοχοι της «Φιλοκτήτης 
Α.Ε.», τις οποίες εισέφεραν στη 
"HOCO A.E.".

• Ένταξη του Kέντρου Αποθερα-
πείας και Αποκατάστασης «Φιλο-
κτήτης Α.Ε.» στην οικογένεια του 
ΙΑΣΩ.

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

• Ανανέωση διαπίστευσης της τρά-
πεζας βλαστοκυττάρων «Τράπε-
ζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου 
ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην 
American Association of Blood 
Banks). 

2012 
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών 

του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παί-
δων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας, Φιλοκτήτης) κατά ISO 
9001:2008 από τον έγκριτο και 
διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα 
Πιστοποίησης TUV Hellas (θυγα-
τρική του Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Nord της Γερµανίας).

• Πιστοποίηση HACCP για το ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας, για την υγιεινή και 
ασφάλεια των τροφίµων.

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε τις 
εργασίες ανακαίνισης και αναδι-
αµόρφωσης των χώρων του για 
τη βελτίωση της λειτουργικότη-
τάς τους. Παράλληλα, προχώρη-
σε σε επενδύσεις νέου ιατρικού 
εξοπλισµού, µε κυριότερη την 
αγορά του χειρουργικού ροµπο-
τικού συστήµατος Da VINCI 
Standard.

• Συµβάση όλων των κλινικών του 
Οµίλου µε τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

• Ανανέωση του Τµήµατος Ακτινο-
θεραπείας του ΙΑΣΩ.

• Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση 
του εξοπλισµού για την ανάπτυξη 
Τµήµατος Χηµειοθεραπείας στο 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, καθώς επίσης 
και ο εξοπλισµός του Τµήµατος 
Ενδοσκοπήσεων µε σύγχρονο 
βρογχοσκόπιο για τη διενέργεια 
βρογχοσκοπήσεων και άλλων 
εξετάσεων.

• Σύναψη συµβάσεων των κλινι-
κών του Οµίλου µε τις περισσό-
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τερες ασφαλιστικές εταιρείες.

2013
• Πιστοποίηση όλων των κλινικών 

του Οµίλου (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, 
ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 
Φιλοκτήτης) από το διεθνή Ορ-
γανισµό Πιστοποιήσεων Ιατρικού 
Τουρισµού TEMOS International 
µε έδρα τη Γερµανία.

• Στο τέλος του 2013, όλες οι 
κλινικές του Οµίλου αναγο-
ρεύτηκαν και συστήνονται από 
το Diplomatic Council µε έδρα 
τη Χάγη, ως “Best Hospitals 
Worldwide 2014”.

• Ανανέωση διαπίστευσης της τρά-
πεζας βλαστοκυττάρων «Τράπε-
ζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου 
ΙΑΣΩ» από την ΑΑΒΒ (πρώην 
American Association of Blood 
Banks). 

• Η παροχή υπηρεσιών εστίασης 
και στις λοιπές Κλινικές του Οµί-
λου,      πέραν του ΙΑΣΩ Θεσσαλί-
ας, πιστοποιείται κατά HACCP. 

• ∆ηµιουργία νέας Παιδοκαρδιοχει-
ρουργικής και Παιδοκαρδιολογι-
κής Κλινικής στο ΙΑΣΩ Παίδων. 

• Το ΙΑΣΩ General συνέχισε το έργο 
αναδιάταξης και ανακατασκευ-
ής χώρων του κεντρικού κτιρίου 
του, ενώ παράλληλα προχώρησε 
στον ανασχεδιασµό και στην ανα-
διάρθρωση των Τακτικών Εξωτε-
ρικών Ιατρείων, τα οποία συγκέ-
ντρωσε σε έναν ενιαίο χώρο για 
την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
ασθενών. 

• Επίσης, προχώρησε σε αγορές 
επίπλων, µηχανολογικού και λοι-
πού εξοπλισµού για τη βελτίω-
ση της λειτουργίας της Κλινικής, 
ενώ συνέχισε να επενδύει σε νέο 
ιατρικό εξοπλισµό, όπως στην 
αγορά του συστήµατος Ortho για 
ολόσωµες ακτινογραφίες σπον-
δυλικής στήλης και κάτω άκρων.

• Για την κάλυψη των αναγκών του 
τµήµατος των Ιατρικών Απεικο-
νίσεων, λόγω αύξησης των πε-
ριστατικών, το Σεπτέµβριο του 

2013 το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας προ-
µηθεύτηκε τον υπερηχοτοµογρά-
φο LOGIQ S8 του κατασκευαστι-
κού οίκου GE, έτους κατασκευής 
2013, για καλύτερη διαγνωστική 
αξιοπιστία και ταχύτερη εξυπηρέ-
τηση του κοινού.

• Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας δηµιουρ-
γήθηκε Μονάδα Αντιµετώπισης 
Χρονίου Πόνου, η οποία συνιστά 
µία σύγχρονη µονάδα πολυπα-
ραγοντικής θεραπευτικής αντιµε-
τώπισης ασθενών µε χρόνια και 
επώδυνα σύνδροµα. 

• Περαιτέρω ανάπτυξη των εξω-
τερικών ιατρείων του ΙΑΣΩ Θεσ-
σαλίας µε νέες ειδικότητες και µε 
σταθερές και µόνιµες συνεργασί-
ες ιατρών. 

• H IMS  ξεκίνησε τη δραστηριότη-
τα της, προσφέροντας υπηρεσίες 
προµήθειας, διακίνησης και απο-
θήκευσης ιατρικών αναλωσίµων 
και πάγιου εξοπλισµού για όλες τις 
κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ. 
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Οι Υπηρεσίες
της Κλινικής
ΙΑΣΩ

"Στην κλινική ΙΑΣΩ καλύπτονται όλα τα περιστατικά μαιευτικής 
και γυναικολογίας, καθώς και ένα εκτεταμένο φάσμα 
διαγνωστικών & θεραπευτικών υπηρεσιών"
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Το ΙΑΣΩ είναι το µεγαλύτερο και 
ένα από τα πιο σύγχρονα Μαιευ-
τήρια της Ευρώπης. ∆ιαθέτει µία 
από τις µεγαλύτερες Μονάδες 
Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών 
στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, 
καθώς και µία από τις µεγαλύ-
τερες Μονάδες Καρδιοτοκογρα-
φίας στην Ευρώπη. ∆ίνει ιδιαί-
τερη έµφαση στην προώθηση 
και υποστήριξη του Μητρικού 
Θηλασµού, προσπαθώντας να 
ακολουθήσει τα ∆έκα Βήµατα για 
επιτυχή Μητρικό Θηλασµό, έτσι 
όπως ορίζονται από τoν Π.Ο.Υ. 
και την Unicef, αναζητώντας τη 
συνεχή βελτίωση. Με τη µέθοδο 
Kangaroo Care που εφαρµόζεται 
συστηµατικά στο ΙΑΣΩ, δίδονται 
µηνύµατα αισιοδοξίας και ισχυρή 
παρότρυνση στις µητέρες να  δια-
τηρήσουν το Μητρικό Γάλα. Γιατί 
και τα πρόωρα έχουν δικαίωµα 
στο Μητρικό Θηλασµό. 

Το ΙΑΣΩ αποτελεί το πιο σύγ-
χρονο Γυναικολογικό Κέντρο, µε 
δυνατότητα αντιµετώπισης όλου 
του φάσµατος των περιστατικών, 
ακολουθώντας τα διεθνή πρότυ-
πα και µε τη χρήση ειδικού βιοϊ-
ατρικού εξοπλισµού που συνε-
χώς αναβαθµίζεται. Οι υπηρεσίες 
παρέχονται από έµπειρους και 
καταξιωµένους Ιατρούς και εξει-
δικευµένο Νοσηλευτικό Προσω-
πικό.

Με δυναµικότητα 486 κλινών, 
όπου πέραν του ΙΑΣΩ και του 
ΙΑΣΩ Παίδων, περιλαµβάνονται 
και οι κλίνες των Μονάδων Εντα-
τικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Eνηλί-
κων ΙΑΣΩ, Μ.Ε.Θ. Παίδων, καθώς 
και της Μονάδας Εντατικής Νοση-
λείας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.).

∆ιαθέτει πλήρως εξοπλισµένη 
αίθουσα τοκετών και ένα πλήρες 
συγκρότηµα που καλύπτει όλα τα 
στάδια του τοκετού, από την πα-
ρακολούθηση της επιτόκου έως 
τη γέννηση του βρέφους. Η Mο-
νάδα Καρδιοτοκογραφίας διαθέ-
τει άρτιο και σύγχρονο βιοϊατρικό 
εξοπλισµό.

∆ιαθέτει επίσης, οκτώ χειρουρ-
γικές αίθουσες πλήρως εξο-
πλισµένες.

Μονάδα Εντατικής Θεραπεί-
ας Ενηλίκων (Μ.Ε.Θ.): Με 
εξειδικευµένο ιατρικό και νοση-
λευτικό προσωπικό και σύστηµα 
παρακολούθησης. Η συνεισφο-
ρά της Μονάδας είναι µεγάλη, 
διασφαλίζοντας την αυτάρκεια 
της κλινικής για την αντιµετώπι-
ση κάθε περιστατικού.
 
Μονάδα Εντατικής Νοσηλεί-
ας Νεογνών (Μ.Ε.Ν.Ν.): Χάρις 
στο εξειδικευµένο ιατρικό και νο-
σηλευτικό 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 
Μ.Ε.Ν.Ν. εφαρµόζεται η µέθοδος 
καγκουρό (kangaroo care), όπου 
το πρόωρο νεογνό τοποθετείται 
γυµνό στο στήθος της µητέρας, 
διότι µε τη «δέρµα µε δέρµα» 
(skin to skin) επαφή ενισχύεται 
η σχέση µητέρας - νεογνού. Λει-
τουργεί επίσης, ειδικό τµήµα για 
τη συλλογή και διατήρηση του 
µητρικού γάλακτος έως και τρεις 
µήνες. Σε τακτά χρονικά δια-
στήµατα γίνονται συναντήσεις µε 
οµάδες γονέων για την ενηµέρω-
ση και την ψυχολογική υποστή-
ριξή τους. Στη Μ.Ε.Ν.Ν. εφαρµό-
ζονται 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 Χει-
ρουργικής και Λαπαροσκοπή-
σεων: Όλες οι λαπαροσκοπικές 
και υστεροσκοπικές επεµβάσεις 
πραγµατοποιούνται στις 6 νέες 
υπερσύγχρονες αίθουσες χει-
ρουργείου. Οι επεµβάσεις αυ-
τές, που πραγµατοποιούνται 
από εξειδικευµένο προσωπικό 
µε εξαιρετική ακρίβεια, απαιτούν 
ελάχιστο χρόνο νοσηλείας.

Μονάδα Γυναικολογικής 
Ογκολογίας Laser: Ένα από 
τα πιο σύγχρονα και άρτια εξο-
πλισµένα τµήµατα που καλύπτει 
όλο το φάσµα της διάγνωσης και 
θεραπείας του γυναικολογικού 
καρκίνου.

∆ιαγνωστικό Κέντρο 
Στον τοµέα της πρόληψης λει-
τουργούν: Κυτταρολογικό Τµήµα 
για τη διενέργεια των Pap-Tests, 
Τµήµα Κολποσκοπήσεων, όπου 
γίνεται η διερεύνηση σε ασθε-
νείς µε παθολογικό Pap-Test και 
Τµήµα Εφαρµογών Laser, όπου 
γίνονται όλες οι επεµβάσεις για 
τον έλεγχο και την άµεση αντιµε-
τώπιση 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 περι-
λαµβάνει ιατρικές υπηρεσίες για 
τη γυναίκα και την οικογένειά 
της.

Ογκολογικό Συµβούλιο
Ειδικοί επιστήµονες των τµηµά-
των γυναικολογικής ογκολογί-
ας: γυναικολόγοι - ογκολόγοι, 
παθολόγοι - ογκολόγoι, ακτι-
νοθεραπευτές και παθολογο-
ανατόµοι, απαρτίζουν το πρό-
τυπο Ογκολογικό Συµβούλιο, 
το οποίο παρέχει τις καλύτερες 
εγγυήσεις για την ορθή και απο-
τελεσµατική επιστηµονική θερα-
πεία των ασθενών µας.

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

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΚΑΙ
ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΈΣ ΥΠΗΡΕ-
ΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Κέντρο Μαστού: Σε ένα µεγά-
λο «Nοσοκοµείο της Γυναίκας», 
όπως το ΙΑΣΩ, είναι σηµαντι-
κός ο ρόλος του Κέντρου Μα-
στού. Είναι εξοπλισµένο µε µη-
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χανήµατα υψηλής ευκρίνειας 
και χαµηλής ακτινοβολίας: δύο 
υπερσύγχρονους Ψηφιακούς 
Μαστογράφους, Υπερηχοτοµο-
γράφο αποκλειστικά για υπερη-
χογραφήµατα µαστών µε τη νέα 
συσκευή στερεοτακτικής εντοπί-
σεως και βιοψίας, καθώς και το 
πλέον σύγχρονο µηχάνηµα ελα-
στογραφίας που βοηθά στο δια-
χωρισµό καλοήθων βλαβών του 
µαστού από τις κακοήθεις, ακόµη 
και όταν αυτές είναι ακαθόριστες 
ή πολύ µικρές. Εφαρµόζεται δε 
και σε άλλες ανατοµικές περι-
οχές (θυρεοειδής, ήπαρ, κ.ά.). 
Σηµαντικότατη είναι η γειτονία 
και η άµεση συνεργασία εργα-
στηριακών ιατρών (ακτινολό-
γων, παθολογοανατόµων, πυ-
ρηνικών ιατρών) και κλινικών 
ιατρών (γυναικολόγων - ογκο-
λόγων, χηµειοθεραπευτών, πλα-
στικών χειρουργών, κ.ά.), µε συ-
νεχή παρουσία στον ίδιο χώρο, 
καθώς και η πλαισίωση της οµά-
δας αυτής από ψυχολόγο, για 
την ψυχολογική υποστήριξη των 
ασθενών και φυσιοθεραπευτή, 
εξειδικευµένου στο λεµφοίδηµα 
µετά τις επεµβάσεις.

Γυναικολογικοί - Μαιευτικοί 
Υπέρηχοι: Με σύγχρονα µηχα-
νήµατα έγχρωµης απεικόνισης 
εντοπίζονται παθήσεις της µή-
τρας, των σαλπίγγων και των 
ωοθηκών. Ακόµη, παρακολου-
θείται η λειτουργία της αναπα-
ραγωγής, η αύξηση, η ανάπτυξη, 
η υγεία και η συµπεριφορά του 
εµβρύου κατά τη διάρκεια της 
κύησης.

Το τµήµα παρέχει πλήρη κάλυ-
ψη όλων των έκτακτων περι-
στατικών, µε εφηµερείες όλο το 
24ωρο και τα Σαββατοκύριακα.

Νεανική Γυναικολογία: Αντιµε-
τωπίζονται προβλήµατα που 
παρουσιάζονται στις έφηβες 
σε σχέση µε το αναπαραγω-
γικό σύστηµα, όπως αγενεσία 
κόλπου - µήτρας, υπερτρίχω-
ση, ακµή, πολυκυστικές ωοθή-
κες, αµηνόρροια, ανωµαλίες 

στην περίοδο, κ.ά. Εφαρµόζο-
νται διαγνωστικές µέθοδοι από 
εξειδικευµένο προσωπικό και 
καθορίζονται οι κατάλληλες θε-
ραπευτικές αγωγές.

Εµβρυοµητρική Ιατρική: Με 
τον πλέον σύγχρονο εξοπλισµό 
υπερηχογραφίας, εφαρµόζο-
νται όλες οι σύγχρονες µέθοδοι 
έγκαιρης διάγνωσης της υγείας 
του εµβρύου και παρακολουθεί-
ται η ανάπτυξή του από ιατρούς 
και µαίες µε εξειδίκευση στον 
τοµέα της υπερηχογραφίας και 
της ιατρικής του εµβρύου. Στο 
τµήµα πραγµατοποιούνται εξε-
τάσεις, όπως καρδιοτοκογραφία, 
Doppler, αυχενική διαφάνεια, βι-
οφυσικό προφίλ, λήψη τροφο-
βλάστης και αµνιοπαρακέντηση. 
Παρακολουθείται η ανάπτυξη 
του εµβρύου και όταν χρειάζε-
ται, εφαρµόζεται η προβλεπόµε-
νη θεραπεία. Λειτουργεί επίσης, 
τµήµα Εµβρυϊκής Καρδιολογίας, 
µε σκοπό την προγεννητική διά-
γνωση και αντιµετώπιση συγγε-
νών καρδιοπαθειών των εµβρύ-
ων.

Ενδοκρινολογικό - ∆ιαβητολο-
γικό - Τµήµα Οστεοπόρωσης:
Αντιµετωπίζονται όλα τα ενδοκρι-
νολογικά προβλήµατα, όπως δια-
βήτης, προβλήµατα θυρεοειδούς, 
πολυκυστικές ωοθήκες κ.ά., ενώ 
επίσης γίνονται κλινικές εξετά-
σεις για την οστεοπόρωση. Ιδιαί-
τερη µέριµνα δίνεται στο διαβήτη 
εγκυµοσύνης, όπου εφαρµόζεται 
εξειδικευµένο πρόγραµµα παρακο-
λούθησης και θεραπείας της εγκύ-
ου, µε στόχο τη γέννηση ενός υγι-
ούς νεογνού.

Ουροδυναµικό Τµήµα:
Καλύπτει περιστατικά που αφο-
ρούν στο χώρο της γυναικολο-
γικής ουρολογίας και αποσκοπεί 
στην εκτίµηση και στην αντιµε-
τώπιση προβληµάτων, όπως 
ακράτεια ούρων, συχνουρία, κυ-
στεοκήλη, ουρολοιµώξεις, κ.λπ. 
Γίνονται όλες οι διαγνωστικές 
εξετάσεις που εκτιµούν τη λει-
τουργικότητα και την ανατοµία 

του κατώτερου ουρογεννητικού 
και προσδιορίζονται µε ακρίβεια 
τα αίτια του προβλήµατος.

Κυτταρολογικό Εργαστήριο:
Εκτελούνται εξετάσεις µε σκοπό 
την έγκαιρη διάγνωση των προ-
καρκινικών καταστάσεων του 
τραχήλου της µήτρας. Έµφαση 
δίνεται στην εξέταση των επι-
χρισµάτων του τραχήλου και του 
κόλπου. Σε αυτό το εργαστήριο 
γίνεται και η κυτταρολογική εξέ-
ταση του κλασικού Pap-Test µε 
τις πιο σύγχρονες µεθόδους.

Τµήµα Κολποσκοπήσεων:
∆ιερευνώνται ασθενείς µε παθο-
λογικό Pap-Test και ελέγχονται 
πιθανές επιθηλιακές αλλοιώσεις 
από HPV. Λαµβάνονται κατευ-
θυνόµενες βιοψίες, όπου απαι-
τηθεί. 

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούµε-
νης Αναπαραγωγής - I.V.F.: 
Η καταξιωµένη οµάδα επιστηµό-
νων, µε τον άρτιο και εξειδικευµέ-
νο τεχνολογικό εξοπλισµό και τις 
πρωτοποριακές µεθόδους που 
εφαρµόζει, ξεχωρίζει για τα εξαι-
ρετικά αποτελέσµατά της, που 
είναι εφάµιλλα των καλύτερων 
µονάδων του εξωτερικού και 
έχει τη δυνατότητα να συµβάλλει 
στη διάγνωση υπογονιµότητας 
κάθε αιτιολογίας. Εφαρµόζονται 
διαγνωστικές και θεραπευτικές 
διαδικασίες, όπως εξέταση και 
επεξεργασία σπέρµατος, κρυ-
οσυντήρηση και ενδοµητρική 
σπερµατέγχυση, εξωσωµατική 
γονιµοποίηση, µικρογονιµοποί-
ηση ωαρίου, υποβοηθούµε-
νη εκκόλαψη, κρυοσυντήρηση 
ωαρίων και εµβρύων, καθώς 
και προεµφυτευτική διάγνωση 
εµβρύων. 

Γνωρίζοντας ότι τα προβλήµατα 
υπογονιµότητας συνοδεύονται 
από αγωνία και άγχος, στη Μονάδα 
Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής 
I.V.F., όλα τα άτοµα προσεγγίζο-
νται µε κατανόηση και κατάλληλη 
ψυχολογική υποστήριξη.

ΙΑ
ΣΩ
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΛΗ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας και Αιµοδοσίας:
Πραγµατοποιούνται όλες οι εξε-
τάσεις του βιοϊατρικού τοµέα: 
ιατρικής βιοχηµείας, κλινικής µι-
κροβιολογίας, εργαστηριακής 
αιµατολογίας, ανοσολογικές, αιµο-
δοσίας, ορµονολογικές, καθώς και 
µοριακής διάγνωσης. Στο Αιµατο-
λογικό Ιατρείο παρέχεται αντιµε-
τώπιση εσωτερικών και εξωτερι-
κών αιµατολογικών περιστατικών, 
µε δυνατότητα διερεύνησης, διά-
γνωσης και αντιµετώπισης αναιµι-
ών και διαταραχών στην πηκτικό-
τητα του αίµατος.

Ο προγεννητικός έλεγχος περι-
λαµβάνει εξετάσεις για τον έλεγ-
χο χρωµοσωµιακών ανωµαλιών 
µε έλεγχο DNA, τόσο προ, όσο 
και κατά τη διάρκεια της εγκυµο-
σύνης, βάσει των ευρωπαϊκών 
πρωτοκόλλων. Επίσης, σε συνδυ-
ασµό µε τις βιοχηµικές και ανοσο-
λογικές εξετάσεις, παρέχεται ένα 
πλήρες προφίλ για τη διασφάλιση 
µιας οµαλής εγκυµοσύνης. 

Τα Κεντρικά Εργαστήρια διαθέ-
τουν τελευταίας τεχνολογίας ανα-
λυτές και ακολουθούνται αυστη-
ρές διαδικασίες.

Τµήµα Μοριακής ∆ιάγνωσης:
Η µοριακή διάγνωση αποτελεί 
την επισφράγιση της διάγνω-
σης σε επίπεδο DNA, τόσο για 
τη διάγνωση - επιβεβαίωση 
λοιµωδών νόσων, όσο και γε-
νετικών ανωµαλιών και αποτε-
λεί την πλέον αξιόπιστη µέθοδο 
διάγνωσης. Το Τµήµα Μοριακής 
∆ιάγνωσης κρίθηκε απαραίτητο 
να δηµιουργηθεί και αναπτύχθη-
κε κυρίως από τα τέλη του 2009. 

Το τµήµα, καλύπτει τις ανάγκες 
«πρώτης ζήτησης» και µε µεγά-
λη κίνηση, τόσο σε ανοσολογικό 
επίπεδο, όπως είναι η γονοτύ-
πωση του HPV, των ηπατιτίδων, 
η διάγνωση διαφόρων τύπων 
γρίπης, σεξουαλικώς µεταδι-
δόµενων νοσηµάτων και ποσο-
τικοποίηση του ιικού φορτίου, 
όσο και σε γενετικό επίπεδο, 
όπως είναι οι θροµβοφιλίες (πα-
ράγοντες- µεταλλάξεις), η µορι-
ακή επαλήθευση αιµοσφαιρινο-
παθειών, ινοκυστικής νόσου και 
άλλων γονιδιακών µεταλλάξε-

ων. Το εργαστήριο χωρίζεται σε 
δύο τοµείς: µοριακής µικροβιο-
λογίας και µοριακής γενετικής.

Τµήµα Ιατρικών Απεικονίσεων
(Ακτινολογικό - Ακτινοσκοπικό 
- Αξονικός - Μαγνητικός Τοµο-
γράφος - Ψηφιακοί Μαστογρά-
φοι - Γενικοί Υπέρηχοι - Triplex):
Εκτός από τις κλασικές ακτινογρα-
φικές εξετάσεις, εκτελούνται όλες οι 
ακτινοσκοπικές εξετάσεις, συµπερι-
λαµβανοµένων και των υστεροσαλ-
πιγγογραφιών.

Το Τµήµα της Αξονικής και Μαγνητι-
κής Τοµογραφίας είναι εξοπλισµένο 
µε µονάδες τελευταίας τεχνολογί-
ας, ενώ ο Μαγνητικός Τοµογράφος 
έχει δυνατότητα πραγµατοποίησης 
ειδικών εξετάσεων, όπως µαγνητι-
κή τοµογραφία µαστού και βιοψία 
µαστού. Πραγµατοποιείται όλο το 
φάσµα των αξονικών και µαγνητι-
κών τοµογραφιών, συµπεριλαµβα-
νοµένων και δυναµικών εξετάσεων, 
όπως µαγνητικές και αξονικές αγγει-
ογραφίες, καθώς επίσης και µαγνη-
τικές χολαγγειογραφίες. 
Το Τµήµα Υπερήχων καλύπτει όλο 
το φάσµα των γενικών υπερήχων 
και του υπερηχογραφικού ελέγ-
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χου οργάνων (θυρεοειδούς, ήπα-
τος, νεφρών, όρχεων, κ.λπ.), µε 
δυνατότητα λήψης βιοψίας στο 
επεµβατικό του τµήµα και εκτέ-
λεσης σχεδόν όλων των τύπων 
triplex αγγείων. Ιδιαίτερη είναι η 
προσφορά της µαγνητικής τοµο-
γραφίας στη διάγνωση παθήσεων 
του εµβρύου σε συνδυασµό µε 
τους υπερήχους από εξειδικευµέ-
νους παιδο-ακτινολόγους.

Τέλος, λειτουργεί νεογνολογικό 
ακτινολογικό τµήµα για την κάλυ-
ψη των αναγκών των νεογνών.

Καρδιολογικό Τµήµα: Καλύ-
πτει όλο το φάσµα των αναίµα-
κτων καρδιολογικών εξετάσεων, 
µε καταγραφή και ανάλυση αρ-
τηριακής πίεσης, ηλεκτροκαρδι-
ογράφηµα, δοκιµασία κόπωσης, 
σπινθηρογραφικές απεικονιστικές 
µεθόδους, Triplex καρδιάς, Holter 
καρδιάς και αρτηριακής πίεσης. 
Λειτουργεί υποστηρικτικά στις µαι-
ευτικές υπηρεσίες της Κλινικής.

Παθολογοανατοµικό: Εξετάζο-
νται µακροσκοπικά και ιστολο-
γικά όλα τα χειρουργικά παρα-
σκευάσµατα, υλικό αποξέσεων 
και βιοπτικό υλικό. Υπάρχει η 
δυνατότητα πλήρους ανοσοϊ-
στοχηµικού ελέγχου του υλικού. 
Το εργαστήριο διαθέτει µηχα-
νήµατα υψηλής τεχνολογίας, 
που εγκαταστάθηκαν στη χώρα 
µας για πρώτη φορά. Πρόσφατα 
προστέθηκε και η εξέταση CΙSH 
(χρωµογόνος in situ υβριδισµός) 
για την ανίχνευση του γονιδίου 
HER2 που σχετίζεται µε τον καρ-
κίνο του µαστού. 

Επίσης, διατηρείται µόνιµο αρ-
χείο 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 στην καρ-
διολογία, παιδιατρική και ογκο-
λογία. Με τη νέα υπερσύγχρονη 
γ-Camera διπλής κεφαλής, που 
πέραν όλων των µέχρι σήµερα 
εξετάσεων, παρέχει τη δυνατό-
τητα πραγµατοποίησης της εξέ-
τασης SPECT, µέσω της οποίας 
λαµβάνονται πληροφορίες για 
τη λειτουργικότητα των διαφό-
ρων οργάνων. Τέλος, εξετάζο-
νται δείγµατα βιολογικών υγρών 
του ασθενούς µε τη µέθοδο RIA, 
µέσω της οποίας µετρώνται οι 
συγκεντρώσεις αντισωµάτων βι-
ταµινών, ορµονών και άλλων ου-
σιών µε κλινική σηµασία.

Εκτός από τις διαγνωστικές 
εφαρµογές της Πυρηνικής Ιατρι-
κής, έχουν αναπτυχθεί και οι θε-
ραπευτικές εφαρµογές της ειδι-
κότητας. Έχουν κατασκευασθεί 
θωρακισµένοι θάλαµοι σύµφω-
να µε τα διεθνή πρότυπα για τη 
θεραπευτική χορήγηση ραδιοϊ-
σοτόπων (όπως I-131, στρόντιο, 
σαµάριο, ρήνιο, ZEVALIN, κ.λπ.). 
Ασθενείς µε διαφοροποιηµένο 
καρκίνο θυρεοειδούς - νόσηµα 
ιδιαίτερα συχνό στην Ελλάδα - 
θεραπεύονται επιτυχώς. Το τµή-
µα της Πυρηνικής Ιατρικής βρί-
σκεται σε άµεση συνεργασία µε 
το Ενδοκρινολογικό Τµήµα για 
την αποτελεσµατικότερη αντιµε-
τώπιση των νεοπλασιών του 
θυρεοειδούς. Πολύ σηµαντικό 
είναι το γεγονός ότι χάριν της 
πυρηνικής, υπάρχει η δυνατότη-
τα διάγνωσης και αντιµετώπισης 
επώδυνων οστικών µεταστάσε-
ων, µέσω της χορήγησης των 
αντίστοιχων ραδιοϊσοτόπων.

Παιδιατρικό Νεογνών:
Μεριµνά για τη φροντίδα και πα-
ρακολούθηση των νεογνών όλο 
το 24ωρο, κατά τη διάρκεια της 
παραµονής τους στο ΙΑΣΩ.

Καρδιολογικό Νεογνών: Άρ-
τια εξοπλισµένο και στελεχωµέ-
νο µε παιδοκαρδιολόγους, κα-
λύπτει απλές και εξειδικευµένες 
εξετάσεις των νεογνών κατά τη  

διάρκεια της παραµονής τους στο 
ΙΑΣΩ.

Ακοολογικό Νεογνών: Το ΙΑΣΩ 
είναι η πρώτη ιδιωτική κλινική 
που δηµιούργησε τέτοιο τµήµα, 
µε ειδικά εκπαιδευµένο προσω-
πικό και µε τα πιο σύγχρονα µη-
χανήµατα, για τον ακριβή εντο-
πισµό προβληµάτων ακοής στα 
νεογνά κατά το χρόνο παραµο-
νής τους στο ΙΑΣΩ.

ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Τµήµα Παθολογικής Ογκολογί-
ας (Χηµειοθεραπείας):
∆ιαγιγνώσκονται και αντιµετω-
πίζονται όλα τα περιστατικά των 
κακοήθων νεοπλασµάτων, µε 
ιδιαίτερη έµφαση στη γυναικο-
λογική ογκολογία. Σε συνεργα-
σία µε τα συναφή τµήµατα και 
τις µονάδες, όπως το Κέντρο 
Μαστού, το Κέντρο Ακτινοθερα-
πευτικής Ογκολογίας, τη Μονά-
δα Γυναικολογικής Ογκολογίας 
και τα εργαστηριακά τµήµατα, 
εξασφαλίζεται η καλύτερη δυ-
νατή θεραπεία του ασθενούς. 

Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής
Ογκολογίας - Βραχυθεραπείας 
και Στερεοτακτικής Ακτινοθε-
ραπείας: ∆ιαθέτει 3 γραµµικούς 
επιταχυντές µε τεχνολογία MLC, 
έναν υπερσύγχρονο κλασικό 
εξοµοιωτή, έναν εξειδικευµένο 
CT - εξοµοιωτή, σύστηµα βραχυ-
θεραπείας (πηγή ιριδίου, η οποία 
ανανεώθηκε το ∆εκέµβριο του 
2012). Στο τµήµα υπάρχει η δυ-
νατότητα σχεδιασµού 3D πλάνου 
θεραπείας, το οποίο µε τη χρήση 
MLC, που πρόκειται για τελευταία 
τεχνολογία στο χώρο της ακτινο-
θεραπείας και από τα ελάχιστα 
στην Ελλάδα. Έτσι, εξασφαλίζο-
νται µεγάλα ποσοστά επιτυχίας 
και αποτελούν την τελευταία µε-
θόδο για την καταπολέµηση των 
νεοπλασµάτων και των όγκων, 
σε 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 

ΙΑ
ΣΩ
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των νέων µεθόδων που εφαρµό-
ζονται.

Τµήµα Ενδοσκοπικής Χειρουρ-
γικής και Λαπαροσκοπήσεων:
Στο τµήµα πραγµατοποιού-
νται όλες οι λαπαροσκοπικές 
και υστεροσκοπικές επεµβά-
σεις. Περιλαµβάνει 6 νέες χει-
ρουργικές αίθουσες πλήρως 
εξοπλισµένες µε ψηφιακά συ-
στήµατα τελευταίας τεχνολογίας 
(ψηφιακά χειρουργεία), δίνοντας 
τη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης 
κατά την ώρα της επέµβασης µε 
πλήρη αµφίδροµη επικοινωνία, 
ήχου και εικόνας. Παράλληλα, 
δηµιουργήθηκε πλήρης χώρος 
ανάνηψης µε κεντρικό σταθµό 
παρακολούθησης ασθενών.

Τµήµα Πλαστικής, Επανορθω-
τικής και Αισθητικής Χειρουγι-
κής - Τµήµα Laser - Πλαστικής:
Συγκεντρώνει πολλές ιατρικές 
υπηρεσίες σε ένα νέο υπερ-
σύγχρονο χώρο της Κλινικής, 
εξασφαλίζοντας ολοκληρωµέ-
νη αντιµετώπιση (διάγνωση και 
θεραπεία), χωρίς ταλαιπωρία 
και µε µεγαλύτερη ασφάλεια για 
τον ασθενή συγκριτικά µε άλλα 
κέντρα. Πραγµατοποιούνται: αι-
σθητική χειρουργική προσώπου 
και σώµατος και ενδοσκοπική χει-

ρουργική προσώπου, επανορθω-
τικές επεµβάσεις, αποκατάσταση 
µαστού µετά από µαστεκτοµή, 
αποκατάσταση µετατραυµατικών 
και µετεγκαυµατικών δυσµορ-
φιών, χειρουργική κεφαλής και 
τραχήλου, αποκατάσταση συγ-
γενών δυσµορφιών και γενικά 
δερµατολογική χειρουργική.

Τα Laser προσφέρουν θεαµατι-
κά αποτελέσµατα στην αναίµα-
κτη και ανώδυνη αντιµετώπιση 
ρυτίδων, πανάδων, ευρυαγγει-
ών, τηλεαγγειεκτασιών, σπίλων, 
ραγάδων, κυτταρίτιδας, ουλών, 
αιµαγγειωµάτων, τατουάζ, ανε-
πιθύµητης τριχοφυΐας, κ.ά.

Κέντρο ∆ιατροφικής Υποστή-
ριξης & ∆ιαιτολογίας:
Οι ειδικά εκπαιδευµένοι επι-
στήµονες και διαιτολόγοι, µε τη 
βοήθεια εξοπλισµού προηγµέ-
νης τεχνολογίας και ακρίβειας, 
παρέχουν διατροφική υποστήρι-
ξη των εγκύων, παρακολούθηση 
και διατροφική υποστήριξη της 
µητέρας µετά τον τοκετό, αλλά 
και όλων των γυναικών, των αν-
δρών και των εφήβων. Ιδιαίτερο 
βάρος δίνεται στη διατροφική 
υποστήριξη ασθενών που υπο-
βάλλονται σε χηµειοθεραπεία. 

Εξωτερικά Ιατρεία:
Καθηµερινά, για 12 ώρες, από 
τις 8 το πρωί έως τις 8 το βρά-
δυ, γίνονται όλων των ειδών οι 
εξετάσεις και αντιµετωπίζονται 
άµεσα, µε συνέπεια και ταχύτη-
τα, όλα τα περιστατικά.

Τα εξειδικευµένα τµήµατα που 
λειτουργούν στα εξωτερικά ια-
τρεία του ΙΑΣΩ είναι: 
• Αιµατολογικό
• Γυναικολογικό
• ∆ερµατολογικό
• ∆ιαιτολογικό
• Ενδοκρινολογικό - ∆ιαβητολογι-

κό - Τµήµα Οστεοπόρωσης
• Καρδιολογικό
• Μονάδα Κολποσκοπήσεων
• Νεανικής Γυναικολογίας
• Οφθαλµολογικό
• Πλαστικής Χειρουργικής
• Χειρουργικό
• Ωτορινολαρυγγολογικό
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Οι Υπηρεσίες
της Κλινικής
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 Παίδων ξεκίνησε να λει-
τουργεί το 2008 µε στόχο την πα-
ροχή ολοκληρωµένων ιατρικών 
υπηρεσιών φροντίδας και θερα-
πείας σε ένα ευχάριστο, όµορφο, 
οικείο περιβάλλον, ειδικά διαµορ-
φωµένο για τα παιδιά.

∆ηµιουργήθηκε µία υπερσύγχρο-
νη Παιδιατρική Κλινική, βάσει των 
προδιαγραφών των κορυφαίων 
κλινικών του εξωτερικού, εξοπλι-
σµένη µε την πιο σύγχρονη τεχνο-
λογία και στελεχωµένη µε καταξι-
ωµένους επιστήµονες όλων των 
ειδικοτήτων. 

Το ΙΑΣΩ Παίδων, που συµπληρώ-
νει το φάσµα των παρεχοµένων 
υπηρεσιών του Οµίλου ΙΑΣΩ, στε-
γάζεται σε ένα σύγχρονο κτίριο 
δίπλα στη µαιευτική κλινική ΙΑΣΩ. 
Η Παιδιατρική Κλινική δηµιουργή-
θηκε σύµφωνα µε το υψηλότερο 
επίπεδο τριτοβάθµιας νοσοκοµει-
ακής περίθαλψης, λειτουργώντας 
σε 24ωρη βάση και εξοπλισµένη 
µε τελευταίας τεχνολογίας µηχανή-
µατα, περιλαµβάνοντας µία από τις 
πιο σύγχρονες Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας στην Ελλάδα και την 
Ευρώπη. Χάρη στην 24ωρη λει-
τουργία του Τµήµατος Επειγόντων 
Περιστατικών, το ΙΑΣΩ Παίδων πα-

ρέχει εξαιρετική και ολοκληρωµένη 
ιατρική περίθαλψη και θεραπεία. 

Επιφανείς πανεπιστηµιακοί και 
νοσοκοµειακοί ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων, έµπειρο νοσηλευτικό 
και διοικητικό προσωπικό και κο-
ρυφαίες επιστηµονικές οµάδες συ-
νεργάζονται για τα βέλτιστα αποτε-
λέσµατα, παρέχοντας µε συνέπεια 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Το ΙΑΣΩ Παίδων διαθέτει 74 πλή-
ρως εξοπλισµένες κλίνες διαφό-
ρων κατηγοριών (περιλαµβάνονται 
6 κλίνες Μ.Ε.Θ.), κατασκευασµέ-
νες σύµφωνα µε τα υψηλότερης 
ποιότητας ξενοδοχειακής υποδο-
µής πρότυπα και µε έµφαση στη 
λεπτοµέρεια, την αισθητική των 
δωµατίων και τον περιβάλλοντα 
χώρο. Η φιλικότητα, η φροντίδα 
και η ζεστασιά του προσωπικού, 
σε συνδυασµό µε το ευχάριστο πε-
ριβάλλον, συµβάλλουν στη δηµι-
ουργία µιας φιλικής ατµόσφαιρας, 
η οποία είναι απαραίτητη για να 
νιώθουν τα παιδιά άνετα και ασφα-
λή και εποµένως να αναρρώνουν 
γρηγορότερα. 

Σκοπός της λειτουργίας του είναι 
να παρέχει ολοκληρωµένες ιατρι-
κές και νοσηλευτικές υπηρεσίες, 

εναρµονισµένες µε την υψηλή ποι-
ότητα των υπηρεσιών του Οµίλου, 
σε ένα περιβάλλον φιλικό και ευ-
χάριστο προς το παιδί, συµβάλλο-
ντας ουσιαστικά στο να νιώσουν τα 
παιδιά εµπιστοσύνη, σιγουριά και 
ηρεµία, πολύ σηµαντικές προϋπο-
θέσεις για µια ταχεία ανάρρωση.

Σε αυτό το σύγχρονο περιβάλλον 
εµπιστοσύνης και φροντίδας που 
συνδυάζει την τεχνολογία µε την 
τεχνογνωσία, το ΙΑΣΩ Παίδων πε-
ριλαµβάνει τα παρακάτω εξειδι-
κευµένα τµήµατα:

ΠΑΙ∆ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Αναπτυξιολογικό Κέντρο: Πα-
ρακολουθούνται βρέφη και παιδιά 
υψηλού κινδύνου λόγω ατοµικού 
ιστορικού, κοινωνικού ιστορικού, 
χρονίου νοσήµατος, να εκδηλώ-
σουν κάποια δυσκολία στην εξέ-
λιξή τους.
Εξετάζονται παιδιά µε: 
• προωρότητα, χαµηλό βάρος 

γέννησης, επιπλεγµένη περιγεν-
νητική περίοδο

• νευρολογικά νοσήµατα
• προβλήµατα νόησης (σφαιρική 

αναπτυξιακή καθυστέρηση, νοη-
τική υστέρηση), λόγου και οµιλί-
ας, επικοινωνίας

• διαταραχές του αυτιστικού φά-
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σµατος
• ∆ιαταραχή Ελλειµµατικής Προσο-

χής / Υπερκινητικότητα (∆ΕΠ-Υ)
• µαθησιακές δυσκολίες - προ-

βλήµατα προσαρµογής / συ-
µπεριφοράς 

• γενετικά – µεταβολικά νοσήµατα
• αισθητηριακά ελλείµµατα (βα-

ρηκοΐα, κώφωση, µερική ή ολι-
κή τυφλότητα)

• προβλήµατα συντονισµού κίνη-
σης – διαταραχές αισθητηρια-
κής ολοκλήρωσης 

• διαταραχές του ύπνου - απέκ-
κρισης (ενούρηση, εγκόπριση)

• σιτιστικές δυσκολίες στη βρεφι-
κή και παιδική ηλικία

• παιδική κακοποίηση / παραµέ-
ληση

Τέλος, στο Κέντρο παρακολου-
θούνται χαρισµατικά παιδιά.

∆ιαιτολογικό - ∆ιατροφολογικό: 
Ειδικεύεται στην έγκαιρη διάγνω-
ση της παιδικής παχυσαρκίας και 
στην αντιµετώπιση προβληµάτων 
που αφορούν υπέρβαρα και πα-
χύσαρκα παιδιά.

Εφηβικής Γυναικολογίας: 
Εξειδικεύεται στη διάγνωση και 
αντιµετώπιση γυναικολογικών 
προβληµάτων σε παιδιά και εφή-
βους, υπό την καθοδήγηση ενός 
έµπειρου γυναικολόγου.

Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παι-
διών, Εφήβων & Οικογένειας: 
Παρέχεται βοήθεια σε γονείς και 
παιδιά για τη διαχείριση προβλη-
µάτων όπως: 
• άγχος αποχωρισµού των παι-

διών
• δυσκολίες στις οικογενειακές 

σχέσεις
• κακή σχολική απόδοση ή δυ-

σκολία προσαρµογής στο σχο-
λικό περιβάλλον

• προβλήµατα εφηβείας 
• προσαρµογής στο κοινωνικό 

περιβάλλον 
• ψυχοσωµατικά συµπτώµατα 

(πονοκέφαλος, πόνος κοιλιάς, 
κ.λπ.)

• διάφορες εµµονές & άγχη
• διαταραχές της διάθεσης, δια-

τροφής, κ.λπ. 

Η εκτίµηση από τον Παιδοψυχία-
τρο περιλαµβάνει συναντήσεις µε 
τους γονείς, το παιδί & όλη την οι-
κογένεια, όταν χρειάζεται.

Λιπιδαιµικό Ιατρείο: Ανιχνεύο-
νται τυχόν υψηλά επίπεδα χολη-
στερόλης στο αίµα και αντίστοιχα 
αντιµετωπίζονται διαταραχές των 
λιπιδίων σε παιδιά, από εξειδικευ-
µένο ιατρικό προσωπικό.

Παιδοαλλεργιολογικό Κέντρο: 
Εξοπλισµένο µε τα πιο σύγχρονα 
ιατρικά µηχανήµατα, πραγµατο-
ποιεί ένα ευρύ φάσµα εξετάσεων, 
στοχεύοντας στην ανίχνευση των 
αλλεργικών παθήσεων. Το Κέντρο 
παρέχει υπηρεσίες διάγνωσης και 
αντιµετώπισης των αλλεργιών σε 
βρέφη και παιδιά που πάσχουν 
από ιατρικές παθήσεις όπως: ανα-
φυλαξία, άσθµα, αλλεργική ρινίτι-
δα, ατοπική δερµατίτιδα, κνίδωση, 
δερµατικές και τροφικές αλλερ-
γίες, αλλεργίες σε εντοµοκτόνα, 
εµβόλια κ.ά.

Παιδογαστρεντερολογικό: 
Ειδικεύεται στη διάγνωση και 
αντιµετώπιση νοσηµάτων του πε-
πτικού συστήµατος στα παιδιά, µε 
τη χρήση άρτιου ενδοσκοπικού 
εξοπλισµού. Είναι στελεχωµένο 
µε ειδικευµένο προσωπικό, ώστε 
κάθε περιστατικό να µπορεί να 
αντιµετωπιστεί άµεσα και υπεύ-
θυνα.

Παιδοδερµατολογικό: Συχνά 
και σπάνια παιδικά δερµατικά 
προβλήµατα αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά από τους εξειδι-
κευµένους επιστήµονες αυτού του 
τµήµατος. Τα περισσότερα δερµα-
τικά νοσήµατα θεραπεύονται πλή-
ρως µε τη χρήση της κατάλληλης 
ιατρικής αντιµετώπισης, χωρίς να 
επηρεάζεται η ανάπτυξη των παι-
διών.

Παιδοενδοκρινολογικό - ∆ια-
βητολογικό: Οι εξειδικευµένοι 
επιστήµονες του τµήµατος παρέ-
χουν υπηρεσίες πρόληψης, διά-
γνωσης, αντιµετώπισης και παρα-
κολούθησης παιδιών µε παθήσεις 

των ενδοκρινών αδένων, όπως 
επίσης και του παιδικού διαβήτη. 
Ενσωµατώνει όλες τις σύγχρονες 
εξελίξεις στον τοµέα της ενδοκρι-
νολογίας.

Παιδοκαρδιολογικό: Εφαρµό-
ζει τις τελευταίες εξελίξεις στον 
τοµέα της καρδιολογίας. Ειδικεύ-
εται στη διάγνωση συγγενών και 
επίκτητων καρδιακών παθήσεων 
σε βρέφη και µεγαλύτερα παιδιά, 
χρησιµοποιώντας τεχνολογικά 
προηγµένα µηχανήµατα υπερη-
χοκαρδιογραφίας και ειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό.

Παιδονευρολογικό: Είναι εξο-
πλισµένο µε την τελευταία τε-
χνολογία και παρέχει υπηρεσίες 
διάγνωσης, αντιµετώπισης και 
χρόνιας παρακολούθησης σε παι-
διά µε νευρολογικές παθήσεις.

Παιδονεφρολογικό: Έχει δο-
θεί προτεραιότητα στη διάγνωση 
και θεραπεία παιδιών µε οξέα και 
χρόνια νεφρικά προβλήµατα. Το 
φάσµα αυτών των παθήσεων εί-
ναι ευρύ και γι’ αυτό το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό αυ-
τού του τµήµατος είναι πλήρως 
καταρτισµένο και έµπειρο.

Παιδοπνευµονολογικό: Χρησι-
µοποιεί σύγχρονο εξοπλισµό για 
να πραγµατοποιεί µε ασφάλεια 
λειτουργικές δοκιµασίες πνευµό-
νων σε παιδιά και εφήβους. Επί-
σης, αντιµετωπίζονται αποτελε-
σµατικά τα ήδη υπάρχοντα χρόνια 
πνευµονικά προβλήµατα.

Παιδορευµατολογικό: Εξετάζο-
νται παιδιά µε: 
• νεανική ιδιοπαθή αρθρίτιδα
• νεανική δερµατοµυοσίτιδα - πο-

λυµυοσίτιδα
• νεογνικό συστηµατικό ερυθηµα-

τώδη λύκο
• αγγειίτιδα
• αυτοφλεγµονώδη νοσήµατα
Νοσηλεύονται παιδιά:
• για διάγνωση παιδικής ρευµα-

τοπάθειας
• µε παιδική ρευµατοπάθεια για 

έναρξη ή καθορισµό θεραπευτι-
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κού σχήµατος
• µε παιδική ρευµατοπάθεια για 

εργαστηριακή παρακολούθηση, 
κλινικοεργαστηριακό επανέλεγ-
χο ή θεραπευτικό σχήµα.

Τµήµα Μελέτης ∆ιαταραχών 
του Ύπνου: ∆ιαγιγνώσκονται 
έγκαιρα και αντιµετωπίζονται οι 
παιδικές διαταραχές του ύπνου.

Παιδοφυµατιολογικό: Ειδικευ-
µένοι ιατροί - πνευµονολόγοι πα-
ρέχουν διάγνωση, αντιµετώπιση 
και τακτικές υπηρεσίες παρακο-
λούθησης σε παιδιά που πάσχουν 
από φυµατιώδη µόλυνση και φυ-
µατίωση (TB).

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ
Παρέχει υπηρεσίες υγείας υψη-
λής ποιότητας σε παιδιά προσβε-
βληµένα από καταστάσεις που 
απαιτούν χειρουργική αντιµετώ-
πιση, σε ένα ασφαλές και φιλικό 
περιβάλλον. Οι χειρουργοί που 
εργάζονται στο Παιδοχειρουρ-
γικό Τµήµα έχουν εκτεταµένη 
εµπειρία και κατάλληλη εξειδί-
κευση, καλύπτοντας το ευρύ φά-
σµα των συγγενών ανωµαλιών 
και επίκτητων παθήσεων σε νεο-

γέννητα, παιδιά και εφήβους.

Οι ιδιαίτερα εξειδικευµένες χει-
ρουργικές επεµβάσεις πραγ-
µατοποιούνται σε χειρουργεία 
εξοπλισµένα µε τον τελευταίο 
ιατρικό εξοπλισµό, χρησιµοποι-
ώντας τεχνολογία αιχµής και 
σε συνεργασία µε τους παιδο-
αναισθησιολόγους που έχουν 
εκπαιδευτεί σύµφωνα µε τις τε-
λευταίες τάσεις της παιδιατρικής 
αναισθησιολογίας. Η στενή και 
συνεχής συνεργασία µεταξύ των 
διαφόρων ιατρικών ειδικοτήτων, 
επιτρέπει την παροχή της βέλτι-
στης δυνατής φροντίδας στους 
µικρούς ασθενείς.

Η χειρουργική προσέγγιση µέσω 
λαπαροσκοπικής, θωρακοσκοπι-
κής και ενδοσκοπικής επέµβασης 
σε νεογέννητα, παιδιά και εφή-
βους, έχει ως αποτέλεσµα την 
ελάχιστα επεµβατική θεραπεία. Η 
καλά οργανωµένη Μονάδα Ηµε-
ρήσιας Νοσηλείας επιτρέπει την 
παραµονή ενός χειρουργικού 
περιστατικού στο νοσοκοµείο για 
λίγες ώρες, τη δραστική µείωση 
της έκθεσης ενός παιδιού σε εν-
δονοσοκοµειακές λοιµώξεις, τη 

σύντοµη παραµονή του µακριά 
από τους γονείς και το σχολείο 
του, την ελαχιστοποίηση των 
εξόδων νοσηλείας και τη µείω-
ση του ψυχολογικού στρες τόσο 
των παιδιών, όσο και των γονιών.

Πρόσφατα στο ΙΑΣΩ Παίδων δη-
µιουργήθηκαν δύο νέα τµήµατα, 
το Παιδοκαρδιοχειρουργικό και 
το Αιµοδυναµικό Εργαστήριο, 
καλύπτοντας ένα κενό στη χώρα 
µας και φιλοδοξώντας να γίνουν 
σηµείο αναφοράς στην Ελλάδα, 
παρέχοντας εξειδικευµένες υπη-
ρεσίες µε έµφαση σε συγγενείς 
καρδιοπάθειες.

Παιδοκαρδιοχειρουργικό: 
Είναι εξοπλισµένο µε την τε-
λευταία τεχνολογία για ολοκλη-
ρωµένη διάγνωση όλων των 
καρδιακών παθήσεων προ και 
µετεγχειρητική παρακολούθη-
ση των παιδιών, σύµφωνα µε 
τα αυστηρότερα διεθνή πρότυ-
πα που έχουν καθοριστεί από 
την Ευρωπαϊκή και Αµερικανική 
Παιδοχειρουργική Κοινότητα. Οι 
ιδιαίτερα εξειδικευµένοι τοµείς 
της Παιδοκαρδιοχειρουργικής 
περιλαµβάνουν:
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• νεογνική, παιδική και εφηβι-
κή παιδοκαρδιοχειρουργική, η 
οποία καλύπτει όλο το φάσµα 
των καρδιακών παθήσεων

• εξελιγµένες τεχνικές εξωσωµατι-
κής κυκλοφορίας σε νεογνά

• ανατοµική διόρθωση της µετά-
θεσης των µεγάλων αγγείων 
(επέµβαση “arterial switch”)

• σύγκλειση κολπικών και κοιλια-
κών επικοινωνιών

• διακολπική διόρθωση της τετρα-
λογίας Fallot

• σύνθετες κυανωτικές καρδιοπά-
θειες - µονήρης κοιλία - επεµβά-
σεις Fontan

• βαλβιδοπλαστική µε µπαλονάκι
• εµφύτευση και αντικατάσταση 

των βιολογικών βαλβιδοφόρων 
µοσχευµάτων

• αντιµετώπιση σοβαρών καρδια-
κών λοιµώξεων

• υβριδικές παιδοχειρουργικές 
επεµβάσεις σε συνεργασία µε το 
Παιδοκαρδιολογικο Τµήµα

• µηχανική υποστήριξη του κυ-
κλοφορικού (ECMO, VAD).

Παιδοκαρδιολογικό &
Αιµοδυναµικό Εργαστήριο: 
Στους ιδιαίτερα εξειδικευµένους 
τοµείς του τµήµατος περιλαµβά-
νονται:
• αναίµακτη διερεύνηση συγγε-

νών και επίκτητων καρδιοπαθει-
ών µε τη χρήση µηχανηµάτων 
τρισδιάστατης υπερηχοκαρδιο-
γραφίας, ακόµα και σε έµβρυα

• έλεγχος των καρδιακών αρρυθ-
µιών µε ηλεκτροκαρδιογράφη-
µα, Holter ρυθµού και δοκιµασία 
βαδίσµατος σε κυλιόµενο τάπη-
τα

• τοποθέτηση βηµατοδοτών
• αιµοδυναµικός έλεγχος και µη 

επεµβατική αντιµετώπιση συγ-
γενών καρδιοπαθειών (βαλβι-
δοπλαστική, αγγειοπλαστική, 
σύγκλειση επικοινωνιών).

Όσον αφορά στο γονιδιακό έλεγχο
ασθενών που πάσχουν από 
κληρονοµικές αρρυθµίες, υπάρχει
συνεργασία µε εγχώρια και ξένα 
νοσοκοµεία.

Παιδοχειρουργικό Τµήµα: Η 
στενή συνεργασία µε ειδικευ-
µένους και µε υψηλά προσόντα 
παιδοχειρουργούς συµβάλλει 
στην πιο αποτελεσµατική αντι-
µετώπιση παιδιών που πάσχουν 
από σπάνιες ή πολύπλοκες χει-
ρουργικές παθήσεις.

Τµήµα Λαπαροσκοπικής, Θω-
ρακοσκοπικής και Ενδοσκοπι-
κής Χειρουργικής: Αξιοποιεί στο 
έπακρο την ελάχιστα επεµβατική 
µέθοδο της λαπαροσκόπησης, 
ώστε να εξασφαλίζεται ένα επι-
τυχηµένο αποτέλεσµα σε πολλές 
παθήσεις της κοιλιακής και της 
θωρακικής περιοχής, τόσο σε 
νεογνά, όσο και σε εφήβους. Η 
µέθοδος αυτή έχει επιτυχηµένα 
και αποτελεσµατικά εφαρµοσθεί 

και εξασφαλίζει βραχυπρόθεσµη 
νοσηλεία, περιορισµό των µετεγ-
χειρητικών επιπλοκών και άρι-
στο αισθητικό αποτέλεσµα.

Νεογνικής Χειρουργικής: Η µο-
νάδα του ΙΑΣΩ είναι µία από τις 
καλύτερες στην Ευρώπη, άρτια 
εξοπλισµένη και µε υψηλά εξει-
δικευµένο ιατρικό, επιστηµονι-
κό και νοσηλευτικό προσωπικό. 
Προτεραιότητα των ανθρώπων 
της είναι η υγεία των νεογνών σε 
συνεργασία µε τους γονείς τους 
και αυτός είναι ο λόγος για τα 
επιτυχηµένα αποτελέσµατα της 
µονάδας.

Ορθοπαιδικό Κέντρο: Αντιµετω-
πίζει άµεσα και αποτελεσµατικά 
όλα τα περιστατικά που σχετίζο-
νται µε ορθοπαιδικές παθήσεις. 
Παρέχεται, όπου κρίνεται απα-
ραίτητο, διάγνωση και χειρουρ-
γική προσέγγιση σε παθήσεις 
του µυοσκελετικού συστήµατος 
και της σπονδυλικής στήλης. 
Επίσης, είναι εξοπλισµένο µε 
µηχανήµατα τελευταίας τεχνο-
λογίας και σε συνεργασία µε το 
Τµήµα Ιατρικών Απεικονίσεων, 
φροντίζει για την αποτελεσµατι-
κή αντιµετώπιση όλων των περι-
στατικών.
Εξειδικευµένες παθήσεις που 
µπορούν να αντιµετωπιστούν:
• ραιβοϊπποποδία (club foot) µε τη 

χρήση της µεθόδου Ponseti (εί-
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ναι το µόνο κέντρο στην Ελλά-
δα, η οποία έχει αναγνωριστεί 
από τη ∆ιεθνή Ένωση Ponseti)

• αναπτυξιακή δυσπλασία του 
ισχίου (DDH)

• νευροµυϊκές παθήσεις (πολυε-
πίπεδη χειρουργική επέµβαση)

• ανάπλαση των άνω και κάτω 
άκρων που σχετίζονται µε συγ-
γενείς και επίκτητες παθήσεις 
(επιµήκυνση ή/ και διόρθωση 
οστικών παραµορφώσεων)

• σκολίωση, κύφωση, σπονδυ-
λολίσθηση.

Παιδονευροχειρουργικό: 
Πραγµατοποιούνται επεµβάσεις 
σε παθήσεις που σχετίζονται µε 
το κεντρικό νευρικό σύστηµα 
σε νεογνά και εφήβους. Χρησι-
µοποιεί τεχνολογικά προηγµέ-
νο εξοπλισµό και στελεχώνε-
ται από εξαιρετικά έµπειρους 
χειρουργούς για την καλύτερη 
δυνατή αντιµετώπιση των νευ-
ρολογικών παθήσεων.

Πλαστικής και Κρανιογναθο-
προσωπικής Χειρουργικής: 
Εξειδικεύεται στην παρακολού-
θηση και χειρουργική αντιµε-

τώπιση όλων των δυσµορφι-
ών του προσώπου, γενετικών 
δυσµορφιών, καθώς επίσης 
και λειτουργικών ή αισθητικών 
προβληµάτων που εµφανίζο-
νται καθ’ όλη την παιδική ηλι-
κία. Πιο συγκεκριµένα, αντιµε-
τωπίζονται περιστατικά µε:
• σχιστίες
• κρανιοσυνοστέωση (σκαφοκε-

φαλία, τριγωνοκεφαλία, βρα-
χυκεφαλία, συνοστέωση πολ-
λαπλών ραφών, µικροκεφαλία, 
παραµορφωτική πλαγιοκεφα-
λία, πρόωρο κλείσιµο της πρό-
σθιας ή της οπίσθιας πηγής του 
κρανίου)

• υπερτελορισµό
• βλεφαρόπτωση
• συγγενείς γιγαντιαίους µελαγ-

χρωµατικούς σπίλους
• κρανιοπροσωπικό τραυµατισµό
• κρανιοπροσωπικούς όγκους

Παιδοουρολογικό: Παρέχει 
υπηρεσίες διάγνωσης και αντι-
µετώπισης σε νεογνά και παιδιά 
µε συγγενείς ή επίκτητες παθή-
σεις του ουροποιογεννητικού 
συστήµατος. Επίσης, περιλαµ-
βάνει ένα πλήρως εξοπλισµένο 

χειρουργείο µε τα τελευταίας 
τεχνολογίας µηχανήµατα για 
την εκτέλεση ανοιχτών και ειδι-
κών ενδοσκοπικών χειρουργι-
κών επεµβάσεων.

Παιδοοφθαλµολογικό: Εξειδι-
κεύεται στην εξέταση και παρο-
χή συντηρητικής και χειρουρ-
γικής αντιµετώπισης όλων των 
οφθαλµολογικών περιστατικών 
που µπορούν να προκύψουν 
από τη νεογνική ηλικία έως και 
την εφηβεία. ∆ιαθέτει σύγχρονο 
ιατροτεχνολογικό εξοπλισµό, ο 
οποίος παράλληλα µε το εξει-
δικευµένο ιατρικό προσωπικό 
συµβάλλουν στην αποτελεσµα-
τική διάγνωση και αντιµετώπιση.

Παιδοωτορινολαρυγγολογι-
κό: Είναι ένα πολύ σύγχρονο 
τµήµα, ικανό να ασχοληθεί µε 
όλες τις περιπτώσεις που σχετί-
ζονται µε τα αυτιά, τη µύτη και 
το λάρυγγα. ∆ιαθέτει µία πλή-
ρως εξοπλισµένη ακοολογική 
κλινική, στην οποία µπορούν να 
αντιµετωπιστούν όλες οι σχετι-
κές παθήσεις από τη νεογνική 
έως την εφηβική ηλικία.
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∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τα διαγνωστικά εργαστήρια της 
κλινικής διευθύνονται από εξει-
δικευµένο προσωπικό και διαθέ-
τουν κορυφαίο εξοπλισµό που 
περιλαµβάνει:

Κεντρικά Εργαστήρια: Πραγ-
µατοποιούνται όλες οι εξετάσεις 
του βιοϊατρικού τοµέα, όπως 
µικροβιολογικές, βιοχηµικές, 
εξετάσεις αίµατος, χηµικές εξε-
τάσεις ούρων, ανοσολογικά 
– ανοσοβιολογικά τεστ. Είναι 
επίσης πιθανό να διερευνη-
θούν, διαγνωστούν και αντιµε-
τωπιστούν περαιτέρω αναιµίες 
και διαταραχές στην πήξη του 
αίµατος.

Ακτινοδιαγνωστικό Τµήµα: ∆ι-
αθέτει ακτινολογικά µηχανήµατα 
µε ακτινοσκόπηση, µε τα οποία 
πραγµατοποιείται ολόκληρο το 
φάσµα των βασικών ακτινογρα-
φιών.

Πολυτοµικό Αξονικό Τοµογρά-
φο: Είναι τελευταίας τεχνολογί-
ας και επιτρέπει την πραγµατο-
ποίηση εξετάσεων γρηγορότερα 

και µε µικρότερη έκθεση σε ακτι-
νοβολία, δύο πολύ σηµαντικοί 
παράγοντες όταν πρόκειται για 
παιδιατρικούς ασθενείς. Πέραν 
των συνηθισµένων εξετάσεων, 
πραγµατοποιούνται και µη επεµ-
βατικές αγγειογραφίες, όπως 
εξετάσεις εικονικής πραγµατικό-
τητας και τρισδιάστατες ανασυν-
θέσεις.

Μαγνητική Τοµογραφία: Καλύ-
πτει όλο το φάσµα των απλών 
και εξειδικευµένων εξετάσεων 
σε ασθενείς νεογνικής, παιδικής 
ή εφηβικής ηλικίας, µειώνοντας 
έτσι το χρόνο που απαιτείται για 
την ολοκλήρωση των εξετά-
σεων και προσφέροντας απει-
κονίσεις υψηλής ποιότητας. Ο 
µαγνητικός τοµογράφος µε την 
εφαρµογή καρδιακού συντονι-
σµού επιτρέπει τη λεπτοµερή 
απεικόνιση των καρδιακών δο-
µών εφαρµόζοντας µαγνητική 
τοµογραφία καρδιάς. ∆ιεξάγο-
νται εξετάσεις υψηλής ακρίβειας 
και ταχύτητας από την προγεν-
νητική διαγνωστική υπηρεσία, 
καλύπτοντας όλο το φάσµα των 
εξειδικευµένων εξετάσεων µα-

γνητικής εµβρύου.

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΚΑΙ
ΤΜΗΜΑΤΑ
Στο ΙΑΣΩ Παίδων λειτουργούν 
ειδικές µονάδες που προσφέ-
ρουν εξειδικευµένη περίθαλψη 
και χειρίζονται ειδικές περιπτώ-
σεις:

Πολυδύναµη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.) Παί-
δων: Σκοπό έχει να υποστηρίξει 
όλες τις διαθέσιµες χειρουργι-
κές, παθολογικές και καρδιοχει-
ρουργικές ειδικότητες της κλινι-
κής. Το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό της ΜΕΘ Παίδων εί-
ναι άρτια εξειδικευµένο, έµπειρο 
και ικανό να αντιµετωπίσει κάθε 
είδους σοβαρό περιστατικό.

∆ιαγνωστικής και Επεµβατικής 
Ακτινολογίας: Οι επεµβατικοί 
ακτινολόγοι µε τη χρήση εξειδι-
κευµένων εργαλείων εκτελούν 
πράξεις, οι οποίες κάποτε αντι-
µετωπίζονταν χειρουργικά, µει-
ώνοντας έτσι τον κίνδυνο αιµορ-
ραγίας, µειώνοντας τον πόνο και 
το χρόνο παραµονής στο νοσο-
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κοµείο, καθώς δεν προϋποθέτουν χειρουργικές 
τοµές, αλλά µία µόνο διαδερµική τοµή λίγων 
χιλιοστών.

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Όλες οι απλές περιπτώσεις αντιµετωπίζονται µε 
άµεσο, συνεπή και γρήγορο τρόπο. Ένα ευρύ 
φάσµα υπηρεσιών παρέχεται καλύπτοντας δια-
φόρων ειδών περιπτώσεις. Τα Εξωτερικά Ιατρεία 
περιλαµβάνουν:

• Αγγειοδυσπλασιών
• Αγγειοχειρουργικό
• Ακοολογικό
• Αλλεργιολογικό
• Αναπτυξιακής Παιδιατρικής
• Γαστρεντερολογικό
• ∆ερµατολογικό
• ∆ιαγνωστικής & Επεµβατικής Ακτινολογίας
• ∆ιαιτολογικό - ∆ιατροφολογικό
• Ενδοκρινολογικό
• Εφηβικής Γυναικολογίας
• Καρδιολογικό
• Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών, Εφήβων   
 & Οικογένειας
• Λιπιδαιµικό
• Λοιµωξιολογικό
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
• Οδοντιατρικό
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό
• Παιδικού ∆ιαβήτη
• Πλαστικής & Κρανιογναθοπροσωπικής  
 Χειρουργικής
• Πνευµονολογικό
• Ρευµατολογικό
• Σκολίωσης & Σπονδυλικής Στήλης
• Φυµατιολογικό
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ.

ΕΠΕIΓΟΝΤΑ
Το Τµήµα Επειγόντων Περιστατικών λειτουργεί 
σε 24ωρη βάση και προσφέρει άµεση και αποτε-
λεσµατική φροντίδα σε έκτακτα παθολογικά και 
χειρουργικά περιστατικά.
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Οι Υπηρεσίες
της Κλινικής
ΙΑΣΩ General

"Η υπερσύγχρονη γενική κλινική ΙΑΣΩ General αποτελεί ένα 
πρότυπο νοσηλευτήριο"
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Η κλινική ΙΑΣΩ General δηµι-
ουργήθηκε στο πλαίσιο της επέ-
κτασης του Οµίλου ΙΑΣΩ στον 
τοµέα των αµιγώς γενικών κλινι-
κών. Η κλινική είναι εξοπλισµέ-
νη µε τον πλέον σύγχρονο ιατρι-
κό 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 προ-
σωπικό, εξασφαλίζει την άριστη 
νοσηλεία και την παροχή υπεύ-
θυνης, άµεσης και ολοκληρωµέ-
νης θεραπείας στους ασθενείς. 

Το ΙΑΣΩ General συνέχισε µέσα 
στο 2013 τις εργασίες ανακαί-
νισης και αναδιαµόρφωσης των 
χώρων του για τη βελτίωση της 
λειτουργικότητάς τους. Παράλ-
ληλα, συνέχισε να επενδύει σε 
νέο ιατρικό εξοπλισµό, όπως στην 
αγορά του συστήµατος Ortho για 
ολόσωµες ακτινογραφίες σπον-
δυλικής στήλης και κάτω άκρων.

Η κλινική ΙΑΣΩ General διαθέτει:
• 239 κλίνες σε χώρους υψη-

λής ξενοδοχειακής υποδοµής.
• 2 από τις πλέον σύγχρονες 

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ. Πολυδύναµη, Μ.Ε.Θ. 
Εµφραγµάτων) σε παγκόσµιο 

επίπεδο και τις πιο εξελιγµέ-
νες τεχνολογικά στην Ελλάδα, 
συνολικής δυναµικότητας 20 
κλινών. 

• Χειρουργείο µε 10 αίθουσες, 
εξοπλισµένες µε ό,τι πιο σύγ-
χρονο τεχνολογικά. Αξιοσηµεί-
ωτο είναι ότι οι καρδιοχει-
ρουργικές αίθουσες διαθέτουν 
υπερηχογράφο µε διοισοφά-
γειο και διεγχειρητική κεφα-
λή για το συνεχή έλεγχο του 
ασθενούς κατά τη διάρκεια της 
επέµβασης, καθιστώντας ιδιαί-
τερα ασφαλή την αντιµετώπι-
ση όλων των ασθενών.

• Υπερσύγχρονο Τµήµα Επειγό-
ντων Περιστατικών που διαθέ-
τει σηπτικό χειρουργείο.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Παθολογικό: Παρέχονται τα 
µέσα για διάγνωση, πρόγνω-
ση και θεραπεία παθήσεων της 
εσωτερικής παθολογίας και της 
ειδικής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: ∆ιαγιγνώσκο-
νται και θεραπεύονται, µε τη 
χρήση πρωτοποριακής τεχνολο-
γίας, όλες οι παθήσεις του καρ-
διακού µυός και των αγγείων 
του. Ενδεικτικά, πραγµατοποιού-
νται Triplex καρδιάς, δοκιµασία 
κόπωσης σε κυλιόµενο τάπητα, 
Holter ρυθµού και αρτηριακής 

πίεσης, διοισοφάγειο υπερηχο-
γράφηµα καρδιάς, Stress Echo.

Ρευµατολογικό: Αντιµετωπίζο-
νται ασθενείς που πάσχουν από 
νόσους του κολλαγόνου, αυτο-
άνοσα νοσήµατα, εκφυλιστικές 
αρθροπάθειες και άλλες ρευµα-
τολογικές παθήσεις.

Πνευµονολογικό: Παρέχει διά-
γνωση και θεραπεία παθήσεων 
των πνευµόνων. Στο τµήµα λει-
τουργούν Εργαστήριο Ελέγχου 
Αναπνευστικής Λειτουργίας, 
Εργαστήριο Μελέτης Ύπνου,  
Βρογχολογικό Εργαστήριο, κα-
θώς και Ιατρείο ∆ιακοπής Κα-
πνίσµατος.

∆ερµατολογικό - Αφροδισιο-
λογικό: Παρέχεται διάγνωση και 
θεραπεία δερµατικών νόσων.

Νεφρολογικό: Η εξειδικευµένη 
οµάδα επιστηµόνων διερευνά 
όλα τα νεφρολογικά νοσήµατα, 
µέσω εργαστηριακών εξετάσε-
ων και βιοψίας νεφρού για την 
άµεση αντιµετώπιση και θερα-
πεία τους.

Ενδοκρινολογικό: ∆ιαγιγνώσκο-
νται και αντιµετωπίζονται όλες οι 
παθήσεις των ενδοκρινών αδέ-
νων και του µεταβολισµού. 
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Νευρολογικό: Καλύπτονται 
πρωτοπαθείς και δευτεροπαθείς 
παθήσεις του νευρικού και του 
µυϊκού συστήµατος, καθώς και 
ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. 
Στο τµήµα λειτουργεί Εργα-
στήριο Νευροφυσιολογίας µε 
εξοπλισµό τελευταίου τύπου, 
όπως ηλεκτροεγκεφαλογράφο, 
ηλεκτροµυογράφο και video-
ηλεκτροεγκεφαλογράφο 64 
καναλιών µε δυνατότητα διεγ-
χειρητικής φλοιογραφίας εγκε-
φάλου και µακράς καταγραφής.

Γαστρεντερολογικό: Με τη χρή-
ση της αρτιότερης τεχνολογίας 
αντιµετωπίζονται διαγνωστικά 
και θεραπευτικά όλες οι παθή-
σεις του ανωτέρου και κατω-
τέρου πεπτικού συστήµατος 
(στοµάχου, εντέρου, ήπατος, 
κ.λπ.). Αποτελεί ένα µοναδικό 
ιδιωτικό κέντρο ενδοσκοπικών 
υπερήχων στην Ελλάδα, που 
εφαρµόζει µε τον πλέον προ-
ηγµένο εξοπλισµό ενδοσκοπικής 
υπερηχοτοµογραφίας την τεχνι-
κή της ελαστογραφίας, πάντοτε 
µε την παρουσία ειδικού κυττα-
ρολόγου, πρακτική που προάγει 
περαιτέρω την ποιότητα και την 
ταχύτητα στη διάγνωση, καθώς 
και την ασφάλεια του ασθενή.

Ηπατολογικό: Γίνεται διάγνωση 
και θεραπεία όλων των παθή-
σεων του ήπατος και των χο-

ληφόρων, µε τα πιο σύγχρονα 
διαγνωστικά µηχανήµατα. ∆ια-
θέτει υπερσύγχρονο εξοπλισµό 
µέτρησης της ελαστικότητας του 
ηπατικού ιστού (fibroscan) µε 
τον οποίο εύκολα, γρήγορα και 
µη επεµβατικά προσδιορίζεται η 
τυχόν ηπατική βλάβη. 

Αιµατολογικό: Γίνεται διάγνωση 
και θεραπεία όλου του φάσµα-
τος των καλοήθων και κακοή-
θων αιµατολογικών νοσηµάτων 
(αναιµίες, λευχαιµίες, µυελοδυ-
σπλαστικά σύνδροµα, µυελώµα-
τα, λεµφώµατα, υποπλαστική & 
απλαστική αναιµία, αιµολυτικές 
αναιµίες, διαταραχές πήξεως, 
σύνδροµα ανοσοανεπάρκειας, 
µυελοϋπερπλαστικά νοσήµατα, 
θροµβοφιλία, κ.λπ.).

∆ιαιτολογικό: Παρέχει τη δυνα-
τότητα µέτρησης του βασικού 
µεταβολισµού και του λιπώδους 
ιστού του σώµατος. ∆ιασφαλίζει 
τη σωστή εκτίµηση και εκπόνηση 
των διατροφικών προγραµµά-
των και άσκησης, ενώ παρέχει 
ειδικά διατροφικά προγράµµατα 
για παθολογικές καταστάσεις.

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τα χειρουργικά τµήµατα της κλι-
νικής ΙΑΣΩ General λειτουργούν 
µε καταξιωµένους ιατρούς, έµπει-
ρο προσωπικό, υπερσύγχρονο 
εξοπλισµό και είναι τα ακόλουθα:

Γενικής Χειρουργικής: Παρέ-
χεται διάγνωση και αντιµετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι 
παθήσεις, οι ανωµαλίες και οι 
κακώσεις των οργάνων του αν-
θρωπίνου σώµατος.
 
Ουρολογικό: Παρέχεται διά-
γνωση και θεραπεία παθήσεων 
του ουροποιητικού και γεννητι-
κού συστήµατος, µε την εφαρ-
µογή νέων µεθόδων, όπως η 
ροµποτική χειρουργική. Επίσης, 
αντιµετωπίζονται δυσλειτουρ-
γίες του κατωτέρου ουροποι-
ητικού συστήµατος, καθώς και 
παθήσεις ανδρικής υπογονιµό-
τητας και σεξουαλικής δυσλει-
τουργίας. 

Χειρουργικής Θώρακος: 
Πραγµατοποιούνται όλες οι 
επεµβάσεις της θωρακοχει-
ρουργικής, ειδικότερα των 
πνευµόνων, του µεσοθωρακί-
ου, του οισοφάγου, κ.ά. Γίνονται 
ελάχιστα επεµβατικές εγχειρή-
σεις, µεσοθωρακοσκοπήσεις και 
διαγνωστικές εξετάσεις.

Καρδιοχειρουργικό: 
Αντιµετωπίζονται όλα τα καρδιο-
λογικά περιστατικά, των οποίων 
η θεραπεία απαιτεί επέµβαση 
ανοιχτής καρδιάς. Εφαρµόζεται 
χειρουργική των στεφανιαίων 
αγγείων (bypass), τόσο µε χρή-
ση της µηχανής εξωσωµατικής 
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κυκλοφορίας, όσο και χωρίς, 
δηλαδή σε πάλλουσα καρδιά 
(OPCAB). Με την OPCAB διατη-
ρείται η φυσιολογική κυκλοφο-
ρία του αίµατος και εφαρµόζεται 
σε ασθενείς που πληρούν τα κρι-
τήρια εφαρµογής της. Η υψηλή 
ποιότητα των προσφεροµένων 
υπηρεσιών επισφραγίζεται από 
την επιλογή διεθνούς φήµης 
συνεργασιών µε καταξιωµένα 
ιδρύµατα του εξωτερικού.

Ορθοπαιδικό: Καλύπτει όλο 
το φάσµα της συντηρητικής και 
χειρουργικής αντιµετώπισης 
όλων των ορθοπαιδικών και 
τραυµατολογικών παθήσεων. 
Εφαρµόζονται όλες οι κλασι-
κές, αλλά και οι νέες χειρουρ-
γικές τεχνικές, όπως χειρουργι-
κή ελάχιστης επεµβατικότητας, 
αρθροσκοπική χειρουργική, 
αρθροπλαστικές, ενδοµυελικές 
ηλώσεις, βιολογικές τεχνικές - 
βλαστοκύτταρα κ.ά. 

Ω.Ρ.Λ.: Παρέχεται διάγνωση και 
συντηρητική ή χειρουργική θε-
ραπεία των ωτορινολαρυγγολο-
γικών παθήσεων, καθώς και των 
νευροωτολογικών, όπως βαρη-
κοΐα, εµβοές και ίλιγγος. Επίσης, 
διερευνά και αντιµετωπίζει περι-
στατικά µε ροχαλητό και υπνική 
άπνοια.

Οφθαλµολογικό: Καλύπτονται 
διαγνωστικά και χειρουργικά 
όλα τα οφθαλµολογικά περιστα-
τικά, καθώς και συγγενείς πα-
θήσεις που συνοδεύονται από 
οφθαλµολογικές εκδηλώσεις.

Πλαστικής & Eπανορθωτικής 
Χειρουργικής: Πραγµατοποι-
ούνται όλες οι αισθητικές (face 
lift, βλεφαροπλαστική, ρινοπλα-
στική, ωτοπλαστική, επεµβάσεις 
λιποαναρρόφησης, χειρουργική 
µαστών κ.ά.) και επανορθωτικές 
επεµβάσεις (χειρουργική αποκα-
τάσταση µαστού µε αυτόλογους 
ιστούς, ογκοπλαστική χειρουργι-
κή µαστού, χειρουργική αποκα-
τάσταση κάτω άκρου κ.ά.).

Νευροχειρουργικής: Αντιµε-
τωπίζονται αποτελεσµατικά πα-
θήσεις του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος. Πραγµατοποιού-
νται επεµβάσεις που αφορούν 
σε όλη τη χειρουργική ογκολο-
γία του εγκεφάλου, υποφύσε-
ως, τραυµατιολογίας, καθώς και 
όλο το φάσµα χειρουργικής της 
σπονδυλικής στήλης συµπερι-
λαµβανοµένων και minimal τε-
χνικών. Είναι δυνατή η πλήρης 
αντιµετώπιση των αγγειακών 
παθήσεων του εγκεφάλου και 
της σπονδυλικής στήλης, είτε 
ενδοαγγειακά µε τη βοήθεια του 
πλήρως εξοπλισµένου Τµήµα-
τος Επεµβατικής Νευροακτινο-
λογίας του ΙΑΣΩ General, είτε 
χειρουργικά ανοιχτά.

Χειρουργικής Αγγείων: Πραγ-
µατοποιείται διάγνωση και επεµ-
βατική θεραπεία παθήσεων των 
αγγείων του ανθρωπίνου σώµα-
τος, εκτός της καρδιάς και του 
εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: ∆ιαγιγνώ-
σκονται και αντιµετωπίζονται 
συντηρητικά ή χειρουργικά πα-
θήσεις και κακώσεις του µυοσκε-
λετικού συστήµατος του προσώ-
που. 

Γυναικολογικό: Παρέχεται συ-
ντηρητική ή χειρουργική θερα-
πεία οποιασδήποτε πάθησης 
που σχετίζεται µε το έσω και 
έξω γεννητικό σύστηµα της γυ-
ναίκας. 

Κλινική Μαστού: Έχει σαν στό-
χο την έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του µαστού και τη 
θεραπευτική αντιµετώπισή του. 
Στο πλαίσιο των ελάχιστα επεµ-
βατικών µεθόδων, εφαρµόζει 
την πρωτοποριακή µέθοδο της 
στερεοτακτικής εντόπισης και 
βιοψίας του µαστού.

Τµήµα Επεµβατικής Ακτινο-
λογίας: Αντιµετωπίζονται µε 
επιτυχία πολλαπλές καλοήθεις 
και κακοήθεις παθήσεις (ήπα-
τος- χοληφόρων- νεφρών, καρ-

κίνος του ήπατος, υπέρταση, 
αγγειακές παθήσεις κ.ά.) µε ελά-
χιστα επεµβατικές, στοχευµένες, 
διαγνωστικές και θεραπευτικές 
πράξεις, όπως: αγγειογραφίες, 
φλεβογραφίες, αγγειοπλαστική 
µε µπαλόνι/ stent, διακαθετη-
ριακοί εµβολισµοί, εµβολισµοί, 
διαδερµικός καυτηριασµός όγκων 
µε χρήση ραδιοσυχνοτήτων 
(RF ablation) ή µικροκυµάτων 
(microwave ablation), κρυοπηξία 
όγκων (cryoablation). Επιπλέον, 
προσφέρεται άµεση εκτίµηση και 
θεραπεία σε επείγοντα περιστατι-
κά, όπως οι αιµορραγίες, τα τραυ-
µατικά ή οξέα ανευρύσµατα. 

Τµήµα Επεµβατικής Νευροα-
κτινολογίας: Εφαρµόζονται οι 
πιο προηγµένες ενδοαγγειακές 
τεχνικές αντιµετώπισης µιας 
σειράς παθήσεων που µέχρι 
πρόσφατα αντιµετωπίζονταν 
µόνο µε ανοικτή χειρουργική 
επέµβαση, όπως τα εγκεφαλι-
κά ανευρύσµατα, οι αγγειακές 
δυσπλασίες εγκεφάλου και νω-
τιαίου µυελού. Επίσης, εφαρµό-
ζονται καινοτόµες τεχνικές αντι-
µετώπισης του οξέος ισχαιµικού 
εγκεφαλικού επεισοδίου, όπως 
η µηχανική θροµβεκτοµή. Ακόµα 
αντιµετωπίζονται µε τις νεότε-
ρες τεχνικές, αγγειακές ανωµα-
λίες, όπως φλεβικές δυσπλα-
σίες, λεµφικές δυσπλασίες και 
αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες. 

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ - ΕΞΕΙ∆ΙΚΕΥ-
ΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ
Πολυδύναµη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ.): 
Παρέχεται το υψηλότερο δυνα-
τό επίπεδο συνεχούς παρακο-
λούθησης, φροντίδας και θερα-
πείας σε ασθενείς που οι ζωτικές 
τους λειτουργίες βρίσκονται σε 
κρίσιµη κατάσταση. Η µονάδα 
βρίσκεται σε 24ωρη ετοιµότητα 
για την αντιµετώπιση επειγό-
ντων περιστατικών. 

Μονάδα Εντατικής Θεραπείας 
(Μ.Ε.Θ.) Εµφραγµάτων: νοση-
λεύονται περιστατικά τα οποία 
έχουν σχέση µε οξέα καρδιο-
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λογικά προβλήµατα, καρδιοχει-
ρουργηµένα περιστατικά, καθώς 
και περιστατικά που η κατάστασή 
τους απαιτεί συνεχή νοσηλευτι-
κή φροντίδα όλο το 24ωρο. 

Μονάδα Παθολογικής Ογκο-
λογίας: Εκτός από τη χορήγηση 
χηµειοθεραπείας, προσφέρει σε 
συνεργασία µε άλλα τµήµατα του 
ΙΑΣΩ General τις πιο σύγχρονες 
διαγνωστικές και θεραπευτικές ια-
τρικές υπηρεσίες στον πάσχοντα 
ασθενή, όπως είναι η υπέρθερµη 
ενδοπεριτοναϊκή χηµειοθεραπεία, 
οι χηµειοεµβολισµοί όγκων, η 
καυτηρίαση όγκων µε χρήση ρα-
διοσυχνοτήτων ή µικροκυµάτων, 
η κρυοπηξία όγκων. Παράλληλα, 
υπάρχει η δυνατότητα πλειάδας 
ανακουφιστικών πράξεων (το-
ποθέτηση ενδοπροθέσεων στα 
χοληφόρα, τοποθέτηση ουρητη-
ρικών καθετήρων, παροχέτευση 
συλλογών, τοποθέτηση γαστρο-
στοµιών κ.λπ.). 

Η χορήγηση των θεραπειών γίνε-
ται στη Μονάδα Ηµερήσιας Νοση-
λείας, σε ένα ευχάριστο και άνετο 
περιβάλλον, µε δυνατότητα χο-
ρήγησής τους ακόµη και σε ατο-
µικά διαµορφωµένους χώρους. Η 
παραµονή του ασθενούς σε αυτή 
διαρκεί όσο χρόνο απαιτείται για 
τη θεραπεία του και την εξάλειψη 
των παρενεργειών της. 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 
∆ιαθέτει εξοπλισµό τελευταίας 
τεχνολογίας, όπως συσκευές 
αιµοκάθαρσης (κλασική αιµοκά-
θαρση, αιµοδιαδιήθηση, αιµοδι-
αδιήθηση online), επεξεργασία 
νερού µε αντίστροφη όσµωση, 
φίλτρα αιµοκάθαρσης low & 
high flux, διαλύµατα αιµοκάθαρ-
σης µε διττανθρακικά και σά-
κους αιµοδιαδιήθησης. Επίσης, 
στη Μονάδα λειτουργεί Τµήµα 
Πλασµαφαίρεσης - Λιπιδιοα-
φαίρεσης και Τεχνητού Ήπατος 
για την αντιµετώπιση νευρολο-
γικών, ανοσολογικών, αιµατο-
λογικών, ρευµατολογικών νο-
σηµάτων, καθώς επίσης και για 
την υποστήριξη της ηπατικής 
ανεπάρκειας.

Κέντρο Χειρουργικής Αντιµε-
τώπισης Παχυσαρκίας: Ασχο-
λείται µε την παθογένεια της πα-
χυσαρκίας και την αντιµετώπισή 
της, χρησιµοποιώντας όλες τις 
σύγχρονες επεµβατικές µεθό-
δους (ενδογαστρικό µπαλόνι, 
λαπαροσκοπική γαστροπαγκρε-
ατική παράκαµψη, ρυθµιζόµε-
νος δακτύλιος στοµάχου, κάθετη 
γαστρεκτοµή). Στο κέντρο έχουν 
δηµιουργηθεί εξειδικευµένες 
οµάδες που απαρτίζονται από 
βαριάτρους, χειρουργούς, γα-
στρεντερολόγους, αναισθησι-

ολόγους, καρδιολόγους, ενδο-
κρινολόγους, πνευµονολόγους, 
πλαστικούς χειρουργούς, ψυχο-
λόγους, φυσιοθεραπευτές, δια-
τροφολόγους και ειδικά εκπαι-
δευµένους νοσηλευτές.

Μονάδα Λιθοτριψίας: Πραγµα-
τοποιείται αναίµακτη καταστρο-
φή και αποβολή από τον οργα-
νισµό του ασθενούς των λίθων 
του ουροποιητικού συστήµατος 
και του χοληδόχου πόρου µε 
όλες τις µεθόδους (εξωσωµατι-
κή, ενδοσκοπική, διαδερµική).

Αιµοδυναµικό Εργαστήριο & 
Τµήµα Hλεκτροφυσιολογίας: 
Πραγµατοποιούνται ηλεκτροφυ-
σιολογικές µελέτες µε τρισδιά-
στατη χαρτογράφηση, στεφανι-
ογραφίες - πλήρεις καρδιακοί 
καθετηριασµοί, ενδοστεφανιαίο 
u/s (ΙVUS), αγγειοπλαστικές 
στεφανιαίων αγγείων, τοποθε-
τήσεις βηµατοδοτών, κατάλυση 
(ablation) υπερκοιλιακών αρ-
ρυθµιών - κολπικής µαρµαρυ-
γής και κολιακών αρρυθµιών 
και παροχέτευση περικαρδιακής 
συλλογής. Το ΙΑΣΩ General εί-
ναι ένα από τα λίγα νοσηλευτι-
κά ιδρύµατα στην Ελλάδα όπου 
πραγµατοποιούνται βαλβιδο-
πλαστικές, rotablation και δια-
δερµική σύγκλιση µεσοκολπικής 
επικοινωνίας.
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Κέντρο Παθήσεων Προστάτη: 
Ασχολείται µε τη φυσιολογία, 
την παθογένεια και τη θερα-
πευτική αντιµετώπιση των πα-
θήσεων του προστάτη. Για την 
αντιµετώπιση της καλοήθους 
υπερπλασίας του προστάτη 
πραγµατοποιούνται η κλασική 
ανοικτή διακυστική προστατε-
κτοµή, η διουρηθρική προστα-
τεκτοµή µε ηλεκτροδιαθερµία 
ή µε τη µέθοδο TURIS, καθώς 
και η laser προστατεκτοµή ή 
Greenlight Laser. 

Μονάδα Πλαστικής Γεννητο-
ουρηθρικής Χειρουργικής του 
Άρρενος: Παρέχει διάγνωση και 
αποκατάσταση συγγενών και 
επίκτητων βλαβών της ανατοµι-
κής και της λειτουργίας του πέ-
ους και της ουρήθρας περιφερι-
κότερα του έξω σφιγκτήρος. 

Τµήµα ∆ιερεύνησης & Χειρουρ-
γικής της Επιληψίας: Παρέχεται 
πλήρης διερεύνηση της επιλη-
ψίας, καθώς και φαρµακευτική 
και χειρουργική αντιµετώπισή 
της. ∆ιαθέτει όλο τον αναγκαίο 
και σύγχρονο ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό για τη διενέργεια του 
απαιτούµενου πολυσυλλεκτικού 
προεγχειρητικού ελέγχου.

Τµήµα Φυσικοθεραπείας: Πα-
ρέχει πλήρη προγράµµατα απο-
κατάστασης, προσαρµοσµένα 
στις ανάγκες της κάθε ασθένειας. 
Είναι εφοδιασµένο µε τον πιο 
πλήρη και σύγχρονο εξοπλισµό, 
όπως µε ειδική Πισίνα Αποκατά-
στασης, Πελµατογράφο τρίτης 
γενιάς, Σύστηµα Τηλεµετρίας 
Σπονδυλικής Στήλης, Κρυοθερα-
πεία, Ισοκινητικό ∆υναµόµετρο, 
Εργοµετρικό Κέντρο. 

Tµήµα Επανορθωτικής & Μι-
κροαγγειακής Πλαστικής Χει-
ρουργικής: Πραγµατοποιούνται 
επεµβάσεις που έχουν σκοπό 
την καλύτερη δυνατή αποκατά-
σταση ελλειµµάτων στο ανθρώ-
πινο σώµα, µετά από τραύµα ή 
αφαίρεση όγκων, µε έµφαση στο 
ανώτερο αποτέλεσµα λειτουργι-
κά, αλλά και αισθητικά, µεταµο-
σχεύοντας τµήµατα από άλλες 
περιοχές του ασθενούς µε παρό-
µοια σύσταση και ιδιότητες.
 
Τµήµα Άκρας Χειρός & Μικρο-
χειρουργικής: Αντιµετωπίζονται 
όλες οι παθήσεις που αφορούν 
το χέρι και τη σχέση αυτού µέσω 
του άνω άκρου, µε το ανθρώ-
πινο σώµα, µε την εφαρµογή 
σύγχρονων µικροχειρουργικών 
τεχνικών.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Κεντρικά Εργαστήρια Ιατρικής 
Βιοπαθολογίας και Αιµοδοσί-
ας: Λειτουργούν µε εξειδικευµέ-
νο προσωπικό και µηχανήµα-
τα τελευταίας τεχνολογίας. 
Πραγµατοποιούνται όλες οι εξε-
τάσεις του βιοϊατρικού τοµέα: 
ιατρικής βιοχηµείας, κλινικής 
µικροβιολογίας, εργαστηριακής 
αιµατολογίας και ανοσολογίας, 
ορµονολογικές, καθώς και εξε-
τάσεις µοριακής βιολογίας. Επί-
σης, στο πλαίσιο της λειτουρ-
γίας του Τµήµατος Αιµοδοσίας 
πραγµατοποιείται όλος ο απαι-
τούµενος έλεγχος αίµατος, πλά-
σµατος και αιµοπεταλίων που 
προηγείται των µεταγγίσεων.

Παθολογοανατοµικό: Στο σύγ-
χρονο και πιστοποιηµένο µε ΙSO 
εργαστήριο Παθολογικής Ανατο-
µικής εξετάζονται µακροσκοπικά 
και ιστολογικά όλα τα χειρουργι-
κά και βιοπτικά υλικά, µε δυνατό-
τητα πλήρους ανοσοϊστοχηµικού 
ελέγχου και µοριακών τεχνικών 
για στοχευµένη θεραπεία. 

Κυτταρολογικό: Αποτελεί ένα 
από τα πρωτοποριακά και εκ-
συγχρονισµένα εργαστήρια στη 
χώρα µας, εξοπλισµένο µε µη-
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χανήµατα τελευταίας τεχνολο-
γίας. Το εργαστήριο καλύπτει 
όλο το εύρος των κυτταρολο-
γικών εξετάσεων µε στόχο την 
πρόληψη, την έγκαιρη διάγνω-
ση και παρακολούθηση των πα-
θολογικών ασθενών. Παρέχει 
συµβουλευτική γνωµάτευση 
και εφαρµόζει όλες τις σύγχρο-
νες τεχνικές µεθόδους.

ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Ακτινοδιαγνωστικό: ∆ιαθέτει 
ψηφιακό Ακτινοσκοπικό, ψη-
φιακό Ακτινολογικό, ψηφια-
κό Μαστογράφο (µε σύστηµα 
ηλεκτρονικά υποβοηθούµενης 
διάγνωσης), Ορθοπαντοµο-
γράφο µε κεφαλοµετρία και 
συσκευή Ortho για ολόσωµες 
ακτινογραφίες σπονδυλικής 
στήλης και κάτω άκρων, καθώς 
και σύστηµα στερεοτακτικής 
εντόπισης & βιοψίας µαστού 
(Mammotome).

Αξονική Τοµογραφία: ∆ιαθέ-
τει 2 Πολυτοµικούς Αξονικούς 
Τοµογράφους για την εξέταση 
όλων των οργάνων και τη δι-
ενέργεια όλων των αξονικών 
τοµογραφιών, όπως επίσης ει-

δικών εξετάσεων, όπως είναι 
η αναίµακτη στεφανιογραφία, 
η εικονική κολονογραφία, οι 
τρισδιάστατες αγγειογραφίες 
και η αξονική εντερόκλυση και 
εντερογραφία. Επίσης, διενερ-
γούνται κατευθυνόµενες επεµ-
βατικές πράξεις, όπως διαδερ-
µικές βιοψίες, παροχετεύσεις, 
θερµοκαυτηριασµοί όγκων και 
τοποθέτηση οδηγών για ακτινο-
θεραπεία. 

Μαγνητική Τοµογραφία: ∆ιαθέ-
τει Μαγνητικό Τοµογράφο 1,5 
Τesla για την εξέταση όλων των 
οργάνων και για τη διενέργεια 
όλων των µαγνητικών τοµογρα-
φιών, συµπεριλαµβανοµένων 
της µαγνητικής µαστογραφίας, 
της πολυπαραµετρικής µαγνη-
τικής τοµογραφίας προστάτη, 
της µαγνητικής αρθρογραφίας 
και της µαγνητικής καρδιάς.

Υπέρηχοι - Triplex: ∆ιαθέτει 
ψηφιακό έγχρωµο Υπερηχο-
τοµογράφο τελευταίας τεχνο-
λογίας και υψηλής ευκρίνειας, 
για την πραγµατοποίηση υπερή-
χων γενικών, άνω - κάτω κοιλί-
ας και αγγείων, µαστού µε ελα-

στογραφία, γυναικολογικών, 
καρδιάς, οφθαλµολογικών, ου-
ρολογικών, ενδοσκοπικών µε 
ελαστογραφία, ελαστογραφίας 
ήπατος (fibroscan) και υπερή-
χων µε κατευθυνόµενη βιοψία 
(fna). Eπίσης, διενεργούνται κα-
τευθυνόµενες επεµβατικές πρά-
ξεις, όπως η τοποθέτηση συρ-
µάτινων οδηγών στο µαστό. 

Πυρηνική Ιατρική: Στο τµή-
µα λειτουργεί εργαστήριο in 
vivo, εξοπλισµένο µε τελευταί-
ας τεχνολογίας τοµογραφική 
γ-Camera διπλής κεφαλής, 
όπου γίνονται τα σπινθηρογρα-
φήµατα (καρδιάς, οστών, θυρε-
οειδούς, νεφρών, εγκεφάλου 
για ∆∆ νόσου του Parkinson 
και σε συνεργασία µε το Τµήµα 
∆ιερεύνησης και Χειρουργικής 
της Επιληψίας, διενεργείται 
κριτικό “ictal” και µεσοκριτικό 
“interictal” σπινθηρογράφηµα 
µε ταυτόχρονη ΗΕΓ παρακο-
λούθηση). Επίσης, λειτουργεί 
εργαστήριο Μέτρησης Οστι-
κής Πυκνότητας µε τη µέθοδο 
DEXA.
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Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία: 
Εξετάζονται και αντιµετωπίζο-
νται όλα τα περιστατικά άµεσα, 
µε συνέπεια και ταχύτητα. Λει-
τουργούν τα ακόλουθα ιατρεία:
• Αγγειοχειρουργικό
• Αιµατολογικό
• Γαστρεντερολογικό 
• ∆ερµατολογικό - Αφροδισιο- 
    λογικό 
• Ενδοκρινολογικό
• Καρδιολογικό
• Νευρολογικό
• Nευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
• Ογκολογικό
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό

• Παθολογικό
• Πλαστικής Χειρουργικής
• Πνευµονολογικό
• Ρευµατολογικό
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ. 

Προληπτική Ιατρική: Παρέχο-
νται γενικά και εξειδικευµένα 
προγράµµατα Προληπτικής Ια-
τρικής (Check-up). 

Ειδικά Ιατρεία:
• Μελαγχρωµατικών αλλοιώ-

σεων και µελανώµατος
• Φλεγµονωδών παθήσεων 

λεπτού και παχέος εντέρου
• Οστεοπόρωσης
• Βελονισµού

Επείγοντα Περιστατικά:
Λειτουργεί όλο το 24ωρο. 
Εδώ  περιθάλπεται άµεσα και 
αποτελεσµατικά κάθε έκτακτο 
παθολογικό και χειρουργικό 
περιστατικό. Εγκεκριµένα από 
το ΕΚΑΒ, τα υπερσύγχρονα 
ασθενοφόρα του ΙΑΣΩ General 
διαθέτουν εξοπλισµό κινητής 
µονάδας εντατικής θεραπείας 
και υποστηρίζονται από ειδικά 
εκπαιδευµένο προσωπικό.
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"To ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
δηµιουργήθηκε µε όραµα να 

αποτελέσει τη νέα δύναµη παροχής 
ιατρικών υπηρεσιών στην περιοχή 
της Θεσσαλίας, όπου καλύπτονται 

µε ασφάλεια όλα τα περιστατικά 
από τη διάγνωση έως

και τη θεραπεία"

Οι Υπηρεσίες
της Κλινικής
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας
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Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ξεκίνησε 
σαν όραµα και έγινε έργο ζωής. 
Από το Μάρτιο του 2010 λει-
τουργεί δυναµικά στο χώρο της 
υγείας και σήµερα πλέον αποτε-
λεί µία πλήρη από κάθε άποψη 
σύγχρονη κλινική. Αποτελεί ένα 
πρότυπο ίδρυµα παροχής υψη-
λού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, 
εξοπλισµένο µε τον πλέον σύγ-
χρονο και πρωτοποριακό ιατρο-
τεχνολογικό εξοπλισµό και µε τη 
συνδροµή κορυφαίων ιατρών 
συνεργατών όλων των ειδικοτή-
των.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι µία από 
τις µεγαλύτερες επενδύσεις του 
ιδιωτικού τοµέα υγείας στην Ελ-
λάδα και ασφαλώς η µεγαλύτε-
ρη στην περιφέρεια και µάλιστα 
σε µία πολύ κρίσιµη οικονοµική 
περίοδο. 

Η µονάδα αυτή, που αποτελεί 
κόσµηµα για την περιοχή της Κε-
ντρικής 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, για-
τί απέχει 45-50 χιλιόµετρα από 
τις υπόλοιπες 3 πρωτεύουσες 
Νοµών (Βόλο, Τρίκαλα, Καρδί-
τσα). Ο Βόλος συνδέεται µέσω 
της Π.Α.Θ.Ε. µε µέγιστο χρόνο 
πρόσβασης 25-35 λεπτά. 

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας είναι µία κλι-
νική των ιατρών της περιοχής, 
που η φιλοδοξία τους είναι να 
προσφέρουν τις γνώσεις και την 
εµπειρία τους σε ένα χώρο όπου 
προσφέρονται υπηρεσίες υγείας 
υψηλοτάτου επιπέδου και µάλι-
στα σε τιµές προσιτές, στην οικο-
νοµική δυνατότητα των κατοίκων 
της περιοχής.

Είναι µία κλινική που στηρίζεται 
στην αξιόπιστη αντιµετώπιση των 
ιατρικών αναγκών των ασθενών, 
ΠΑΝΤΑ µε σεβασµό στον άνθρω-
πο. ∆ιαθέτει εξοπλισµό τεχνολο-
γίας αιχµής και παρέχει απόλυτη 
ασφάλεια στους ασθενείς που 
βρίσκονται συνεχώς κάτω από 

τη στενή παρακολούθηση του 
ιατρικού και νοσηλευτικού προ-
σωπικού. Σε καθηµερινή βάση 
αντιµετωπίζονται µε επιτυχία 
δύσκολα περιστατικά, θέτοντας 
τον πήχη ψηλά όσον αφορά στην 
ικανοποίηση των νοσηλευοµέ-
νων και των συγγενών τους.

Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας διαθέτει 
στο σύνολο 213 κλίνες για τη 
λειτουργία Γενικής, Μαιευτικής 
και Γυναικολογικής Κλινικής. Οι 
7 χειρουργικές αίθουσες, εξο-
πλισµένες µε την πιο σύγχρονη 
τεχνολογία, καλύπτουν µε ασφά-
λεια όλα τα είδη των περιστατι-
κών.

ΠΑΘΟΛΟΓΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ
Παθολογικό: Παρέχονται τα 
µέσα για διάγνωση, πρόγνω-
ση και θεραπεία παθήσεων της 
εσωτερικής παθολογίας και της 
ειδικής νοσολογίας.

Καρδιολογικό: ∆ιαγιγνώσκονται 
και θεραπεύονται, µε τη χρήση 
πρωτοποριακής τεχνολογίας, 
όλες οι παθήσεις της καρδιάς 
και των αγγείων της. Ενδεικτικά, 
πραγµατοποιούνται triplex καρ-
διάς, δοκιµασία κόπωσης σε κυ-
λιόµενο τάπητα, holter ρυθµού 
και αρτηριακής πίεσης, διοισο-
φάγειο υπερηχογράφηµα καρ-
διάς, Stress Echo, κ.ά.

Ρευµατολογικό: Περιθάλπονται 
ασθενείς που πάσχουν από νό-
σους του κολλαγόνου (πολυαρ-
θρίτιδα, νόσοι συνδετικού ιστού, 
εκφυλιστικές αρθροπάθειες, 
κ.λπ.) και άλλες ρευµατολογικές 
παθήσεις.

Πνευµονολογικό - Βρογχοσκο-
πικό: Παρέχει διάγνωση και θε-
ραπεία παθήσεων των πνευµό-
νων. Στο τµήµα θα λειτουργήσει 
σύντοµα Ιατρείο ∆ιακοπής Κα-
πνίσµατος. 

Νεφρολογικό: Η εξειδικευµένη 
οµάδα επιστηµόνων διερευνά 
όλα τα νεφρολογικά νοσήµατα 
µέσω εργαστηριακών εξετάσε-

ων και βιοψίας νεφρού για την 
άµεση αντιµετώπιση και θερα-
πεία τους.

Γαστρεντερολογικό - Ενδο-
σκοπικό: Με τη χρήση της 
αρτιότερης τεχνολογίας αντι-
µετωπίζονται διαγνωστικά και 
θεραπευτικά όλες οι παθήσεις 
του ανωτέρου και κατωτέρου 
πεπτικού συστήµατος (στοµά-
χου, εντέρου, ήπατος, κ.λπ.). 
Περιλαµβάνει: 
• Τακτικό γαστρεντερολογικό 

ιατρείο
• Ενδοσκοπικό εργαστήριο: δι-

αγνωστικές και επεµβατικές 
ενδοσκοπήσεις ανωτέρου και 
κατωτέρου πεπτικού συστή-
µατος (γαστροσκοπήσεις, κο-
λονοσκοπήσεις) 

• ERCP

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚOΣ ΤΟΜEΑΣ
Τα χειρουργικά τµήµατα της Κλι-
νικής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας λειτουρ-
γούν µε καταξιωµένους ιατρούς, 
έµπειρο και εξειδικευµένο προ-
σωπικό, υπερσύγχρονο εξο-
πλισµό και είναι τα παρακάτω:

Γενικής Χειρουργικής: Παρέ-
χεται διάγνωση και αντιµετω-
πίζονται χειρουργικά όλες οι 
παθήσεις, οι ανωµαλίες και οι 
κακώσεις των οργάνων του αν-
θρωπίνου σώµατος. Το τµήµα 
αναπτύσσει σηµαντική δραστη-
ριότητα στον τοµέα της λαπαρο-
σκοπικής χειρουργικής και στον 
τοµέα αντιµέτωπισης της παχυ-
σαρκίας.

Ουρολογικό: Παρέχεται διά-
γνωση και θεραπεία παθήσε-
ων του ουροποιητικού και του 
γεννητικού συστήµατος. Στο 
τµήµα λειτουργεί επίσης, ου-
ροδυναµικό εργαστήριο, στο 
οποίο πραγµατοποιούνται όλες 
οι διαγνωστικές εξετάσεις που 
εκτιµούν τη λειτουργικότητα και 
την ανατοµία του κατωτέρου 
ουροποιητικού συστήµατος και 
προσδιορίζονται µε ακρίβεια τα 
αίτια του προβλήµατος.
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Μαιευτικό: Καλύπτει όλα τα 
στάδια του τοκετού, από την πα-
ρακολούθηση της επιτόκου και 
τη γέννηση, έως τις πρώτες ηµέ-
ρες της ζωής του βρέφους.

Γυναικολογικό: Αντιµετωπίζε-
ται οποιαδήποτε πάθηση που 
σχετίζεται µε το έσω ή το έξω 
γεννητικό σύστηµα της γυναί-
κας θεραπεύεται συντηρητικά ή 
χειρουργικά. Στο γυναικολογικό 
χειρουργικό τοµέα λειτουργεί 
τµήµα Κολποσκοπήσεων, όπου 
εξετάζονται ασθενείς µε παθο-
λογικό Pap-Test και ελέγχονται 
πιθανές επιθηλιακές αλλοιώ-
σεις.

Ορθοπαιδικό: Αντιµετωπίζονται 
αποτελεσµατικά όλες οι παθή-
σεις και οι κακώσεις του µυο-
σκελετικού συστήµατος.

Ω.Ρ.Λ.: Καλύπτει όλες τις παθή-
σεις της ρινός, των ώτων, του 
φάρυγγα και του λάρυγγα, πα-
ρέχοντας διάγνωση και συντη-
ρητική ή χειρουργική θεραπεία.

Οφθαλµολογικό: Καλύπτονται 
οφθαλµολογικά περιστατικά, 
καθώς και συγγενείς παθή-
σεις που συνοδεύονται από 
οφθαλµολογικές εκδηλώσεις.

Νευροχειρουργικής: Αντιµετωπί-
ζονται συντηρητικά και χειρουρ-
γικά παθήσεις και κακώσεις του 
Κεντρικού και του Περιφερεια-
κού Νευρικού Συστήµατος.

Πλαστικής Χειρουργικής: 
Πραγµατοποιούνται αισθητικές 
και επανορθωτικές επεµβάσεις.

Αγγειοχειρουργικό: Παρέχεται 
διάγνωση και θεραπεία χειρουρ-
γικών παθήσεων του ανθρωπί-
νου σώµατος, εκτός της καρδιάς 
και του εγκεφάλου.

Γναθοχειρουργικό: ∆ιαγιγνώ-
σκονται και αντιµετωπίζονται 
συντηρητικά ή χειρουργικά πα-
θήσεις και κακώσεις του µυοσκε-
λετικού συστήµατος του προσώ-
που.

Παιδοωτορινολαρρυγγολογι-
κό: Καλύπτει όλες τις παθήσεις 
της ρινός, των ώτων, του φά-
ρυγγα και του λάρυγγα, παρέχο-
ντας διάγνωση και συντηρητική 
ή χειρουργική θεραπεία, για παι-
διά 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 δεκατεσ-
σάρων ετών.

ΕΙ∆ΙΚEΣ ΜΟΝA∆ΕΣ
Πολυδύναµη Μονάδα Εντατι-
κής Θεραπείας (ΜΕΘ) Ενηλί-
κων και Παίδων: Στις 6 κλίνες 
που διαθέτει η Μ.Ε.Θ. Ενηλίκων 
και στις 2 κλίνες που διαθέτει η 

Μ.Ε.Θ. Παίδων αντίστοιχα, πα-
ρέχεται το υψηλότερο δυνατό 
επίπεδο συνεχούς και αδιάλει-
πτης παρακολούθησης, φροντί-
δας και θεραπείας σε ασθενείς 
που οι ζωτικές τους λειτουργίες 
βρίσκονται σε κρίσιµη κατάστα-
ση.

Μονάδα Ιατρικώς Υποβοη-
θούµενης Αναπαραγωγής, 
(Μ.Ι.Υ.Α. - I.V.F.): Λειτουργεί 
σύµφωνα µε τα υψηλότερα 
πρότυπα των αντιστοίχων µο-
νάδων της Ευρώπης και της 
Αµερικής. Η οµάδα µε την οποία 
στελεχώνεται η µονάδα, αποτε-
λείται από εξειδικευµένους γυ-
ναικολόγους και εµβρυολόγους 
µε πολυετή παρουσία, η οποία 
στηρίζεται στο µεγάλο αριθµό 
επιτυχιών στον τοµέα της υπο-
βοηθούµενης αναπαραγωγής. 
Το εργαστήριο της µονάδας εί-
ναι εξοπλισµένο µε τα πλέον 
σύγχρονα τεχνολογικά µέσα, 
ώστε εφαρµόζοντας πρωτοπο-
ριακές τεχνικές να έχει εξαιρετι-
κά αποτελέσµατα. 
 
Νεογνική Μονάδα (Μ.Ε.Ν.Ν.): 
Η Μονάδα Εντατικής Νοσηλεί-
ας Νεογνών του ΙΑΣΩ Θεσσα-
λίας, έχοντας την τεχνογνωσία 
του Οµίλου ΙΑΣΩ, είναι µια από 
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τις πιο σύγχρονες µονάδες στη 
χώρα µας και στον κόσµο, συνο-
λικής δυναµικότητας 15 κλινών, 
µε τελευταίας τεχνολογίας εξο-
πλισµό και δυνατότητες διαρ-
κούς παρακολούθησης. Επίσης, 
λειτουργεί ειδικό τµήµα για τη 
συλλογή και διατήρηση του µη-
τρικού γάλακτος έως και τρεις 
µήνες, ενώ παρέχεται στήριξη 
προς τη µητέρα σε 24ωρη βάση. 

Μονάδα Τεχνητού Νεφρού: 
Είναι στελεχωµένη µε κατα-
ξιωµένους επιστήµονες και 
εξοπλισµένη µε σύγχρονα µη-
χανήµατα τελευταίου τύπου 
κλασικής αιµοκάθαρσης, αιµο-
διαδιήθησης και online αιµοδι-
αδιήθησης, ώστε να εφαρµόζο-
νται πρωτοποριακές µεθοδοι. 
Υπάρχει κάλυψη κάθε βάρδιας 
από νεφρολόγο και νοσηλευ-
τικό προσωπικό µε πολύχρονη 
εµπειρία στην αιµοκάθαρση και 
στήριξη επί 24ωρου βάσεως, 
από εκπαιδευµένη οµάδα ια-
τρών, για την αντιµετώπιση οξέ-
ος συµβάντος κατά τη διάρκεια 
της συνεδρίας της αιµοκάθαρ-
σης και δυνατότητα µεταφοράς 
του νεφροπαθούς (σε περίπτω-
ση που κριθεί αναγκαίο) στη 
Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 
Ειδικότερα, στη Μονάδα Τεχνη-
τού Νεφρού ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
δίνεται η δυνατότητα προε-
τοιµασίας των ασθενών που 
επιθυµούν να µεταµοσχευθούν 
(προµεταµοσχευτικού ελέγχου 
λήπτη - δότη) και παραποµπή 
υποψηφίων ληπτών για ένταξη 
στη λίστα αναµονής από αποβι-
ώσαντα δότη σε µεταµοσχευ-

τικό κέντρο της επιλογής τους. 
Η Μονάδα Τεχνητού Νεφρού 
επίσης, παρέχει τη δυνατότητα 
πλασµαφαίρεσης, λιπιδοαφαί-
ρεσης και MARS - τεχνητό ήπαρ 
σε νευρολογικά, οφθαλµολογι-
κά, κληρονοµικά, ανοσολογικά 
και άλλα σπάνια νοσήµατα.

ΕΙ∆ΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
Τµήµα Λιθοτριψίας: Πραγµα-
τοποιείται αναίµακτη καταστρο-
φή και αποβολή από τον οργα-
νισµό του ασθενούς των λίθων 
του ουροποιητικού συστήµατος 
και του χοληδόχου πόρου. 

Κέντρο Μαστού: Έχει σαν στό-
χο την έγκαιρη διάγνωση του 
καρκίνου του µαστού και τη θε-
ραπευτική αντιµετώπισή του µε 
δυνατότητα άµεσης διενέργειας 
εξετάσεων: µαστογραφία, υπε-
ρηχογράφηµα µαστών, µαγνη-
τική τοµογραφία µαστών και 
κλινική εξέταση από έµπειρους 
ιατρούς – ειδικούς στις παθή-
σεις του µαστού.

Τµήµα Εµβρυοµητρικής:
Πραγµατοποιούνται όλες οι 
απαραίτητες υπερηχογραφικές 
εξετάσεις µε τις οποίες αξιολο-
γείται η ανάπτυξη και η ανατοµία 
του εµβρύου, από τις πρώτες 
ηµέρες της σύλληψης µέχρι 
το τέλος της εγκυµοσύνης.

Τµήµα ∆ιαταραχών Ύπνου και 
Άπνοιας: Πραγµατοποιείται η 
ακριβής διάγνωση και η έγκαι-
ρη αντιµετώπιση των διατα-
ραχών ύπνου. Το τµήµα είναι 
εξοπλισµένο µε υπερσύγχρονο 

πολύ - υπνογράφο και υπάρχει 
η δυνατότητα να διερευνηθούν 
οι ποικίλλες διαταραχές ύπνου 
µε την πολυσωµατοκαταγρα-
φική µελέτη ύπνου. Ο ασθε-
νής συνδέεται µε καταγραφικό 
µηχάνηµα µέσω ηλεκτροδίων, 
τα οποία ελέγχουν την ανα-
πνοή, την καρδιακή λειτουργία, 
τη ροή του αέρα από τη µύτη 
και το στόµα, καθώς και όποια 
άλλη λειτουργία θεωρείται ότι 
διαταράσσεται κατά τον ύπνο.

Μονάδα Αντιµετώπισης Χρο-
νίου Πόνου: Συνιστά µία σύγ-
χρονη µονάδα πολυπαραγοντι-
κής θεραπευτικής προσέγγισης 
ασθενών µε χρόνια επώδυνα 
σύνδροµα, όπως χρόνια οσφυ-
αλγία, νευραλγίες, καρκινικό 
πόνο, ινοµυαλγία, νευραλγία 
τριδύµου, πόνος έρπητα ζω-
στήρα.

Σύντοµα αναµένεται να λει-
τουργήσουν στο ΙΑΣΩ Θεσσα-
λίας το Τµήµα Ακτινοθεραπευ-
τικής Ογκολογίας και το Τµήµα 
Χηµειοθεραπείας.

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
Λειτουργούν µε εξειδικευµένο 
προσωπικό, µηχανήµατα κο-
ρυφαίας τεχνολογίας και περι-
λαµβάνουν:
Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό, 
Αιµατολογικό, Ορµονολογικό, 
Ανοσολογικό, Μοριακής Βιολο-
γίας.
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Παθολογοανατοµικό: 
Καλύπτονται όλα τα περιστατικά 
που χρήζουν ιστοπαθολογικής 
διάγνωσης. ∆ιενεργούνται και 
ανοσοϊστοχηµείες.

Ακτινοδιαγνωστικό:
Περιλαµβάνει Ακτινοσκοπι-
κό, Ακτινολογικό ψηφιακής 
επεξεργασίας και εκτύπωσης, 
Μέτρηση Οστικής Μάζας και 
Ψηφιακό Μαστογράφο ελαχι-
στοποιηµένης δόσης ακτινοβο-
λίας. Ο Ψηφιακός Μαστογράφος 
είναι σύγχρονης τεχνολογίας 
µε ενσωµατωµένο πρόγραµµα 
υποβοηθούµενης διάγνωσης 
και σύστηµα ψηφιακής αρχειο-
θέτησης εξετάσεων (PACS) µε-
γάλης χωρητικότητας. 

Αξονική Τοµογραφία: Το τµήµα 
είναι εξοπλισµένο µε υπερσύγ-
χρονο πολυτοµικό (multislice) 
Αξονικό Τοµογράφο 128 τοµών, 
τελευταίας τεχνολογίας για την 
εξέταση όλων των οργάνων, 
αλλά και για ειδικές διαγνω-
στικές εξετάσεις, όπως αξονική 
στεφανιογραφία, εικονική κολο-
νοσκόπηση, τρισδιάστατες ολό-
σωµες αγγειογραφίες, αξονική 
εντερόκλυση και εντερογραφία, 
καθώς και δυνατότητα αυτόµα-
της ανίχνευσης πνευµονικών 
όζων.

Μαγνητική Τοµογραφία: Το 
τµήµα είναι εξοπλισµένο µε Μα-

γνητικό 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, αρθρώσε-
ων, µαλακών µορίων, µαγνητι-
κές αγγειογραφίες, µαγνητική 
χολαγγειοπαγκρεατογραφία, 
µαγνητική µαστογραφία, χον-
δρογραφία αρθρώσεων και µα-
γνητική τοµογραφία γυναικείας 
πυέλου).

Πυρηνική Ιατρική: Το τµήµα 
διαθέτει άνετους και λειτουρ-
γικούς χώρους και είναι εξο-
πλισµένο µε σύγχρονα µηχα-
νήµατα. Ειδικότερα, διαθέτει 
τοµογραφική γ-Camera 2 κε-
φαλών µεταβλητής γωνίας µε 
πλήρες λογισµικό, ώστε να µπο-
ρεί να εκτελεί όλων των ειδών 
τις εξετάσεις (απλές ολόσωµες 
σαρώσεις, εντοπισµένες δυσ-
διάστατες απεικονίσεις σε πε-
ριοχές του ανθρωπίνου σώµα-
τος, τοµογραφικές απεικονίσεις 
στην περιοχή του εγκεφάλου, 
του θώρακος, του τραχήλου και 
της κοιλίας). Επίσης, στο Τµήµα 
Πυρηνικής Ιατρικής του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας µπορούν να εκτελε-
σθούν, πλην όλων των άλλων 
εξετάσεων, και εξετάσεις που 
αφορούν στα παιδιά και τα νή-
πια, όπως η άµεση ραδιοϊσοτο-
πική κυστεογραφία. 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ
Εξετάζονται και αντιµετωπίζο-
νται άµεσα, µε συνέπεια και τα-
χύτητα όλα τα απλά περιστατικά. 
Η κλινική διαθέτει:
• Αγγειοχειρουργικό
• Γαστρεντερολογικό
• Γναθοχειρουργικό
• Γυναικολογικό - Μαιευτικό
• Ιατρείο ∆ιαταραχών Ύπνου   
 και Άπνοιας
• Ιατρείο Χρονίου Πόνου
• Καρδιολογικό
• Νεογνών
• Νευρολογικό
• Νευροχειρουργικό
• Νεφρολογικό
• Ορθοπαιδικό
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό
• Παιδοχειρουργικό
• Παθολογικό
• Πνευµονολογικό
• Ρευµατολογικό
• Χειρουργικό
• Ω.Ρ.Λ.

ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ 
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΑ
Εξυπηρετούνται σε 24ωρη βάση 
και αντιµετωπίζεται άµεσα και 
αποτελεσµατικά κάθε έκτακτο 
περιστατικό.
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"Το Κέντρο 
Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης 
Φιλοκτήτης, 
που εντάχθηκε 
στον  Όµιλο ΙΑΣΩ 
το 2011, είναι 
η µεγαλύτερη 
ιδιωτική µονάδα 
στο είδος της στο 
Νοµό Αττικής"

Οι Υπηρεσίες του Κέντρου
Αποθεραπείας και
Αποκατάστασης
Φιλοκτήτης
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Το Κέντρο Αποθεραπείας και 
Αποκατάστασης Φιλοκτήτης, που 
εντάχθηκε στον Όµιλο ΙΑΣΩ το 
2011, είναι η µεγαλύτερη ιδιω-
τική µονάδα στο είδος της στο 
Νοµό Αττικής, µε 125 κλίνες εκ 
των οποίων 4 κλίνες Μονάδας 
Αυξηµένης Φροντίδας, ειδικό 
τεχνολογικό εξοπλισµό και θε-
ραπευτήρια σε σύγχρονες εγκα-
ταστάσεις για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς ασθενείς. ∆ιαθέτει 
επαρκή και σύγχρονα µέσα για την 
υλοποίηση ολοκληρωµένων προ-
γραµµάτων αποκατάστασης και 
στηρίζεται σε µια εξόχως ανθρω-
ποκεντρική φιλοσοφία. Θεωρεί 
το άτοµο που παρακολουθεί πρό-
γραµµα αποκατάστασης, συµµέ-
τοχο και ουσιαστικό συνεργό σε 
όλη την διαδικασία της αποθερα-
πείας του.

Οι υπηρεσίες περιλαµβάνουν: 
Φυσιοθεραπεία, Λογοθεραπεία, 
Εργοθεραπεία, Υδροθεραπεία, 
Ψυχολογική Υποστήριξη, Κλινικό 
∆ιαιτολόγο & Νοσηλευτική Απο-
κατάσταση. 

Η οµάδα αποκατάστασης κατευ-
θύνει και κατευθύνεται από τις 
ανάγκες του ατόµου. Οι οµάδες 
αυτές, ανά κλινική αποτελούνται 
από φυσίατρο, παθολόγο, νευ-
ρολόγο, νοσηλευτές αποκατά-
στασης, φυσιοθεραπευτές, εργο-
θεραπευτές, υδροθεραπευτές ή 
εργοφυσιολόγους, λογοθεραπευ-
τές, κλινικό διαιτολόγο. 
 
ΙΑΤΡΕΙΑ
• PRP
• Βελονισµού 
• Γενικής Χειρουργικής
• ∆ερµατολογικό 
• ∆ιαταραχών Φωνής και Κατά-  
 ποσης
• Καρδιολογικό 
• Κατακλίσεων 
• Mελέτες Ύπνου
• Νευρολογικό 
• Οζονοθεραπείας
• Ορθοπαιδικό
• Ουροδυναµικού Ελέγχου
• Ουρολογικό
• Οφθαλµολογικό

• Παθολογικό 
• Πλαστικής Χειρουργικής 
• Πνευµονολογικό 
• Πόνου 
• Φυσιατρική Εκτίµηση εκτός   
 του Κέντρου
• Φυσιατρικής Εξέτασης 
• Ψυχιατρικό

∆ΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
• Μικροβιολογικό, Βιοχηµικό,   
 Ορµονολογικό
• Ακτινολογικό
• Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας
• ΗΕΓ (Ηλεκτροεγκεφαλογράφος)
• ΗΜΓ (Ηλεκτροµυογράφος)
• Πελµατογράφος
• Fees (Εκτίµηση Λειτουργικής
 Κατάποσης)
• Ψυχιατρικό Ουροδυναµικό

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Τµήµα Φυσικοθεραπείας:
Οι θεραπείες καλύπτουν περι-
στατικά νευρολογικών, ορθο-
παιδικών, νευροχειρουργικών, 
µυοσκελετικών, αναπνευστικών, 
καρδιαγγειακών παθήσεων και 
δυσλειτουργιών. Ιδιαίτερη έµφα-
ση δίδεται στην αποκατάσταση 
κάθε είδους κινητικής αναπηρίας, 
τόσο για εσωτερικούς, όσο και για 
εξωτερικούς ασθενείς.

Ο εξοπλισµός των διαφορετικών 
θεραπευτικών γυµναστηρίων πε-
ριλαµβάνει όλα τα απαραίτητα 
µέσα για την ιδανική και πάντοτε 
εξατοµικευµένη εκτέλεση του θε-
ραπευτικού προγράµµατος. 
Eφαρµόζονται:
• Τεχνικές λειτουργικής αποκα-

τάστασης για την βελτίωση της 
νευροµυϊκής συναρµογής, την 
ανάπτυξη φυσιολογικών προ-
τύπων κίνησης, την επανεκπαί-
δευση µυών και τη διέγερση της 
µυϊκής δραστηριότητας (P.N.F. 
Proprioceptive Neuromuscular 
Facilitation, µέθοδος Bobath, 
µέθοδος Brunnstrom, µέθοδος 
Vojta, µέθοδος Grimaldi, µέθο-
δος Perfetti).

• Τεχνικές κινητοποίησης αρθρώ-
σεων (Manual Therapy), για την 

αποκατάσταση του εύρους κί-
νησης και την απελευθέρωση 
επώνυδων κινήσεων (προσεγ-
γίσεις Kaltenborn, Maitland, 
Cyriax, Mulligan, µέθοδος 
McKenzie).

• Βασικές αρχές βελτίωσης της 
κινητικής απόδοσης, ανάπτυξη 
καρδιοαναπνευστικών παραµέ-
τρων, ήπια προγράµµατα θερα-
πευτικής γυµναστικής.

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

βραχέων και µικροκυµάτων, 
φωτόλουτρα, συσκευές πο-
λωµένου φωτός)

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

• Μαγνητικά πεδία
• Υπερήχοι
• Laser χαµηλής ισχύος για την 

υποβοήθηση επούλωσης δερµα-
τικών ελκών και κατακλίσεων

• 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 θερα-
πευτικών ρευµάτων (επιφανεια-
κός και διαδερµικός ηλεκτρικός 
ερεθισµός T.E.N.S., ηλεκτρικός 
µυϊκός ερεθισµός, διαδυναµικά 
και διασταυρούµενα ρεύµατα, 
κ.λπ.)

• ΕΜG Biofeedback, µε εφαρµογές 
στη µείωση της υπερτονίας, την 
επανεκπαίδευση της κινητικότη-
τας σε παρέσεις άκρων, αλλά και 
την επανεκπαίδευση των µυών 
του πυελικού εδάφους (αποκα-
τάσταση γυναικείας ακράτειας 
ούρων)

• Shockwave Therapy, o κρουστι-
κός υπέρηχος µε εντυπωσιακά 
αποτελέσµατα και εφαρµογές 
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στις τενοντοπάθειες, τις επασβε-
στώσεις αρθρώσεων και τoν µυϊ-
κό πόνο.

Προηγµένος Εξοπλισµός
Φυσικοθεραπείας:
Στο Φιλοκτήτη βρίσκονται συ-
στήµατα φυσικοθεραπείας υψη-
λής τεχνολογίας, τα οποία τον κα-
θιστούν πρωτοπόρο στην Ελλάδα 
στο χώρο της αποκατάστασης. 
Πιο συγκεκριµένα: 

Lokomat: Αποτελεί το τελευταίο 
τεχνολογικό επίτευγµα στον τοµέα 
της Ροµποτικά Υποβοηθούµενης 
Βάδισης. Απευθύνεται σε νευρο-
λογικούς ασθενείς µε διάφορα 
προβλήµατα προτύπου βάδισης 
µετά από κακώσεις νωτιαίου µυ-
ελού, αγγειακά εγκεφαλικά επει-
σόδια, 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 αποκατά-
στασης. Αντιµετωπίζει τη φλεβι-
κή στάση των κάτω άκρων και τις 
επιπλοκές που προκύπτουν εξαιτί-

ας της στο καρδιοπνευµονικό σύ-
στηµα από τη µεταφορά του ασθε-
νούς από την κατακεκλιµένη θέση 
στην όρθια, µε δυνατότητα των 
ενεργοπαθητικών κινήσεων των 
κάτω άκρων.

Τµήµα Υδροθεραπείας: Με τον 
όρο "Υδροθεραπεία" εννοούµε τη 
µέθοδο θεραπευτικής παρέµβα-
σης που χρησιµοποιεί ασκήσεις 
στο νερό, ειδικά σχεδιασµένες για 
να βοηθούν στην αποκατάσταση 
ποικίλων παθήσεων (µυοσκελετι-
κών, νευρολογικών, καρδιαγγεια-
κών, αναπνευστικών). ∆ιαθέτει 2 
πισίνες όπου το βάθος του νερού 
κυµαίνεται από 0-1.80 cm και η 
θερµοκρασία του στους 32 - 34 °C.
Στο Φιλοκτήτη βρίσκονται και συ-
στήµατα υδροθεραπείας υψηλής 
τεχνολογίας, πιο συγκεκριµένα:

Hydrophysio: ∆ιάδροµος βά-
δισης σε νερό µε δυνατότητα 
ρύθµισης του ύψους του νε-
ρού και τη δηµιουργία αντίστα-
σης. Το Hydrophysio βρίσκει 
εφαρµογή στην αποκατάστα-
ση µυοσκελετικών κακώσεων, 
αγγειακών εγκεφαλικών επει-
σοδίων, κρανιοεγκεφαλικών 

κακώσεων, ατελών κακώσεων 
νωτιαίου µυελού, πολλαπλής 
σκλήρυνσης κ.ά.

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 λει-

τουργιών
• προ - επαγγελµατική εκτίµηση
• διευκόλυνση δραστηριοτήτων 

καθηµερινής ζωής (A.D.L. - 
activities of daily living).

Το Τµήµα Λογοθεραπείας
παρεµβαίνει σε:
• νευρολογικές διαταραχές λό-

γου (αφασία, λεκτική αγνωσία, 
παραφασία κ.ά.)

• διαταραχές οµιλίας
• διαταραχές φωνής
• διαταραχές κατάποσης
• εκµάθηση τεχνικών µη λεκτικής 

επικοινωνίας
• αξιολόγηση και θεραπεία κατά-

ποσης και δυσφαγίας (FEESS).
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Το εργαστήριο διαθέτει:
• Στροβοσκοπικό για αξιολόγηση 

FEESST
• Υλικά µε εικόνες για άρθρωση 

και γλώσσα
• VISIPITCH: Λογισµικό αξιολό-

γησης και θεραπείας φωνής και 
άρθρωσης

• ΛΕΞΙΠΑΙΓΝΙΟ: Λογισµικό αξιο-
λόγησης και θεραπείας προ-
βληµάτων λόγου

• Καθρέπτη για άσκηση άρθρωσης
• Μουσικά όργανα
• Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές.

Τµήµα Ψυχολογικής
Υποστήριξης: Αποτελείται από 
Ψυχολόγο της Υγείας, Κλινική 
Ψυχολόγο και Νευροψυχολόγο 
και απευθύνεται σε ασθενείς εσω-
τερικής και εξωτερικής νοσηλείας 
µε κινητικές δυσκολίες, απόρροια 
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδί-
ου, χρονίων νευρολογικών παθή-
σεων, ατυχήµατος ή χειρουργικής 
επέµβασης. 
Η Νευροψυχολογική Αξιολόγηση 
και η Γνωστική Αποκατάσταση, 
αφορούν ασθενείς µε νευρολογι-
κή βλάβη και εστιάζουν στις γνω-
στικές λειτουργίες που ενδέχεται 
να διαταραχθούν, συνέπεια των 
παθήσεων αυτών.

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

Τµήµα Καρδιακής Αποκατά-
στασης: Αποσκοπεί στη δρα-
στηριοποίηση των καρδιοπαθών 
στον τοµέα της επαναφοράς τους 
στην ενεργό δράση και βελτίωσης 
της ποιότητας ζωής τους. 

Τµήµα Πνευµονολογικής Απο-
κατάστασης: 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 αγω-
γή και τη συµµόρφωσή τους σε 
αυτή.

Τµήµα Βελονισµού: Ο βελονι-
σµός είναι ένα από τα αρχαιότερα 
και πιο ολοκληρωµένα συστή-
µατα του πλανήτη µας. Κατά τη 
διάρκεια του βελονισµού τοπο-
θετούνται σε ειδικά σηµεία του 
σώµατος, γνωστά σαν “σηµεία 
βελονισµού”, ιδιαίτερα λεπτές βε-
λόνες µε σκοπό:
• τη θεραπεία διαφόρων παθή-

σεων
• την ανακούφιση του αρρώστου 

από βασανιστικά συµπτώµατα
• την πρόληψη της εκδήλωσης 

µιας ασθένειας
• την τόνωση και την αναζωογό-

νηση γενικά του οργανισµού
• την απαλειφή του οξύ ή χρο-

νίου πόνου
• την ελάττωση των φαρµάκων 

σε µία χρόνια πάθηση
• την καταπολέµηση της πα-

χυσαρκίας, του καπνίσµατος, 
του αλκοολισµού

• τον περιορισµό του θερα-
πευτικού αδιεξόδου που 
συναντάµε συχνά σε χρόνιες 
εκφυλιστικές παθήσεις.
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"Η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ,
είναι µια άρτια επιστηµονικά και τεχνολογικά 
εξοπλισµένη τράπεζα φύλαξης οµφαλοπλακουντιακού
αίµατος (Ο.Π.Α.) και ιστού του οµφαλίου λώρου"

Oι Yπηρεσίες
της Eταιρείας
Medstem
Services
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H Medstem Services A.E, θυγατρι-
κή του Οµίλου ΙΑΣΩ, δραστηριο-
ποιείται στην ανάπτυξη υπηρεσιών 
πέραν των ιατρικών. Στις δραστη-
ριότητές της συγκαταλέγεται η 
λειτουργία της τράπεζας φύλαξης 
βλαστοκυττάρων «Τράπεζα Βλα-
στοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ», 
η πιστωτική κάρτα «My Club Card 
Visa» και το περιοδικό «My Life 
Magazine». 

Η Medstem Services Α.Ε. εκδί-
δει, σε συνεργασία µε την Εθνική 
Τράπεζα, την πιστωτική κάρτα «My 
Club Card Visa», η οποία εξασφαλί-
ζει στους κατόχους της υπηρεσίες 
υγείας στον Όµιλο ΙΑΣΩ, προσφέ-
ροντας σηµαντικές διευκολύνσεις 
και παροχές, όπως εκπτώσεις, 
άτοκες δόσεις, δωρεάν check-up, 
κ.ά. Επιπλέον, εκδίδει την τετράµη-
νη περιοδική έκδοση του Οµίλου 
ΙΑΣΩ, «My Life Magazine», η οποία 
περιλαµβάνει ενδιαφέροντα θέµα-
τα υγείας από τους ιατρούς συ-
νεργάτες των κλινικών του Οµίλου 
ΙΑΣΩ, καθώς και σηµαντικά νέα και 
ανακοινώσεις του Οµίλου.

Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων 
του Οµίλου ΙΑΣΩ», από το 2006 
δραστηριοποιείται στο χώρο της 
συλλογής, επεξεργασίας και κρυ-
οσυντήρησης αρχέγονων αιµοποι-
ητικών κυττάρων (βλαστοκύτταρα 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος– 
Ο.Π.Α.) και από το 2010 εισάγει 
στις παρεχόµενες υπηρεσίες (µε 
δηµιουργία νέου εργαστηρίου) τη 
συλλογή, επεξεργασία και κρυο-
συντήρηση του ιστού οµφαλίου 
λώρου.

Η Medstem Services A.E. και η 
«Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του 
Οµίλου ΙΑΣΩ» παρέχει τη δυνατό-
τητα στις ελληνικές οικογένειες να 
φυλάξουν ιδιωτικά (οικογενειακή 
φύλαξη), κατέχοντας πλέον το 60% 
των ελληνικών φυλάξεων από το-
κετούς που λαµβάνουν χώρα στις 
κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, χωρίς να 
αποκλείει το δικαίωµα σε όλες τις 
ελληνικές οικογένειες να προβούν 
σε οικογενειακή φύλαξη, µε εισροή 
συλλογών από όλα τα Νοσοκοµεία 
– Μαιευτήρια στην Ελλάδα. 

Στα πλαίσια ανάπτυξης των δρα-
στηριοτήτων, το 2013 σηµατοδο-
τείται µε το «άνοιγµα» της «Τράπε-
ζας Βλαστοκυττάρων του Οµίλου 
ΙΑΣΩ» σε νέες αγορές, πέραν από 
την ελληνική.

Η Medstem Services A.E σε συνερ-
γασία µε την IASIS D.O.O., επεκτεί-
νει τη δραστηριότητα συλλογής, 
επεξεργασίας και κρυοσυντήρησης 
αρχέγονων αιµοποιητικών κυττά-
ρων (Ο.Π.Α.), από µαιευτήρια εντός 
της ∆ηµοκρατίας της Σερβίας.

Όντας µία επιστηµονικά και τεχνο-
λογικά άρτια εξοπλισµένη τράπεζα 
οµφαλοπλακουντιακού αίµατος 
και ιστού οµφαλίου λώρου, που 
φυλάσσει όλα τα µοσχεύµατα στα 
συνεχώς επεκτεινόµενα εργαστή-
ριά της, στις εγκαταστάσεις της κλι-
νικής ΙΑΣΩ στο Μαρούσι, η «Τρά-
πεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου 
ΙΑΣΩ», διατηρεί τον αρχικό εν-
θουσιασµό και παραµένει ενεργή, 
ώστε να διαφυλάξει τα πολύτιµα 

βλαστοκύτταρα και των επόµενων 
νέων οικογενειών.

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

Η «Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του 
Οµίλου ΙΑΣΩ» λειτουργεί µε δια-
πίστευση από τον ΑΑΒΒ (πρώην 
American Association of Blood 
Banks). Στο πλαίσιο του ελέγχου για 
τη διαπίστευση πραγµατοποιείται 
επιθεώρηση από τους επιθεωρητές 
του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα εργα-
στήρια της τράπεζας και πιστοποι-
ούνται οι επιδόσεις της σε ιατρικό, 
τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. 
Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης 
ελέγχεται το σύστηµα ποιότητας 
και οι λειτουργίες της τράπεζας και 
η απόκτηση του πιστοποιητικού 
διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η 
τράπεζα καλύπτει ή υπερβαίνει τις 
απαιτήσεις του προτύπου διαπί-
στευσης. Το Σεπτέµβριο του 2013 
ανανεώθηκε το σχετικό πιστοποιη-
τικό.
 

"Η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ,
είναι µια άρτια επιστηµονικά και τεχνολογικά 
εξοπλισµένη τράπεζα φύλαξης οµφαλοπλακουντιακού
αίµατος (Ο.Π.Α.) και ιστού του οµφαλίου λώρου"
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Η IMS Α.Ε. δραστηριοποιείται 
στον τοµέα της εµπορίας και 
διακίνησης ιατροτεχνολογι-
κών προϊόντων. Ξεκίνησε τη 
δραστηριότητα της το 2013 
προσφέροντας υπηρεσίες προ-
µήθειας, διακίνησης και αποθή-
κευσης ιατρικών αναλωσίµων 
και πάγιου εξοπλισµού για όλες 
τις κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ. 
Υποστηρίζεται από στελέχη µε 
µακροχρόνια εµπειρία και τε-
χνογνωσία στο χώρο και τα 
γραφεία της στεγάζονται στο 
κτίριο της κλινικής ΙΑΣΩ. 

Η IMS, ως η προµηθευτική εται-
ρεία του Οµίλου ΙΑΣΩ, έχει σαν 
κύριο στόχο τη διαχείριση όλων 
των προµηθειών του Οµίλου 
µέσα από κεντρικές διαδικασίες 
αξιολόγησης και µε σκοπό την 
επίτευξη σηµαντικών µειώσεων 
στο κόστος των υλικών και οι-
κονοµίες κλίµακας στην εφοδια-
στική αλυσίδα των κλινικών του 
Οµίλου. Με την αναδιοργάνωση 
των εσωτερικών διαδικασιών, 
η IMS έχει καταφέρει ήδη στο 
πρώτο έτος λειτουργίας της να 
παρέχει µία ολοκληρωµένη και 

αποτελεσµατική λύση διαχείρι-
σης των προµηθειών του Οµί-
λου ΙΑΣΩ. Επιπρόσθετα, παρέχει 
εξειδικευµένες λύσεις εφοδια-
σµού ιατρείων σε προνοµιακές 
τιµές προς τους ιατρούς και συ-
νεργάτες του Οµίλου ΙΑΣΩ.

Παράλληλα µε την προµηθευ-
τική της δραστηριότητα, η IMS 
έχει αναπτύξει και εµπορική 
δραστηριότητα. Με στόχο την 
εξυπηρέτηση των κλινικών του 
ιδιωτικού τοµέα, η IMS κατά το 
2013, πέτυχε συµφωνίες απο-
κλειστικής συνεργασίας και 
αντιπροσώπευσης µε καταξι-
ωµένες πολυεθνικές εταιρείες 
και ανέπτυξε οµάδα υποστή-
ριξης πωλήσεων, τόσο για την 
ιδιωτική αγορά, όσο και για τις 
ανάγκες του Οµίλου ΙΑΣΩ. Έτσι, 
εξυπηρετεί και άλλες κλινικές 
του ιδιωτικού τοµέα, αυξάνο-
ντας συνεχώς την πελατειακή 
της βάση και προσφέροντας 
υψηλής ποιότητας προϊόντα και 
υπηρεσίες. 

Οι κυριότερες εµπορικές συµ-
φωνίες που επετεύχθησαν κατά 

το 2013 αφορούν τις εταιρείες: 
BORCAD  Μedical Technologies 
(γυναικολογικές καρέκλες, 
κρεβάτια τοκετού), PAUL 
HARTMANN Hellas (ιµατισµός & 
χειρουργική προστασία, ακρά-
τεια, µοντέρνα τραυµατολογία), 
JOHNSON & JOHNSON Hellas, 
(χειρουργικά αναλώσιµα, ράµ-
µατα, πλέγµατα), TELEFLEX 
Hellas, (αναισθησιολογικά, ου-
ρολογικά, καρδιολογικά και χει-
ρουργικά αναλώσιµα), ΤΕΚΝΟ 
Medical (χειρουργικά & λαπα-
ροσκοπικά εργαλεία και µηχα-
νήµατα).

Η εταιρεία είναι πιστοποιη-
µένη σύµφωνα µε τα πρότυ-
πα ποιότητας ISO 9001:2008 
και ISO 13485:2012, καθώς 
και την Υπουργική Απόφαση 
1348/2004, διασφαλίζοντας 
έτσι, την αξιοπιστία της εταιρεί-
ας στον κλάδο εµπορίας και δι-
ανοµής νοσοκοµειακού υλικού.

Οι Υπηρεσίες
της IASO
MEDICAL
SOLUTIONS
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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.

Οι Εταιρείες
του Ομίλου
ΙΑΣΩ

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

(75,87%)

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

(99,97%)

MEDSTEM SERVICES 
Α.Ε.

(99,97%)

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ Α.Ε.
(100%)

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥ∆. ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
(99,97%)

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ 
ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ε.

(100%)

HOCO Α.Ε.
(65,18%)

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.  

ΙΑΣΩ GENERAL 
Α.Ε.

(97,07%)

Α.Ε.

51,69%

13,42%

82,53%4,50%

10,76%
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Διοικητικά
Συμβούλια

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

Φιλοκτήτης Α.Ε.

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

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

∆ουλγεράκης Εµµανουήλ Πρόεδρος
Βλαχούσης Αντώνιος Αντιπρόεδρος
Φουστάνος Ανδρέας ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Σαρρής Σπυρίδων ∆ιευθύνων Σύµβουλος
Στάθης Θεοφάνης Μέλος
Μπουχώρης Πασχάλης Μέλος
Σταύρου Μιχαήλ 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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Διευθυντικά
Στελέχη

Όµιλος ΙΑΣΩ
Γενικός ∆ιευθυντής Οµίλου Μπουχώρης Πασχάλης 

Αναπληρωτής Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Παπαδηµητρίου Νικόλαος 

Νοµικός Σύµβουλος Οµίλου Στρατικοπούλου Ελπίδα

Οικονοµικός ∆ιευθυντής Οµίλου Τσιρόπουλος Στυλιανός 

∆ιευθυντής Οικονοµικού Προγραµµατισµού Οµίλου Ανδρούτσος Ιωάννης 

∆ιευθύντρια Εφαρµογών Πληροφορικής Οµίλου Θεολογίτη Ουρανία 

∆ιευθύντρια Ανθρωπίνων Πόρων Οµίλου Μπακαράκη Παναγιώτα 

Εµπορικός ∆ιευθυντής Οµίλου Λυκιαρδόπουλος Παύλος 

∆ιευθυντής Logistics Οµίλου Τσόγκας ∆ηµήτριος 

∆ιευθύντρια Εσωτερικού Ελέγχου Οµίλου Σκούρτη Θεανώ 

Σύµβουλος Έργων Οµίλου Αϊβαλιώτης Νικόλαος 

Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Οµίλου Ζησιµάτος Αντώνιος 

Υπεύθυνος ∆ιασφάλισης Ποιότητας Οµίλου Βαµβακάρης Νικόλαος  

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Ζολώτας Χαράλαµπος 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ Μουτσάκης Εµµανουήλ 

∆ιευθυντής Βιοϊατρικής Τεχνολογίας & Τράπεζας 

Βλαστοκυττάρων του Οµίλου ΙΑΣΩ 
Μάρταλης Λεωνίδας 

∆ιευθύντρια Λογιστηρίου ΙΑΣΩ Αθανασοπούλου Νικολέττα  

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Μπίτη Σοφία

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης ΙΑΣΩ Καρούζου Αθανασία

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ Παίδων Τσιουµπλέκος Αριστοτέλης 

Υποδιευθύνουσα Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ Παίδων Αισώπου Στυλιανή 

 ΙΑΣΩ General A.E. 
Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Κατραλής Ιωάννης 

Σύµβουλος ∆ιοίκησης ΙΑΣΩ General Χονδρονίκος Αντώνιος  

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ General Κωτσοπούλου Μαρία 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ General Τριανταφυλλόπουλος Λάµπρος 

∆ιευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας ΙΑΣΩ General ∆ιαµαντάκης Κωνσταντίνος 

∆ιευθυντής Λειτουργιών ΙΑΣΩ General Καραβασίλης Αντώνιος 

Αναπλ. ∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ General Ρουκά Μαρία 

ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.
Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Μητσιάδης Σωκράτης 

Οικονοµικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Πυργίδης Παναγιώτης 

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ∆εσύπρη Σµαράγδα 

∆ιευθύντρια Λειτουργιών ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Ορφανού Μαρίνη 

Τεχνικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Καπούλας Χρυσόστοµος 

Νοµικός Σύµβουλος ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Γιτσαρά Ναταλίνα 

Φιλοκτήτης Α.Ε.
Γενικός ∆ιευθυντής Φιλοκτήτη Παπαευσταθίου Νικόλαος 

∆ιευθύντρια Νοσηλευτικής ∆/νσης Φιλοκτήτη Παπαστογιαννίδου Καλλιόπη 

ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.
Γενικός ∆ιευθυντής ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Σταύρου Μιχαήλ 
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Ανθρώπινο
Δυναμικό

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ είναι ένας ταχέως αναπτυσσόµενος 
και διευρυνόµενος οργανισµός υπηρεσιών υγείας, 
που παρέχει στους εργαζοµένους του ένα σύγχρο-
νο και δηµιουργικό περιβάλλον, όπου µπορούν να 
επιτύχουν επαγγελµατικά.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στην 
ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναµικού του, µε στό-
χο την προσφορά υπηρεσιών υγείας και νοσηλείας 
υψηλού επιπέδου. Έτσι, για τη στελέχωση των Κλι-
νικών του και την υποστήριξη των συνεχώς διευ-
ρυνόµενων εργασιών του, εφαρµόζονται σύγχρο-
νες µέθοδοι και τεχνικές επιλογής, εκπαίδευσης και 
αξιοποίησης του προσωπικού, ενώ καταβάλλεται 
διαρκής προσπάθεια για βελτίωση των οργανωτι-
κών και διοικητικών δοµών και διαδικασιών. 

Στους στόχους της ∆ιοίκησης του Οµίλου ΙΑΣΩ 
είναι να προσελκύει και να διατηρεί στελέχη υψη-
λής απόδοσης µε σύγχρονη επαγγελµατική αντί-
ληψη, να προσλαµβάνει δυναµικούς ανθρώπους, 
οι οποίοι πιστεύουν στην οµαδική εργασία, πάνω 
από όλα όµως, επιζητά άτοµα διατεθειµένα να µοι-
ραστούν τις αξίες και το όραµα του Οµίλου. 

Η σταθερή και αποδοτική εταιρική ανάπτυξη στον 
τοµέα των υπηρεσιών υγείας είναι απόλυτα εξαρ-
τηµένη µε την ποιοτική εξυπηρέτηση. Βασική προ-
ϋπόθεση για την επιτυχία του ΙΑΣΩ είναι η δηµι-
ουργία µιας εταιρικής κουλτούρας που παρέχει 
τη δυνατότητα σε όλα τα στελέχη του να ανταπο-
κρίνονται ευγενικά, γρήγορα και αποτελεσµατικά 
στους νοσηλευοµένους και στους συναδέλφους, 
ενώ παράλληλα να ενδιαφέρονται για τη συνεχή 
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους, τη διεύρυνση 
των ικανοτήτων τους και την προσωπική τους εξέ-
λιξη.

Στο πλαίσιο του οράµατος για εξαιρετικές νοση-
λευτικές υπηρεσίες, εξέχουσα θέση έχει η συνεχής 
κατάρτιση του νοσηλευτικού & µαιευτικού µας 
προσωπικού σχετικά µε τις τελευταίες εξελίξεις 
στον τοµέα της υγείας. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ πρωτοπο-
ρεί, αναζητώντας διαρκώς νέες µεθόδους βελτί-
ωσης των υπηρεσιών του µε συνεχείς επισκέψεις 
και εκπαίδευση του νοσηλευτικού προσωπικού 
στα µεγαλύτερα αντίστοιχα ιδρύµατα της Ευρώ-
πης, επενδύοντας ταυτόχρονα στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναµικού του. 
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Ο Όµιλος δίνει ιδιαίτερη σηµασία στην εκπαίδευση 
και κατάρτιση του συνόλου του προσωπικού, η πλει-
ονότητα 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 διοί-
κηση µονάδων υγείας. Μεγάλη αξία δίνει επίσης και 
στην εκπαίδευση τελειόφοιτων ή απόφοιτων Πανεπι-
στηµίων, τόσο του εσωτερικού, όσο και του εξωτερι-
κού. Γι’ αυτό και δέχεται συνεχώς νέους που θέλουν 
να αποκτήσουν εργασιακή εµπειρία όλων των ειδι-
κοτήτων στα πλαίσια του προγράµµατος πρακτικής 
άσκησης. 
Για το έτος 2013 τα στατιστικά εκπαιδευτικά στοιχεία 
του Οµίλου είχαν ως εξής: 

Στατιστικά Στοιχεία Εκπαίδευσης Έτος 2013

Αριθµός Εκπαιδευτικών Προγραµµάτων 29

Αριθµός Καταρτιζοµένων 583

Εκπαιδευτικές Ώρες 4417

Η ∆ιοίκηση του Οµίλου ΙΑΣΩ υλοποιώντας την προτε-
ραιότητα στον άνθρωπο και τις ανάγκες του, έχει κα-
θιερώσει µια σειρά παροχών, που σηµατοδοτούν τη 
συµµετοχή στην ίδια τη ζωή του εργαζοµένου.

Παράλληλα, πάντοτε µε τις πολύ ανταγωνιστικές 
απολαβές, οι οποίες αναθεωρούνται ετησίως, το ΙΑΣΩ 
προσφέρει: 
• Παροχές για νοσηλεία και εξετάσεις στους εργαζο-

µένους και σε συγγενείς α΄ βαθµού στις εταιρείες 
του Οµίλου

• ∆υνατότητα οικονοµικής διευκόλυνσης έναντι µελ-
λοντικών αποδοχών

• Ετήσιο check – up
• Γεύµα στο προσωπικό µε συµβολική συµµετοχή 

των εργαζοµένων και των ιατρών
• Προνόµια & εκπτώσεις για το προσωπικό σε συνερ-

γαζόµενα καταστήµατα και αλυσίδες καταστηµάτων.

Τα παραπάνω στοιχεία υποστηρίζουν το όραµα του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για όλους τους ανθρώπους του, οι οποί-
οι επιβεβαιώνουν ότι «η αξιοποίηση και η διαχείριση 
της γνώσης του αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχί-
ας και διασφάλισης, όχι µόνο της ανταγωνιστικότητας 
και πρωτοπόρου πορείας του Οµίλου, αλλά και της 
παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας».
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Tο ελληνικό υγειονοµικό σύστηµα διαχωρίζεται στα 
εξής βασικά επίπεδα περίθαλψης:  
• πρωτοβάθµια περίθαλψη: η οποία καλύπτει 

υπηρεσίες που αφορούν στην πρόληψη και 
διάγνωση της νόσου, χωρίς να απαιτείται η 
παραµονή του ασθενούς σε νοσοκοµείο

• δευτεροβάθµια περίθαλψη: η οποία καλύπτει τις 
υπηρεσίες προς ασθενείς που νοσηλεύονται σε 
κλινικές ή νοσοκοµεία.

Η συµµετοχή της ιδιωτικής επιχειρηµατικότητας στην 
παροχή υπηρεσιών υγείας αφορά και στις δύο κατη-
γορίες περίθαλψης µε τη λειτουργία διαγνωστικών 
κέντρων, καθώς και γενικών ή µαιευτικών κλινικών, οι 
οποίες διαθέτουν και εξεταστικά κέντρα για την παρο-
χή διαγνωστικών υπηρεσιών. 

Οι σηµαντικότεροι από τους παράγοντες που επηρεά-
ζουν τη ζήτηση για ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας (πρω-
τοβάθµιες και δευτεροβάθµιες) συνοψίζονται στους 
παρακάτω:
• δηµογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες (ηλικία, 

βιοτικό επίπεδο, τόπος διαβίωσης, πρόσβαση σε 
δηµόσιες υπηρεσίες υγείας κ.λπ.)

• οικονοµικοί παράγοντες (εισόδηµα, τιµές 
υπηρεσιών, επίπεδο ασφάλισης)

• το επίπεδο των δηµόσιων νοσηλευτικών 
υπηρεσιών. Τυχόν ελλείψεις στη διάρθρωση, 
οργάνωση και λειτουργία των νοσηλευτικών 
ιδρυµάτων του δηµοσίου (ώρες αναµονής 
στα εξωτερικά ιατρεία, συνθήκες νοσηλείας, 
ξενοδοχειακή υποδοµή, επάρκεια ιατρικού και 
νοσηλευτικού προσωπικού κ.λπ.), 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 
2013) το συνολικό µέγεθος αγοράς των ιδιωτικών υπη-
ρεσιών υγείας παρουσίαζε διαχρονική άνοδο την περίο-
δο 1998 - 2009 µε µέσο ετήσιο ρυθµό µεταβολής 
12,7%. Η εικόνα διαφοροποιείται σηµαντικά την επόµε-
νη διετία. Την περίοδο 2009 -2010, η αγορά κατέγραψε 
µείωση σε ποσοστό 13%, ενώ την περίοδο 2010 - 2011 
µείωση 10%. Ωστόσο, το 2012 παρατηρήθηκε ανάκαµ-
ψη στην αγορά της υγείας, καθώς παρουσίασε αύξηση 
€1.778 εκατ., δηλαδή ποσοστό 6,5% σε σχέση µε το 
2011.

Στο Γράφηµα 1 που ακολουθεί παρουσιάζεται η 
ποσοστιαία συµµετοχή της κάθε κατηγορίας στο 
σύνολο της υπό εξέτασης αγοράς για το 2012.

Γράφηµα 1: Ποσοστιαία συµµετοχή  κάθε κατηγορίας 
στο σύνολο της αγοράς υγείας (2012)

Ο Κλάδος 
Υγείας και
η θέση του 
Ομίλου
ΙΑΣΩ

Μερίδιο αγοράς Οµίλου ΙΑΣΩ (2009 - 2012)
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Τα τελευταία πέντε χρόνια η οικονοµική κρίση 
είναι το κυρίαρχο στοιχείο στη ζωή όλων, σε 
παγκόσµιο επίπεδο. Στην Ελλάδα, έχει κάνει ιδιαί-
τερα έντονα την εµφάνισή της από το 2010 µε 
διαστάσεις που δεν έχει ζήσει ξανά η ελληνική 
αγορά. Τα µέτρα που έχουν ληφθεί για τον περιο-
ρισµό του δηµοσιονοµικού ελλείµµατος, µε τις 
περικοπές στους µισθούς των εργαζοµένων, τις 
αλλαγές στη φορολογία, την αύξηση της ανεργίας 
και το γενικό κλίµα αβεβαιότητας στην ελληνική 
κοινωνία έχουν επηρεάσει αρνητικά το διαθέσιµο 
εισόδηµα και την ψυχολογία των πολιτών. 

Σε αυτό το πλαίσιο του περιορισµού του δηµοσι-
ονοµικού ελλείµµατος, η ελληνική κυβέρνηση 
προχώρησε σε σηµαντικές µεταρρυθµίσεις και 
στον τοµέα της υγείας, όπως τη συγχώνευση 
δηµοσίων νοσοκοµείων, την κατάργηση κλινών, 
την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, τη δηµιουργία 
του Ενιαίου Οργανισµού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) 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 σύγχρο-
νης τεχνολογίας και χαµηλό κόστος.

Η ψήφιση του Νόµου 4172/23.7.2013, µε τον 
οποίο θεσµοθετήθηκε και επιβλήθηκαν περικοπές 
(rebate και clawback) επί των υποβληθέντων 
λογαριασµών των Ιδιωτικών Κλινικών προς τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και µάλιστα µε αναδροµική ισχύ από 
01/01/2013, είχαν ως αποτέλεσµα τη µείωση των 
λειτουργικών ενοποιηµένων αποτελεσµάτων 
όλων των εταιρειών του κλάδου. 

Το rebate και clawback είναι απόλυτα συνδεδεµέ-
νο µε τον ετήσιο προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., 
µε τις ετήσιες υποβολές, αλλά και µε τον οριστικό 
έλεγχο όλων των κλινικών και των άλλων παρό-
χων υπηρεσιών υγείας του ιδιωτικού τοµέα. Κατά 
συνέπεια δεν είναι δυνατό σε καµιά περίπτωση να 
υπολογιστεί ακριβώς η επίπτωση επί των αποτε-
λεσµάτων των εταιρειών του κλάδου λόγω της 
επιβολής του rebate και clawback πριν ολοκλη-
ρωθούν τα παραπάνω.

Οι εταιρείες του κλάδου προσέφυγαν άµεσα κατά 
των υπουργικών αποφάσεων που σχετίζονται µε 
το rebate και clawback και προσέβαλαν την 
Νοµοθετική ∆ιάταξη στο Σ.τ.Ε.
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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 Όµιλος 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, 
εργαζοµένους, 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 προγράµµατος του 
Οµίλου ΙΑΣΩ για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη. 
Συγκεκριµένα:

Ανθρώπινο ∆υναµικό
Συµµετοχή σε επιστηµονικά σεµινάρια και συνέδρια. 
Μέσα στα 17 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 

"Ο Όµιλος ΙΑΣΩ έχοντας ως στόχο τη λειτουργία σε αρµο-
νία µε την κοινωνία, αποδίδει ιδιαίτερη σηµασία στα θέ-
µατα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης"

Εταιρική 
Κοινωνική 
Ευθύνη
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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 οι Επιστηµονικές 
Ηµερίδες ΙΑΣΩ Παίδων µε θέµα "Επίκαιρα Παιδιατρικά 
Θέµατα", 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 και περιοδικά την Τρίτη στο ΙΑΣΩ General. Το 
2013 πραγµατοποιήθηκαν πάνω από 30 εκπαιδευτικές 
συναντήσεις στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων, πάνω από 
40 εκπαιδευτικές συναντήσεις και επιστηµονικές 
ηµερίδες στο ΙΑΣΩ General και 21 ενδοτµηµατικά 
µαθήµατα µε 345 συµµετέχοντες στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 
Αναλυτικά προγράµµατα ανά εβδοµάδα, µε 
συγκεκριµένα θέµατα και οµιλητές, αποστέλλονται σε 
όλους τους ιατρούς - συνεργάτες του Οµίλου στην 
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, πρόληψης, διάγνωσης 
και θεραπείας ασθενών.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ στηρίζει επίσης την εκπαίδευση, τόσο 
των νεοπροσληφθέντων, όσο και τη συνεχή δια βίου 
εκπαίδευση του νοσηλευτικού, µαιευτικού, αλλά και 
διοικητικού προσωπικού µε σεµινάρια, διαλέξεις και 
ηµερίδες. Οι ηµερίδες που διοργανώνει ο Όµιλος 
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 στη 
γνωριµία και την ανταλλαγή απόψεων, τη σύµπτυξη 
των σχέσεων και την 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 2013, στα πλαίσια 
της συνεχούς ενηµέρωσης των ιατρών - συνεργατών 
και του προσωπικού του, είναι:

• 11ο Ευρωπαϊκό Σεµινάριο Κολποσκόπησης και 
Παθολογίας Τραχήλου στο ΙΑΣΩ και στο Hilton

• 2η Επιστηµονική Ηµερίδα ΙΑΣΩ Παίδων, µε θέµα 
"Επίκαιρα Παιδιατρικά Θέµατα"

• 1ο Μετεκπαιδευτικό Σεµινάριο Απεικόνισης 
Μαστού µε θέµα "Μαστογραφία"

• 18ο και 19ο Σεµινάριο Μητρικού Θηλασµού της 
Νοσηλευτικής ∆ιεύθυνσης του ΙΑΣΩ

• Επιστηµονική Εκδήλωση, µε θέµα "Update on 
Ovarian Cancer" και οµιλητή τον Καθηγητή 
Γυναικολογικής Ογκολογίας Neville F. Hacker.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµµετείχε το 2013 σε σηµαντικά 
συνέδρια και ηµερίδες, όπως:
• 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γυναικολογικής 

Ογκολογίας στο Ίδρυµα Ευγενίδου
• 8η Επιστηµονική Συνάντηση της Ελληνικής 

Ακαδηµίας Παιδιατρικής στο Πόρτο Χέλι
• 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Ψυχοπροφυ- 

λακτικής Εταιρείας στη Λάρισα
• Πανελλήνιο Συνέδριο "Κύηση & Καρδιά IV", στη 

Λάρισα
• 4ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ουρογυναικολογίας, στο 

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

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

Η εκπαίδευση του προσωπικού αποτελεί βασική 
προτεραιότητα του Οµίλου και έχει επενδύσει σε 
αυτόν τον τοµέα, έχοντας προσφέρει από την αρχή της 
λειτουργίας του πάνω από 60.000 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 
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κοινωνία και το περιβάλλον. Το 2013 απασχόλησε 
στις επιχειρησιακές του δράσεις 1.692 άτοµα 
προσωπικό και στελέχη, ενώ οι ιατροί όλων των 
ειδικοτήτων που συνεργάζονται µε τις κλινικές του 
Οµίλου ξεπερνούν τους 5.800, στους οποίους 
παρέχονται 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 
1.250, εκ των οποίων οι 670 είναι προµηθευτές 
κωδικοποιηµένων υλικών, ενώ οι υπόλοιποι 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. 

Κοινωνικές ∆ράσεις
Στον Όµιλο ΙΑΣΩ ∆ιοργανώνονται µε επιτυχία Οµιλίες 
και Ηµερίδες ∆ήµων και Κοινοτήτων µε θέµατα υγείας, 
που έχουν σκοπό την προαγωγή της υγείας των 
δηµοτών, την ενηµέρωσή τους για έγκαιρη πρόληψη 
και διάγνωση ασθενειών και γενικά την 
ευαισθητοποίησή τους σε 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».

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµµετέχει, κατόπιν εγκρίσεως των 
Επιστηµονικών Συµβουλίων των Κλινικών, 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 Όµιλος 
ΙΑΣΩ προάγει ιδιαιτέρως το µητρικό θηλασµό στα 
νεογνά που γεννιούνται στα Μαιευτήριά του 
πραγµατοποιώντας µαθήµατα, ειδικές ηµερίδες και 
σεµινάρια για την προώθησή του. Βασικός στόχος 
είναι να κατανοήσει η µητέρα ότι ο µητρικός θηλασµός, 
πέραν της µοναδικής του αξίας, αποτελεί τον 
ισχυρότερο συναισθηµατικό δεσµό ανάµεσα σε εκείνη 
και το νεογνό. 

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. Μερικές από τις παροχές προς τις ειδικές 
οµάδες αυτές είναι: εκπτώσεις σε τοκετούς, 

χειρουργικές επεµβάσεις, εξετάσεις και νοσηλεία, 
δωρεάν επισκέψεις σε ιατρούς 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. 

Κοινωνικό Πρόσωπο
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ δείχνοντας έµπρακτα την ευαισθησία 
του στην γυναίκα, το παιδί και ολόκληρη την 
οικογένεια, διαµόρφωσε νέα τιµολογιακή πολιτική µε 
µειωµένες τιµές 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 παρεχοµένων υπηρεσιών, 
συµβάλλοντας στην προσπάθεια της ελληνικής 
οικογένειας να ανταπεξέλθει στην πορεία ενός 
δύσκολου δρόµου, αυτού της οικονοµικής κρίσης 
των τελευταίων ετών. Ο Όµιλος ΙΑΣΩ θα είναι 
συνοδοιπόρος της, θα προσφέρει, στο πλαίσιο 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 και του προσωπικού του, 
επικεντρώνεται στην αντιµετώπιση της κρίσης που 
πλήττει και το χώρο της υγείας, διατηρώντας ζωντανό 
το κεντρικό µήνυµα του Οµίλου «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 βοηθείας, µικρά παιδιά εντός και εκτός 
Ελλάδος. Με επίκεντρο τον Άνθρωπο, ο Όµιλος ΙΑΣΩ 
ενισχύει ενεργά και συµµετέχει σε προσπάθειες 
συγκέντρωσης πόρων για κοινωνικά ευαίσθητες 
οµάδες. Η διάθεση οικονοµικής στήριξης, 
ιατροφαρµακευτικού ή άλλου εξοπλισµού και η 
οικονοµική ενίσχυση εκδηλώσεων σε ιδρύµατα, 
σωµατεία, γειτονικούς ∆ήµους, αθλητικούς 
συλλόγους, ΜΚΟ αποτελούν µερικές από τις ενέργειες 
που πραγµατοποιεί ο Όµιλος κάθε χρόνο. 

Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής και µε την πίστη 
ότι η πλήρης συνεργασία µεταξύ δηµοσίου 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.

Στο πλαίσιο των κοινωνικών δράσεων ενδεικτικά 
µπορούµε να αναφερθούµε στα κάτωθι:
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Στο ΙΑΣΩ και το ΙΑΣΩ Παίδων:
• Παροχή δωρεάν περίθαλψης σε άπορες επίτοκες 

γυναίκες, σε συνεργασία µε το Κέντρο Στήριξης 
Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

• Συνεργασία µε ΜΚΟ, όπως η ΕΛΕΠΑΠ, η Αποστολή 
«ΆΝΘΡΩΠΟΣ» και το «Χαµόγελο του Παιδιού».

• ∆ιοργάνωση 2 εθελοντικών αιµοδοσιών σε 
συνεργασία µε την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του 
Νοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ», µε εθελοντές 
τους ιατρούς - συνεργάτες και το προσωπικό 
της κλινικής, το οποίο επιβραβεύθηκε µε παροχή 
επιπλέον ηµερών αδείας.

• Το ΙΑΣΩ θέλοντας να ευαισθητοποιήσει το κοινό 
σε θέµατα υγείας και πρόληψης, διοργάνωσε µία 
πρωτότυπη ενέργεια µέσω Facebook µε αφορµή 
την Παγκόσµια Ηµέρα Γυναίκας (08.03.13). Με 
βασικό µήνυµα «Στείλε ένα λουλούδι στις πιο 
σηµαντικές γυναίκες της ζωής σου», οι επισκέπτες 
της σελίδας του Οµίλου ΙΑΣΩ, κάνοντας Like στη 
σελίδα, έστειλαν ένα λουλούδι στις πιο σηµαντικές 
γυναίκες της ζωής τους και µπήκαν σε κλήρωση 
για πλούσια δώρα.

• Το ΙΑΣΩ Παίδων διοργάνωσε ενηµερωτικές 
συναντήσεις για γονείς µε δωρεάν συµµετοχή, 
όπου οι εξειδικευµένοι παιδίατροι του ΙΑΣΩ Παίδων  
τους ενηµέρωσαν και συµβούλευσαν µε απλό και 
κατανοητό τρόπο για τρέχοντα παιδιατρικά θέµατα 
που τους απασχολούν. Ενδεικτική θεµατολογία: 
«Παιδική και Εφηβική Παχυσαρκία», «Ατυχήµατα 
στο σπίτι» και «Φίµωση».

• Συµµετείχαν στον αγώνα «Μαζί τρέχουµε για 
τη ζωή – Greece Race for the Cure 2013», που 
διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών 
µε Καρκίνο Μαστού «Άλµα Ζωής».

• Σε εορταστική ατµόσφαιρα διοργανώθηκε από τον 
Πανελλήνιο Σύνδεσµο Πασχόντων από Συγγενείς 
Καρδιοπάθειες, το Ι.Ι.Ε.Κ. PRAXIS και το ΙΑΣΩ 
Παίδων µια ξεχωριστή χριστουγεννιάτικη γιορτή 
για τα νοσηλευόµενα παιδιά.

• Τέλος, διοργανώθηκε χριστουγεννάτικη γιορτή για 
τα παιδιά των εργαζοµένων.

Στο ΙΑΣΩ General:
• Προσφορά διαγνωστικών εξετάσεων 

προληπτικού ελέγχου (κολονοσκοπήσεις & 
αξονικές κολονογραφίες) για τον καρκίνο του 
παχέος εντέρου σε συµβολικές τιµές, από 
15.03.13 έως 22.04.13, µε αφορµή το Μήνα 
Πρόληψης του Καρκίνου του Παχέος Εντέρου.

• Κλινική εξέταση από ενδοκρινολόγο µαζί µε 
εξετάσεις προληπτικού ελέγχου του θυρεοειδούς 
σε συµβολικές τιµές, από 20.05.13 έως 28.06.13, 
µε αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Νοσηµάτων 
Θυρεοειδούς Αδένα.

• Προληπτικές εξετάσεις ελέγχου προστάτη και 

κλινική εξέταση από ουρολόγο σε άντρες  > 45ετών 
σε ειδικές τιµές, από 20.06.13 έως 19.07.13, µε 
αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα του Πατέρα.

• Κλινική εξέταση από καρδιολόγο µαζί µε 
ηλεκτροκαρδιογράφηµα (ΗΚΓ) σε ειδική τιµή, από 
23.09.13 έως 25.10.13, µε αφορµή την Παγκόσµια 
Ηµέρα Καρδιάς.

• ∆ωρεάν κλινική εξέταση και εκτίµηση 
αποτελεσµάτων εξετάσεων από ενδοκρινολόγο σε 
50 άτοµα, στο πλαίσιο της λαχειοφόρου αγοράς 
του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου Χολαργού.

• Χορηγία των καλοκαιρινών εκδηλώσεων που 
διοργανώνει κάθε χρόνο ο ∆ήµος Παπάγου - 
Χολαργού στο Κηποθεάτρο Παπάγου.

• Οικονοµική ενίσχυση στον πολιτιστικό σύλλογο 
«Ηπειρωτική Εστία Παπάγου», ως επιβράβευση 
των αριστούχων µαθητών των Γυµνασίων και 
Λυκείων των ακριτικών χωριών των νοµών Άρτας 
και Πρεβέζης.

• Οικονοµική ενίσχυση στον Ιερό Ναό Αγ. ∆ηµητρίου 
στο Θέρµο Αιτωλοκαρνανίας, για την ανέγερση 
γηροκοµείου.

• Παροχή δωρεάν εξοπλισµού για την καλή λειτουργία 
του Ιατρείου Παροχής Α’ Βοηθειών του 1ου 

Γυµνασίου Χολαργού, τη δηµιουργία του οποίου είχε 
αναλάβει εξαρχής µε την προσφορά εξοπλισµού και 
ιατροφαρµακευτικού υλικού.

• ∆ωρεάν ιατροφαρµακευτικό υλικό για την παροχή Α’ 
Βοηθειών στο 6ο ∆ηµοτικό Σχολείο Χολαργού.

• Συµµετείχε στον αγώνα «Μαζί τρέχουµε για τη ζωή – 
Greece Race for the Cure 2013», που διοργάνωσε ο 
Πανελλήνιος Σύλλογος Γυναικών µε Καρκίνο Μαστού 
«Άλµα Ζωής» µε αφορµή τον Μήνα Πρόληψης του 
Καρκίνου του Μαστού.

• Ήταν από τους βασικούς υποστηρικτές της αθλητικής 
εκδήλωσης «2ος Ποδηλατικός Άθλος», που 
διοργάνωσε το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας «Πάνος 
Μυλωνάς», µε αφορµή την Παγκόσµια Εβδοµάδα 
Οδικής Ασφάλειας.

• Στη βάση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και της 
δύσκολης οικονοµικής συγκυρίας, το ΙΑΣΩ General 
παρείχε για τους κατόχους καρτών ανεργίας του 
ΟΑΕ∆ εργαστηριακές και διαγνωστικές εξετάσεις στα 
Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής σε συµβολικές τιµές.

• ∆ιοργάνωσε 3 εθελοντικές αιµοδοσίες σε 
συνεργασία µε την κινητή µονάδα αιµοδοσίας του 
Nοσοκοµείου «Αµαλία Φλέµινγκ», µε εθελοντές 
τους ιατρούς - συνεργάτες και το προσωπικό 
του, το οποίο επιβραβεύθηκε µε παροχή επιπλέον 
ηµερών αδείας.

• Στο πλαίσιο της ενίσχυσης των δεσµών του µε 
την τοπική κοινότητα, έχει δηµιουργήσει και 
προσφέρει µια σειρά ειδικών προνοµιών υγείας 
για τους δηµότες Παπάγου - Χολαργού.
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Στο ΙΑΣΩ Θεσσαλίας:
• Προσφορά ειδικών πακέτων για διαγνωστικές και 

εργαστηριακές εξετάσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του 
έτους. 

• Παροχή προνοµιακών πακέτων εξετάσεων για 
µέλη Συλλόγων της Θεσσαλίας. 

• ∆ιοργανώθηκε οµιλία του διακεκριµένου 
επιστήµονα, Καθηγητή Ιατρικής Γενετικής και 
συνεργάτη του Οµίλου ΙΑΣΩ κ. Κωνσταντίνου 
Πάγκαλου, µε θέµα: «Επίκαιρα θέµατα Γενετικής 
στη Μαιευτική: Η θέση του γενετιστή, ερωτήµατα 
του µαιευτήρα».

• ∆ιοργανώθηκε επιστηµονική ηµερίδα υπό την 
αιγίδα του Κολλεγίου Ελλήνων Χειρουργών, 
µε θέµα «Νεότερες τεχνικές στη χειρουργική 
της οσφυϊκής µοίρας της σπονδυλικής στήλης» 
µε οµιλητές διακεκριµένους επιστήµονες και 
συµµετέχοντες απ’ όλη την Ελλάδα. 

• Για το θέµα των συγγενών παραµορφώσεων των 
άκρων µίλησε η κα. Ζωή Νταϊλιάνα, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια Ορθοπαιδικής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας, σε οµιλία που διοργανώθηκε στο 
Αµφιθέατρο του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και είχε θέµα: 
«Συγγενείς Παραµορφώσεις Χεριού και Ποδιού».

• ∆ιοργανώθηκε Επιστηµονική Οµιλία στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας , µε θέµα: 
«Από τη ∆ιάγνωση στη Θεραπεία - Ο ρόλος της 
Επεµβατικής Ακτινολογίας» µε οµιλητή τον κ. Χρήστο 
Ρούντα, Ιατρό, Επεµβατικό Ακτινολόγο, Λέκτορα 
Ακτινολογίας Ιατρικής Σχολής Πανεπιστηµίου 
Θεσσαλίας.

• Με αφορµή τον Παγκόσµιο Μήνα Πρόληψης & 
Ενηµέρωσης για τον Καρκίνο του Μαστού, το 
ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε συνεργασία µε το Σύλλογο 
Γυναικών µε Καρκίνο του Μαστού «Άλµα Ζωής» Ν. 
Θεσσαλονίκης, διοργάνωσε ενηµερωτική οµιλία, 
µε θέµα: «Πρώιµη διάγνωση και αντιµετώπιση 
του καρκίνου του µαστού» µε κεντρικό οµιλητή 
τον κ. Φραγκίσκο Φαφουλάκη, Γενικό Χειρουργό, 
Επιστηµονικό Συνεργάτη του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας. 

• Έχοντας θέσει συγκεκριµένους στόχους και 
προοπτικές για την παροχή υπηρεσιών υγείας 
σε ασθενείς του εξωτερικού, διοργάνωσε 
ενηµερωτική παρουσίαση – οµιλία, µε θέµα: «Η 
αναγκαιότητα των Πιστοποιήσεων ως προϋπόθεση 
για τη νοσηλεία ασθενών του εξωτερικού» µε 
οµιλήτρια την κα. Αγγελική Κατσάπη, ∆ιευθύντρια 
– Πιστοποιηµένη Επιθεωρήτρια του οργανισµού 
πιστοποίησης Temos.

• Έχοντας πάντα ως γνώµονα τη συνεχιζόµενη 
εκπαίδευση, η Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση 
διοργάνωσε για το ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό 21 εκπαιδευτικά µαθήµατα από 
διακεκριµένους επιστήµονες που αφορούν σε όλο 
το φάσµα του τοµέα υγείας.

• Η Νοσηλευτική ∆ιεύθυνση διοργάνωσε για το 
κοινό 16 “Μαθήµατα Μαιευτικής Φροντίδας 
κατά τη διάρκεια του τοκετού και της λοχείας και 
Μητρικής Τέχνης”, µε 180 συµµετοχές.

• Έγινε το εκπαιδευτικό κέντρο της οµάδας Επι.Ζω. 
(Επιµόρφωση Ζωής), η οποία διενεργεί τα κάτωθι 
πιστοποιηµένα εκπαιδευτικά σεµινάρια: "Βασική 
Υποστήριξη Ζωής και Αυτόµατη Εξωτερική 
Απινίδωση [BLS (CPR)/AED provided course, ERC]" 
και "∆ιαχείριση – Αντιµετώπιση Πολυτραυµατία". 

• ∆ιενεργήθηκαν σεµινάρια ALS (Advance Life 
Support) από το European Resuscitation Council 
για επιστήµονες υγείας.

• Στο πλαίσιο των γενικότερων ενηµερώσεων των 
ιατρών - συνεργατών διοργανώθηκε ενηµερωτική 
οµιλία µε θέµατα: 1. «Αποτελεσµατική διαχείριση 
των φορολογικών συναλλαγών», µε οµιλητή 
τον Οικονοµικό ∆ιευθυντή του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας, 
κ. Παναγιώτη Πυργίδη & 2. «Νοµική διάσταση 
και αντιµετώπιση θεµάτων ιατρικής ευθύνης», 
µε οµιλήτρια τη Νοµική Σύµβουλο του ΙΑΣΩ 
Θεσσαλίας, κα. Ναταλίνα Γιτσαρά.

• ∆ιοργανώθηκαν εκπαιδευτικές διδακτικές 
επισκέψεις από σχολεία και εκπαιδευτικά ιδρύµατα 
της Θεσσαλίας.

• ∆ιοργανώθηκε εθελοντική αιµοδοσία σε 
συνεργασία µε την κινητή µονάδα αιµοδοσίας 
του Γενικού Νοσοκοµείου Λάρισας, µε εθελοντές 
τους ιατρούς - συνεργάτες και το προσωπικό της 
Κλινικής. 

• Σε θερµή εορταστική ατµόσφαιρα διοργανώθηκε 
χριστουγεννιάτικη γιορτή για όλο το προσωπικό 
του ΙΑΣΩ Θεσσαλίας σε γνωστό εστιατόριο της 
Λάρισας µε µεγάλη συµµετοχή.

• Το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας ανανέωσε τις συνεργασίες 
µε επιχειρήσεις της περιοχής (IKEA, Κωτσόβολος, 
Leroy Merlin, Intersport, Makro, Μασούτης 
κ.ά.), µε αντικείµενο την παροχή εκπτώσεων και 
προνοµίων σε βασικές υπηρεσίες και προϊόντα 
στους εργαζοµένους του.

Στο Φιλοκτήτη:
• Προσφορά σε όλους τους δηµότες και τους 

µαθητές των σχολείων των περιοχών Κορωπίου, 
Παιανίας µε µυοσκελετικά και κινητικά προβλήµατα 
τα κάτωθι:

 • ∆ΩΡΕΑΝ φυσιατρική εκτίµηση για µυοσκελετικά 
και νευρολογικά προβλήµατα

 • ∆ΩΡΕΑΝ πελµατογράφηµα, έλεγχο κύφωσης– 
σκολίωσης στα παιδιά

 • 20 ∆ΩΡΕΑΝ συνεδρίες φυσικοθεραπείας (ανά 
µήνα) επί ενδείξεως από ιατρό 

• Προσφορά σε όλους τους εργαζοµένους των 
υποκαταστηµάτων Τραπεζών της περιοχής, καθώς 
και τα µέλη των οικογενειών τους τα κάτωθι:
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 • ∆ΩΡΕΑΝ φυσιατρική εκτίµηση για µυοσκελετικά 
και νευρολογικά προβλήµατα.

 • ∆ΩΡΕΑΝ πελµατογράφηµα, έλεγχο κύφωσης– 
σκολίωσης στα παιδιά.

 • 10 ∆ΩΡΕΑΝ συνεδρίες φυσικοθερεπείας επί 
ενδείξεως από ιατρό

 •  50 % έκπτωση για απαιτούµενες θεραπείες.
• Προσφορά σε όλα τα µέλη των Αθλητικών Συλλόγων 

ανατολικής Αττικής: ∆ΩΡΕΑΝ πελµατογράφηµα και 
Εργοµετρικούς ελέγχους.

• Ο Φιλοκτήτης ως Μέγας Χορηγός της Εθνικής 
Οµοσπονδίας VOLLEY, προσφέρει για όλες τις 
οµάδες της Οµοσπονδίας ∆ΩΡΕΑΝ βιοχηµικό και 
εργοµετρικό έλεγχο.

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 9,37 εκατ. € για το 
έτος 2013.

Επίσης, ενίσχυσε τα διάφορα ασφαλιστικά ταµεία µε 
κονδύλια της τάξεως των 9,83 εκατ. € για το 2013.
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Επιστημονική 
Διάκριση

Κατά το έτος 2013, οι Κλινικές και τα Τµήµατα του 
Οµίλου ΙΑΣΩ παρουσίασαν αξιόλογη κλινική και 
ερευνητική δραστηριότητα. Συµµετείχαν σε διάφορα 
ερευνητικά προγράµµατα, κατόπιν εγκρίσεως των 
Επιστηµονικών Συµβουλίων ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων και 
ΙΑΣΩ General, όπως αυτό προβλέπεται από τα ∆ιεθνή 
και Ευρωπαϊκά αρµόδια όργανα και κανονισµούς. 
Συµµετείχαν επίσης, σε µεγάλο αριθµό δηµοσιεύσεων 
και επιστηµονικών ανακοινώσεων, σε Ελληνικά και 
διεθνή συνέδρια και περιοδικά. 

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ προσφέρει στους ιατρούς και στο 
επιστηµονικό προσωπικό του τη δυνατότητα 
παρακολούθησης και συµµετοχής σε διάφορες 
επιστηµονικές δραστηριότητες, όπως το Ετήσιο 
Πρόγραµµα Επιστηµονικών Εκδηλώσεων του Οµίλου, το 
οποίο περιλαµβάνει οµιλίες σε επίκαιρα θέµατα Ιατρικής. 
Το πρόγραµµα υποστηρίζεται από το επιστηµονικό 
προσωπικό του Οµίλου, καθώς και από διακεκριµένους 
επιστήµονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό µετά από 
πρόσκληση. Συγκεκριµένα για το ΙΑΣΩ, όλες οι 
παρουσιάσεις που περιλαµβάνονται στο πρόγραµµα 
βιντεοσκοπούνται και αναρτώνται στην ιστοσελίδα του 
Οµίλου, για την ευρύτερη ενηµέρωση του ιατρικού 
κόσµου της χώρας µας.

Ο Όµιλος υποστηρίζει επίσης, τη διοργάνωση σεµιναρίων, 
ηµερίδων και συνεδρίων, µε προσκεκληµένους ειδικούς 
επιστήµονες, για την ενηµέρωση των ιατρών και 

συνεργατών του Οµίλου σε ευαίσθητους τοµείς της 
Ιατρικής.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ δίνει στους ιατρούς του τη δυνατότητα 
πλήρους και άµεσης επιστηµονικής ενηµέρωσης από µία 
σύγχρονη ιατρική βιβλιοθήκη, που λειτουργεί καθηµερινά 
στο ΙΑΣΩ και προσφέρει τη δυνατότητα άµεσης 
πληροφόρησης από τα πλέον έγκυρα διεθνή επιστηµονικά 
περιοδικά. 

Το ΙΑΣΩ είναι µέλος οργανισµών, όπως:
• η 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)

• η Ελληνική Συνεργαζόµενη Ογκολογική Οµάδα 
HECOG (συµµετοχή του Παθολογοανατοµικού 
Εργαστηρίου του ΙΑΣΩ σε προγράµµατα και 
δηµοσιεύσεις σε αξιόλογα επιστηµονικά περιοδικά).

Τέλος, το Κέντρο Μαστού του ΙΑΣΩ πραγµατοποιεί 
εβδοµαδιαίες συναντήσεις υπό την διεύθυνση του 
καθηγητή κ. Α. Κεραµόπουλλου, για συζήτηση των 
ογκολογικών περιστατικών του τµήµατος.

"Προτεραιότητα του Οµίλου ΙΑΣΩ είναι η συνεχιζόµενη
εκπαίδευση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού
και η συνεχής βελτίωση των παρεχοµένων ιατρικών
υπηρεσιών στους ασθενείς των Κλινικών µας" 
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Πιστοποιήσεις

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, συνεχίζοντας µε την ίδια και µεγαλύτερη 
ένταση την προσπάθειά του για παροχή συνεχώς καλύτερων 
υπηρεσιών υγείας, βρίσκεται πάντα ένα βήµα µπροστά. 
Αποτελεί έναν Όµιλο µε πρότυπες Κλινικές παροχής 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, εξοπλισµένες µε τον 
πλέον σύγχρονο και πρωτοποριακό ιατροτεχνολογικό 
εξοπλισµό και µε τη συνδροµή κορυφαίων ιατρών 
συνεργατών, επιστηµονικού, νοσηλευτικού και διοικητικού 
προσωπικού όλων των ειδικοτήτων. 

Πιστοποιήσεις Ποιότητας 
Το 2006 τα Κεντρικά Εργαστήρια του ΙΑΣΩ πιστοποιήθηκαν 
σύµφωνα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2000 για το 
Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας που εφαρµόζουν και 
αργότερα µε το διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2008, από τον 
έγκριτο και διεθνώς αναγνωρισµένο Φορέα Πιστοποίησης 
TUV Hellas (θυγατρική του Φορέα Πιστοποίησης TUV Nord 
της Γερµανίας).
Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, µε διαρκή στόχο την παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών υγείας, πιστοποιήθηκαν στα 
τέλη του 2012 στο σύνολό τους, σύµφωνα µε το διεθνές 
Πρότυπο ISO 9001:2008 για τα Συστήµατα ∆ιαχείρισης 
Ποιότητας που ο Όµιλος ΙΑΣΩ ανέπτυξε και εφαρµόζει στις 
Κλινικές (ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας 
και Φιλοκτήτη). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε το 
2012 και κατά HACCP, που αφορά στην Υγιεινή και Ασφάλεια 
των Τροφίµων. Τα Πιστοποιητικά αυτά, απονεµήθηκαν 
κατόπιν επιθεώρησης από τον Φορέα Πιστοποίησης TUV 
Hellas (TUV Nord). Κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης 
πιστοποίησης το 2012, όπως και στην επιθεώρηση 
επιτήρησης το 2013, επιβεβαιώθηκε για µία ακόµα φορά το 
υψηλό επίπεδο παρεχοµένων υπηρεσιών υγείας των 
Κλινικών του Οµίλου. Στα τέλη του 2013, η παροχή 
υπηρεσιών εστίασης και στις λοιπές Κλινικές του Οµίλου 
(ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ και Φιλοκτήτη), 
πιστοποιήθηκε κατά HACCP. 

Πιστοποίηση Ιατρικού Τουρισµού κατά TEMOS
Στις αρχές του 2013, όλες οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ 
πιστοποιήθηκαν από τον διεθνή Οργανισµό Πιστοποιήσεων 
Ιατρικού Τουρισµού TEMOS International µε έδρα τη 
Γερµανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων 
υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδοµές τους µετά από 
επιθεώρηση, την οποία διενήργησε οµάδα διεθνών 
επιθεωρητών του Οργανισµού. 
Ο διεθνής οργανισµός TEMOS International, ο οποίος 
εκπροσωπείται και στη χώρα µας, εστιάζει σε θέµατα 
διαχείρισης ασθενών από άλλες χώρες και πιστοποιεί τις 
διαδικασίες διαχείρισης και ασφάλειας των ασθενών µε 
βάση την τήρηση βέλτιστων πρακτικών και την κάλυψη των 
απαιτήσεων διεθνών ασφαλιστικών εταιρειών, ευρωπαϊκών 
ασφαλιστικών ταµείων και λοιπών εµπλεκοµένων φορέων 
που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη αγορά υπηρεσιών 
ιατρικού τουρισµού και διασυνοριακής φροντίδας.

Οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ συστήνονται ως «Best 
Hospitals of the World 2014» από το Diplomatic 
Council (DC) 
Στα τέλη του 2013, οι Κλινικές του Οµίλου ΙΑΣΩ, 
αναγορεύτηκαν και συστήνονται από το Diplomatic Council 
ως “Best Hospitals Worldwide 2014”. To Diplomatic 
Council, που έχει έδρα τη Χάγη, είναι ένας διεθνής 
Οργανισµός Σκέψης (think tank), µε µέλη διεθνείς 
προσωπικότητες της διπλωµατίας, της πολιτικής, της 
βιοµηχανίας, της τέχνης και του αθλητισµού. Η αναγνώριση 
αυτή έρχεται σε συνέχεια των Πιστοποιήσεων των Κλινικών 
του Οµίλου κατά TEMOS International για τον Ιατρικό 
Τουρισµό και TUV Hellas (TUV Nord) κατά ISO 9001:2008, 
για το υψηλό επίπεδο των παρεχοµένων υπηρεσιών και τις 
υπερσύγχρονες υποδοµές τους.
Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, πάντα ένα βήµα µπροστά µέσω των 
πιστοποιήσεων ποιότητας στο σύνολο των Κλινικών του 
(ΙΑΣΩ, ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και 
Φιλοκτήτη) κατά ISO 9001:2008 και της εν γένει στόχευσής 
του στη διασφάλιση ποιότητας, τώρα πλέον και µε την 
ειδική διεθνή πιστοποίηση κατά TEMOS International και 
την αναγνώριση από διεθνείς Οργανισµούς όπως το 
Diplomatic Council, επίσης στο σύνολο των Κλινικών του, 
σηµατοδοτεί την κατεύθυνση επέκτασης των 
δραστηριοτήτων του στη διεθνή αγορά του Ιατρικού 
Τουρισµού.

∆ιαπίστευση από την ΑΑΒΒ της Τράπεζας 
Βλαστοκυττάρων, της Medstem Services Α.Ε. του 
Οµίλου ΙΑΣΩ
Από το 2007, η Τράπεζα Βλαστοκυττάρων της Medstem 
Services Α.Ε. του Οµίλου ΙΑΣΩ λειτουργεί µε διαπίστευση 
από την AABB (πρώην American Association of Blood 
Banks) που ανανεώνεται κάθε 2 χρόνια. Στο πλαίσιο του 
ελέγχου για τη διαπίστευση πραγµατοποιείται επιθεώρηση 
από τους επιθεωρητές του ΑΑΒΒ κάθε 2 χρόνια στα 
εργαστήρια της τράπεζας και πιστοποιούνται οι επιδόσεις 
της σε ιατρικό, τεχνικό και διοικητικό επίπεδο. Κατά τη 
διάρκεια της επιθεώρησης, ελέγχεται το σύστηµα ποιότητας 
και οι λειτουργίες της τράπεζας. Η απόκτηση του 
πιστοποιητικού διαπίστευσης είναι απόδειξη ότι η τράπεζα 
καλύπτει ή υπερβαίνει τις απαιτήσεις του προτύπου 
διαπίστευσης. Το Σεπτέµβριο του 2013 ανανεώθηκε το 
σχετικό πιστοποιητικό.
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 το ∆ιεθνή Οργανισµό UK NEQAS (United 
Kingdom National External Quality Assessment Schemes 
for Leucocyte Immunophenotyping).
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Ο Όµιλος ΙΑΣΩ, έχοντας εξασφαλίσει διεθνείς 
πιστοποιήσεις ποιότητας και κατάλληλες σε διεθνή 
standards υποδοµές σε όλες τις Κλινικές του (ΙΑΣΩ, 
ΙΑΣΩ Παίδων, ΙΑΣΩ General, ΙΑΣΩ Θεσσαλίας και 
Φιλοκτήτη), διεκδικεί µε αξιώσεις ένα σηµαντικό 
µερίδιο στον τοµέα του ιατρικού τουρισµού, µε συνεχή 
παρουσία στις διεθνείς εκθέσεις. 
Πιο συγκεκριµένα, ο Όµιλος ΙΑΣΩ συµµετείχε στο 
Medical Travel Exhibition and Conference, Kiev - 
MTEC (22-25 Οκτωβρίου 2013). Η παρουσία, µε ειδικό 
περίπτερο του Οµίλου ΙΑΣΩ στην εξειδικευµένη έκθεση, 
δηµιούργησε ιδιαίτερη αίσθηση σε όλους τους 
επισκέπτες.

Ο Όµιλος ΙΑΣΩ αποτελεί ένα από τα ιδρυτικά µέλη του 
πρώτου cluster Ελληνικού Ιατρικού Τουρισµού 
(ΕΛ.Ι.ΤΟΥΡ.), το οποίο έχει ως στόχο την προώθηση του 

Ιατρικού Τουρισµού στην Ελλάδα και την ανάπτυξη 
κοινών δράσεων προβολής της χώρας µας στο 
εξωτερικό. 

Κατέχοντας ηγετική θέση στον τοµέα του, ο Όµιλος 
ΙΑΣΩ, µε την παρουσία του στις διεθνείς εκθέσεις, 
αξιοποιεί τις δυνατότητές του να παρέχει υψηλού 
επιπέδου ιατρικές υπηρεσίες, στηριζόµενος τόσο στο 
αποδεδειγµένα διεθνώς άριστο ιατρικό αλλά και 
νοσηλευτικό προσωπικό του, όσο και στον 
υπερσύγχρονο ιατρικό εξοπλισµό του. 

Τα παραπάνω στοιχεία προσδίδουν αναµφίβολα ένα 
ισχυρό συγκριτικό πλεονέκτηµα του Οµίλου, όχι µόνο 
στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη τη νοτιοανατολική 
Ευρώπη.

Ιατρικός 
Τουρισμός
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Το έτος 2013 η συνολική αξία συναλλαγών των 
µετοχών του ΙΑΣΩ διαµορφώθηκε σε € 5,4 εκατ. 
περίπου. 

Η µέση τιµή της µετοχής για την περίοδο από 
02/01/2013 έως 31/12/2013 διαµορφώθηκε σε € 
1,17 ανά µετοχή, ενώ η µέση χρηµατιστηριακή αξία 
της εταιρείας ανήλθε σε € 62,3 εκατ. Κατά το έτος 
2013, ο συνολικός όγκος µετοχών της εταιρείας που 
διακινήθηκαν ανήλθε σε 4,3 εκατ. τεµάχια, όγκος ο 
οποίος αντιστοιχεί στο 8,1% του συνολικού αριθµού 
των µετοχών της εταιρείας την 31/12/2013.

Η τιµή κλεισίµατος της µετοχής στις 31/12/2013 
διαµορφώθηκε σε € 1,31, παρουσιάζοντας µείωση 
της τάξεως του 5,07% σε σχέση µε την τιµή 
κλεισίµατος κατά την πρώτη συνεδρίαση του έτους 
(02/01/2013). 

Η µετοχή της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά το 2013 µετείχε στην 
σύνθεση των ακόλουθών δεικτών:

Ονοµασία ∆είκτη 

Γενικός Δείκτης Τιμών Χρηματιστηρίου Αθηνών (ΧΑ)

Δείκτης Τιμών Μεσαίας και Μικρής Κεφαλαιοποίησης

 Πηγή: Χρηµατιστήριο Αθηνών

Στο γράφηµα που ακολουθεί παρουσιάζεται η πορεία 
της τιµής της µετοχής της Εταιρείας σε σύγκριση µε 
το Γενικό ∆είκτη του ΧΑ. Οι τιµές έχουν µετατραπεί µε 
βάση το 100 µε ηµεροµηνία βάσης την πρώτη 
συνεδρίαση του έτους 2013 (02/01/2013).
 
Η µέση ετήσια απόδοση της µετοχής της εταιρείας 
παρουσιάζεται κατά 24,4% χαµηλότερη σε σχέση µε 
την απόδοση του Γ∆ΧΑ και κατά 10,5% χαµηλότερη 
σε σχέση µε την απόδοση του FTSEM και κατά 4,4% 
χαµηλότερη σε σχέση µε την απόδοση του FTSEΧΑ 
ΥΓΕΙΑ.

Γράφημα 2: Πορεία μετοχής ΙΑΣΩ σε σχέση με το ΓΔΧΑ 
(02/01/2013 – 31/12/2013)

Μετοχικό κεφάλαιο ΙΑΣΩ Α.Ε.
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. 

 Σύµβολο Μετοχής

ΟΑΣΙΣ: ΙΑΣΩ

Reuters: IASr.AT

Bloomberg: IASO GA

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

ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.

Ετήσια Οικονομική Έκθεση Χρήσεως
από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

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

Η παρούσα Ετήσια Οικονοµική Έκθεση της χρήσεως από 1η Ιανουαρίου 2013 έως 31η Δεκεµβρίου 

2013, 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 2014 και είναι αναρτηµένη στο διαδίκτυο στην 

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

για χρονικό διάστηµα τουλάχιστον 5 ετών από την ηµεροµηνία της σύνταξης και δηµοσίευσης της.
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Α. 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 Δουλγεράκης του Φωτίου, Διευθύνων Σύμβουλος του Διοικητικού  

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

 του (28/03/2014) 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 2013, 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 2014

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 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

Κύριοι Μέτοχοι,
Η παρούσα Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου αφορά την χρήση 2013. 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 2013.

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 2013
Η Διοίκηση του Ομίλου, σταθμίζοντας περαιτέρω τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες, οι οποίες συνεχίζονται για 
μια ακόμα χρονιά, έθεσε για το 2013 ως κύριο στόχο την διατήρηση και την επαύξηση του αριθμού των πελατών 
και των περιστατικών υγείας σε όλους τους τομείς στους οποίους δραστηριοποιούνται οι εταιρείες του Ομίλου.

για το λόγο αυτό αποφάσισε καταρχήν την συνέχιση της συνεργασίας με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και κατά δεύτερον την 
προσαρμογή των παρεχόμενων υπηρεσιών σε χαμηλότερες τιμές. 

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με την πιστή εφαρμογή των σχεδίων της Διοίκησης για διαρκή βελτίωση του 
επιπέδου των παρεχομένων υπηρεσιών 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.

Η ψήφιση του νόμου 4172/23.7.2013, με τον οποίο θεσμοθετήθηκε και επιβλήθηκαν περικοπές (rebate και 
clawback) επί των υποβληθέντων λογαριασμών των Ιδιωτικών Κλινικών προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και μάλιστα 
με αναδρομική ισχύ από 01/01/2013, είχαν ως αποτέλεσμα την μείωση των λειτουργικών ενοποιημένων 
αποτελεσμάτων της χρήσεως και την απόκλισή τους από τα αρχικώς προϋπολογισθέντα παρά την αύξηση των 
εισαγωγών ασθενών. 

Η Διοίκηση της εταιρείας επανακαθόρισε τις στρατηγικές της και ταυτόχρονα προσέφυγε άμεσα κατά των 
υπουργικών αποφάσεων που σχετίζονται με το rebate και clawback και προσέβαλε την νομοθετική Διάταξη 
στο Σ.τ.Ε. αναμένοντας τις οριστικές αποφάσεις των Δικαστηρίων, δεν αποδεχόμαστε σε καμιά περίπτωση τα 
προσωρινά καταλογισθέντα μέχρι σήμερα ποσά από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και θα προσφύγουμε σε οποιαδήποτε άλλη 
απόφαση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή άλλης υπουργικής απόφασης αναφορικά με το θέμα αυτό.

Επειδή το rebate και clawback είναι απόλυτα συνδεδεμένο με τον ετήσιο προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., με τις 
ετήσιες υποβολές αλλά και με τον οριστικό έλεγχο όλων των Κλινικών αλλά και των άλλων παρόχων υπηρεσιών 
Υγείας του Ιδιωτικού τομέα, δεν είναι δυνατό σε καμιά περίπτωση να υπολογιστεί ακριβώς η επίπτωση επί των 
αποτελεσμάτων λόγω της επιβολής του rebate και clawback. 

Παρά ταύτα για λόγους ορθής λογιστικής απεικόνισης, λαμβάνοντας τα μέχρι σήμερα στοιχεία που τέθηκαν 
υπόψιν μας από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., οι εταιρείες του ομίλου ΙΑΣΩ προέβησαν σε τεκμηριωμένες εκτιμήσεις και 
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ενέγραψαν ανάλογες προβλέψεις σε βάρος των αποτελεσμάτων τους που ανήλθαν σε ποσοστό 39,85% επί των 
υποβληθέντων λογαριαμών. 

Στο σημείο αυτό για λόγους πληρέστερης ενημέρωσης των μετόχων, κρίνουμε σκόπιμο να παραθέσουμε 
συνοπτικά την κατάσταση των συνολικών Έσόδων της Εταιρείας και των εταιρειών του Ομίλου όπως θα 
διαμορφώνονταν πρίν και μετά τις προβλέψεις για rebate και clawback. 

Οικονομικά Αποτελέσματα Ομίλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μετά
Rebate & 

Clawback 2013

Πρό
Rebate & 

Clawback 2013

Δημοσιευμένα 
2012

Κύκλος εργασιών 107.065.539,57 126.093.036,62 124.143.128,63

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 9.941.835,81 28.969.332,86 21.021.619,89

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

16.982.459,58 36.009.956,63 24.080.754,33

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD)

5.777.572,07 24.805.069,12 12.575.441,21

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -1.051.049,74 17.976.447,31 5.022.100,61

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -2.808.676,25 11.271.671,56 2.164.671,41

Οικονομικά αποτελέσματα ΙΑΣΩ Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μετά
Rebate & 

Clawback 2013

Πρό
Rebate & 

Clawback 2013

Δημοσιευμένα 
2012

Κύκλος εργασιών 56.442.250,56 66.776.828,09 67.519.227,27

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 8.791.990,36 19.126.567,89 15.291.021,98

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

9.955.398,61 20.289.976,14 18.133.555,14

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD)

5.129.894,03 15.464.471,56 12.598.766,27

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -2.583.057,72 7.751.519,81 -3.388.557,36

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -4.144.660,15 3.502.927,22 -3.973.139,52

 

Οικονομικά αποτελέσματα ΙΑΣΩ General A.E.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μετά
Rebate & 

Clawback 2013

Πρό
Rebate & 

Clawback 2013

Δημοσιευμένα 
2012

Κύκλος εργασιών 32.322.406,75 37.249.515,31 44.291.535,75

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 1.264.398,41 6.191.506,97 7.197.305,52
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Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

821.449,35 5.748.557,91 5.919.118,02

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD)

-2.455.775,77 2.471.332,79 2.409.883,96

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -5.613.123,88 -686.015,32 1.420.361,38

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -5.127.075,44 -1.481.015,11 909.151,15

Οικονομικά αποτελέσματα ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μετά
Rebate & 

Clawback 2013

Πρό
Rebate & 

Clawback 2013

Δημοσιευμένα 
2012

Κύκλος εργασιών 7.829.191,24 10.206.352,60 10.379.175,72

Μικτά κέρδη / (ζημιές) -5.158.383,88 -2.781.222,52 -2.698.136,70

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

-2.806.318,41 -429.157,05 -747.172,25

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD)

-5.111.142,14 -2.733.980,78 -3.119.911,67

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων -7.068.679,85 -4.691.518,49 -5.828.246,98

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) -6.836.021,75 -5.076.922,34 -7.359.962,17

Οικονομικά αποτελέσματα Φιλοκτήτης Α.Ε.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Μετά
Rebate & 

Clawback 2013

Πρό
Rebate & 

Clawback 2013

Δημοσιευμένα 
2012

Κύκλος εργασιών 14.569.437,59 15.958.087,19 13.870.525,61

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 6.695.828,93 8.084.478,53 6.382.922,74

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων και συνολικών 
αποσβέσεων (EBITDA)

6.293.172,56 7.681.822,16 6.055.979,75

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων, χρηματοδοτικών και 
επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBITD)

5.072.702,80 6.461.352,40 4.644.495,17

Κέρδη / (ζημιές) προ φόρων 3.767.125,37 5.155.774,97 2.962.116,84

Κέρδη / (ζημιές) μετά από φόρους (Α) 2.677.391,70 3.704.992,40 2.235.438,67

Όπως φαίνεται τα παραπάνω βασικά οικονομικά μεγέθη και ιδίως του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας όλων 
των εταιρειών, έχουν επηρεαστεί καθοριστικά από την επιβάρυνση της αναγκαστικής εφαρμογής του νόμου για 
rebate και clawback. Είναι εμφανές ότι τα αποτελέσματα των εταιρειών του Ομίλου θα ήταν τελείως διαφορετικά 
και μάλιστα πολύ υψηλότερα σε σχέση με αυτά της προηγούμενης περιόδου αν δεν υπήρχε η αιτία αυτή. 

Οικονομικά αποτελέσματα MedStem Services Α.Ε.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας κατά την χρήση 1/1-31/12/2013, παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6,78% σε 
σχέση με την αντίστοιχη χρήση του 2012 και ανήλθε σε € 2,02 εκατ.
Τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν 
μείωση και ανήλθαν σε € 0,69 εκατ. έναντι € 0,81 εκατ. την αντίστοιχη χρήση του 2012. 
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Οικονομικά αποτελέσματα ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.

Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε.», με κύριο αντικείμενο την εμπορία υγειονομικού υλικού 
και ιατρικού πάγιου εξοπλισμού, ξεκίνησε την δραστηριοποίησή της στο β’ Τρίμηνο του 2013. Τα οικονομικά 
μεγέθη της εταιρείας είναι ακόμη πολύ μικρά και δεν επηρεάζουν σημαντικά τα ετήσια ενοποιημένα μεγέθη του 
Ομίλου. 

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

Δαπάνες Ομίλου
Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν τη χρήση 2013 σε € 5,35 εκατ., παρουσιάζοντας 
αύξηση κατά 22,5% σε σχέση με τη χρήση 2012 λόγω της ολικής ενοποιήσεως της θυγατρικής εταιρείας 
«ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ ΑΕ».
Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση κατά τη χρήση 2013 και έφθασαν σε € 7,12 εκατ. από € 8,83 
εκατ. κατά τη χρήση 2012 γεγονός που οφείλεται κύρια στην αποπληρωμή μέρους του δανεισμού ύψους € 7,81 
εκατ. αλλά και στην μείωση των επιτοκίων δανεισμού.

Δάνεια - Ταμειακά Διαθέσιμα
Στα δάνεια και στα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου την 31/12/2013 έχουν συμπεριληφθεί για πρώτη φορά και 
τα αντίστοιχα μεγέθη της εταιρείας Φιλοκτήτης Α.Ε. η οποία ενοποιείται από 1/6/2013 με την μέθοδο της ολικής 
ενοποίησης. Κατά το 2013, ο Όμιλος προέβει σε αποπληρωμή δανεισμού ύψους € 7,81 εκατ. Ο συνολικός 
δανεισμός του Ομίλου, μετά και την ενσωμάτωση της εταιρείας Φιλοκτήτης Α.Ε., ανέρχεται την 31/12/2013 σε 
€ 167,02 εκατ. ενώ τα «Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα» του Ομίλου στις 31/12/2013 διαμορφώθηκαν σε € 
17,05 εκατ.

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 31/12/2013 σε 1.673 άτομα έναντι 1.689 ατόμων στις 
31/12/2012, ενώ η μητρική απασχολούσε 779 άτομα κατά την 31/12/2013 έναντι 792 άτομα κατά την 31/12/2012. 
Επίσης, βασική αρχή που διέπει την λειτουργία του Ομίλου ΙΑΣΩ αποτελεί η διαρκής επιμόρφωση και εκπαίδευση 
του προσωπικού και η ενίσχυση της εταιρικής συνείδησης σε όλα τα επίπεδα των λειτουργιών και δραστηριοτήτων 
του Ομίλου. Κατά την διάρκεια της χρήσης 2013, πραγματοποιήθηκε μεγάλος αριθμός σχετικών επιμορφωτικών 
σεμιναρίωνκαι άλλων εκπαιδευτικού χαρακτήρα εκδηλώσεων καθώς βασικό μέλημα του Ομίλου είναι η διαρκής 
επικαιροποίηση της γνώσης και η διατήρηση του συνόλου του προσωπικού στην αιχμή της ενημέρωσης.

II) Σημαντικά γεγονότα κατά τη χρήση 2013

1. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ διεύρυνε τις συνεργασίες του με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες προχωρώντας στη σύναψη 
νέων συμβάσεων με την Εθνική Ασφαλιστική για την ΙΑΣΩ Α.Ε. και την ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. και τις EFG Eurolife, 
Groupama Φοίνιξ και ING για όλες τις εταιρείες του Ομίλου με στόχο να προσελκύσει περισσότερους ιδιώτες 
πελάτες ασφαλισμένους που θα αποτελέσουν μελλοντικά σημαντικό μερίδιο της αγοράς.

2. Μετά την ψήφιση του ν.4110/2013, ο φορολογικός συντελεστής από τη χρήση 2013 και μετά, αυξήθηκε 
από 20% σε 26%. για το λόγο αυτό, οι εταιρείες του Ομίλου, την 31/12/2013, προσάρμοσαν τις αναβαλλόμενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις από 20% σε 26%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των 
αποτελεσμάτων και των Ιδίων Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά € 714.202,63 και € 789.777,55 
αντίστοιχα.

3. 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 αλλά 
και στην εταιρεία ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ). Ειδικά το ΙΑΣΩ Θεσσαλίας πιστοποιήθηκε και κατά HACCP που αφορά την 
Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων. Τα Πιστοποιητικά απονεμήθηκαν κατόπιν επιθεωρήσεων από τον έγκριτο 
και διεθνώς αναγνωρισμένο Φορέα Πιστοποίησης TUV Hellas και της TUV Nord της γερμανίας. Κατά τη διάρκεια 
των επιθεωρήσεων πιστοποίησης, επιθεωρήθηκε το σύνολο των δραστηριοτήτων κάθε εταιρείας του Ομίλου, 
επιβεβαιώνοντας για μία ακόμα φορά το υψηλό επίπεδο παρεχομένων υπηρεσιών.

4. Οι Εταιρείες του Ομίλου «ΙΑΣΩ Α.Ε.», «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.», «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑλΙΑΣ Α.Ε.» και «ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.», πιστοποιήθηκαν από τον διεθνή Οργανισμό Πιστοποιήσεων Ιατρικού Τουρισμού TEMOS International με 
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έδρα τη γερμανία, για το υψηλό επίπεδο των παρεχομένων υπηρεσιών και τις υπερσύγχρονες υποδομές τους 
μετά από επιθεωρήσεις τις οποίες διενήργησε ομάδα διεθνών επιθεωρητών του Οργανισμού.

5. Εντός του 2013, οι εταιρείες «ΙΑΣΩ Α.Ε.», «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑλΙΑΣ Α.Ε.», κατόπιν 
της σύμφωνης γνώμης των ομολογιούχων δανειστών, προχώρησαν σε τροποποίηση του εγκεκριμένου 
χρονοδιαγράμματος αποπληρωμής των υφιστάμενων Ομολογιακών Δανείων τους, μεταθέτοντας και 
επιμερίζοντας ισόποσα τις επόμενες δύο εξαμηνιαίες δόσεις που έληγαν την 31/7/2013 και την 31/1/2014, ισόποσα 
στις εναπομείνασες μέχρι τη λήξη των δανείων δόσεις. 

6. 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 ολοκληρώθηκε την 23/5/2013 και 
το Δ.Σ. της εταιρείας πιστοποίησε την μερική καταβολή ποσού € 6.074.775,85 την 27/5/2013. 

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 ολοκληρώθηκε την 13/5/2013. Το Δ.Σ. της εταιρείας 
πιστοποίησε την μερική καταβολή του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσού 1.191.699,60€, την 21/05/2013.

Μετά τις ανωτέρω δύο αυξήσεις των Μετοχικών Κεφαλαίων των εταιρειών «HOCO ΑνΩνΥΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΩν» και «ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕνΤρΟ ΑΠΟΘΕρΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» το ποσοστό 
συμμετοχής (άμεσα και έμμεσα) της μητρικής εταιρείας στην εταιρεία «ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕνΤρΟ ΑΠΟΘΕρΑΠΕΙΑΣ 
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» ανήλθε από 42,07% σε 58,29% με αποτέλεσμα η εταιρεία από 31/05/2013 και μετά να 
ενοποιείται με την μέθοδο της ολικής ενοποίησης.

7. Εντός της χρήσης 2013, οι εταιρείες του Ομίλου ελέγχθηκαν από Ορκωτό Ελεγκτή-λογιστή για την χρήση του 
2012, 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 2012 περαιωμένη πρέπει να ισχύσουν τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 6 ΠΟλ.1159/2011.

8. Κατά την διάρκεια της τρέχουσας χρήσης, διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος για τις χρήσεις 2007-2009 
στις θυγατρικές εταιρείες «ΙΑΣΩ νΟΤΙΩν ΠρΟΑΣΤΙΩν γΕνΙΚΗ ΚλΙνΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗρΙΟ Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΙΣ ΥγΕΙΑΣ Α.Ε.» από τον οποίο δεν προέκυψαν λογιστικές διαφορές.

9. Εντός του Δ΄Τριμήνου 2013, η Παιδιατρική Κλινική Ιασώ Παίδων δημιούργησε δύο νέα ιατρικά τμήματα 
Παιδοκαρδιοχειρουργικής και Παιδοκαρδιολογίας συμπληρώνοντας τις ήδη διευρυμένες υπηρεσίες που 
προσφέρει και τονίζοντας έμπρακτα την ολοκληρωμένη προσήλωση του Ομίλου ΙΑΣΩ στη φροντίδα της μητέρας–
παιδιού. 

10. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, αποφάσισαν να προσβάλλουν τις διατάξεις 
της εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του νόμου 4172/2013 περί Rebate και Clawback, μέσω υποβολής 
αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Η αίτηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών, 
αναμένεται να ευοδωθεί δεδομένου ότι πολλές από τις διατάξεις είναι αντίθετες με διατάξεις του Συντάγματος 
(αντισυνταγματικές) και παραβιάζουν βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. 
Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας 
της Διοικήσεως και το αποτέλεσμα της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της, αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2014. 

Πιο συγκεκριμένα:
• Την 8.11.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Σ.τ.Ε. από τις εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, κοινή με τις λοιπές εταιρείες 
του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.), αίτηση για την ακύρωση της Υπουργικής απόφασης που αφορά στον 
καθορισμό, την διαδικασία και τον τρόπο απόδοσης του ποσού (Rebate) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 
167/23.7.2013). Η συζήτηση της αίτησης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. 
• Την 14.11.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Σ.τ.Ε. από τις εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ, κοινή με τις λοιπές εταιρείες 
του Συνδέσμου Ελληνικών Κλινικών (Σ.Ε.Κ.), αίτηση για την ακύρωση α) της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με 
αριθμό 593/29.8.2013 «Διευκρινήσεις και οδηγίες για την Εφαρμογή των ΚΕν σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό 
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Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.)» και β) της απόφασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με αριθμό 604/2.9.2013 «Κατάργηση 
Παραρτήματος Σύμβασης Παροχής νοσοκομειακής Περίθαλψης μεταξύ του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των Ιδιωτικών 
Κλινικών. Η συζήτηση της αίτησης δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί. 
• Την 27.12.2013 κατατέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από τις εταιρείες 
του Ομίλου ΙΑΣΩ, προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 3910/29.10.2013 πράξης του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με τον 
καταλογισμό του Rebate Α΄ Εξαμήνου. 
• Την 13.01.2014 κατατέθηκε ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών από τις εταιρείες του 
Ομίλου ΙΑΣΩ, προσφυγή κατά της υπ’ αριθμ. 26673/12.11.2013 πράξης Προέδρου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. αναφορικά με 
τον καταλογισμό του (clawback) Α΄ Εξαμήνου. 

Επίσης, η Εταιρεία δεν αποδέχεται τα ποσά του Rebate και του Clawback για τους λόγους που αναφέρθηκαν 
παραπάνω καθώς και την προχειρότητα υπολογισμού τους για το Α’ Εξάμηνο του 2013. Σημειώνεται ότι ο 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δεν έχει προβεί σε κανέναν ποσοτικό προσδιορισμό σε σχέση με το β’ Εξάμηνο του 2013, εξάλλου 
η εταιρεία θεωρεί ότι ενόψει, μεταξύ άλλων, του προσωρινού χαρακτήρα του προσδιορισμού, τα ποσά αυτά 
όχι μόνο δεν διευκολύνουν την κατανόηση του σχετικού ζητήματος από το επενδυτικό κοινό, αλλά επιπλέον 
μπορεί να είναι και παραπλανητικά. Παρόλα αυτά, η Εταιρεία και οι θυγατρικές της προχώρησαν σε σχηματισμό 
προβλέψεων για Rebate & Clawback αθροιστικά με ποσοστό 39,85% (υπολογιζόμενο βάσει του ποσού υπέρβασης 
του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), οι οποίες και τελικά επιβάρυναν τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και 
τα Ίδια Κεφάλαια τους.

11. Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΙΣ ΥγΕΙΑΣ Α.Ε.» ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα εντός 
του β΄ Τριμήνου του 2013 με αντικείμενο την εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται 
από τις εταιρείες του κλάδου της Υγείας.

III) Κυριότερες συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

Οι εμπορικές συναλλαγές του Ομίλου και της Εταιρείας με τα συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα στην διάρκεια της 
χρήσης 1/1-31/12/2013 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:
- Παροχή υπηρεσιών και πώληση αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας προς τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ GENERAL 
Α.Ε.» συνολικού ύψους € 359.865,21 και προς τις λοιπές θυγατρικές της ύψους € 76.366,25.
- Αγορά υπηρεσιών και αναλωσίμων της μητρικής εταιρείας από τη θυγατρική της «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» 
συνολικού ύψους € 139.422,21.
- Πώληση υγειονομικού υλικού και πάγιου εξοπλισμού από την θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙρΗΣΕΙΣ ΥγΕΙΑΣ 
Α.Ε.» προς την μητρική εταιρεία και τις λοιπές θυγατρικές του Ομίλου συνολικού ύψους € 451.982,88.
- Το κόστος των αμοιβών των διευθυντικών στελεχών για τη χρήση 01/01-31/12/2013 ανήλθε για την Εταιρεία 
σε € 1.073.468,85 και για τον Όμιλο σε € 1.073.874,85.
- Οι συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη για τη χρήση 01/01-31/12/2013 για την Εταιρεία και τον Όμιλο 
ανήλθαν σε € 457.296,98 και € 717.263,87 αντίστοιχα.
- Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. συμμετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της «HOCO 
ΑνΩνΥΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩν Α.Ε.» με το ποσό των € 1.191.699,60 αυξάνοντας το ποσοστό συμμετοχής 
της σε 65,18% από 59,59%.
- Η μητρική εταιρεία ΙΑΣΩ Α.Ε. συμμετείχε στην αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της θυγατρικής της 
«ΦΙλΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» με το ποσό των € 488.721,75 αποκτώντας άμεσο ποσοστό συμμετοχής 4,50% επί του 
συνόλου του κεφαλαίου της ενώ η θυγατρική εταιρεία «HOCO ΑνΩνΥΜΗ ΕΤΑΙρΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩν» συμμετείχε 
στην ίδια αύξηση με το ποσό των € 5.586.073,74 αυξάνοντας το ποσοστό της συμμετοχής της σε 82,53% από 
70,60%.
- Χρηματική διευκόλυνση της μητρικής εταιρείας προς τις θυγατρικές της εταιρείες συνολικού ύψους € 1,74 
εκατ. Το εν λόγω ποσό θα επιστραφεί σταδιακά στη μητρική εταιρεία εντός του 2014.

Επισημαίνεται ότι δεν έχουν χορηγηθεί δάνεια σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή σε διευθυντικά στελέχη 
του Ομίλου
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IV) Προοπτικές - Εξέλιξη δραστηριοτήτων για το 2014

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 2013 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 περαιτέρω 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.
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. 
Στη δύσκολη και αβέβαιη κοινωνική και οικονομική συγκυρία, οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ κινούνται με 
προσήλωση στους στόχους και δίνουν καθημερινή μάχη για την υλοποίησή τους. Το επιχειρηματικό πρότυπο 
των εταιρειών του Ομίλου που βασίζεται στη δύναμη των ιατρών, στις σχέσεις με τους πελάτες και το ηθικό του 
προσωπικού, αναμένεται και στο επόμενο έτος να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες και να εκπληρώσει τους στόχους 
που είναι:

• Η διατήρηση αλλά και η επαύξηση του αριθμού των πελατών/ασθενών, εσωτερικών αλλά και εξωτερικών. 
• Η ενίσχυση της σχέσης με τους ιατρούς, βελτιώνοντας από κοινού το κύρος, την αποτελεσματικότητα και την 
προσφορά προς την κοινωνία και τους ασφαλισμένους τόσο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. όσο και τους ασφαλισμένους σε 
ατομικά και ομαδικά προγράμματα Ιδιωτικών Ασφαλιστικών Εταιρειών. 
• Η περαιτέρω αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών/ασθενών με την βελτίωση του επιπέδου των 
παρεχομένων υπηρεσιών. 
• Οι προσπάθειες εξορθολογισμού του κόστους λειτουργίας θα συνεχιστούν, χωρίς ακρότητες που θα απομειώνουν 
την εικόνα προς τους ασθενείς και την διατάραξη του κλίματος εμπιστοσύνης που έχει αναπτυχθεί μαζί τους. 
• Η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών που θα ενσωματώνουν νέες τεχνικές της ιατρικής επιστήμης και θα ολοκληρώνουν 
το περιβάλλον και τις δυνατότητες του Ομίλου παραμένει στις επιδιώξεις του. Καινοτόμες υπηρεσίες και ευκαιρίες 
για νέες αγορές είναι μεταξύ των σχεδίων που εξετάζονται με προσοχή από όλες τις εταιρείες του Ομίλου και 
αναμένεται μέρος αυτών να υλοποιηθούν εντός του 2014 ή να δρομολογηθεί η υλοποίησή τους στα επόμενα 
χρόνια λειτουργίας. 
• Οι πολιτικές της κυβέρνησης και ειδικότερα του Υπουργείου Υγείας, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις σκέψεις 
και στα πλάνα των Διοικήσεων του Ομίλου. Με πολλή προσοχή αντιμετωπίζονται τα μέτρα του clawback και οι 
αλλαγές στο δημόσιο τομέα Υγείας, αφού θα έχουν άμεσο αντίκτυπο στον ιδιωτικό τομέα Υγείας. 
• Η ενίσχυση της ταμειακής ρευστότητας του Ομίλου με την βελτίωση των πρακτικών εισπραξιμότητας, θα 
βελτιώσουν την κατάσταση ταμειακών ροών. Μάλιστα, επιδιώκεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα των τμημάτων 
εισπράξεως των υπολοίπων των πελατών και καθιερώνεται συστηματικότερος έλεγχος της φερεγγυότητάς τους. 
Έτσι ενισχύονται οι εισπράξεις και περιορίζονται οι κίνδυνοι από τυχόν επισφάλειες.
• Σύναψη νέων συμβάσεων με προμηθευτές με βελτιωμένους για τις εταιρείες του Ομίλου όρους και περαιτέρω 
μείωση των δαπανών όπου υπάρχουν περιθώρια.
• Η μείωση του τραπεζικού δανεισμού του Ομίλου και του κόστους από αυτόν, παρά την αναδιάρθρωση των 
δανείων όλων των εταιρειών του Ομίλου θα επιδιωχθεί να υλοποιηθεί. Η υλοποίηση μάλιστα θα επιτευχθεί 
στην περίπτωση που ολοκληρωθούν τα σχέδια και οι εξαγγελίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για αποπληρωμή παλαιών 
υποχρεώσεων.

Η υπάρχουσα συναφθείσα σύμβαση με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει ισχύ μέχρι 31/12/2014. Παρόλα αυτά η Διοίκηση του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. προτίθεται μέχρι τις 30/04/2014 να ολοκληρώσει την διαδικασία κατηγοριοποίησης των Κλινικών, 
να εκπονήσει νέο πρόγραμμα κάλυψης των αναγκών των ασφαλισμένων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και να καθιερώσει από 
01/05/2014 κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό για κάθε πάροχο χωριστά. Με την μεθοδολογία αυτή ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
θα εξασφαλίσει στους παρόχους Υγείας δεδομένο ποσό προϋπολογισμού, σαφές και δεσμευτικό πρόγραμμα 
τακτικών πληρωμών και ουσιαστικά rebate και clawback θα επιβάλλεται με υπαιτιότητα του κάθε παρόχου. Αν οι 
δεσμεύσεις-εξαγγελίες αυτές υλοποιηθούν, τότε δεν θα υπάρξει ανάγκη για επιβολή rebate και clawback για το 
2014 και μετέπειτα.

Οι συμβάσεις συνεργασίας μεταξύ ασφαλιστικών Εταιρειών και ιδιωτικών κλινικών για τους ασφαλισμένους του 
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Ε.Ο.Π.Υ.Υ., προβλέπουν την αποζημίωση κάθε περιστατικού στο ποσό που υπολείπεται της αποζημίωσης του 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η επιβολή του rebate και clawback είναι αντικείμενο διαπραγμάτευσης μεταξύ ιδιωτικών κλινικών 
και ασφαλιστικών εταιρειών προκειμένου μέρος ή το σύνολο της περικοπής να καλυφθεί από τις ασφαλιστικές 
εταιρείες. Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα συζητήσεις ορισμένες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν αποδεχθεί εν γένει 
την ευθύνη για κάλυψη σημαντικού μέρους αυτής. Μετά την οριστικοποίηση του rebate και clawback από τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ., δεδομένου ότι οι γνωστοποιήσεις για το Α’ Εξάμηνο του 2013 είναι προσωρινού χαρακτήρα, θα 
πραγματοποιηθούν συναντήσεις των κλινικών με την ένωση ασφαλιστικών εταιρειών για την διευθέτηση του 
ζητήματος συνολικά.

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. Στο πλαίσιο αυτό, οι 
εταιρείες του Ομίλου έχουν εξασφαλίσει την πιστοποίηση των νοσηλευτικών τους μονάδων βάσει του συστήματος 
ποιότητας TEMOS που αποτελεί το πρώτο από τα βήματα αξιόπιστης εισόδου και παραμονής στο χώρο αυτό.

V) Παράγοντες κινδύνου 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 πιθανές αρνητικές επιπτώσεις οι οποίες μπορεί να 
προκύψουν στο πλαίσιο των συνήθων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. 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, πρόσθετοι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που επί του παρόντος δεν είναι γνωστοί ή που θεωρούνται 
επουσιώδεις, μπορεί να επιδράσουν δυσμενώς στις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τη χρηματοοικονομική 
κατάσταση, τα αποτελέσματα και τις προοπτικές των εταιρειών του Ομίλου. Σημειώνεται τέλος, ότι η σειρά 
παράθεσης των κινδύνων δεν παραπέμπει σε διαφοροποίησή τους όσον αφορά τη βαρύτητα ή την πιθανότητα 
πραγματοποίησης καθενός από αυτούς.
Οι κυριότεροι κίνδυνοι και αβεβαιότητες που μπορούν να επηρεάσουν τον Όμιλο είναι οι κάτωθι:

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. Αλλαγές θα 
προκύψουν και από τις κάθε είδους παρεμβάσεις (θεσμικές και άλλες) του Υπουργείου Υγείας στο Ε.Σ.Υ.
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.
Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια ο ιδιωτικός τομέας υγείας χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ 
των μεγαλύτερων εταιρειών του κλάδου. Ο ανταγωνισμός αυτός στρέφεται αναπόφευκτα στον εμπλουτισμό 
των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην ταχύτητα ανταπόκρισης προς τον ασθενή, με κύριο χαρακτηριστικό 
την επέκταση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων για στέγαση νέων τμημάτων. Αρκετές ιδιωτικές κλινικές, 
περιλαμβάνουν από τμήματα μαιευτικής κλινικής μέχρι και διαγνωστικά κέντρα έτσι ώστε να καλύπτουν ένα 
ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών. Ένα ακόμα πεδίο ανταγωνισμού που παρατηρείται στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας 
είναι η επέκταση των συνεργασιών των ιδιωτικών μονάδων με ασφαλιστικές εταιρείες και η σύναψη συμβάσεων 
με ασφαλιστικά ταμεία, για την κάλυψη νοσηλίων μεγαλύτερου εύρους ασθενών. Ο Όμιλος ΙΑΣΩ κατέχει σήμερα 
μια σημαντική θέση στον κλάδο της ιδιωτικής υγείας στην περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλίας και με τη συνεχή 
βελτίωση των υπηρεσιών του στοχεύει όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση αυτή αλλά να διευρύνει τη δραστηριότητα 
του προσφέροντας νέες υπηρεσίες. Σκοπός, επίσης, του Ομίλου είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση των 
υφιστάμενων επενδύσεών του και παράλληλα να παραμένει σε ετοιμότητα για τυχόν νέες επενδυτικές ευκαιρίες. 
Ωστόσο σε περίπτωση που ο Όμιλος διακόψει την αναπτυξιακή και επενδυτική του πολιτική και δεν αναπτύξει 
νέες συνεργασίες, η ανταγωνιστική του θέση ενδεχομένως να επηρεαστεί σημαντικά. Η πιθανή αύξηση των 
διαθέσιμων κλινών και η ενίσχυση του ανταγωνισμού ενδέχεται να οδηγήσει σε εντεινόμενες πιέσεις τιμών ή 
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σε αποχώρηση συνεργαζόμενων ιατρών. Σημειώνεται ότι σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό να επηρεαστούν 
αρνητικά η δραστηριότητα και τα οικονομικά μεγέθη των εταιρειών 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. Μελλοντικές διακυμάνσεις του Euribor ή άλλων 
επιτοκίων, ενδέχεται να αυξήσουν τα χρηματοοικονομικά έξοδα που αφορούν τις δανειακές υποχρεώσεις των 
εταιρειών του Ομίλου, μειώνοντας τις ταμειακές ροές που θα ήταν διαθέσιμες για κεφαλαιουχικές δαπάνες και 
για τις ανάγκες κεφαλαίου κίνησης και επιβραδύνοντας την ικανότητά τους να αποπληρώσουν τα δάνειά τους 
Από πλευράς «ανάλυσης ευαισθησίας», μια μείωση των επιτοκίων κατά 1,00% θα μείωνε, για τη χρήση του 2013, 
τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,67 εκατ. ενώ μια 
ισοποσοστιαία αύξηση των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηματοοικονομικά έξοδα και τα Ίδια Κεφάλαια του Ομίλου, 
για τη χρήση του 2013, περίπου κατά το ποσό των € 1,67 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 οικονομικούς δείκτες που μπορεί να μεταβληθούν υπό όρους και με τη σύμφωνη γνώμη 
της Εταιρείας. 

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.
Η Εταιρεία και ο Όμιλος δεν έχουν στην κατοχή τους διαπραγματεύσιμα χρεόγραφα και συνεπώς δεν εκτίθεται σε 
κίνδυνο μεταβολής των χρηματιστηριακών τιμών των χρεογράφων.

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. Παράλληλα, λαμβάνονται από τον Όμιλο 
όλα τα απαραίτητα μέτρα για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος καταστροφής ή κλοπής των αποθεμάτων.

Ε) Συναλλαγματικός κίνδυνος. Ο συναλλαγματικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος διακύμανσης της αξίας των 
χρηματοοικονομικών μέσων, των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων εξαιτίας των αλλαγών στις 
συναλλαγματικές ισοτιμίες. 
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 31/12/2013 ο Όμιλος διέθετε € 17,05 εκατ. ταμειακά 
διαθέσιμα και τις απαραίτητες εγκεκριμένες, αλλά μη χρησιμοποιημένες δανειακές γραμμές, ώστε να μπορεί να 
εξυπηρετεί τις βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες υποχρεώσεις του. 
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Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Ομίλου την 31/12/2013 αναλύονται ως εξής:

ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2013 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

16.107.219,92 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 3.829.795,33 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 8.851.750,00 7.541.440,00 22.624.320,00 30.165.740,00

λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 28.788.765,25 7.541.440,00 22.624.320,00 30.207.845,85
    

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

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
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
    

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2013 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

53.182.614,52 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συμβάσεις 
χρηματοδοτικής μίσθωσης

56.154,19 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήματος 6.464.299,22 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 18.923.810,59 14.632.280,38 44.665.548,00 88.794.044,00

λοιπές μακροπρόθεσμες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 66.956,83

Σύνολο 78.626.878,52 14.632.280,38 44.665.548,00 88.861.000,83
    

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

Προμηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσμες 
υποχρεώσεις

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

Τρέχων φόρος εισοδήματος 225.646,84 40.506,94 0,00 0,00

Δάνεια 2.669.234,00 0,00 0,00 0,00

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
(*) Στις υποχρεώσεις του Ομίλου, δεν περιμβάνεται ποσό € 6.569.425,89 και € 6.623.584,86 των χρήσεων 2013 
και 2012 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. Θα πρέπει να επισημανθεί όσον 
αφορά τις απαιτήσεις μέχρι 31/09/2011 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. 
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Κ.Υ.Α. 9425/2013, θα εισπραχθούν μετά τον υπολογισμό έκπτωσης 8% επ’ αυτών εντός του 2014. Ο Όμιλος 
εκτιμά ότι δεν υπάρχει ενδεχόμενο μη εξυπηρέτησης των παραπάνω υποχρεώσεων καθώς φέρουν την εγγύηση 
του Ελληνικού Δημοσίου. Ωστόσο η αβεβαιότητα που εντοπίζεται από τον Όμιλο, αφορά το χρόνο αποπληρωμής 
και την ενδεχόμενη επιβολή μονομερών περικοπών στην απόδοση νοσηλείων από τον εκάστοτε Ασφαλιστικό 
φορέα. 
Ο Όμιλος ΙΑΣΩ, σε συνεργασία με άλλες εταιρείες του κλάδου, έχουν αποφασίσει να προσβάλλουν τις διατάξεις της 
εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης του παραπάνω νόμου, μέσω υποβολής αίτησης ακυρώσεως στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Η αίτηση, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των νομικών, αναμένεται να ευοδωθεί δεδομένου ότι 
πολλές από τις διατάξεις είναι αντίθετες με διατάξεις του Συντάγματος (αντισυνταγματικές) και παραβιάζουν 
βασικές αρχές της οικονομικής ελευθερίας και του κράτους δικαίου. Σημειώνεται ότι η Υπουργική Απόφαση 
εκδόθηκε καθ’ υπέρβαση των ακραίων ορίων της διακριτικής ευχέρειας της Διοικήσεως και το αποτέλεσμα 
της αίτησης ακυρώσεως εναντίον της, αναμένεται να εκδοθεί εντός του 2014. Αναμένουμε τις αποφάσεις αυτές 
και δεν αποδεχόμαστε τις πράξεις που κοινοποιήθηκαν για το Α’ Εξάμηνο του 2013 αφού εμπεριείχαν λάθη 
υπολογισμού στερούνταν νομιμότητας και ιδίως εμπεριείχαν προσωρινότητα εφαρμογής. Μέχρι σήμερα δεν έχει 
εκδοθεί καμιά απόφαση από το Συμβούλιο της Επικρατείας αλλά και όποιες αποφάσεις προσωρινής αναστολής 
κατά των αποφάσεων του Ά Εξαμήνου εκδοθούν, δεν θα έχουν καμιά ισχύ αφού θα εκδοθούν νέες αποφάσεις 
μετά την ολοκλήρωση του έργου των Ιδιωτικών Ελεγκτικών Εταιρειών (Ι.Ε.Ε.), ο οποίος πιθανολογείται να έχει 
ολοκληρωθεί κατά το β’ Εξάμηνο του 2014. 

Στις οικονομικές καταστάσεις τα ποσά των προβλέψεων για rebate και clawback θα πρέπει να εγγράφονται εφόσον 
βασίζονται σε στοιχεία τεκμηριωμένα και υπολογίσιμα βάσει μεθοδολογίας ή εκτίμησης που θα προσεγγίζει 
χωρίς σοβαρές αποκλίσεις τα ποσά που θα προκύψουν μετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Ι.Ε.Ε. των 
υποβληθέντων λογαριασμών.
Από τις δύο υπουργικές αποφάσεις για το μηχανισμό αυτόματων επιστροφών (claw back), την αρχική και την 
επόμενη που εξέδωσε σε αντικατάσταση της πρώτης (14025/23-7-2013, Φ.Ε.Κ. β’ 1789) προκύπτει ότι έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: α) ποσό 520 εκατ. ευρώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές (ΚΑΕ 
0673.01) και β) ποσό 370 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία (ΚΑΕ 0671.01). Αθροιστικά 
γνωρίζουμε ότι το ποσό των 890 εκατ. ευρώ είναι ποσό που δεν μπορεί να αυξηθεί σημαντικά. Παρότι υπάρχει 
σε εκκρεμότητα δικαιολογημένο αίτημα για επαύξηση του ποσού του κωδικού των ιδιωτικών κλινικών κατά 34 
περίπου εκατ. ευρώ, παρότι υπάρχουν δεκάδες υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν 
συνεκτιμάται στον ακόλουθο υπολογισμό. Ο προϋπολογισμός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των παραπάνω κωδικών είναι μέχρι 
σήμερα 890 εκατ. ευρώ.
Επίσης γνωρίζουμε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι τα ποσά των υποβολών των παρόχων για το 2013 ήταν αντίστοιχα των 
παραπάνω κατηγοριών 876,7 εκ. ευρώ και 603 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά μπορεί να επιβεβαιώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι 
αφορούν συνολικά τις ηλεκτρονικές υποβολές 2013, ήτοι αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 1.479,7 εκ. ευρώ. 
Το ποσό αυτό θα απομειωθεί κατά κάποιο μικρό ποσό με τα πιστωτικά σημειώματα που υπέβαλαν πάροχοι και θα 
προσαυξηθεί ομοίως κατά μικρό ποσό με τιμολόγια που υπέβαλαν άλλοι εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής με 
εξώδικες επιστολές. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων το Rebate διαφοροποιείται και για το Α’ εξάμηνο του 2013. 
Σε κάθε περίπτωση θα υπολογιστεί εκ νέου και σε ετήσια βάση σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη ενημέρωση από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
Από τα παραπάνω στοιχεία, το σύνολο των υποβολών προς τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. όλων των ιδιωτικών παρόχων 
υπερέβησαν αθροιστικά κατά € 589,70 εκατ. τον προϋπολογισμό του Ε.Ο.Π.Π.Υ. με αποτέλεσμα τα ποσά των 
προβλέψεων για Rebate & Clawback να υπολογιστούν αθροιστικά με ποσοστό 39,85%, τα οποία και τελικά 
επιβάρυναν τον κύκλο εργασιών, τα αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαια της μητρικής εταιρείας και των θυγατρικών 
της. 
Τα στοιχεία των υποβολών δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως και εγγράφως από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Η ΙΑΣΩ Α.Ε. έχει 
υποβάλει γραπτό αίτημα από 23/03/2014 και ο Σύνδεσμος Ελληνικών Κλινικών έχει αιτηθεί μέσω εισαγγελικής 
παραγγελίας να χορηγήσει το σύνολο των οικονομικών στοιχείων, τουλάχιστον του προϋπολογισμού και των 
υποβολών των παρόχων. 

Όσον αφορά τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες έχει συμβληθεί ο Όμιλος, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει 
ο κλάδος, δεν πιθανολογείται περίπτωση μη εξυπηρέτησης. 
Όσον αφορά τους ιδιώτες, ο εκτιμώμενος κίνδυνος μη εξυπηρέτησης είναι πολύ μικρός λόγω του πλήθους 
και της διασποράς τους αλλά και της εκπτωτικής πολιτικής που εφαρμόζουν οι εταιρείες του Ομίλου. Σε κάθε 
περίπτωση, οι διευκολύνσεις με συναλλαγματικές και μεταχρονολογημένες επιταγές είναι περιορισμένες και 
αφορούν περισσότερο τους ασφαλισμένους ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών. 
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 
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των υπολοίπων τους για αυτούς που έχουν ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα. 
Η σωρευτική αυτή πρόβλεψη, την 31/12/2013 ανερχόταν στο ποσό των € 6.113.696,73 και € 17.863.634,41 για 
την Εταιρεία και τον Όμιλο αντίστοιχα, και έχει επιβαρύνει ισόποσα τα Αποτελέσματα και τα Ίδια Κεφάλαιά τους. 

Η) Κίνδυνος που σχετίζεται με τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας / πολιτική αστάθεια στην Ελλάδα. 
Οι αρνητικές οικονομικές εξελίξεις και η αβεβαιότητα που απορρέει από την ελληνική χρηματοοικονομική και 
δημοσιονομική κρίση επηρεάζει αρνητικά και ενδέχεται να συνεχίσει να επηρεάζει αρνητικά την επιχειρηματική 
δραστηριότητα, την οικονομική κατάσταση και τα αποτελέσματα του Ομίλου. Το 2012 και το 2013 ήταν μία 
δύσκολη χρονική περίοδος με μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους της χώρας, 
τα προγράμματα δημοσιονομικής προσαρμογής και τις επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. 
Επίσης, κάθε επιδείνωση των οικονομικών συνθηκών ή κοινωνικές εντάσεις, μπορούν να επιταχύνουν την 
αλλαγή κυβερνήσεως ή την αναθεώρηση των πολιτικών της. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αλλαγή της οικονομικής 
πολιτικής και του στρατηγικού προσανατολισμού του Ομίλου, που ενδέχεται να επηρεάσει δυσμενώς τα 
αποτελέσματα, την οικονομική θέση και τις προοπτικές του.

Θ) Κίνδυνος εξάρτησης απο τους συνεργαζόμενους ιατρούς. Η προστιθέμενη αξία που έχουν δημιουργήσει οι 
εταιρείες του Ομίλου οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στον μεγάλο αριθμό και τις ικανότητες των συνεργαζόμενων 
ιατρών. Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος στοχεύει στη λειτουργία και ανάπτυξη ευέλικτων οργανωτικών δομών 
προκειμένου να επιτύχει στους επιχειρηματικούς στόχους του μέσω της συνεχούς προσέλκυσης νέων 
συνεργατών-ιατρών. Ο Όμιλος, με τις ιατρικές – τεχνολογικές υποδομές που διαθέτει, διατηρεί συνεργασίες 
με έμπειρο και υψηλά καταρτισμένο ανθρώπινο ιατρικό δυναμικό. Στη δυνητική περίπτωση που προκύψει 
απομάκρυνση μεγάλου μέρους έμπειρων και ικανών συνεργαζόμενων ιατρών που έχουν σημαντική συνεισφορά 
στην πορεία των εσόδων του Ομίλου, θα ήταν πιθανό ο κύκλος εργασιών και τα οικονομικά τους μεγέθη να 
επηρεαστούν αρνητικά.

Ι) Κίνδυνος μη εξυπηρέτησης δανειακών υποχρεώσεων. Η Εταιρεία και ο Όμιλος έχουν συνάψει συμβάσεις 
Ομολογιακών Δανείων όπου εκτός των άλλων περιγράφονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταγγελίας των 
εκ μέρους των Ομολογιούχων Δανειστών. Στην περίπτωση που η Εταιρεία ή ο Όμιλος δεν είναι σε θέση να 
εξυπηρετήσουν τις δανειακές τους υποχρεώσεις ή να πληρούν συγκεκριμένους ετήσιους χρηματοοικονομικούς 
δείκτες, οι ομολογιούχοι δανειστές στα πλαίσια άσκησης των δικαιωμάτων τους έχουν την δυνατότητα 
μονομερούς καταγγελίας της Δανειακής Σύμβασης και το σύνολο των Ομολογιών που δεν έχουν εξοφληθεί, να 
καταστούν ληξιπρόθεσμες και αμέσως απαιτητές πριν την τακτή λήξη τους στην αμέσως επόμενη διαχειριστική 
χρήση. 

Με την δημοσίευση του νόμου 4172/2013 και των σχετικών εγκυκλίων εξιδείκευσης των όρων περί καταλογισμού 
περικοπών (rebate και clawback) για την χρήση του 2013 ενημερώθηκαν άμεσα οι Διοικήσεις των τραπεζών 
προκειμένου να γίνουν κοινωνοί του προβλήματος και να αντιμετωπιστούν από κοινού οι συνέπειες, δηλαδή να 
συνεχίσουν την ομαλή χρηματοδότηση αλλά και αντιμετώπιση των υφιστάμενων δανείων του Κλάδου Υγείας. 
Ύστερα από έγγραφη πρόσκληση και επίσημη συνάντηση με τους επικεφαλείς των αρμόδιων Διευθύνσεων των 
Τραπεζών και των εκπροσώπων των εισηγμένων εταιρειών του Κλάδου Υγείας συμφωνήθηκε να εξετάσουν 
επωφελεία των δύο μερών τις συνέπειες από τις περικοπές αλλά και από την καθυστέρηση αποπληρωμής των 
υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Με δεδομένο ότι η επιβολή τόσο υψηλών ποσών περικοπών αφορά το 2013 και 
υπό την αίρεση ότι τελικά θα καταλογιστούν, διαμορφώθηκε η εκτίμηση περί μη συνεπειών στο δανεισμό των 
εταιρειών, αφού η περικοπή αυτή όταν και όποτε οριστικοποιηθεί αποτελεί ένα έκτακτο γεγονός. 

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
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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. 
Σε κάθε περίπτωση, προς διασφάλιση του πιο πάνω κινδύνου, ο Όμιλος ζητά από τους Ιατρούς συνεργάτες να 
συνάπτουν αντίστοιχα ασφαλιστήρια συμβόλαια.
Διαχείριση, 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. 
Εξάρτηση από μεγάλους πελάτες. Η σύσταση από τις αρχές του 2012 του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.) αποτελεί μια σημαντική μεταρύθμιση στο χώρο της υγείας. Η συνεργασία της εταιρείας με τον 
Ε.Ο.Π.Υ.Υ. έχει διευρύνει την πελατειακή βάση και έχει αυξήσει την ροή των περιστατικών. Δεδομένου ότι μεγάλο 
μέρος των εσόδων της εταιρείας προέρχεται από πληρωμές του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., μια πιθανή αναστολή των πληρωμών 
του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή μια πιθανή μείωση του προϋπολογισμού του ή καταγγελία της σύμβασης, ενδέχεται να επηρεάσει 
την ροή των περιστατικών προς την Κλινική, την ταμειακή ρευστότητα της εταιρείας και γενικότερα τα έσοδά της.
Με την δημοσίευση του νόμου 4152/9.5.2013 προβλέπεται χρόνος 60 ημερολογιακών ημερών για την 
αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Πλέον του χρονικού αυτού διαστήματος επιτρέπεται χωρίς άλλη 
διαδικασία ο καταλογισμός τόκων υπερημερίας. Δεν έχουν υπολογιστεί μέχρι σήμερα τόκοι υπερημερίας αφού 
εκκρεμούν οι υποθέσεις για rebate και clawback. Θα καταλογιστούν όμως αμέσως μετά την οριστικοποίηση των 
παραπάνω ποσών. 

Φορολογικοί έλεγχοι. Το σύνολο των εταιρειών του Ομίλου προσάρμοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις, ώστε την 31/12/2013 να αντικατοπτρίζουν με σαφήνεια την καθαρή θέση της Εταιρείας και 
του Ομίλου. για το λόγο αυτό, την 31/12/2013, προσάρμοσε τις αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και 
υποχρεώσεις από 20% σε 26%. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των αποτελεσμάτων και των Ιδίων 
Κεφαλαίων της Εταιρείας και του Ομίλου κατά € 714.202,63 και € 789.777,55 αντίστοιχα.
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 τις χρήσεις 2011 και 2012 χορηγήθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης για το σύνολο των εταιρειών 
του Ομίλου, ενώ για τη χρήση 2013 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. 
Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και η διαπίστωση της ανάγκης για συνεχή αναδιοργάνωση, ωθεί τις 
επιχειρήσεις του κλάδου υγείας να προβαίνουν σε πολυδάπανα επενδυτικά προγράμματα με στόχο την ανανέωση 
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και την απόκτηση σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, προκειμένου να παραμένουν ανταγωνιστικές. 
Πιθανή αδυναμία του Ομίλου να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες συνθήκες και να ακολουθήσει με επιτυχία τις 
ιατροτεχνολογικές εξελίξεις, θα μπορούσε να έχει αρνητικές επιπτώσεις στη δραστηριότητα και τα οικονομικά 
του μεγέθη. 
O Όμιλος έχει υιοθετήσει ως ύψιστη προτεραιότητά του την συνεχή και σε τακτά διαστήματα ανανέωση και 
απόκτηση του πλέον σύγχρονου εξοπλισμού με ταυτόχρονη εκπαίδευση του προσωπικού του με στόχο να 
προηγείται του ανταγωνισμού και να αποτελεί έναν από τους πρώτους φορείς παροχής υπηρεσιών που κάνει 
χρήση νέων τεχνολογιών.

VI) γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2013.

• Με την από 15/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής 
εταιρείας «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», αποφασίστηκαν τα κάτωθι: α) 
η αύξηση της ονοµαστικής αξίας των µετοχών της Εταιρείας από 0,68 ευρώ σε 1,36 ευρώ, µε ταυτόχρονη 
µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών (reverse split) µε αναλογία δύο (2) παλαιές µετοχές για κάθε 
µία (1) νέα µετοχή, β) η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά 23.249.443,49 ευρώ µε σκοπό το 
συµψηφισµό και απόσβεση ίσου ποσού ζηµιών παρελθουσών χρήσεων από το λογαριασµό «Κέρδη (Ζηµίες) 
εις νέο», µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 1,36 ευρώ σε 0,45 ευρώ και γ) την αύξηση του 
Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των € 4.944.150,00 µε καταβολή µετρητών, µε την έκδοση 
10.987.000 νέων κοινών ενσώµατων δεσµευµένων ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής αξίας € 
0,45 η κάθε µια και τιµή διάθεσης € 0,45 ανά µετοχή, µε δηµόσια προσφορά και µε διατήρηση του δικαιώµατος 
προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 0,430 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε 1 παλαιά 
κοινή ονοµαστική µετοχή. 
• Η θυγατρική εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», προχώρησε κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των οµολογιούχων 
δανειστών Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. εντός του Μαρτίου 2014, σε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος 
αποπληρωµής των δόσεων που έληγαν µέχρι 31/3/2014 ύψους € 5,5 εκατ. στις 20/9/2014.

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 31/12/2013 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. 
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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. 

(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 
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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 
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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 Διαχείρισης Κινδύνων σε Σχέση με τη 
Διαδικασία Σύνταξης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
Η Εταιρεία διατηρεί ένα αποτελεσµατικό σύστηµα εσωτερικού ελέγχου, µε σκοπό την περιφρούρηση των επενδύσεων 
και των περιουσιακών στοιχείων της, καθώς και τον εντοπισµό και την αντιµετώπιση των σηµαντικότερων κινδύνων. 
Ως σύστηµα εσωτερικού ελέγχου ορίζεται το σύνολο των διαδικασιών που τίθενται σε εφαρµογή από το 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 
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 
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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
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• 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.

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 
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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. 
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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. 
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.
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 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.

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

6. Σύνθεση και λειτουργία του Διοικητικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ελέγχου.
Σκοπός του 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. 
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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 
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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

Τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι δύο (2) στον αριθμό και 
συγκεκριμένα ο κ. Δημητρουλέας 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) Δημητρουλέας Σπυρίδων - Πρόεδρος
2) Ηλιάδης Σάββας - Μέλος και 
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. 
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• 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 
1/1/2013 – 31/12/2013 συγκρινόµενη µε τα στοιχεία της αντίστοιχης προηγούµενης χρήσης του 2012. Σας 
παραθέσαµε, επίσης, την έκθεση επισκόπησης του ορκωτού ελεγκτή όπως προβλέπεται από τις διατάξεις για τις 
ανώνυµες εταιρείες.
 Μαρούσι, 28/03/2014
 

 
 Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.
 Γ. Σταματίου
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Γ. ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΛΟΓΙΣΤΗ

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

Έκθεση επί των Εταιρικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων
Ελέγξαµε τις συνηµµένες εταιρικές και τις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας «ΙΑΣΩ 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 2013, 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 Διοίκησης 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 2013 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.

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.
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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, 31 Μαρτίου 2014

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



96 97 

Δ. ΕΤΗΣΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΠΕρΙΕΧΟΜΕνΑ ΤΩν ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩν ΣΕλΙΔΑ

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2013  ..................................... 99

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 1/1 - 31/12/2013 ............................................................................................................................................................................101

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 1/1 - 31/12/2013 ............................................................................................................................................................................103

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

 1/1 - 31/12/2013 .................................................................................................................................................................................105

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΝ 31/12/2013

 (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK) ........................................................................................................................................ 107

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 

 1/1 - 31/12/2013 (ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK) ..................................................................................................... 109

 Σηµειώσεις επί των  Οικονοµικών Καταστάσεων της χρήσης 1/1 - 31/12/2013................................................................. 110

1. Γενικές πληροφορίες 

2. Αρχές σύνταξης των Οικονοµικών Καταστάσεων που χρησιµοποιεί ο Όµιλος ..........................................................110

2.1 Πλαίσιο κατάρτισης των οικονοµικών καταστάσεων ......................................................................................................110

2.2 Νέα πρότυπα, ερµηνείες και τροποποίηση υφιστάµενων προτύπων ......................................................................110

2.3 Βάση Ενοποίησης  ...................................................................................................................................................................114

2.4 Συναλλαγµατικές µετατροπές ..............................................................................................................................................114

2.5 Ενσώµατα πάγια ......................................................................................................................................................................115

2.6 Άϋλα περιουσιακά στοιχεία ..................................................................................................................................................116

2.7 Χρηµατοοικονοµικά µέσα ......................................................................................................................................................117

2.7.1 Χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων ...................................117

2.7.2 Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία .................................................................117

2.7.3 Δάνεια και απαιτήσεις .......................................................................................................................................................117

2.8 Αποθέµατα.................................................................................................................................................................................117

2.9 Απαιτήσεις από πελάτες ........................................................................................................................................................117

2.10 Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα ....................................................................................................................................118

2.11 Μετοχικό κεφάλαιο ...............................................................................................................................................................118

2.12 Δανεισµός ................................................................................................................................................................................118

2.13 Τρέχων και Αναβαλλόµενος φόρος εισοδήµατος ........................................................................................................118

2.14 Παροχές στο προσωπικό ....................................................................................................................................................118

2.15 Προβλέψεις .............................................................................................................................................................................119

2.16 Αναγνώριση εσόδων ............................................................................................................................................................119

2.17 Μισθώσεις ...............................................................................................................................................................................119

2.18 Διανοµή µερισµάτων ............................................................................................................................................................120

2.19 Κρατικές επιχορηγήσεις ......................................................................................................................................................120

3. Διαχείριση χρηµατοοικονοµικού κινδύνου ...........................................................................................................................120



ΕΤ
Η

ΣΙ
Α

 Ο
ΙΚ

ΟΝ
ΟΜ

ΙΚ
Η

 Ε
Κ

ΘΕ
ΣΗ

 

98 

3.1 Κίνδυνος αγοράς .....................................................................................................................................................................120

3.1.1 Συναλλαγµατικός κίνδυνος .............................................................................................................................................120

3.1.2 Κίνδυνος επιτοκίων ..........................................................................................................................................................120

3.1.3 Κίνδυνος αγοραίων τιµών ..............................................................................................................................................120

3.2 Πιστωτικός κίνδυνος ..............................................................................................................................................................120

3.3 Κίνδυνος ρευστότητας ...........................................................................................................................................................121

3.4 Λοιποί λειτουργικοί κίνδυνοι ................................................................................................................................................122

4. Σηµαντικές λογιστικές εκτιµήσεις και κρίσεις της διοικήσεως ........................................................................................123

5. Λειτουργικοί τοµείς ......................................................................................................................................................................123

6. Ενσώµατα πάγια περιουσιακά στοιχεία ..................................................................................................................................128

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία .......................................................................................................................................................132

8. Συναλλαγές µε συνδεδεµένα µέρη ..........................................................................................................................................134

8.1 Ενδοεταιρικές συναλλαγές ...................................................................................................................................................134

8.2 Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις ...........................................................................................................................136

9. Διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία .........................................................................................................140

10. Χρηµατοοικονοµικά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων .........................................................................140

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις ...............................................................................................................................................140

12. Αποθέµατα ...................................................................................................................................................................................142

13. Ταµειακά διαθέσιµα και ταµειακά ισοδύναµα.....................................................................................................................142

14. Δάνεια ............................................................................................................................................................................................143

14.1 Καθαρός δανεισµός ..............................................................................................................................................................144

15. Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις ...............................................................................................................................144

16. Υποχρεώσεις παροχών λόγω εξόδου από την υπηρεσία ...............................................................................................144

17. Άλλα έσοδα (κέρδη)...................................................................................................................................................................146

18. Χρηµατοοικονοµικό κόστος – καθαρό .................................................................................................................................147

19. Φόρος εισοδήµατος ...................................................................................................................................................................147

20. Κέρδη ανά µετοχή ......................................................................................................................................................................149

21. Μερίσµατα ανά µετοχή .............................................................................................................................................................150

22. Εγγυήσεις – Ενδεχόµενες υποχρεώσεις .............................................................................................................................150

23. Μετοχικό Κεφάλαιο ...................................................................................................................................................................151

24. Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις....................................................................................................................................152

25. Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις ..............................................................................................................................152

26. Λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις .................................................................................................................................153

27. Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης ..................................................................................................................................................153

28. Αποθεµατικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεµατικά ..........................................................................................................153

29. Δάνεια και απαιτήσεις ...............................................................................................................................................................154

30. Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής µίσθωσης ..............................................................................................154

31. Αριθµός απασχολούµενου προσωπικού.............................................................................................................................155

32. Γεγονότα µετά την ηµεροµηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονοµικής Θέσης της 31/12/2013. ..................155



98 99 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ ΤΗν 31/12/2013 

  ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώµατα πάγια 6 268.044.196,84 241.157.502,75 111.777.136,99 114.641.836,82

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 7 1.043.227,27 1.389.667,04 819.889,61 1.087.104,39

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 8.2 0,00 0,00 118.170.999,88 121.124.873,46

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Δάνεια και απαιτήσεις 29 0,00 4.500.000,00 0,00 450.000,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 24 184.070,57 822.109,25 99.670,16 99.192,16

 269.271.494,68 247.869.279,04 230.867.696,64 237.403.006,83

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 12 3.224.965,76 3.025.330,84 1.141.571,27 1.131.377,20

Πελάτες 11 55.229.375,67 63.207.073,22 12.399.513,15 22.385.445,28

Λοιπές απαιτήσεις 11 10.924.748,33 10.182.558,38 6.247.053,84 3.746.852,50

Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 9 2.943.266,75 4.189.927,64 2.943.266,75 4.189.927,64

Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 10 0,00 238.353,62 0,00 238.353,62

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 13 17.054.184,98 10.549.278,22 10.426.079,08 4.364.505,90

 89.376.541,49 91.392.521,92 33.157.484,09 36.056.462,14

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 358.648.036,17 339.261.800,96 264.025.180,73 273.459.468,97

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Σημείωση 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

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 41.420.144,17 41.132.113,38 30.249.575,29 32.702.243,56

Λοιπά αποθεµατικά 28 15.182.897,31 15.181.267,81 14.590.321,32 14.590.321,32

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον -29.020.077,65 -25.456.680,78 48.942.182,39 54.445.525,92

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής 93.468.646,98 96.742.383,561 159.667.762,15 167.623.773,95

Δικαιώµατα µειοψηφίας 8.2 10.080.345,60 6.632.390,28 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 103.548.992,58 103.374.773,84 159.667.762,15 167.623.773,95

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 14 148.091.872,38 133.291.500,00 60.331.500,00 60.331.500,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19 14.514.071,16 14.561.689,35 10.609.948,11 10.556.236,33

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 30

0,00 40.506,94 0,00 0,00

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω 
έξοδου από την υπηρεσία 16 2.493.363,49 1.996.715,00 1.394.090,58 1.143.419,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 25 6.636.382,72 6.690.064,62 42.105,85 42.105,85

Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις 26 4.736.475,32 3.605.516,18 3.191.008,79 2.557.498,75

 176.472.165,07 160.185.992,09 75.568.653,33 74.630.759,93



ΕΤ
Η

ΣΙ
Α

 Ο
ΙΚ

ΟΝ
ΟΜ

ΙΚ
Η

 Ε
Κ

ΘΕ
ΣΗ

 

100 

Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 15 53.182.614,52 54.102.654,19 16.107.219,92 16.410.507,55

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 30 56.154,194 225.646,84 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 19 6.464.299,22 2.669.234,00 3.829.795,33 1.490.927,54

Βραχυπρόθεσµα Δάνεια 14 18.923.810,59 18.703.500,00 8.851.750,00 13.303.500,00

 78.626.878,52 75.701.035,03 28.788.765,25 31.204.935,09

Σύνολο Υποχρεώσεων 255.099.043,59 235.887.027,12 104.357.418,58 105.835.695,02

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και 
Υποχρεώσεων 358.648.036,17 339.261.800,96 264.025.180,73 273.459.468,97

Oι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥνΟλΙΚΩν ΕΣΟΔΩν ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ

ΤΗΣ ΧρΗΣΗΣ 1/1/2013 – 31/12/2013
  ΟΜΙΛΟΣ

 Σημείωση 1/1 -31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/10 - 31/12/2013 1/10 - 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 5 107.065.539,57 124.143.128,63 15.505.998,51 32.516.575,16

Κόστος πωληθέντων 97.123.703,76 103.121.508,74 22.914.873,17 24.254.230,40

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 9.941.835,81 21.021.619,89 -7.408.874,66 8.262.344,76

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 17 8.826.048,35 4.084.737,64 1.474.733,17 2.081.945,98

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -5.353.638,81 -4.371.697,09 -2.032.461,25 -1.145.119,91

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -6.630.792,66 -6.047.479,94 -3.192.236,01 -2.833.379,92

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 27 -1.005.880,62 -2.111.739,29 -114.686,94 -493.787,19

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των 
και αποσβέσεων 16.982.459,58 24.080.754,33 -8.356.643,21 8.726.854,47

Αποσβέσεις 6,7 -11.204.887,51 -11.505.313,12 -2.916.882,48 -2.854.850,75

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 5.777.572,07 12.575.441,21 -11.273.525,69 5.872.003,72

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 294.598,81 518.673,85 59.834,24 160.940,05

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -7.123.220,62 -8.825.579,81 -1.871.304,86 -1.772.947,94

Ζημιές από Αναπροσαρμογή Εύλογης 
αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

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

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

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες 
επιχειρήσεις 0,00 1.020.355,38 0,00 -88.370,72

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -1.051.049,74 5.022.100,61 -13.084.996,31 3.904.835,09

Φόρος Εισοδήματος 19 -1.757.626,51 -2.857.429,20 2.935.002,05 -1.241.478,52

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -2.808.676,25 2.164.671,41 -10.149.994,26 2.663.356,57

Κατανέμονται σε: 

Ιδιοκτήτες μητρικής 20 -1.581.831,82 3.858.649,12 -9.391.924,04 3.119.352,93

Δικαιώματα μειοψηφίας -1.226.844,43 -1.693.977,71 -758.070,22 -455.996,36

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης 
αξίας Ιδιοχρησιμοποιούμενων 
ακινήτων

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

Αποµείωση διαθεσίµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων -1.246.660,89 0,00 -1.246.660,89 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών 
κερδών/ζηµιών -245.303,60 527.749,04 38.485,53 579.649,19

Αναβαλλόµενος Φόρος 19,28 63.778,94 8.576.288,06 -10.006,24 8.565.908,02

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους 
(Β) -1.428.185,55 -36.616.596,53 -1.218.181,60 -36.575.076,42

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α)+(Β) -4.236.861,80 -34.451.925,12 -11.368.175,86 -33.911.719,85

Κατανέμονται σε:

Ιδιοκτήτες μητρικής -3.002.451,64 -32.349.944,85 -10.610.536,02 -33.047.720,93

Δικαιώματα μειοψηφίας -1.234.410,16 -2.101.980,27 -757.639,84 -863.998,92

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά σε € 20 -0,0298 0,0726 -0,1767 0,0587

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

 Σημείωση 1/1 -31/12/2013 1/1 -31/12/2012 1/10 - 31/12/2013 1/10 - 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 5 56.442.250,56 67.519.227,27 7.465.154,61 18.026.389,89

Κόστος πωληθέντων 47.650.260,20 52.228.205,29 11.722.459,43 12.822.580,58

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 8.791.990,36 15.291.021,98 -4.257.304,82 5.203.809,31

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 17 2.605.090,98 3.195.876,75 709.412,50 1.357.032,55

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -2.909.160,57 -2.896.677,07 -814.192,15 -665.810,76

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -3.077.139,32 -2.626.430,49 -1.619.547,34 -1.325.592,44

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης 27 -280.887,42 -365.024,90 -81.079,25 -68.226,88

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/
των και αποσβέσεων 9.955.398,61 18.133.555,14 -4.840.007,04 5.867.608,49

Αποσβέσεις 6,7 -4.825.504,58 -5.534.788,87 -1.222.704,02 -1.366.396,71

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 5.129.894,03 12.598.766,27 -6.062.711,06 4.501.211,78

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 18 124.470,74 293.517,79 30.676,72 77.007,67

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα 18 -3.053.127,56 -5.108.411,01 -755.671,69 -795.281,49

Ζηµιές από Αναπροσαρµογή 
Εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποµείωση στοιχείων Ενεργητικού 8.2 -4.784.294,93 -11.172.430,41 -4.784.294,93 -11.172.430,41

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

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων -2.583.057,72 -3.388.557,36 -11.572.000,96 -7.389.492,45

Φόρος Εισοδήµατος 19 -1.561.602,43 -584.582,16 1.677.018,88 330.283,65

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) -4.144.660,15 -3.973.139,52 -9.894.982,08 -7.059.208,80

Κατανέµονται σε:  

Ιδιοκτήτες µητρικής 20 -4.144.660,15 -3.973.139,52 -9.894.982,08 -7.059.208,80

Δικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

Λοιπά συνολικά έσοδα  

Ζηµίες από αναπροσαρµογή 
εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 6,28 0,00 -22.938.572,42 0,00 -22.938.572,42

Αποµείωση διαθεσίµων προς 
πώληση χρηµατοοικονοµικών 
στοιχείων -1.246.660,89 0,00 -1.246.660,89 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών 
κερδών/ζηµιών 16 -151.381,74 286.868,20 5.773,00 338.877,63

Φόρος Εισοδήµατος 19,28 39.359,25 4.530.340,84 -1.500,99 4.519.938,95

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Β) -1.358.683,38 -18.121.363,38 -1.242.388,88 -18.079.755,84

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά 
από φόρους (Α)+(Β) -5.503.343,53 -22.094.502,90 -11.137.370,96 -25.138.964,64

Κατανέµονται σε:  

Ιδιοκτήτες µητρικής -5.503.343,53 -22.094.502,90 -11.137.370,96 -25.138.964,64

Δικαιώµατα µειοψηφίας - - - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά σε € 20 -0,0780 -0,0747 -0,1862 -0,1328

Οι συνοδευτικές σημειώσεις αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων.
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΑΜΕΙΑΚΩν ρΟΩν ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧρΗΣΗΣ

 1/1/2013 – 31/12/2013

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Λειτουργικές δραστηριότητες  

Κέρδη Χρήσης -1.051.049,74 5.022.100,61 -2.583.057,72 -3.388.557,36

Προσαρµογές στα κέρδη 33.914.609,55 22.827.721,98 23.829.767,70 22.075.935,61

 32.863.559,81 27.849.822,59 21.246.709,98 18.687.378,25

Μεταβολές Κεφαλαίου κίνησης

Μείωση/(Αύξηση) αποθεµάτων -79.634,92 790.693,89 -10.194,07 394.924,05

Μείωση/(Αύξηση) απαιτήσεων -2.410.654,58 -14.338.918,17 -3.139.508,23 -11.041.983,72

(Αύξηση)/Mείωση λοιπών λογαριασµών 
κυκλοφορούντος ενεργητικού -422,40 3.704,00 -478,00 1.972,00

Αύξηση/(Μείωση) υποχρεώσεων (πλην 
δανειακών) -6.882.322,03 3.623.109,25 -1.715.056,45 656.313,98

Εκροή προβλέψεων
 

-97.475,66 -701.306,80 -16.210,57 -106.651,63

 -9.470.509,59 -10.622.717,83 -4.881.447,32 -10.095.425,32

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες 23.393.050,22 17.227.104,76 16.365.262,66 8.591.952,93

Λειτουργικές δραστηριότητες

Καταβληθέντες τόκοι -5.966.976,30 -8.361.973,18 -2.692.394,50 -4.773.627,82

Καταβληθείς φόρος εισοδήµατος -1.299.733,38 -696.981,22 -486.215,75 -459.813,98

Καθαρές ταμιακές ροές από λειτουργικές 
δραστηριότητες (Α) 16.126.340,54 8.168.150,36 13.186.652,41 3.358.511,13

Επενδυτικές δραστηριότητες

Αγορές ενσώµατων παγίων -2.416.927,47 -1.710.897,42 -1.683.009,07 -552.605,08

Αγορές άυλων περιουσιακών στοιχείων
 

-39.063,96 -94.797,25 -34.561,24 -88.574,25

Πωλήσεις ενσώµατων παγίων  9.720,02 26.904,04 5.900,00 26.500,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 0,00 0,00 -1.830.421,35 0,00

Αγορές χρηµατοοικονοµικών στοιχείων σε
εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων -5.383.079,33 0,00 -5.383.079,33 0,00

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

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών
στοιχείων διαθεσίµων προς πώληση 50.000,00 0,00 0,00 0,00

Πωλήσεις χρηµατοοικονοµικών στοιχείων
σε εύλογη αξία µέσω αποτελεσµάτων 5.691.602,82 0,00 5.691.602,82 0,00

Τόκοι που εισπράχθηκαν 227.220,05 299.187,01 57.291,42 199.235,08

Ταµειακά διαθέσιµα από απόκτηση
θυγατρικής εταιρείας 289.146,25 0,00 0,00 0,00

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

Εισπράξεις επιχορηγήσεων 74.091,28 29.138,17 52.947,52 1.998,37

Καθαρές ταμιακές ροές από Επενδυτικές 
δραστηριότητες (Β) -1.497.290,34 -1.450.465,45 -2.673.329,23 -413.445,88
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 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1-31/12/2013 1/1-31/12/2012

Χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Αύξηση/Μείωση µετοχικού κεφαλαίου 
θυγατρικών 0,00 0,00 0,00 0,00

Έξοδα αύξησης µετοχικού κεφαλαίου -65.761,98 0,00 0,00 0,00

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

Μερίσµατα πληρωθέντα σε µετόχους της 
µητρικής 0,00 -20.167,19 0,00 -20.167,19

Δάνεια αναληφθέντα 0,00 3.802,00 0,00 0,00

Αποπληρωµή δανεισµού -7.808.835,69 -3.615.000,00 -4.451.750,00 -2.615.000,00

Πληρωµές κεφαλαίου χρηµατοδοτικών 
µισθώσεων -249.545,77 -118.846,22 0,00 0,00

Καθαρές ταμιακές ροές από 
Χρηματοδοτικές δραστηριότητες (Γ) -8.124.143,44 -3.750.211,41 -4.451.750,00 -2.635.167,19

Καθαρή (μείωση)/αύξηση στα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα (Α+Β+Γ) 6.504.906,76 2.967.473,50 6.061.573,18 309.898,06

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στην αρχή της 
χρήσης 10.549.278,22 7.581.804,72 4.364.505,90 4.054.607,84

Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στο τέλος της 
χρήσης 17.054.184,98 10.549.278,22 10.426.079,08 4.364.505,90
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΙΚΟνΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ ΤΗν 

31/12/2013 ΠρΙν ΤΗν ΕΠΙΔρΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK
 Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2013 1/1-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία  

Ενσώµατα πάγια 268.044.196,84 241.157.502,75 111.777.136,99 114.641.836,82

Αϋλα περιουσιακά στοιχεία 1.043.227,27 1.389.667,04 819.889,61 1.087.104,39

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 0,00 0,00 118.170.999,88 121.124.873,46

Επενδύσεις σε συγγενείς επιχειρήσεις 0,00 0,00 0,00 0,00

Δάνεια και απαιτήσεις 0,00 4.500.000,00 0,00 450.000,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες απαιτήσεις 184.070,57 822.109,25 99.670,16 99.192,16

 269.271.494,68 247.869.279,04 230.867.696,64 237.403.006,83

Κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία

Αποθέµατα 3.224.965,76 3.025.330,84 1.141.571,27 1.131.377,20

Πελάτες 74.256.872,72 63.207.073,22 22.734.090,68 22.385.445,28

Λοιπές απαιτήσεις 10.924.748,33 10.182.558,38 6.247.053,84 3.746.852,50

Διαθέσιµα προς πώληση χρηµατοοικονοµικά 
στοιχεία 2.943.266,75 4.189.927,64 2.943.266,75 4.189.927,64

Χρηµατ/κά στοιχεία σε εύλογη αξία µέσω 
αποτελεσµάτων 0,00 238.353,62 0,00 238.353,62

Ταµιακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 17.054.184,98 10.549.278,22 10.426.079,08 4.364.505,90

 108.404.038,54 91.392.521,92 43.492.061,62 36.056.462,14

Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 377.675.533,22 339.261.800,96 274.359.758,26 273.459.468,97

Ο ΟΜΙΛΟΣ Ο ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ 31/12/2013 1/1-31/12/2012 31/12/2013 31/12/2012

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

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

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

Αποθεµατικά εύλογης αξίας 41.420.144,17 41.132.113,38 30.249.575,29 32.702.243,56

Λοιπά αποθεµατικά 15.182.897,31 15.181.267,81 14.590.321,32 14.590.321,32

Κέρδη (ζηµίες) εις νέον -15.899.806,43 -25.456.680,78 56.589.769,76 54.445.525,92

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων μετόχων μητρικής 106.588.918,20 96.742.383,56 167.315.349,52 167.623.773,95

Δικαιώµατα µειοψηφίας 11.040.422,19 6.632.390,28 0,00 0,00

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 117.629.340,39 103.374.773,84 167.315.349,52 167.623.773,95

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Δάνεια 148.091.872,38 133.291.500,00 60.331.500,00 60.331.500,00

Αναβαλλόµενες φορολογικές υποχρεώσεις 19.461.220,40 14.561.689,35 13.296.938,27 10.556.236,33

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

Προβλέψεις παροχών προσωπικού λόγω 
έξοδου από την υπηρεσία 2.493.363,49 1.996.715,00 1.394.090,58 1.143.419,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις 6.636.382,72 6.690.064,62 42.105,85 42.105,85

Λοιπές µακροπρόθεσµες Προβλέψεις 4.736.475,32 3.605.516,18 3.191.008,79 2.557.498,75

 181.419.314,31 160.185.992,09 78.255.643,49 74.630.759,93 
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Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις

Προµηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 53.182.614,52 54.102.654,19 16.107.219,92 16.410.507,55

Υποχρεώσεις από συµβάσεις χρηµατοδοτικής 
µίσθωσης 56.154,19 225.646,84 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 6.464.299,22 2.669.234,00 3.829.795,33 1.490.927,54

Βραχυπρόθεσµα Δάνεια 18.923.810,59 18.703.500,00 8.851.750,00 13.303.500,00

 78.626.878,52 75.701.035,03 28.788.765,25 31.204.935,09

Σύνολο Υποχρεώσεων 260.046.192,83 235.887.027,12 107.044.408,74 105.835.695,02

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων 377.675.533,22 339.261.800,96 274.359.758,26 273.459.468,97
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥνΟλΙΚΩν ΕΣΟΔΩν ΟΜΙλΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙρΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧρΗΣΗΣ 

1/1/2013 – 31/12/2013 ΠρΙν ΤΗν ΕΠΙΔρΑΣΗ ΤΟΥ REBATE & CLAWBACK
 ΟΜΙΛΟΣ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 1/1 -31/12/2013 1/1-31/12/2012 1/1 - 31/12/2013 1/1- 31/12/2012

Κύκλος εργασιών 126.093.036,62 124.143.128,63 66.776.828,09 67.519.227,27

Κόστος πωληθέντων 97.123.703,76 103.121.508,74 47.650.260,20 52.228.205,29

Μικτά κέρδη / (ζημίες) 28.969.332,86 21.021.619,89 19.126.567,89 15.291.021,98

Λοιπά έσοδα εκµετάλλευσης 8.826.048,35 4.084.737,64 2.605.090,98 3.195.876,75

Εξοδα διοικητικής λειτουργίας -5.353.638,81 -4.371.697,09 -2.909.160,57 -2.896.677,07

Εξοδα λειτουργίας διαθέσεως -6.630.792,66 -6.047.479,94 -3.077.139,32 -2.626.430,49

Λοιπά έξοδα εκµετάλλευσης -1.005.880,62 -2.111.739,29 -280.887,42 -365.024,90

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτ/των 
και αποσβέσεων 36.009.956,63 24.080.754,33 20.289.976,14 18.133.555,14

Αποσβέσεις -11.204.887,51 -11.505.313,12 -4.825.504,58 -5.534.788,87

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων, 
χρηματοδοτικών, επενδυτικών 
αποτελεσμάτων 24.805.069,12 12.575.441,21 15.464.471,56 12.598.766,27

Χρηµατοοικονοµικά Έσοδα 294.598,81 518.673,85 124.470,74 293.517,79

Χρηµατοοικονοµικά Έξοδα -7.123.220,62 -8.825.579,81 -3.053.127,56 -5.108.411,01

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

Απομείωση στοιχείων Ενεργητικού 0,00 0,00 -4.784.294,93 -11.172.430,41

Κέρδη/ζημίες από συνδεμένες 
επιχειρήσεις 0,00 1.020.355,38 0,00 0,00

Κέρδη / (ζημίες) προ φόρων 17.976.447,31 5.022.100,61 7.751.519,81 -3.388.557,36

Φόρος Εισοδήματος
 

-6.704.775,75 -2.857.429,20 -4.248.592,59 -584.582,16

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους (Α) 11.271.671,56 2.164.671,41 3.502.927,22 -3.973.139,52

Κατανέµονται σε: 

Ιδιοκτήτες µητρικής 11.538.439,43 3.858.649,12 3.502.927,22 -3.973.139,52

Δικαιώµατα µειοψηφίας -266.767,87 -1.693.977,71 - -

Λοιπά συνολικά έσοδα  

Ζηµίες από αναπροσαρµογή εύλογης 
αξίας Ιδιοχρησιµοποιούµενων ακινήτων 0,00 -45.720.633,63 0,00 -22.938.572,42

Αποµείωση διαθεσίµων προς πώληση 
χρηµατοοικονοµικών στοιχείων -1.246.660,89 0,00 -1.246.660,89 0,00

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/
ζηµιών -245.303,60 527.749,04 -151.381,74 286.868,20

Αναβαλλόµενος Φόρος 63.778,94 8.576.288,06 39.359,25 4.530.340,84

Λοιπά συνολικά έσοδα μετά από φόρους (Β) -1.428.185,55 -36.616.596,53 -1.358.683,38 -18.121.363,38

Συγκεντρωτικά συνολικά έσοδα μετά από 
φόρους (Α)+(Β) 9.843.486,01 -34.451.925,12 2.144.243,84 -22.094.502,90

Κατανέµονται σε:

Ιδιοκτήτες µητρικής 10.117.819,61 -32.349.944,85 2.144.243,84 -22.094.502,90

Δικαιώµατα µειοψηφίας -274.333,60 -2.101.980,27 - -

Κέρδη / (ζημίες) μετά από φόρους ανά 
μετοχή - βασικά σε € 0,2171 0,0726 0,0659 -0,0747
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ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩν ΟΙΚΟνΟΜΙΚΩν ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩν 

ΤΗΣ ΧρΗΣΗΣ 1/1/2013 - 31/12/2013

1. Γενικές πληροφορίες

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

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.
2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.
3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
6. MEDSTEM SERVICES – ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.
8. HOCO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ
9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.
 (στο εξής Όμιλος) δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών υγείας και την εισαγωγή και εμπορία 

υγειονομικού υλικού που χρησιμοποιούνται από τις εταιρείες του κλάδου της Υγείας.

Η εταιρεία “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.”
από 01/06/2013 και µετά, ενοποιείται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης, µε ποσοστό συµµετοχής 58,29%.
Στην τρέχουσα χρήση, δεν ενσωµατώθηκε στις ετήσιες ενοποιηµένες καταστάσεις η θυγατρική εταιρεία “ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES Ε.Π.Ε.”, ενώ είχε ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη χρήση µε την µέθοδο της καθαρής θέσης και µε 
ποσοστό 42,07%, καθώς την 31/7/2013 πραγµατοποιήθηκε η πώληση του συνόλου των µεριδίων της εταιρείας.

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 1/1/2013 – 31/12/2013 εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συµβούλιο 
την 28/03/2014.

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 31/12/2013 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 31/12/2013. Οι λογιστικές αρχές που χρησιµοποιήθηκαν στις ετήσιες οικονοµικές καταστάσεις είναι 
συνεπείς µε αυτές που είχαν υιοθετηθεί για την κατάρτιση των ετήσιων Οικονοµικών Καταστάσεων της 31/12/2012 µε 
εξαίρεση την υιοθέτηση από τον Όµιλο του τροποποιηµένου Δ.Λ.Π. 19 το οποίο εφαρµόστηκε αναδροµικά από 1/1/2012 
µε συνέπεια την αναµόρφωση των Οικονοµικών Καταστάσεων της περσινής χρήσης (βλέπε και σηµείωση 15).
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:
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Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικές για την τρέχουσα οικονοµική χρήση
• Δ.Λ.Π. 1 (Τροποποίηση) «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων - Παρουσίαση των στοιχείων των λοιπών 

συνολικών εσόδων»
Η κύρια αλλαγή που προκύπτει από την τροποποίηση είναι η απαίτηση από τις οικονοµικές οντότητες να οµαδοποιούν 

τα στοιχεία που παρουσιάζονται στην Κατάσταση Λοιπών Συνολικών Εσόδων σε δύο οµάδες, ώστε να φαίνεται 
αν αυτά είναι δυνητικά ανακατατάξιµα στα κέρδη ή τις ζηµίες σε µια µεταγενέστερη περίοδο. Η τροποποίηση 
επηρεάζει µόνο την παρουσίαση και δεν έχει καµία επίδραση στην οικονοµική θέση της Εταιρείας και του Οµίλου.

• Δ.Λ.Π. 12 (Τροποποίηση) «Φόροι εισοδήµατος – Αναβαλλόµενος φόρος: Ανάκτηση υποκείµενων περιουσιακών 
στοιχείων»

Το Δ.Λ.Π. 12 απαιτεί η οικονοµική οντότητα να αποτιµά τον αναβαλλόµενο φόρο που σχετίζεται µε ένα περιουσιακό 
στοιχείο ανάλογα µε το αν η οντότητα αναµένει να ανακτήσει τη λογιστική αξία του περιουσιακού στοιχείου µέσω 
χρήσης ή µέσω πώλησης. Μπορεί να είναι δύσκολο και υποκειµενικό να εκτιµηθεί κατά πόσο η ανάκτηση θα 
πραγµατοποιηθεί µε τη χρήση ή µέσω πώλησης, όταν το περιουσιακό στοιχείο αποτιµάται µε τη µέθοδο της 
εύλογης αξίας του Δ.Λ.Π. 40 «Επενδύσεις σε Ακίνητα». Η τροπολογία παρέχει µια πρακτική λύση στο πρόβληµα µε 
την εισαγωγή της υπόθεσης ότι η ανάκτηση της λογιστικής αξίας θα πραγµατοποιηθεί υπό φυσιολογικές συνθήκες 
µέσω πώλησης. 

• Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους»
Τον Ιούνιο του 2011 το Σ.Δ.Λ.Π. τροποποίησε το Δ.Λ.Π. 19 καθώς καταργεί την επιλογή που επιτρέπει σε µια εταιρεία 

να αναβάλει κάποια κέρδη και ζηµίες που προκύπτουν από συνταξιοδοτικά προγράµµατα (προγράµµατα 
καθορισµένων παροχών - «µέθοδος περιθωρίου»). Οι εταιρείες πλέον θα αναφέρουν αυτές τις αλλαγές όταν αυτές 
συµβαίνουν. Αυτό θα τις οδηγήσει στο να συµπεριλαµβάνουν τυχόν έλλειµµα ή πλεόνασµα σε ένα συνταξιοδοτικό 
πρόγραµµα στην κατάσταση οικονοµικής θέσης. Επίσης, απαιτεί από τις επιχειρήσεις να συµπεριλαµβάνουν το 
κόστος υπηρεσίας και το χρηµατοοικονοµικό κόστος στα αποτελέσµατα χρήσης και τις επανακαταµετρήσεις στα 
λοιπά συνολικά εισοδήµατα. Το τροποποιηµένο Δ.Λ.Π. 19 απαιτεί αναδροµική εφαρµογή και η επίδραση από την 
υιοθέτησή του παρουσιάζεται στη Σηµείωση 15 των οικονοµικών καταστάσεων

• Δ.Π.Χ.Α. 13 «Επιµέτρηση Εύλογης Αξίας»
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. 

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 20 «Κόστος αποκάλυψης στη φάση της παραγωγής σε ορυχείο επιφανείας»
Η διερµηνεία αντιµετωπίζει λογιστικά το κόστος (striping cost) που προκύπτει από τη δραστηριότητα αποµάκρυνσης 

άχρηστων υλικών σε εξορυκτικές εργασίες επιφάνειας, για να αποκτηθεί πρόσβαση σε µεταλλευτικά κοιτάσµατα. 

Τροποποιήσεις σε πρότυπα που αποτελούν ένα τµήµα του προγράµµατος ετήσιων βελτιώσεων του Σ.Δ.Λ.Π. (Συµβούλιο 
Διεθνών Λογιστικών Προτύπων)

Το Σ.Δ.Λ.Π. στα πλαίσια του ετήσιου προγράµµατος βελτιώσεων (IFRSs 2010-2012 Cycle), εξέδωσε τον Μάιο του 2012 
τροποποιήσεις σε 5 υφιστάµενα πρότυπα. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2013.

• Δ.Λ.Π. 1 «Παρουσίαση των Οικονοµικών Καταστάσεων»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για συγκριτική πληροφόρηση όταν µια οντότητα 

παρουσιάζει και τρίτο Ισολογισµό είτε γιατί απαιτείται από το Δ.Λ.Π. 8 είτε εθελοντικά. Επίσης διευκρινίζεται ότι µια 
οικονοµική οντότητα µπορεί να συµπεριλάβει στις πρώτες οικονοµικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύµφωνα 
µε τα Δ.Π.Χ.Α. επιπλέον συγκριτική πληροφόρηση, ώστε να εξηγηθεί καλύτερα η επίπτωση από τη µετάβαση στα 
Δ.Π.Χ.Α.

• Δ.Λ.Π. 16 «Ενσώµατα Πάγια»
Η τροποποίηση διευκρινίζει ότι ο εξοπλισµός συντήρησης και τα ανταλλακτικά µπορεί να ταξινοµηθούν ως πάγια 

περιουσιακά στοιχεία και όχι ως αποθέµατα, αν συναντούν τον ορισµό των πάγιων περιουσιακών στοιχείων.
• Δ.Λ.Π. 32 «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση»
Η τροποποίηση διευκρινίζει την αντιµετώπιση του φόρου εισοδήµατος που σχετίζεται µε διανοµές προς τους µετόχους 

και µε τα κόστη συναλλαγών καθαρής θέσης.
• Δ.Λ.Π. 34 «Ενδιάµεση χρηµατοοικονοµική αναφορά»
Η τροποποίηση διευκρινίζει τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις των 

τοµέων πληροφόρησης στις ενδιάµεσες οικονοµικές καταστάσεις. 
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Πρότυπα και Διερµηνείες υποχρεωτικές για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από 1 Ιανουαρίου 2014
Τα παρακάτω νέα πρότυπα, τροποποιήσεις προτύπων και διερµηνείες έχουν εκδοθεί αλλά είναι υποχρεωτικά 

για περιόδους που ξεκινούν την ή µετά από την 1 Ιανουαρίου 2014. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, δεν έχει 
εφαρµόσει νωρίτερα τα κατωτέρω πρότυπα και µελετά την επίδραση τους στις οικονοµικές καταστάσεις.

• Δ.Λ.Π. 32 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά µέσα: Παρουσίαση» και Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) 
«Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις-Συµψηφισµός χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων 
και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων»

(Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014)
Η τροποποίηση στο Δ.Λ.Π. 32 αφορά τις οδηγίες εφαρµογής του προτύπου σχετικά µε τον συµψηφισµό ενός 

χρηµατοοικονοµικού περιουσιακού στοιχείου και µιας χρηµατοοικονοµικής υποχρέωσης και στο Δ.Π.Χ.Α. 
7 τις σχετικές γνωστοποιήσεις. 

• Δ.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 πρόκειται να αντικαταστήσει το Δ.Λ.Π. 39. Τα µέρη του Δ.Π.Χ.Α. 9 που εκδόθηκαν το Νοέµβριο 2009 

και τον Οκτώβριο του 2010 αντικαθιστούν τα µέρη του Δ.Λ.Π. 39 που σχετίζονται µε την ταξινόµηση και 
επιµέτρηση των χρηµατοοικονοµικών περιουσιακών στοιχείων και χρηµατοοικονοµικών υποχρεώσεων. 
Το Νοέµβριο του 2013, το Σ.Δ.Λ.Π. πρόσθεσε στο Δ.Π.Χ.Α. 9 τις απαιτήσεις που αφορούν στη λογιστική 
αντιστάθµισης. Σε επόµενη φάση του έργου θα προστεθούν οι νέες απαιτήσεις που αφορούν την αποµείωση 
των χρηµατοοικονοµικών µέσων. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, βρίσκονται στη διαδικασία εκτίµησης της 
επίδρασης του Δ.Π.Χ.Α. 9 στις οικονοµικές του καταστάσεις. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, δεν µπορούν να 
εφαρµόσουν το Δ.Π.Χ.Α. 9 νωρίτερα διότι αυτό δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μόνο όταν 
υιοθετηθεί, θα αποφασιστεί εάν θα εφαρµοστεί νωρίτερα από την 1 Ιανουαρίου 2015.

• Δ.Π.Χ.Α. 7 (Τροποποίηση) «Χρηµατοπιστωτικά Μέσα: Γνωστοποιήσεις» 
(Εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2015)
Την 16/12/2011, το Συµβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων εξέδωσε την τροποποίηση του Δ.Π.Χ.Α. 

7 µε την οποία προστέθηκαν στο πρότυπο γνωστοποιήσεις αναφορικά µε τη µετάβαση στο Δ.Π.Χ.Α. 9. 
Η τροποποίηση δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εταιρεία και ο Όµιλος, εξετάζουν τις 
επιπτώσεις που θα έχει η υιοθέτηση της εν λόγω τροποποίησης στις οικονοµικές τους καταστάσεις.

Οµάδα προτύπων σχετικά µε τις ενοποιήσεις και τις από κοινού συµφωνίες
Τον Μάιο του 2011 το Σ.Δ.Λ.Π. δηµοσίευσε 3 νέα πρότυπα, τα Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις», 

Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο» και Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες» 
και τροποποίησε τα Δ.Λ.Π. 27 «Ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις» και Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε συγγενείς 
επιχειρήσεις και κοινοπραξίες». Τα νέα αυτά πρότυπα και οι ανωτέρω τροποποιήσεις, εγκρίθηκαν από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση στις 11 Δεκεµβρίου 2012 και εφαρµόζονται υποχρεωτικά το αργότερο, από την ηµεροµηνία 
έναρξης του πρώτου οικονοµικού τους έτους που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου 2014 ή µετά από αυτήν. Επιτρέπεται 
η πρόωρη εφαρµογή τους µόνο εάν ταυτόχρονα εφαρµοστούν και τα πέντε. Ο Όµιλος βρίσκεται στη διαδικασία 
εκτίµησης της επίδρασης τους στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις. Οι κυριότεροι όροι των προτύπων 
είναι οι εξής:

• Δ.Λ.Π. 27 (τροποποιηµένο) «Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Πρότυπο αυτό δηµοσιεύθηκε ταυτόχρονα µε το Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις». Τα δύο 

πρότυπα αντικαθιστούν το Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις». Το τροποποιηµένο 
Δ.Λ.Π. 27 περιέχει τις λογιστικές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις γνωστοποιήσεων για επενδύσεις σε θυγατρικές, 
κοινοπραξίες και συγγενείς επιχειρήσεις όταν η οικονοµική οντότητα καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές 
καταστάσεις. Το Πρότυπο απαιτεί η οικονοµική οντότητα που καταρτίζει ατοµικές οικονοµικές καταστάσεις να 
λογιστικοποιεί τις επενδύσεις στο κόστος ή σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 39 ή Δ.Π.Χ.Α. 9 «Χρηµατοοικονοµικά Μέσα». 

• Δ.Λ.Π. 28 (τροποποιηµένο) «Συµµετοχές σε Συγγενείς Επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες»
Το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε Συγγενείς επιχειρήσεις και Κοινοπραξίες» αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 28 «Επενδύσεις σε 

Συγγενείς επιχειρήσεις». Ο σκοπός 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 αυτές ορίζονται στο 
Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο».

• Δ.Π.Χ.Α. 10 «Ενοποιηµένες Οικονοµικές Καταστάσεις»
Το Δ.Π.Χ.Α. 10 θέτει τις αρχές για την παρουσίαση και την κατάρτιση των ενοποιηµένων οικονοµικών καταστάσεων, 

όταν µία οντότητα ελέγχει µία ή περισσότερες άλλες οντότητες. Το Δ.Π.Χ.Α. 10 αντικαθιστά τις απαιτήσεις 
ενοποίησης που περιλαµβάνονταν στο Δ.Λ.Π. 27 «Ενοποιηµένες και Ατοµικές Οικονοµικές Καταστάσεις» και στη 
Διερµηνεία 12 «Ενοποίηση - οικονοµικές οντότητες ειδικού σκοπού». Το Δ.Π.Χ.Α. 10 στηρίζεται στις υφιστάµενες 
αρχές, προσδιορίζοντας την έννοια του ελέγχου ως τον καθοριστικό παράγοντα για το αν η οικονοµική οντότητα 
θα πρέπει να συµπεριληφθεί στις ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις της µητρικής εταιρείας. Το πρότυπο 
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παρέχει πρόσθετες οδηγίες για να βοηθήσει στον προσδιορισµό του ελέγχου, όπου αυτό είναι δύσκολο να 
εκτιµηθεί. 

• Δ.Π.Χ.Α. 11 «Σχήµατα υπό κοινό έλεγχο»
Το Δ.Π.Χ.Α. 11 αντικαθιστά το Δ.Λ.Π. 31 «Συµµετοχές σε κοινοπραξίες» και τη ΜΕΔ 13 «Από κοινού ελεγχόµενες 

οικονοµικές οντότητες - Μη χρηµατικές συνεισφορές από κοινοπρακτούντες». Το Δ.Π.Χ.Α. 11 παρέχει µια πιο 
ρεαλιστική αντιµετώπιση των από κοινού συµφωνιών (joint arrangements) 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.

• Δ.Π.Χ.Α. 12 «Γνωστοποίηση συµµετοχών σε άλλες οντότητες»
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.

• Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12 - Οδηγίες µετάβασης
Οι τροποποιήσεις εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 28 Ιουνίου 2012 και παρέχουν επιπρόσθετη ελάφρυνση όσον 

αφορά τη µετάβαση στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 11 και Δ.Π.Χ.Α. 12, περιορίζοντας την υποχρέωση να παρέχεται 
συγκριτική πληροφόρηση µόνο στην αµέσως προηγούµενη συγκριτική περίοδο. Για τις γνωστοποιήσεις που 
σχετίζονται µε µη ενοποιούµενες δοµηµένες οντότητες (structured entities) οι τροποποιήσεις άρουν την απαίτηση 
να παρουσιάζεται συγκριτική πληροφόρηση για περιόδους πριν την πρώτη εφαρµογή του Δ.Π.Χ.Α. 12. Οι 
τροποποιήσεις έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014. 

• Τροποποιήσεις στα Δ.Π.Χ.Α. 10, Δ.Π.Χ.Α. 12 και Δ.Λ.Π. 27 – Εξαιρέσεις ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων 
Οι τροποποιήσεις αυτές που εκδόθηκαν από το Συµβούλιο στις 31 Οκτωβρίου 2012 παρέχουν µια εξαίρεση από τις 

απαιτήσεις της ενοποίησης για τις Εταιρείες Επενδύσεων και αντ’ αυτού απαιτούν οι Εταιρείες Επενδύσεων να 
παρουσιάζουν τις επενδύσεις τους σε θυγατρικές, ως µια καθαρή επένδυση που επιµετράται στην εύλογη αξία µε 
τις µεταβολές στα αποτελέσµατα χρήσεως. Οι τροποποιήσεις αυτές έχουν εφαρµογή σε περιόδους που ξεκινούν 
την ή µετά την 1 Ιανουαρίου 2014.

• Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α. 21 «Εισφορές»
Η Διερµηνεία διευκρινίζει ότι το «γεγονός που δεσµεύει» και δηµιουργεί µια υποχρέωση καταβολής εισφοράς είναι 

η δραστηριότητα που περιγράφεται στη σχετική νοµοθεσία που ενεργοποιεί την πληρωµή της εισφοράς. Η 
διερµηνεία εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014 και 
δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις 
οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• Δ.Λ.Π. 36 (Τροποποίηση) «Αποµείωση αξίας περιουσιακών στοιχείων -Γνωστοποιήσεις ανακτήσιµου ποσού για µη 
χρηµατοοικονοµικά περιουσιακά στοιχεία»

Η τροποποίηση εισαγάγει την γνωστοποίηση πληροφοριών σχετικά µε το ανακτήσιµο ποσό των αποµειωµένων 
περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το ποσό βασίζεται στην εύλογη αξία µείον το κόστος διάθεσης. Η τροποποίηση 
εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η τροποποίηση 
δεν αναµένεται να έχει σηµαντική επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• Δ.Λ.Π. 39 (Τροποποίηση) «Χρηµατοοικονοµικά µέσα: Αναγνώριση και επιµέτρηση» - Ανανέωση παραγώγων και 
συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης»

Η τροποποίηση επιτρέπει τη συνέχιση της λογιστικής αντιστάθµισης σε µια κατάσταση όπου ένα παράγωγο, το οποίο 
έχει οριστεί ως µέσο αντιστάθµισης, ανανεώνεται ώστε να εκκαθαριστεί µε έναν νέο κεντρικό αντισυµβαλλόµενο, 
ως αποτέλεσµα νόµων ή κανονιστικών διατάξεων, εφόσον πληρούνται συγκεκριµένες προϋποθέσεις. Η 
τροποποίηση εφαρµόζεται στις ετήσιες λογιστικές περιόδους που ξεκινούν την ή µετά την 1η Ιανουαρίου 2014. Η 
διερµηνεία δεν αναµένεται να έχει επίπτωση στις οικονοµικές καταστάσεις της Εταιρείας και του Οµίλου.

• Δ.Λ.Π. 19 (Τροποποίηση) «Παροχές σε εργαζοµένους» - «Εισφορές από εργαζόµενους»
Η τροποποίηση διευκρινίζει το πώς οι εισφορές από εργαζοµένους ή τρίτους που συνδέονται µε την υπηρεσία θα πρέπει 

να αποδοθούν σε περιόδους υπηρεσίας. Επιπλέον, επιτρέπει µια πρακτική λύση, αν το ποσό των εισφορών είναι 
ανεξάρτητο από τον αριθµό των ετών υπηρεσίας. Η τροποποίηση εφαρµόζεται σε ετήσιες λογιστικές περιόδους 
που ξεκινούν την ή µετά την 1 Ιουλίου 2014 και δεν έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
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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.
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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.

 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. 
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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.
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2.7 Χρηματοοικονομικά μέσα

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



118 119 

όρια της σχετικής υποχρέωσης.
Το κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται άµεσα στα αποτελέσµατα µε εξαίρεση την περίπτωση που οι µεταβολές του 
προγράµµατος εξαρτώνται από τον εναποµένοντα χρόνο υπηρεσίας των εργαζοµένων. Στην περίπτωση αυτή, το 
κόστος προϋπηρεσίας καταχωρείται στα αποτελέσµατα µε τη σταθερή µέθοδο µέσα στην περίοδο ωρίµανσης.
Οι παροχές τερµατισµού της απασχόλησης πληρώνονται όταν οι εργαζόµενοι αποχωρούν πριν την ηµεροµηνία 
συνταξιοδοτήσεως. Ο Όµιλος καταχωρεί αυτές τις παροχές, όταν δεσµεύεται. Παροχές τερµατισµού της απασχόλησης 
που οφείλονται 12 µήνες µετά την ηµεροµηνία του Ισολογισµού προεξοφλούνται. 

2.15 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.
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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 εύλογη 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 2013, 
τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου περίπου κατά το ποσό των € 1,67 εκατ. ενώ µια ισοποσοστιαία αύξηση 
των επιτοκίων θα αύξανε τα χρηµατοοικονοµικά έξοδα του Οµίλου, για τη χρήση του 2013, περίπου κατά το ποσό 
των € 1,67 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 
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των συναλλαγών αφορά πελάτες-ιδιώτες που είναι ασφαλισµένοι στον Εθνικό Οργανισµό Παροχής Υπηρεσιών 
Υγείας ( Ε.Ο.Π.Π.Υ).
Ο κίνδυνος µη είσπραξης των απαιτήσεων από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. που έχουν δηµιουργηθεί από 01/01/2013 είναι 
υψηλός αφού µε την ψήφιση του Ν.4172/2013 αποφασίστηκε ότι το σύνολο των εγκεκριµένων δαπανών για κλειστή 
νοσηλεία δεν µπορεί να υπερβεί το ποσό των €520 εκατ. ενώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπεία το 
ποσό των € 370 εκατ. για το σύνολο των Ιδιωτικών Κλινικών και Ιδιωτικών Πρωτοβάθµιων διαγνωστικών κέντρων 
και φυσικοθεραπευτών της χώρας. Εκτιµούµαι ότι εντός του 2014 όταν θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικοί έλεγχοι 
των απαιτήσεων των ιδιωτικών κλινικών και θα έχει οριστικοποιηθεί το ποσοστό υπέρβασης των συγκεκριµένων 
δαπανών του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 
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 2013 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις

16.107.219,92 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 3.829.795,33 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 8.851.750,00 7.541.440,00 22.624.320,00 30.165.740,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

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

Σύνολο 28.788.765,25 7.541.440,00 22.624.320,00 30.207.845,85
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ΙΑΣΩ Α.Ε. - ΧΡΗΣΗ 2012 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσµες 
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

ΟΜΙΛΟΣ - ΧΡΗΣΗ 2013 έως 1 έτος από 1 έως 2 έτη από 2 έως 5 έτη άνω των 5 ετών

Προµηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσµες 
υποχρεώσεις

53.182.614,52 0,00 0,00 0,00

Υποχρεώσεις από συµβάσεις 
χρηµατοδοτικής µίσθωσης

56.154,19 0,00 0,00 0,00

Τρέχων φόρος εισοδήµατος 6.464.299,22 0,00 0,00 0,00

Δάνεια 18.923.810,59 14.632.280,38 44.665.548,00 88.794.044,00

Λοιπές µακροπρόθεσµες 
υποχρεώσεις(*)

0,00 0,00 0,00 66.956,83

Σύνολο 78.626.878,52 14.632.280,38 44.665.548,00 88.861.000,83

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

Προµηθευτές & λοιπές 
βραχυπρόθεσµες 
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

(*) Στις υποχρεώσεις του Οµίλου, δεν περιµβάνεται ποσό € 6.569.425,89 και € 6.623.584,86 της χρήσης 2013 και της 
χρήσης 2012 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 
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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. 

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, σε εκτιµήσεις αναφορικά µε την ωφέλιµη ζωή των αποσβέσιµων παγίων έτσι ώστε αυτή να 
αντιπροσωπεύει την αναµενόµενη χρησιµότητά τους. Περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στην παράγραφο 
2.5.

Εκτιμώμενη απομείωση υπεραξίας
Ο Όµιλος εξετάζει τουλάχιστον σε ετήσια βάση εάν υφίσταται κάποια ένδειξη αποµείωσης της υπεραξίας των 
θυγατρικών και συγγενών της εταιρειών σύµφωνα µε το Δ.Λ.Π. 36. Χρησιµοποιείται η µέθοδος της παρούσας αξίας 
ταµιακών ροών και απαιτούνται στοιχεία όπως η εκτιµώµενη µελλοντική πορεία της θυγατρικής, εκτίµηση της 
κατάστασης της αγοράς, του επιτοκίου που θα ισχύει κ.λπ.

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.
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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 2012 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 θυγατρική εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», η οποία ενσωµατώνεται µε την µέθοδο της ολικής ενοποίησης από 
01/06/2013, 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.
Η θυγατρική εταιρεία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.» ξεκίνησε την παραγωγική της δραστηριότητα εντός του 
Β΄ Τριµήνου του 2013 µε αντικείµενο την εισαγωγή και εµπορία υγειονοµικού υλικού που χρησιµοποιούνται από 
τις εταιρείες του κλάδου της Υγείας.
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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Τα λοιπά συνολικά έσοδα στην Κατάσταση Συνολικών Εσόδων της µητρικής εταιρείας και του Οµίλου για τη χρήση 1/1-
31/12/2013 αφορούν: α) ποσά € -112.022,49 και € -181.524,66 αντίστοιχα, στην αναγνώριση της αναλογιστικής ζηµίας που 
προέκυψε από την υιοθέτηση από τον Όµιλο του τροποποιηµένου Δ.Λ.Π. 19. Η υιοθέτησή του έχει εφαρµοστεί αναδροµικά από 
1/1/2012 µε συνέπεια την αναµόρφωση των Οικονοµικών Καταστάσεων της περσινής χρήσης (βλέπε και σηµείωση 16) και 
β) ποσό ύψους € 1.246.660,89 σε ζηµία αποµείωσης χρεογράφων (βλέπε και σηµείωση 9). Για τη χρήση 1/1-31/12/2012, τα 
ποσά € 18,35 εκατ. και € 37,04 εκατ. αντίστοιχα, αφορούν σε ζηµία αποµείωσης που προέκυψε από εκτίµηση (αναπροσαρµογή) 
της αξίας των ακινήτων τους (βλέπε και σηµείωση 6 & 28)

II. Η κατανομή Ενεργητικού και Υποχρεώσεων ανά τομέα δραστηριότητας την 31/12/2013 
και 31/12/2012 αντίστοιχα έχει ως εξής:

01/01 - 
31/12/2013 ΙΑΣΩ Α.Ε. ΙΑΣΩ

GENERAL Α.Ε. MEDSTEM Α.Ε.
ΙΑΣΩ 

ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΝΟΛΟ Απαλοιφές 

Ενοποίησης ΟΜΙΛΟΣ

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΤΟΜΕΑ       

Λειτουργικά 
περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 127.344.501,69 74.659.907,01 1.062.811,56 57.813.947,53 49.517.039,93 619.117,49 311.017.325,21 -2.463.305,66 308.554.019,55

Μη 
επιμεριζόμενα 
περιουσιακά 
στοιχεία τομέα 136.680.679,04 4.667.966,84 5.761.325,26 1.935.281,56 1.162.025,03 29.441.428,96 179.648.706,69 -129.554.690,07 50.094.016,62

Σύνολο 264.025.180,73 79.327.873,85 6.824.136,82 59.749.229,09 50.679.064,96 30.060.546,45 490.666.031,90 -132.017.995,73 358.648.036,17

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
ΤΟΜΕΑ       

Λειτουργικές 
υποχρεώσεις 
τομέα 17.501.310,50 53.344.159,58 6.943.107,04 56.588.073,84 27.828.070,27 385.655,02 162.590.376,25 -2.463.305,66 160.127.070,59

Μη 
επιμεριζόμενες 
υποχρεώσεις 
τομέα 76.246.159,97 2.565.732,62 229.109,48 6.110,00 1.390.146,80 20.642,97 80.457.901,84 0,00 80.457.901,84

Σύνολο 93.747.470,47 55.909.892,20 7.172.216,52 56.594.183,84 29.218.217,07 406.297,99 243.048.278,09 -2.463.305,66 240.584.972,43

01/01 - 
31/12/2012 ΙΑΣΩ Α.Ε. ΙΑΣΩ GENERAL 

Α.Ε. MEDSTEM Α.Ε. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
Α.Ε.

ΛΟΙΠΕΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 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

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. 
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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.
 
6. Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία

Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2013

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2013)  

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

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 
31/12/2013)  

Υπόλοιπο έναρξης 30.332.125,00 64.530.000,00 17.248.156,62 4,52 2.531.550,68 0,00 114.641.836,82

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

Προσθήκες 0,00 453.000,01 996.886,92 0,00 233.122,14 0,00 1.683.009,07

Διαγραφή 
αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -143.196,49 -95.234,32 0,00 0,00 -238.430,81

Διαγραφή 
σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 119.216,20 95.234,27 0,00 0,00 214.450,47

Αποσβέσεις 
χρήσης 0,00 -1.737.104,09 -2.339.404,95 -4,24 -447.215,28 0,00 -4.523.728,56

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 63.245.895,92 15.881.658,30 0,23 2.317.457,54 0,00 111.777.136,99

Λήξη χρήσης 
(31/12/2013)  

Κόστος ή 
εκτίμηση 30.332.125,00 82.823.169,76 43.613.100,32 235.041,89 12.723.376,10 0,00 169.726.813,07

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -19.577.273,84 -27.731.442,02 -235.041,66 -10.405.918,56 0,00 -57.949.676,08

Αναπόσβεστη αξία 30.332.125,00 63.245.895,92 15.881.658,30 0,23 2.317.457,54 0,00 111.777.136,99
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2012

Οικόπεδα Κτίρια 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
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2013

Οικόπεδα Κτίρια Μηχ/κός 
εξοπλισμός

Μεταφορικά 
μέσα

Έπιπλα 
& λοιπός 

εξοπλισμός

Ακιν/σεις υπό 
εκτέλεση Σύνολο

Έναρξη χρήσης 
(1/1/2013)  

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

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2013)  

Υπόλοιπο έναρξης 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

Κόστος ή εκτίμηση 
ενσ/των παγίων 
από ενσωμάτωση 
θυγατρικής 12.049.518,32 23.945.660,17 3.538.868,52 146.018,13 3.949.093,18 0,00 43.629.158,32

Ζημία 
αναπροσαρμογής 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Προσθήκες 0,00 898.538,36 1.158.982,60 2.000,00 382.911,90 0,00 2.442.432,86

Διαγραφή 
αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 -181.261,49 -95.234,32 -68.861,35 0,00 -345.357,16

Σωρευμένες 
αποσβέσεις ενσ/
των παγίων από 
ενσωμάτωση 
θυγατρικής 0,00 -3.545.660,17 -2.009.152,75 -127.057,33 -2.110.092,38 0,00 -7.791.962,63

Διαγραφή 
σωρευμένων 
αποσβέσεων 0,00 0,00 134.817,01 95.234,27 52.228,94 0,00 282.280,22

Αποσβέσεις 
χρήσεως 0,00 -3.947.001,17 -5.659.172,25 -27.998,64 -1.695.685,46 0,00 -11.329.857,52

Αναπόσβεστη αξία 74.463.222,57 152.124.702,75 31.593.087,69 19.412,67 9.460.304,81 383.466,35 268.044.196,84

Λήξη χρήσης 
(31/12/2013)  

Κόστος ή 
εκτίμηση 74.463.222,57 188.807.662,62 89.536.507,17 441.848,11 33.787.948,12 383.466,35 387.420.654,94

Σωρευμένες 
αποσβέσεις 0,00 -36.682.959,87 -57.943.419,48 -422.435,44 -24.327.643,31 0,00 -119.376.458,10

Αναπόσβεστη αξία 74.463.222,57 152.124.702,75 31.593.087,69 19.412,67 9.460.304,81 383.466,35 268.044.196,84
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Ενσώματα πάγια περιουσιακά στοιχεία Ομίλου την 31/12/2012

Οικόπεδα Κτίρια 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
(επανεκτίμηση) -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

Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου αναπροσαρµόσθηκαν για τελευταία φορά εντός της χρήσης του 2012 από 
ανεξάρτητους εκτιµητές. Η αναπροσαρµογή βασίσθηκε στις αγοραίες αξίες των ακινήτων. 
Επί των ακινήτων της εταιρείας και των εταιρειών του Οµίλου υφίστανται εµπράγµατα βάρη υπέρ της Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος ύψους 120% της αξίας των οµολογιακών δανείων ποσού € 147,77 εκατ. και της θυγατρικής εταιρείας 
«ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» όπου για τα ακίνητά της υπάρχει υποθήκη 
υπέρ της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος και της ALPHA BANK συνολικού ποσού 25,5 εκατ. € για εξασφάλιση κοινού 
οµολογιακού δανείου.
Οι προσθήκες σε ενσώµατα πάγια της ΙΑΣΩ Α.Ε. κατά τη χρήση 1/1 – 31/12/2013, ανήλθαν σε €1,683 εκατ. περίπου και 
αφορούν κυρίως σε:

• Ποσό ύψους €0,453 εκατ. αφορά σε αναδιάρθωση λειτουργικών µονάδων των υπαρχόντων κτιρίων.
• Ποσό ύψους €0,387 εκατ. αφορά στην αγορά συγκροτήµατος στεφανιογραφίας, υπερηχοκαρδιογράφου και 
απινιδωτή.
• Ποσό ύψους €0,150 εκατ. αφορά στην αγορά συστήµατος παρακολούθησης ασθενών.
• Ποσό ύψους €0,460 εκατ. αφορά στην αγορά λοιπού βιοϊατρικού και µηχανολογικού εξοπλισµού για τη βελτίωση 
της λειτουργίας της Κλινικής
• Ποσό ύψους €0,233 εκατ. αφορά στην αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού για τη λειτουργία της Κλινικής.
Στη θυγατρική εταιρεία ΙΑΣΩ Θεσσαλίας Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2013, συνολικά ποσό 
ύψους €0,069 εκατ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού (υπερηχοτοµογράφος), νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού 
εξοπλισµού.
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Στη θυγατρική εταιρία ΙΑΣΩ General Α.Ε. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2013, συνολικά ποσό 
ύψους €0,609 εκατ. περίπου και αφορά στην ανακατασκευή χώρων του κεντρικού κτιρίου της Εταιρείας, κόστους 
€0,445 εκατ., σε αγορά επίπλων και λοιπού εξοπλισµού κόστους €0,081 εκατ. και τα υπόλοιπα €0,083 εκατ. σε 
αγορές µηχανολογικού και λοιπού ιατρικού εξοπλισµού.
Στη θυγατρική εταιρεία Medstem Services A.E. επενδύθηκε, εντός της χρήσης 1/1 – 31/12/2013, συνολικά ποσό 
ύψους €0,045 εκατ. που αφορά στην αγορά δεξαµενής αποθήκευσης βλαστοκυττάρων και λοιπού εξοπλισµού.
Στη θυγατρική εταιρεία Φιλοκτήτης Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης A.E. επενδύθηκε, εντός 
της περιόδου 1/6 – 31/12/2013, συνολικά ποσό ύψους €0,069 εκατ. που αφορά στην αγορά νέου ιατρικού, 
νοσοκοµειακού και ξενοδοχειακού εξοπλισµού.
Τέλος, στη θυγατρική εταιρεία Ιασώ Επιχειρήσεις Υγείας Α.Ε. αγοράστηκαν πάγια συνολικού ύψους € 0,007 
εκατ.
Το σύνολο των ανωτέρω επενδύσεων σε επίπεδο Οµίλου, ανέρχεται σε περίπου €2,48 εκατ. και αντικατοπτρίζει 
την πολιτική του Οµίλου να πραγµατοποιεί συνεχώς επενδύσεις ακόµα και αυτή τη δύσκολη οικονοµική περίοδο.
Το περιθώριο κέρδους ποσού € 65.280,13 που προέκυψε από τις ενδοοµιλικές αγορές παγίων, έχει παρουσιαστεί 
αρνητικά στις προσθήκες παγίων του Οµίλου.

7. Άϋλα περιουσιακά στοιχεία

Άϋλα περιουσιακά στοιχεία Εταιρείας την 31/12/2013

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2013)  

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

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2013)  

Υπόλοιπο έναρξης 126.665,56 224.656,91 735.781,92 1.087.104,39

Προσθήκες 0,00 0,00 34.561,24 34.561,24

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 -3.302,02 -8.347,84 -290.126,16 -301.776,02

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 216.309,07 480.217,00 819.889,61

Λήξη χρήσης (31/12/2013)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 334.875,38 3.091.838,10 3.591.814,00

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -41.736,98 -118.566,31 -2.611.621,10 -2.771.924,39

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 216.309,07 480.217,00 819.889,61
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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 χρήσης -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 Ομίλου την 31/12/2013

Άδειες παραγωγής & 
εκμ/σεως Σήματα Μηχανογραφικές 

εφαρμογές Σύνολο

Έναρξη χρήσης (1/1/2013)  

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

Κίνηση χρήσης 
(1/1 - 31/12/2013)  

Υπόλοιπο έναρξης 126.665,56 327.520,95 935.480,53 1.389.667,04

Κόστος ή εκτίμηση άυλων παγίων 
από ενσωμάτωση θυγατρικής 0,00 0,00 227.266,45 227.266,45

Προσθήκες 0,00 0,00 39.063,96 39.063,96

Διαγραφή αρχικής αξίας 
πωληθέντων 0,00 0,00 0,00 0,00

Σωρευμένες αποσβέσεις άυλων 
παγίων από ενσωμάτωση 
θυγατρικής 0,00 0,00 -225.002,60 -225.002,60

Διαγραφή σωρευμένων αποσβέσεων 0,00 0,00 0,00 0,00

Αποσβέσεις χρήσεως -3.302,02 -56.752,07 -327.713,49 -387.767,58

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 270.768,88 649.094,85 1.043.227,27

Λήξη χρήσης (31/12/2013)  

Κόστος ή εκτίμηση 165.100,52 915.899,51 5.282.105,24 6.363.105,27

Σωρευμένες Αποσβέσεις και 
απομείωση -41.736,98 -645.130,63 -4.633.010,39 -5.319.878,00

Αναπόσβεστη αξία 123.363,54 270.768,88 649.094,85 1.043.227,27
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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 - 31/12/2012)  

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 χρήσης -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 (31/12/2012)  

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

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 2013 και 2012 είναι τα κάτωθι:

ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2013

 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ
GENERAL

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES HOCO Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ A.E. - 359.865,21 7.284,43 25.828,57 0,00 37.688,25 5.565,00 436.231,46

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 139.422,21 - 4.895,35 0,00 0,00 153,00 0,00 144.470,56

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 2.826,82 5.065,28 - 42.850,00 0,00 0,00 0,00 50.742,10

MEDSTEM SERVICES A.E 84,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 84,00

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 287.660,02 122.724,78 27.846,96 0,00 0,00 13.751,12 - 451.982,88

ΣΥΝΟΛΑ 429.993,05 487.655,27 40.026,74 68.678,57 0,00 51.592,37 5.565,00 1.083.511,00
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ΠΩΛΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΕΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2012

 ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ

ΠΩΛΗΤΗΣ ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ
GENERAL

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES HOCO Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε.

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES 

Ε.Π.Ε.
ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ A.E. - 218.348,27 2.908,96 25.753,30 0,00 67.796,25 289.960,04 604.766,82

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 130.910,96 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130.910,96

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 206.925,57 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 206.925,57

MEDSTEM SERVICES 
A.E 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00

HOCO Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 - 201.618,86 0,00 201.618,86

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 0,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SER-
VICES Ε.Π.Ε. 3.838,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 3.838,11

ΣΥΝΟΛΑ 341.674,64 218.348,27 2.908,96 25.753,30 0,00 269.415,11 289.960,04 1.148.060,32

ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ – ΕΣΟΔΑ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 2013 2012

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. (Μέρισμα) 0,00 76.500,00

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. (Έσοδα συμμετοχικών τίτλων) 0,00 8,40

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 76.508,40

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ. ΒΑΣΕΙ Δ.Λ.Π. 24

 Όμιλος Εταιρεία

Αμοιβές Διευθυντικών Στελεχών (I) 1.073.874,85 1.073.468,45

Αμοιβές μελών Δ.Σ. (II) 0,00 0,00

Συναλλαγές με λοιπά συνδεδεμένα μέρη (ΙΙΙ) 717.263,87 457.296,98

Σύνολο 1.791.138,72 1.530.765,43

I. Στις ανωτέρω αµοιβές των Διευθυντικών 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 (ΙΙ) και (ΙΙΙ), έχουν συµπεριληφθεί 
στην κατηγορία «Έξοδα» που εµφανίζονται στα πρόσθετα στοιχεία των δηµοσιευµένων Οικονοµικών Καταστάσεων της 
Εταιρείας και του Οµίλου.
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ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2013

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ

GENERAL
ΙΑΣΩ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΙΑΣΩ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ 

ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

MEDSTEM 
SERVICES HOCO Α.Ε. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 

Α.Ε. ΣΥΝΟΛΟ

ΙΑΣΩ Α.Ε. - 0,00 0,00 82.725,12 0,00 0,00 0,00 0,00 82.725,12

ΙΑΣΩ GENERALΑ.Ε. 210.752,00 - 0,00 126.338,31 12.571,25 0,00 0,00 0,00 349.661,56

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 1.107,88 0,00 0,00 - 0,00 0,00 0,00 0,00 1.107,88

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. 1.390.996,65 15.932,37 0,00 34.069,84 - 0,00 0,00 0,00 1.440.998,86

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 26.260,50 - 0,00 0,00 26.260,50

HOCO Α.Ε. 41.168,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 - 0,00 41.168,09

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 501.651,52 3.523,90 0,00 16.208,23 0,00 0,00 0,00 - 521.383,65

ΣΥΝΟΛΑ 2.145.676,14 19.456,27 0,00 259.341,50 38.831,75 0,00 0,00 0,00 2.463.305,66

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΝ 31/12/2012

 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ
ΙΑΣΩ Α.Ε ΙΑΣΩ

GENERAL
ΙΑΣΩ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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

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.
Η προκύπτουσα αρχική υπεραξία (αρχική διαφορά ενοποίησης) κατά την ενοποίηση της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» ποσού € 4,73 εκατ. περίπου µε ηµεροµηνία συµψηφισµού 
31/5/2013, έχει συµπεριληφθεί στα αποτελέσµατα και στα Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου. 
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Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 
31/12/2013 ΕΔΡΑ

% ΣΥΜ/ΧΗΣ
(ΑΜΕΣΗ 

&ΕΜΜΕΣΗ)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ 
ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
31/12/2013

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

ΑΡΧΙΚΗ 
ΔΙΑΦΟΡΑ 

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ

1. ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.

Ελλάδα, 

Χολαργός Αττικής 97,07% 83.905.000,00 27.795.440,00 814.740,69 -19.007.786,23 (1)

2. ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ 
Β.ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.

Ελλάδα, 
Μαρούσι Αττικής 100,00% 6.867.159,86 13.398.879,19 0,00 -3.828.095,98 (1)

3. ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.

Ελλάδα,

Μαρούσι Αττικής 100,00% 153.858,40 91.412,92 1,36 0,00

4. ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα,
Μαρούσι Αττικής 99,97% 4.861.890,00 4.139.457,31 1.205,16 0,00

5. ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε.
Ελλάδα,

Μαρούσι Αττικής 99,97% 297.000,00 300.098,94 90,03 0,00

6. MEDSTEM SERVICES A.E.
Ελλάδα,

Μαρούσι Αττικής 99,97% 475.200,00 -276.368,64 -81,28 0,00

7. ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε. Ελλάδα, λάρισα 75,87% 15.507.000,00 4.114.865,46 993.105,74 0,00

8. HOCO Α.Ε.
Ελλάδα,

Μαρούσι Αττικής 65,18% 5.615.169,87 8.648.024,74 3.011.655,35 0,00

9. ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
& ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.

Ελλάδα,
Κορωπί Αττικής 58,29% 488.721,75 19.801.472,15 5.259.628,55 4.747.455,55 (1)

ΣΥΝΟΛΟ 118.170.999,88 78.013.282,07 10.080.345,60 -18.088.426,66

(1) Για την εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΧΟΛΑΡΓΟΥ Α.Ε.», ως ηµεροµηνία απόκτησης του ελέγχου 
(αρχική διαφορά ενοποίησης) είναι η 30/9/1999, για την εταιρεία «ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΜΙΛΟΣ ΥΓΕΙΑΣ Β. ΕΛΛΑΔΟΣ 
Α.Ε.» η 31/12/1999, ενώ για την εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Α.Ε.» η 
31/5/2013.

Επενδύσεις σε θυγατρικές Εταιρείες την 
31/12/2012 ΕΔΡΑ % ΣΥΜ/ΧΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤΡΙΚΗΣ
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 

31/12/2013
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

(ΑΜΕΣΗ &ΕΜΜΕΣΗ)
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

ΜΗΤρΙΚΗΣ

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑλΑΙΑ 

31/12/2012

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ 27.795.440,00 814.740,69

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

Η µητρική εταιρεία επιµετρά την εύλογη αξία των θυγατρικών της εταιρειών χρησιµοποιώντας τη µέθοδο 
προεξόφλησης των ταµειακών ροών, µε βάση τις εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές που προκύπτουν βάσει 
των πιο πρόσφατων προϋπολογισµών και προγνώσεων. Σε περίπτωση που η λογιστική αξία της συµµετοχής είναι 
µεγαλύτερη από την ανακτήσιµη αξία της, η εταιρεία προβαίνει σε αποµείωση της συµµετοχής.
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Οι κύριες παραδοχές ελέγχονται σε εξαµηνιαία βάση για τυχόν διορθωτικές πολιτικές που ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν 
στο δεύτερο εξάµηνο και σε περίπτωση σηµαντικών αποκλίσεων στο τέλος της κάθε χρήσης υπολογίζονται οι νέες 
εκτιµώµενες µελλοντικές ταµειακές ροές.

Επίσης,
• 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 ολοκληρώθηκε την 13/5/2013. Το Δ.Σ. της εταιρείας πιστοποίησε την 
µερική καταβολή του ποσού της αύξησης, ήτοι ποσού 1.191.699,60€, την 21/05/2013.
• 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. Το Δ.Σ. της εταιρείας πιστοποίησε την µερική καταβολή του ποσού της αύξησης, ήτοι 
ποσό € 6.074.775,30, την 27/05/2013.

Μετά την ολοκλήρωση των ανωτέρω αυξήσεων µε καταβολή µετρητών στο τέλος του Μαΐου 2013 η µητρική εταιρεία ΙΑΣΩ 
Α.Ε. κατέχει άµεσα και έµµεσα ποσοστό 58,29% από 42,07% και ως εκ τούτου ηµεροµηνία ελέγχου και απόκτησης της 
θυγατρικής εταιρείας ορίστηκε η 31/5/2013.

Παρακάτω παρουσιάζονται περιληπτικά τα στοιχεία Ενεργητικού και Υποχρεώσεων της θυγατρικής εταιρείας, όπως αυτά 
έχουν αποτιµηθεί κατά την ηµεροµηνία απόκτησης: 

Λογιστική αξία κατά την
ημερομηνία εξαγοράς

Εύλογη αξία που αναγνωρίστηκε
την ημερομηνία εξαγοράς

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ 31/5/2013 31/5/2013

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ   

Ενσώματες ακινητοποιήσεις 35.350.262,04 35.350.262,04

Ασώματες ακινητοποιήσεις 1.964,05 1.964,09

Επενδύσεις σε θυγατρικές επιχειρήσεις 68.010,00 68.010,00

Λοιπά μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 21.500,00 21.500,00

Αποθέματα 120.000,00 120.000,00

Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις 10.376.707,31 10.376.707,31

Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.480.845,65 1.480.845,65

Σύνολο Ενεργητικού 47.419.289,05 47.419.289,05

   

ΠΑΘΗΤΙΚΟ   

Μετοχικό κεφάλαιο 10.870.602,05 10.870.602,05

Λοιπά στοιχεία Ιδίων Κεφαλαίων 7.696.811,77 7.696.811,77

Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 18.567.413,82 18.567.413,82

Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 15.683.729,25 15.683.729,25

Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις / Προβλέψεις 2.206.066,23 2.206.066,23

Βραχυπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.145.789,41 7.145.789,41

Λοιπές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 3.816.290,34 3.816.290,34

Σύνολο Υποχρεώσεων 28.851.875,23 28.851.875,23

Σύνολο Παθητικού 47.419.289,05 47.419.289,05

Καθαρή Θέση 31/5/2013 18.567.413,82 18.567.413,82

Μη ελέγχουσα συμμετοχή -7.745.182,97
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Συνολική αποκτηθείσα καθαρή θέση 10.822.230,85

Άμεσο κόστος απόκτησης θυγατρικής (4,50%) 488.721,75

Έμμεσο κόστος απόκτησης θυγατρικής (53,79%) 5.586.053,55

Συνολικό κόστος απόκτησης θυγατρικής 6.074.775,30

  

Διαφορά αποκτηθείσας Καθαρής Θέσης και κόστους 
απόκτησης θυγατρικής (πιστωτική διαφορά αρχικής 
ενοποίησης) 4.747.455,55

Επίσης, στην τρέχουσα χρήση, δεν ενσωµατώθηκε στις ενοποιηµένες καταστάσεις η θυγατρική εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ 
SERVICES Ε.Π.Ε.», ενώ είχε ενσωµατωθεί στην αµέσως προηγούµενη περίοδο, καθώς την 31/7/2013 αποφασίστηκε η 
πώληση του συνόλου των µεριδίων της εταιρείας έναντι €50.000,00. Από την πώληση αυτή, αναγνωρίστηκε στα ενοποιηµένα 
αποτελέσµατα της χρήσης 2013, κέρδος € 20.235,84 που αναλογεί στην πρώην ελέγχουσα συµµετοχή ενώ στην προηγούµενη 
συγκριτική χρήση του 2012 είχε ενσωµατωθεί ποσό € 83.769,10 µε τη µέθοδο της καθαρής θέσης. 

Τα οικονοµικά στοιχεία της «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES Ε.Π.Ε.» κατά την 31-7-2013 είχαν ως κατωτέρω:

 Ποσά σε €

Περιουσιακά στοιχεία 50.509,52

Σύνολο υποχρεώσεων 20.745,36

Σύνολο Ιδίων κεφαλαίων 29.764,16

Οι συµµετοχές στις θυγατρικές εταιρείες «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» και «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», λόγω των επιπρόσθετων 
προβλέψεων για Rebate & Clawback εντός της χρήσης του 2013 (βλέπε σηµείωση 11), παρουσιάζουν µειωµένη καθαρή θέση 
σε σχέση µε την αξία κτήσεως των συµµετοχών. Το γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε την γενικότερη οικονοµική κρίση που 
συνεχίζεται για τέταρτο πλέον έτος, αποτελεί ένδειξη ότι ενδεχοµένως η ανακτήσιµη αξία των συµµετοχών είναι µικρότερη 
της λογιστικής τους 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 των θυγατρικών εταιρειών την 31/12/2013 αποτιµήθηκαν σε αξία µικρότερη της 
λογιστικής και προέκυψε ζηµία αποµείωσης ύψους € 4.784.294,93 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 2014-2017 το µέσο σταθµικό κόστος κεφαλαίου έχει αναπροσαρµοσθεί µε βάση το προβλεπόµενο Euribor 
3µήνου και την απόδοση του Ελληνικού και Γερµανικού κρατικού οµολόγου.
Με βάση τις παραπάνω παραδοχές, το WACC που προέκυψε είναι 10,67%.
Σε περίπτωση αύξησης του WACC κατά 0,5%, το ποσό της αποµείωσης θα ανέρχονταν σε €13,5 εκατ. ενώ σε περίπτωση 
µείωσης του WACC κατά 0,5%, το ποσό της αποµείωσης θα ανέρχονταν σε € 5,0 εκατ. 

Αξία στο διηνεκές
Ο υπολογισµός της αξίας της Εταιρείας στο διηνεκές (2018 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 Κ.Π.Τ.Φ. στο διηνεκές έχουν υπολογιστεί µε βάση τις προβλεπόµενες πωλήσεις του έτους 2017, 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 2013.
• Οι κεφαλαιουχικές επενδύσεις στο διηνεκές έχουν υπολογιστεί σε € 1.650 χιλ. για την εταιρεία «ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε.» 
και σε € 1.222 χιλ. για την εταιρεία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.» ώστε να αντικατοπτρίζουν τις ανάγκες για αντικατάσταση 
παγίων όταν αυτά έχουν ολοκληρώσει την οικονοµική τους ζωή.



ΕΤ
Η

ΣΙ
Α

 Ο
ΙΚ

ΟΝ
ΟΜ

ΙΚ
Η

 Ε
Κ

ΘΕ
ΣΗ

 

140 

9. Διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά στοιχεία

Τα διαθέσιµα για πώληση χρηµατοοικονοµικά στοιχεία περιλαµβάνουν τα κατωτέρω:

Ομίλου 31/12/2013 Ομίλου 31/12/2012 Εταιρείας 31/12/2013 Εταιρείας 31/12/2012

Μη εισηγμένοι τίτλοι:   

Μετοχές 2.943.266,75 4.189.927,64 2.943.266,75 4.189.927,64

Σύνολο 2.943.266,75 4.189.927,64 2.943.266,75 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.
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.
Από την αποτίµηση των ανωτέρω χρηµατοοικονοµικών µέσων στην εύλογη αξία τους, προέκυψε αρνητική 
διαφορά ποσό ύψους € 1.246.660,89 η οποία καταχωρήθηκε στα Ίδια Κεφάλαια και στα Λοιπά συνολικά έσοδα της 
Εταιρείας και του Οµίλου.

10. Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε εύλογη αξία μέσω αποτελεσμάτων

 Ομίλου 31/12/2013 Ομίλου 31/12/2012 Εταιρείας 31/12/2013 Εταιρείας 31/12/2012

Εισηγμένοι τίτλοι:   

Αμοιβαία κεφάλαια 0,00 238.353,62 0,00 238.353,62

Μη εισηγμένοι τίτλοι: Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν Δεν υπάρχουν

Σύνολο 0,00 238.353,62 0,00 238.353,62

Την 28/5/2013, η Εταιρεία προέβει στην πώληση των µεριδίων των αµοιβαίων κεφαλαίων που είχε στην κατοχή 
της. Από την εν λόγω πώληση, προέκυψε κέρδος €14.832,68
Όσον αφορά την περσινή χρήση, τα αµοιβαία κεφάλαια είχαν αποτιµηθεί την 31/12/2012 µε βάση τις αξίες που 
ανακοινώθηκαν από την εταιρεία η οποία διαχειρίζεται τα αµοιβαία κεφάλαια.

11. Πελάτες και λοιπές απαιτήσεις

Ομίλου 31/12/2013 Ομίλου 31/12/2012 Εταιρείας 31/12/2013 Εταιρείας 31/12/2012

Πελάτες 67.759.108,03 56.561.588,92 20.466.171,14 19.754.035,45

γραμμάτια στο χαρτ/λάκιο 6.213.725,58 9.200.156,68 1.489.231,88 2.142.110,87

γραμμάτια σε καθυστέρηση 4.772.432,63 4.899.810,38 2.590.754,82 2.358.963,76

Επιταγές εισπρακτέες 1.785.902,04 1.546.881,91 374.349,67 261.549,22

Επιταγές σε καθυστέρηση 690.677,89 657.826,07 421.716,40 414.903,07

Επισφαλείς πελάτες 9.810.312,90 5.633.244,69 3.505.563,50 3.334.106,60

Μείον: προβλ. απομείωσης -16.775.286,35 -15.292.435,43 -6.113.696,73 -5.880.223,69

Μείον: πρόβλεψεις Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Rebate 
- Clawback) (1) -19.027.497,05 0,00 -10.334.577,53 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΛΑΤΩΝ 55.229.375,67 63.207.073,22 12.399.513,15 22.385.445,28

Προκαταβλημένοι-παρακρατημένοι 
φόροι εισοδ/τος 6.947.847,19 5.110.520,75 3.264.213,22 2.261.119,96

Απαιτήσεις από Φ.Π.Α. 935.115,73 1.517.596,31 0,00 0,00

Χρεώστες διάφοροι 3.452.174,32 3.609.084,71 1.149.420,78 1.377.259,64

Απαιτήσεις κατά θυγατρικών & 
συνδεδεμένων επιχειρήσεων 3.000,00 47.704,06 1.781.976,37 61.205,12

Προκ/λές αγορών αποθ/των 71.363,91 156.734,89 30.691,48 24.116,87

Μετ/κοί λογ/μοί ενερ/κού 533.291,77 219.770,69 15.642,38 19.883,31

λοιπές απαιτήσεις 70.303,47 21.146,97 5.109,61 3.267,60

Μείον: προβλ. απομείωσης -1.088.348,06 -500.000,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ 10.924.748,33 10.182.558,38 6.247.053,84 3.746.852,50
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Όλες οι παραπάνω απαιτήσεις είναι βραχυπρόθεσµες καθώς αναµένεται να τακτοποιηθούν εντός του έτους µετά 
την περίοδο αναφοράς.
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 που έχουν δηµιουργηθεί µέχρι την 31 Δεκεµβρίου 2011 
και εµπεριέχονται στο κονδύλι «Πελάτες», αναµένεται η είσπραξή τους εντός του 2014. Σύµφωνα µε τις ισχύουσες 
διατάξεις, οι εν λόγω απαιτήσεις θα εισπραχθούν µετά τον υπολογισµό έκπτωσης 8% επ’ αυτών. Για το ποσό αυτό 
της µείωσης, €12.749,38 και €1.075.488,50 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, διενεργήθηκε την 31/12/2012 
ισόποση πρόβλεψη.

(1) Επιπρόσθετες προβλέψεις για Rebate & Clawback

Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. Υ9/οικ. 77307/14.8.2013(ΦΕΚ Β 2045/22.8.2013) απόφαση του Υπουργού Υγείας, τις 
διατάξεις του άρθρου 100 παρ.5 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α’167/23.7.2013) και της Υπουργικής Απόφασης µε αριθ. 
Υ9/οικ.91813 (ΦΕΚ Β’ 2511, 7.10.2013) καθορίζονται: 

α) ο αυτόµατος µηχανισµός επιστροφών (Clawback) έτους 2013 δαπανών νοσηλείας, διαγνωστικών εξετάσεων και 
φυσικοθεραπείας. Σύµφωνα µε την συγκεκριµένη απόφαση η µηνιαία δαπάνη του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για ιδιωτικές κλινικές, 
νοσοκοµεία, κέντρα αποκατάστασης, ψυχιατρικές κλινικές, κέντρα αιµοκάθαρσης, και κάθε άλλη ιδιωτική ή ειδικού 
καθεστώτος µονάδα παροχής υπηρεσιών υγείας και (κάθε είδους) ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και εργαστήρια 
και φυσιοθεραπευτές που παρέχονται από συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους υπηρεσιών υγείας, δεν µπορεί να 
υπερβαίνει το 1/12 των εγκεκριµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ, και 17 β) η διαδικασία 
κλιµακούµενου ποσοστού επί των οφειλών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για νοσήλια, διαγνωστικές εξετάσεις και φυσιοθεραπείες 
των ασφαλισµένων του προς τους συµβεβληµένους ιδιώτες παρόχους καθώς και ο τρόπος απόδοσης του ποσού 
επιστροφής (Rebate). 

Στις οικονοµικές καταστάσεις τα ποσά των προβλέψεων για rebate και clawback θα πρέπει να εγγράφονται εφόσον 
βασίζονται σε στοιχεία τεκµηριωµένα και υπολογίσιµα βάσει µεθοδολογίας ή εκτίµησης που θα προσεγγίζει 
χωρίς σοβαρές αποκλίσεις τα ποσά που θα προκύψουν µετά την ολοκλήρωση των ελέγχων από τις Ι.Ε.Ε. των 
υποβληθέντων λογαριασµών.

Από τις δύο υπουργικές αποφάσεις για το µηχανισµό αυτόµατων επιστροφών (claw back), την αρχική και την 
επόµενη που εξέδωσε σε αντικατάσταση της πρώτης (14025/23-7-2013, Φ.Ε.Κ. Β’ 1789), προκύπτει ότι έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.: α) ποσό 520 εκατ. ευρώ για νοσηλεία σε ιδιωτικές κλινικές (ΚΑΕ 
0673.01) και β) ποσό 370 εκατ. ευρώ για διαγνωστικές εξετάσεις και φυσικοθεραπεία (ΚΑΕ 0671.01). Αθροιστικά 
γνωρίζουµε ότι το ποσό των 890 εκατ. ευρώ είναι ποσό που δεν µπορεί να αυξηθεί σηµαντικά. Παρότι υπάρχει 
σε εκκρεµότητα δικαιολογηµένο αίτηµα για επαύξηση του ποσού του κωδικού των ιδιωτικών κλινικών κατά 34 
περίπου εκατ. ευρώ, παρότι υπάρχουν δεκάδες υποσχέσεις από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας δεν 
συνεκτιµάται στον ακόλουθο υπολογισµό. Ο προϋπολογισµός του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των παραπάνω κωδικών είναι µέχρι 
σήµερα 890 εκατ. ευρώ.

Επίσης γνωρίζουµε από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι τα ποσά των υποβολών των παρόχων για το 2013 ήταν αντίστοιχα των 
παραπάνω κατηγοριών 876,7 εκ. ευρώ και 603 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά µπορεί να επιβεβαιώσει ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ότι 
αφορούν συνολικά τις ηλεκτρονικές υποβολές 2013, ήτοι αθροιστικά ανέρχονται στο ποσό των 1.479,7 εκ. ευρώ. 
Το ποσό αυτό θα αποµειωθεί κατά κάποιο µικρό ποσό µε τα πιστωτικά σηµειώµατα που υπέβαλαν πάροχοι και 
θα προσαυξηθεί οµοίως κατά µικρό ποσό µε τιµολόγια που υπέβαλαν άλλοι εκτός της ηλεκτρονικής υποβολής µε 
εξώδικες επιστολές. Εξαιτίας αυτών των παραγόντων το Rebate διαφοροποιείται και για το Α’ εξάµηνο του 2013. 
Σε κάθε περίπτωση θα υπολογιστεί εκ νέου και σε ετήσια βάση σύµφωνα µε την πλέον πρόσφατη ενηµέρωση από 
τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Από τα παραπάνω στοιχεία, το σύνολο των υποβολών προς τον Ε.Ο.Π.Π.Υ. όλων των ιδιωτικών παρόχων 
υπερέβησαν αθροιστικά κατά € 589,70 εκατ. τον προϋπολογισµό του Ε.Ο.Π.Π.Υ. µε αποτέλεσµα τα ποσά των 
προβλέψεων για Rebate & Clawback να υπολογιστούν αθροιστικά µε ποσοστό 39,85%. Βάσει του ποσοστιαίου 
υπολογισµού, προβλέφθηκαν ποσά € 10.334.577,53 και € 19.027.497,06 τα οποία επιβάρυναν τον κύκλο εργασιών, 
τα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια της µητρικής εταιρείας και του Οµίλου αντίστοιχα.
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Οι µεταβολές στις επισφαλείς απαιτήσεις κατά τη χρήση 2013 και 2012 για την Εταιρεία και τον Όµιλο, έχουν ως εξής:

 Ομίλου 31/12/2013 Ομίλου 31/12/2012 Εταιρείας 31/12/2013 Εταιρείας 31/12/2012

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 15.792.435,43 13.002.538,94 5.880.223,69 5.001.296,32

Επισφάλειες από ενοποίηση εντός 
της περιόδου (Φιλοκτήτης Α.Ε.) 1.059.754,39 0,00 0,00 0,00

Αυξήσεις κατά τη διάρκεια της 
χρήσης 1.286.580,77 2.864.045,86 301.991,93 953.076,74

Μειώσεις προβλέψεων από 
εισπραχθείσες επισφάλειες κατά τη 
διάρκεια της χρήσης -275.136,18 -74.149,37 -68.518,89 -74.149,37

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ 
ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 17.863.634,41 15.792.435,43 6.113.696,73 5.880.223,69

Τη χρήση του 2013, τόσο η µητρική εταιρεία όσο και οι λοιπές εταιρείες του Οµίλου, προχώρησαν σε αύξηση της 
πρόβλεψης αποµείωσης εµπορικών απαιτήσεων ύψους περίπου € 0,30 εκατ. και € 1,29 εκατ. αντίστοιχα λόγω του 
δυσµενούς ευρύτερου οικονοµικού περιβάλλοντος.

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 2013 σε € 935.113,73 (31 Δεκεµβρίου 2012: € 1.517.596,31). 
Οι λοιπές απαιτήσεις ποσού € 5.109,61 και € 70.303,47 για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, αφορούν σε 
λογαριασµούς διαχείρισης προκαταβολών. 

12. Αποθέματα

 
Ομίλου 

31/12/2013
Ομίλου 

31/12/2012
Εταιρείας 

31/12/2013
Εταιρείας 

31/12/2012

Εμπορεύματα 175.914,38 0,00 0,00 0,00

Αναλώσιμα Υλικά 3.049.051,38 3.025.330,84 1.141.571,27 1.131.377,20

Υπόλοιπο 3.224.965,76 3.025.330,84 1.141.571,27 1.131.377,20

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.

 
Ομίλου 

31/12/2013
Εταιρείας 

31/12/2012
Ομίλου 

31/12/2013
Εταιρείας 

31/12/2012

Ταμείο 29.684,19 52.235,15 3.013,57 33.657,81

Τραπ. κατ/σεις όψεως 8.274.500,79 6.854.538,21 3.523.065,51 2.330.848,09

Προθεσμιακές καταθ/εις 8.750.000,00 3.642.504,86 6.900.000,00 2.000.000,00

Σύνολο 17.054.184,98 10.549.278,22 10.426.079,08 4.364.505,90
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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 31/12/2013 έχει ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

ΙΑΣΩ Α.Ε. 8.851.750,00 60.331.500,00 69.183.250,00

ΙΑΣΩ GENERAL A.E. 1.480.000,00 26.640.000,00 28.120.000,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ A.E 0,00 47.540.000,00 47.540.000,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 8.592.060,59 13.580.372,38 22.172.432,97

Σύνολο 18.923.810,59 148.091.872,38 167.015.682,97

Τα δάνεια της Εταιρείας και του Οµίλου σε βραχυπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη λήξη ανά εταιρεία κατά την 
31/12/2012 είχαν ως εξής:

Βραχυπρόθεσμα Μακροπρόθεσμα Σύνολο

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

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. 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, 
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 31/12/2013 ανέρχονταν σε € 63,683 εκατ. 
και € 139,343 εκατ. για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα. Εντός του Α’ Εξαµήνου 2013, οι ανωτέρω εταιρείες, 
κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των οµολογιούχων δανειστών, προχώρησαν σε τροποποίηση του εγκεκριµένου 
χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής των υφιστάµενων Οµολογιακών Δανείων τους, µεταθέτοντας και επιµερίζοντας 
ισόποσα τις επόµενες δυο εξαµηνιαίες δόσεις στις εναποµείνασες µέχρι τη λήξη των δανείων δόσεις. 

Η χρονική κατανοµή της αποπληρωµής των Οµολογιακών Δανείων κατά την διάρκεια των εποµένων χρήσεων 
έχουν ως κάτωθι:

 Όμιλος 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2013

Χρήση 2014 11.534.323,00 3.351.750,00

Χρήση 2015 13.668.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2016 14.888.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2017 14.888.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2018 14.888.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2019 14.888.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2020 14.888.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2021 17.328.516,00 7.541.440,00

Χρήση 2022 41.688.496,00 7.541.420,00

Σύνολα 158.662.431,00 63.683.250,00

Τα υπόλοιπα συνολικά δάνεια της εταιρείας και του Οµίλου ύψους € 5,50 εκατ. και € 8,35 εκατ. αντίστοιχα, αφορούν 
σε Κεφάλαιο Κίνησης βραχυπρόθεσµου και µακροπρόθεσµου χαρακτήρα.
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14.1 Καθαρός Δανεισμός

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Σύνολο Δανεισμού 167.015.682,97 151.995.000,00 69.183.250,00 73.635.000,00

Ταμειακά Διαθέσιμα & Ισοδύναμα -17.054.184,98 -10.549.278,22 -10.426.079,08 -4.364.505,90

Καθαρός Δανεισμός 149.961.497,99 141.445.721,78 58.757.170,92 69.270.494,10

15. Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις

Ομίλου 31/12/2013 Ομίλου 31/12/2012 Εταιρείας 31/12/2013 Εταιρείας 31/12/2012

Προμηθευτές 35.379.988,24 38.397.307,05 8.863.270,52 7.651.910,63

Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 5.183.396,84 5.174.549,31 2.429.993,63 3.252.190,20

Υποχρεώσεις από φόρους-τέλη 2.766.681,22 3.160.615,85 1.349.778,76 1.793.994,53

Πιστωτές διάφοροι 8.377.371,65 6.485.023,05 3.036.818,68 3.288.698,04

Μεταβ. Λογ/μοί παθητικού 679.090,86 611.482,95 288.521,04 333.601,41

Λοιπές υποχρεώσεις 796.085,71 273.675,98 138.837,29 90.112,74

Σύνολο 53.182.614,52 54.102.654,19 16.107.219,92 16.410.507,55

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 31/12/2013, µε την µέθοδο επιλογής που 
αναφέρεται παραπάνω στην παράγραφο 2.14. 
Από την εν λόγω µελέτη προέκυψαν σωρευτικά τα παρακάτω υπόλοιπα για τη χρήση του 2013 ανά εταιρεία:

ΕΤΑΙΡΕΙΑ 31/12/2013 31/12/2012

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.394.090,58 1.143.419,00

ΙΑΣΩ GENERAL ΑΕ 908.498,86 776.939,00

MEDSTEM SERVICES ΑΕ 11.127,34 7.910,00

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΕ 103.852,09 68.447,00

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε 75.794,62 0,00

ΟΜΙΛΟΣ 2.493.363,49 1.996.715,00

Οι βασικές αναλογιστικές παραδοχές που χρησιµοποιήθηκαν για όλες τις εταιρείες του Οµίλου που απασχολούν 
προσωπικό έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Επιτόκιο προεξόφλησης (*) 3,50% 3,50%

Αναμενόμενη μέση ετήσια 
αύξηση αποδοχών (**) 2,00% 2,00%

Μέση αναμενόμενη 
εναπομένουσα εργασιακή ζωή 
προσωπικού 24,08-30,63 24,08

(*) 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 20131, ήταν ιδιαίτερα 
υψηλές και συνεπώς µη κατάλληλες για να χρησιµοποιηθούν σε τέτοιας φύσεως αποτίµηση. Για το λόγο αυτό 
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και δοθέντος ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει «αξιόλογη» αγορά εταιρικών οµολόγων, ως βάση για το επιτόκιο 
προεξόφλησης, χρησιµοποιήθηκε ο δείκτης των ευρωπαϊκών οµολόγων iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR 
indices, ο οποίος κατά την 31/12/2013 είχε µέση απόδοση ίση µε 3,16% ενώ κατά την 31/12/2012 είχε 2,71%.
Τον Οκτώβριο του 2012, η IFRS Interpretations Committee έλαβε ένα αίτηµα για οδηγία σχετικά µε το αν τα εταιρικά 
οµόλογα µε rating χαµηλότερο από AA µπορούν να θεωρηθούν ως υψηλής ποιότητας εταιρικά οµόλογα. 
Στη συνάντηση του Νοεµβρίου η επιτροπή επισήµανε τα ακόλουθα: 
1) Η επικρατέστερη πρακτική στο παρελθόν ήταν να θεωρούνται ως υψηλής ποιότητας τα εταιρικά οµόλογα που 
έχουν rating ΑΑΑ και ΑΑ.
2) Το ΔΛΠ19 δεν καθορίζει επακριβώς το rating που πρέπει να έχουν τα εταιρικά οµόλογα για να θεωρούνται 
υψηλής ποιότητας. 
3) Κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει να εφαρµόζει κρίση κατά την απόφασή της ποια εταιρικά οµόλογα θεωρούνται 
υψηλής ποιότητας. 
4) Κάθε οικονοµική οντότητα πρέπει να είναι συνεπής διαχρονικά όταν καθορίζει ποια εταιρικά οµόλογα θεωρούνται 
υψηλής ποιότητας. 
Τα τελευταία έτη, λόγω της οικονοµικής κρίσης, ο αριθµός των εταιρικών οµολόγων µε rating AAA και AA έχει 
µειωθεί σηµαντικά και διαπραγµατεύονται λιγότερο συχνά. Συνεπώς, µια µοναδική διαπραγµάτευση θα µπορούσε 
να επηρεάσει τις αποδόσεις των οµολόγων, πιο ισχυρά από ότι στο παρελθόν, και τελικά να στρεβλώσει τις αποδόσεις 
τους και εν συνεχεία το επιτόκιο προεξόφλησης. 
Βάσει των παραπάνω γίνεται σαφές πως η µακροχρόνια φύση της Αναλογιστικής Υποχρέωσης δεν πρέπει να 
αντικατοπτρίζει µια οικονοµική κατάσταση σε ύφεση, καθώς αυτή θεωρείται προσωρινή. Η τάση του δείκτη σαφώς 
και πρέπει να λαµβάνεται υπόψη, αλλά αυτή θα πρέπει να σταθµίζεται µε επαγγελµατική κρίση.
Δοθέντος ότι το επιτόκιο προεξόφλησης κατά την 31/12/2012 ήταν 4,2 %, και βάσει των προαναφερόµενων 
λόγων, ως επιτόκιο προεξόφλησης καθορίστηκε το 3,5% έτσι ώστε να µην δηµιουργηθεί σηµαντική µεταβολή λόγω 
επιτοκίου. 
Το επιλεγµένο επιτόκιο 3,5% ακολουθεί την τάση του iBoxx AA Corporate Overall 10+ EUR indices, αλλά προτείνεται 
να µην µειωθεί περισσότερο σε σχέση µε το επιτόκιο 31/12/2012 που ήταν 4,2% 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 επιχείρηση δεν έχει επίσηµα ή ανεπίσηµα ενεργοποιήσει κάποιο ειδικό πρόγραµµα παροχών προς τους 
εργαζόµενούς της, το οποίο να δεσµεύεται για παροχές σε περιπτώσεις αποχωρήσεων για το σύνολο των 
εργαζοµένων. Ισχύει και έχει ενεργοποιηθεί η συµβατική υποχρέωση µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία όπως 
προκύπτει από το ν. 2112/20 και ν. 3026/54, και όπως αυτοί τροποποιήθηκαν από το ν. 4093/2012, για παροχή ενός 
εφάπαξ ποσού κατά τη στιγµή της συνταξιοδότησης.
Η υιοθέτηση του τροποποιηµένου προτύπου 19 από τον Όµιλο είχε ως αποτέλεσµα την αλλαγή της λογιστικής 
πολιτικής αναφορικά µε την αναγνώριση των αναλογιστικών κερδών και ζηµιών των προγραµµάτων καθορισµένων 
παροχών και των παροχών εξόδου από την υπηρεσία. Έτσι, τα αναλογιστικά κέρδη και ζηµιές που προκύπτουν σε 
κάθε οικονοµική χρήση, παρουσιάζονται πλέον στην κατάσταση λοιπών συνολικών εσόδων και όχι στην κατάσταση 
αποτελεσµάτων χρήσης. Η εφαρµογή του τροποποιηµένου προτύπου από τον Όµιλο έχει γίνει αναδροµικά από 
1/1/2012 µε συνέπεια την αναµόρφωση των οικονοµικών καταστάσεων της περυσινής περιόδου και συγκεκριµένα 
της Κατάστασης Συνολικών Εσόδων. Οι βασικότερες αλλαγές παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ & ΟΜΙΛΟΥ ΧΡΗΣΗΣ 1/1 - 31/12/2012

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (σε Ευρώ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΜΕΝΑ ΠΟΣΑ (σε Ευρώ)

 ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης

Κύκλος εργασιών 124.143.128,63 67.519.227,27 124.143.128,63 67.519.227,27

Κόστος πωληθέντων 103.120.688,40 52.228.205,29 103.121.508,74 52.228.205,29

Μικτά κέρδη / (ζημιές) 21.022.440,23 15.291.021,98 21.021.619,89 15.291.021,98

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτ/των και αποσβέσεων 24.608.503,37 18.420.423,34 24.080.754,33 18.133.555,14

Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, 
επενδυτικών αποτελεσμάτων 13.103.190,25 12.885.634,47 12.575.441,21 12.598.766,27

Κέρδη προ φόρων 5.549.849,65 -3.101.689,16 5.022.100,61 -3.388.557,36

Φόρος Εισοδήματος -2.962.979,01 -641.955,80 -2.857.429,20 -584.582,16

Κέρδη μετά από φόρους (A) 2.586.870,64 -3.743.644,96 2.164.671,41 -3.973.139,52

Λοιπά συνολικά έσοδα

Ζημίες από αναπροσαρμογή εύλογης αξίας 
Ιδιοχρησιμοποιούμενων ακινήτων -45.720.633,63 -22.938.572,42 -45.720.633,63 -22.938.572,42

Αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/ζημιών 0,00 0,00 527.729,04 286.868,20

Αναβαλλόμενος φόρος 8.681.837,87 4.587.714,48 8.576.288,06 4.530.340,84

Λοιπά συνολικά έσοδα καθαρά από φόρο (Β) -37.038.795,76 -18.350.857,94 -36.616.596,53 -18.121.363,38

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:

Ομίλου
31/12/2013

Ομίλου
31/12/2012

Εταιρείας
31/12/2013

Εταιρείας
31/12/2012

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 1η 
Ιανουαρίου 1.996.715,00 2.747.012,00 1.143.419,00 1.701.095,00

Πρόβλεψη αποζημίωσης από μεταβολή 
μεθόδου ενοποίησης θυγατρικής 51.974,81 0,00 0,00 0,00

Δαπάνη τόκου 86.045,02 129.108,79 48.023,82 79.951,47

Κόστος τρέχουσας υπηρεσίας 183.530,41 232.497,27 91.217,10 133.913,49

Κόστος (αποτέλεσμα) διακανονισμών 274.776,61 0,00 170.649,78 0,00

Παροχές πληρωθείσες εντός του 
τρέχοντος έτους -344.981,96 -584.154,02 -210.600,86 -484.672,42

Αναλογιστικό κέρδος/(ζημιά) στην 
υποχρέωση 245.303,60 -527.749,04 151.381,74 -286.868,20

Παρούσα αξία της υποχρεώσεως την 31η 
Δεκεμβρίου 2.493.363,49 1.996.715,00 1.394.090,58 1.143.419,00

17. Άλλα έσοδα (κέρδη)

Ομίλου
31/12/2013

Ομίλου
31/12/2012

Εταιρείας
31/12/2013

Εταιρείας
31/12/2012

- Έσοδα από μισθώματα (1) 758.579,37 912.353,04 538.309,25 712.325,12

- Επιχορηγήσεις 2.720,74 81.101,43 0,00 54.945,89

- Παρεπόμενες υπηρεσίες (1) 2.433.593,21 1.668.633,35 1.914.911,14 1.474.574,27

- λοιπά έσοδα πελατών και 
 Κέρδη πάγιων στοιχείων 15.968,23 81.169,47 6.394,95 8.708,27

- Έσοδα από προβλέψεις προηγ. 
 Χρήσεων 357.355,26 961.566,19 72.707,20 727.866,17

- Έσοδα προηγ.χρήσεων 422.802,89 351.953,68 37.286,82 188.056,55

- Έσοδα από επανεκτίμηση ακινήτων 0,00 0,00 0,00 0,00
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- λοιπά 67.337,26 27.960,48 35.481,62 29.400,48

- Κέρδη από εκποίηση συμμετοχών 20.235,84 0,00 0,00 0,00

- Υπεραξία (πιστωτική) αρχικής 
ενοποίησης (2) 4.747.455,55 0,00 0,00 0,00

 Σύνολο 8.826.048,35 4.084.737,64 2.605.090,98 3.195.876,75

(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.
(2) Το Φεβρουάριο του 2013 αποφασίσθηκε η αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της συγγενούς εταιρείας 
«Φιλοκτήτης Α.Ε.» µέχρι του ποσού των € 10.000.000. Στην αύξηση αυτή συµµετείχε ο Όµιλος ΙΑΣΩ κατά ποσό 
€ 6.074.775,30, µε καταβολή µετρητών, ανεβάζοντας το συνολικό ποσοστό συµµετοχής της µητρικής σε 58,29% 
(άµεσα 4,5% και έµµεσα 53,79%). Από την απόκτηση της παραπάνω θυγατρικής προέκυψε πιστωτική διαφορά 
€ 4.747.455,55, η οποία καταχωρήθηκε στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα και Ίδια Κεφάλαια του Οµίλου (βλέπε και 
σηµείωση 8.2).
Τα κέρδη εκποίησης συµµετοχών προέρχονται από την πώληση της θυγατρικής εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ SERVICES 
Ε.Π.Ε.» (βλέπε και Σηµείωση 8.2).
 
18. Χρηματοοικονομικό κόστος – καθαρό

Χρηματοοικονομικά έξοδα
Ομίλου

31/12/2013
Ομίλου

31/12/2012
Εταιρείας

31/12/2013
Εταιρείας

31/12/2012

- Χρεωστικοί τόκοι 527.118,15 932.546,08 420.397,44 681.890,67

- Τόκοι εκχώρησης χρημ/κών απαιτήσεων 
(factoring) 21.392,70 30.182,40 0,00 0,00

- Τόκοι & έξοδα ομολογιακού δανείου 6.480.867,61 7.791.044,18 2.579.357,70 4.374.307,76

- Ζημιές από υποτίμηση χρεογράφων 11.087,49 0,00 11.087,49 0,00

- Χαρτόσημο & ΟΓΑ δανείων 33.120,00 44.172,38 33.120,00 44.172,38

- Λοιπά 49.634,67 27.634,77 9.164,93 8.040,20

Σύνολο 7.123.220,62 8.825.579,81 3.053.127,56 5.108.411,01

Χρηματοοικονομικά έσοδα     

- Πιστωτικοί τόκοι 170.056,58 222.772,27 75.131,06 123.500,08

- Κέρδη από αποτίμηση στην εύλογη αξία 26.173,32 71.880,62 26.173,32 71.880,62

- Μερίσματα 0,00 0,00 0,00 75.735,00

- Έσοδα ομολογιών ελληνικών δανείων 83.336,79 224.020,96 8.333,68 22.402,09

- Έσοδα από πώληση χρεογράφων 15.032,12 0,00 14.832,68 0,00

Σύνολο 294.598,81 518.673,85 124.470,74 293.517,79

Εντός της χρήσης του 2013, η Εταιρεία προέβει σε αγοραπωλησία εισηγµένων στο Χ.Α. τίτλων από την οποία η 
επιβάρυνση στα αποτελέσµατα και τα Ίδια Κεφάλαια ήταν αµελητέα. 
Το χρηµατοοικονοµικό κόστος της Εταιρείας (και κατά συνέπεια και του Οµίλου) κατά την χρήση 1/1 – 31/12/2012, 
είχε επιβαρυνθεί κατά € 1,03 εκατ. περίπου το οποίο αφορούσε σε τόκους της οικονοµικής χρήσης 2011 οι οποίοι, 
όµως, γνωστοποιήθηκαν στην Εταιρεία εντός του 2012 και προέκυψαν λόγω της αναδροµικής αναπροσαρµογής 
του περιθωρίου επιτοκίου στα πλαίσια της νέας συµφωνίας αναχρηµατοδότησης της Εταιρείας (βλέπε και Σηµείωση 
14).
Στα ενοποιηµένα αποτελέσµατα της χρήσης 2012 δεν έχουν συµπεριληφθεί τα µερίσµατα που έχει εισπράξει η 
µητρική εταιρεία κατά την διάρκεια της χρήσης από τις θυγατρικές της εταιρείες ύψους €76.500,00 και αφορούν 
στην κατά 100% (άµεσα και έµµεσα) θυγατρική της «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.». Για την χρήση του 2013, καµµία 
εταιρεία του Οµίλου δεν διένειµε µέρισµα.

19. Φόρος εισοδήματος

Ο τρέχων φόρος εισοδήµατος (καταβλητέος) προκύπτει µετά την αναπροσαρµογή του λογιστικού αποτελέσµατος 
µε τις διαφορές µεταξύ λογιστικής-φορολογικής βάσης και των µη εκπιπτόµενων στην φορολογία εισοδήµατος 
δαπανών. Οι δηλώσεις φόρου εισοδήµατος κατατίθενται στις φορολογικές αρχές σε ετήσια βάση, αλλά τα κέρδη 
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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.
Το σύνολο των εταιρειών του Οµίλου προσάρµοσε τις φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις λόγω της αλλαγής του 
φορολογικού συντελεστή από 20% σε 26% έτσι ώστε την 31/12/2013 να αντικατοπτρίζουν µε σαφήνεια την καθαρή θέση της 
Εταιρείας και του Οµίλου. 
Στην Κατάσταση Οικονοµικής Θέσης της Εταιρείας και του Οµίλου της 31/12/2013 και της 31/12/2012, οι αναβαλλόµενες 
φορολογικές απαιτήσεις και υποχρεώσεις παρουσιάζονται συµψηφισµένες.

Ομίλου
31/12/2013

Ομίλου
31/12/2012

Εταιρείας
31/12/2013

Εταιρείας
31/12/2012

Δ.Λ.Π. Φόρος εισοδ. (26% & 20%) 1.693.847,57 -4.990.869,60 1.522.243,18 -3.945.758,68

Φόρος αναπροσαρμογής ακινήτων 
εταιρειών ενοποιούμενων με τη μέθοδο 
της Καθαρής Θέσης 0,00 -727.989,26 0,00 0,00

Σύνολο φόρου (ΔΛΠ) 1.693.847,57 -5.718.858,86 1.522.243,18 -3.945.758,68

Φόρος εισοδήματος από αρχική ενοποίηση 
θυγατρικής 593.386,41 0,00 0,00 0,00

Προσαρμογή αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 
στην χρήση συμψηφισμού (1) -240.324,81 1.179.735,55 0,00 1.234.434,24

Προσαρμογή αναβαλλόμενων 
φορολογικών απαιτήσεων / υποχρεώσεων 
στην χρήση συμψηφισμού λόγω αλλαγής 
φορολογικού συντελεστή -852.253,78 0,00 -714.202,63 0,00

Λοιποί φόροι τέλη -303.067,26 -239.665,09 -91.404,34 -91.404,33

Αναβαλλόμενη φορολογία από 
αναγνώριση αναλογιστικών κερδών/
ζημιών 63.778,94 0,00 39.359,25 0,00

Αναβαλλόμενη Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 0,00 7.953.848,61 0,00 4.587.714,48

Αναβαλλόμενη Απαιτ/Υποχρ. από 
αναπροσαρμογή στην εύλογη αξία 
συγγενούς εταιρείας 0,00 727.989,26 0,00 0,00

Αναβαλλόμενος-φόρος Υποχρέωση/
Απαίτηση 5.508.932,15 -203.224,55 3.073.799,87 -294.058,17

Διαφορές φορολογικού ελέγχου 0,00 -1.030.590,92 0,00 0,00

Τρέχων Φόρος Εισοδήματος 6.464.299,22 2.669.234,00 3.829.795,33 1.490.927,54

(1) Εντός του 2013 διαγράφηκε µέρος από τις αναβαλλόµενες φορολογικές απαιτήσεις του Οµίλου, που είχαν δηµιουργηθεί 
στη χρήση 2008 ύψους € 240.324,81 λόγω παρέλευσης του χρόνου δικαιώµατος συµψηφισµού των φορολογικών ζηµιών µε 
µελλοντικά κέρδη (πέντε έτη).
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Τρέχων Δ.Λ.Π. 
φόρος

Ε.Τ.ΑΚ. - Φ.Α.Π. 
- Λοιπά

Προσαρμογή 
αναβαλλόμενων 

φορολογικών 
απαιτήσεων / 
υποχρεώσεων 

στην χρήση 
συμψηφισμού 
λόγω αλλαγής 
φορολογικού 
συντελεστή

Φόρος 
εισοδήματος από 
αρχική ενοποίηση 

θυγατρικής / 
Προσαρμογή 

αναβαλλόμενων 
φορολογικών 
απαιτήσεων & 
υποχρεώσεων 

στην χρήση 
συμψηφισμού

Αναβαλλόμενη 
Απαιτ/Υποχρ.

Αναβαλλόμενη 
φορολογία από 

αναγνώριση 
αναλογιστικών 
κερδών/ζημιών

Πραγματική 
φορολογική 
επιβάρυνση

Ανέλεγκτες 
φορολογικά 

χρήσεις

ΙΑΣΩ Α.Ε. 1.522.243,18 -91.404,34 -714.202,63 0,00 3.073.799,88 39.359,25 3.829.795,33 2009-2013

ΙΑΣΩ GENERAL Α.Ε. -503.309,55 -62.360,73 -411.157,42 0,00 2.002.549,11 17.261,11 1.042.982,52 2008-2013

MEDSTEM SERVICES Α.Ε. 142.448,56 0,00 -1.968,08 0,00 79.871,20 368,21 220.719,89 2010-2013

ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. -236.528,33 -43.171,81 145.382,22 -240.324,81 370.772,50 3.870,23 0,00 2007-2013

ΙΑΣΩ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. 24.686,26 -24.686,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2013

ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΟΛΥΔΥΝ. Α.Ε. -15.533,00 -4.476,26 20.009,26 0,00 0,00 0,00 0,00 2007-2013

ΙΑΣΩ ΕΠΙΧ.ΥΓΕΙΑΣ Α.Ε. 598,77 -598,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010-2013

ΙΑΣΩ ΝΟΤΙΩΝ Α.Ε. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2010-2013

HOCO Α.Ε. 15.731,63 0,00 1.637,04 0,00 -3.646,17 0,00 13.722,50 2011-2013

ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε. 743.510,05 -76.369,09 108.045,83 593.386,41 -14.414,36 2.920,14 1.357.078,98 2010-2013

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 τις χρήσεις 2011 και 2012, 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 2013, ο φορολογικός έλεγχος βρίσκεται σε εξέλιξη και τα σχετικά φορολογικά πιστοποιητικά προβλέπεται να 
χορηγηθούν µετά τη δηµοσίευση των οικονοµικών καταστάσεων χρήσεως 2013. Αν µέχρι την ολοκλήρωση του φορολογικού 
ελέγχου προκύψουν πρόσθετες φορολογικές υποχρεώσεις εκτιµούµε ότι αυτές δεν θα έχουν ουσιώδη επίδραση στις 
οικονοµικές καταστάσεις.

Η Εταιρεία και ο Όµιλος, έχουν σχηµατίσει πρόβλεψη διαφορών φορολογικού ελέγχου για τις ανέλεγκτες φορολογικά χρήσεις, 
το σωρευτικό υπόλοιπο της οποίας έχει, την 31/12/2013, 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). 
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Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Κέρδη που αναλογούν στους 
μετόχους της μητρικής (από τις 
συνεχιζόμενες εκμεταλλεύσεις) -1.516.551,69 3.858.649,12 -4.144.660,15 -3.973.139,52

Σταθμισμένος μέσος αριθμός 
μετοχών (ΔΛΠ33) 53.155.053 53.155.053 53.155.053 53.155.053

Βασικά κέρδη ανά μετοχή -0,0285 0,0726 -0,0780 -0,0747

Με βάση το Δ.Λ.Π. 33, ο σταθµισµένος αριθµός µετοχών την 31/12/2013 και την 31/12/2012 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 2012. Με την έγκρισή της 
καταβολής του από την εκάστοτε Γενική Συνέλευση των µετόχων, µεταφέρεται από την καθαρή θέση στις λοιπές 
βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις. 
Την 31/12/2013, εξέπνευσε η προθεσµία για την είσπραξη του µερίσµατος που αφορά στην εταιρική χρήση 2007, 
ύψους € 0,33 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 2013, 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 31/12/2013, 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

Δικαστικές, Διοικητικές και Διαιτητικές Διαδικασίες
Οι σηµαντικότερες εκκρεµείς δικαστικές υποθέσεις του Οµίλου ΙΑΣΩ, περιγράφονται ακολούθως:
Ι. 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. 

IΙ. 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 
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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 31/12/2013, έχουν κοινοποιηθεί στις εταιρείες του Οµίλου αγωγές που δεν καλύπτονται από συµβάσεις 
αστικής επαγγελµατικής ευθύνης ύψους € 12.814.692,59 για τις οποίες εκτιµούµε ότι τα τυχόν επιδικασθέντα ποσά 
θα καλυφθούν από τις ασφαλιστικές εταιρείες µε τις οποίες έχουν συνάψει συµβάσεις επαγγελµατικής ασφαλιστικής 
ευθύνης οι συνεναγόµενοι ιατροί.
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.

IIΙ. 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 € 104,25 εκατ. και € 129,91 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 31/12/2013, σωρευτική πρόβλεψη στις ΟικονοµικέςΚαταστάσεις 
ποσό περίπου € 2,51 εκατ. και € 3,63 εκατ. αντίστοιχα σε βάρος των Ιδίων Κεφαλαίων.

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

Φορολογικές Υποχρεώσεις
Οι ενδεχόµενες φορολογικές υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου, παρουσιάζονται στη σηµείωση 19.

23. Μετοχικό Κεφάλαιο

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΟΧΩΝ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΞΙΑ ΚΟΙΝΩΝ 
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ 

ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΞΙΑ ΥΠΕΡ ΤΟ 
ΑΡΤΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2013 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 2013 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 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
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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

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:

Εγγυήσεις
Ομίλου

31/12/2013
Ομίλου

31/12/2012
Εταιρείας

31/12/2013
Εταιρείας

31/12/2012

Δ.Ε.Η. 137.165,00 115.665,00 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 13.929,45 16.875,05 0,00 0,00

ΑΥΤΟΚΙνΗΤΩν 11.232,71 7.864,71 1.358,00 880,00

λοιπές μακροπρόθεσμες απαιτήσεις 0,00 659.961,08 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 184.070,57 822.109,25 99.670,16 99.192,16

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, αναπροσαρµόστηκαν κατά ποσό €615.516,49, µέσω της Καθαρής Θέσης 
εντός της χρήσης του 2013, που προέκυψε λόγω του γεγονότος ότι η θυγατρική εταιρεία «MEDSTEM SERVICES Α.Ε.» 
προχώρησε σε αναθεώρηση των οικονοµικών όρων της υφιστάµενης σύµβασης παροχής τεχνογνωσίας µεθόδων 
φύλαξης βλαστικών κυττάρων µε τη νέα διάδοχο εταιρεία, µε αποτέλεσµα το κόστος παροχής των υπηρεσιών να 
µην κατανέµεται στα αποτελέσµατα βάσει του χρόνου φύλαξης από την θυγατρική εταιρεία αλλά να καταλογίζεται σε 
ετήσια βάση µέσω των αποτελεσµάτων επιβαρύνοντας άµεσα το κόστος πώλησης των υπηρεσιών αυτών. 

25. Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις της Εταιρείας και του Οµίλου αναλύονται ως ακολούθως:

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

ΛΗΦΘΕΙΣΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΝΟΙΚΙΩΝ 66.956,83 66.479,76 42.105,85 42.105,85

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΑ ΕΣΟΔΑ 
ΕΠΟΜΕΝΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ 6.569.425,89 6.623.584,86 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 6.636.382,72 6.690.064,62 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 υπηρεσιών φύλαξης 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.
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26. Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις

Οι λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις, περιλαµβάνουν κυρίως προβλέψεις για εκκρεµοδικίες (βλέπε σηµείωση 
22 Οικ. Καταστάσεων) και προβλέψεις για διαφορές φορολογικού ελέγχου των ανέλεγκτων χρήσεων 2009 και 
2010 µε σκοπό να καλυφθεί το ενδεχόµενο επιβολής πρόσθετων φόρων και προσαυξήσεων σε περίπτωση 
φορολογικού ελέγχου. (βλέπε και σηµείωση 19 Οικ. Καταστάσεων).
Οι λοιπές µακροπρόθεσµες προβλέψεις αφορούν σε δεδουλευµένες αµοιβές γιατρών παρελθουσών χρήσεων, οι 
οποίες θα αποδοθούν µετά την είσπραξη των οφειλών από τα Ασφαλιστικά Ταµεία. 

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Πρόβλεψη για εκκρεμοδικίες 3.632.316,73 2.338.424,04 2.505.638,41 1.864.760,80

Πρόβλεψη για διαφορές 
φορολογικού ελέγχου 632.183,82 632.183,82 623.794,23 623.794,23

Λοιπές μακροπρόθεσμες προβλέψεις 471.974,77 634.908,32 61.576,15 68.943,72

ΣΥΝΟΛΟ 4.736.475,32 3.605.516,18 3.191.008,79 2.557.498,75

27. Λοιπά έξοδα εκμετάλλευσης

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Προσαυξήσεις & Λοιπά έξοδα 
πελατών 193.513,32 263.246,66 27.008,03 64.010,82

Ζημίες Εκποίησης Πάγιων Στοιχείων 59.196,62 270.910,01 23.530,28 270.715,17

Φόροι-Τέλη παρελθουσών χρήσεων 359.732,43 138.942,53 206.479,47 18.440,60

Περικοπές και λοιπά έξοδα 
ασφαλιστικών ταμείων 367.202,89 995.617,15 0,00 0,00

Λοιπά έξοδα παρελθουσών χρήσεων 26.235,36 213.822,94 23.869,64 11.858,31

Προβλέψεις για έκτακτους 
κινδύνους 0,00 229.200,00 0,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.005.880,62 2.111.739,29 280.887,42 365.024,90

Οι προβλέψεις για έκτακτους κινδύνους, που εµφανίζονται παραπάνω, αφορούν δικαστικές απαιτήσεις ασθενών 
και κληρονόµων τους καθώς και λοιπές δικαστικές απαιτήσεις τρίτων (βλέπε και σηµείωση 22).
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.

28. Αποθεματικά εύλογης αξίας – Λοιπά αποθεματικά

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Οικόπεδα 20.556.734,30 21.495.361,86 10.784.259,38 11.658.658,79

Κτίρια 20.863.409,87 22.548.708,45 19.465.315,91 21.043.584,77

Διαφορές αναπροσαρμογής 
περιουσιακών στοιχείων συγγενούς 
εταιρείας 0,00 -2.911.956,93 0,00 0,00

Σύνολο αποθεματικών εύλογης αξίας 41.420.144,17 41.132.113,38 30.249.575,29 32.702.243,56

Τακτικό αποθεματικό 9.176.376,32 9.174.746,82 8.583.800,33 8.583.800,33

Ειδικά αποθεματικά 6.006.520,99 6.006.520,99 6.006.520,99 6.006.520,99

Σύνολο λοιπών αποθεματικών 15.182.897,31 15.181.267,81 14.590.321,32 14.590.321,32

 Για τη σωρευµένη υπεραξία από αναπροσαρµογή ακινήτων στην εύλογη αξία, που εµφανίζεται στις ενοποιηµένες
οικονοµικές καταστάσεις της 31/12/2013, έχει συµπεριληφθεί αναβαλλόµενη φορολογική υποχρέωση µε
συντελεστή 26% (ο οποίος ισχύει από 1/1/2013), λόγω της µακροπρόθεσµης ιδιοχρησιµοποίησης των ακινήτων
της, µειώνοντας απευθείας τα Ίδια Κεφάλαια της Εταιρείας και του Οµίλου. Από την προσαρµογή αυτή στο νέο
φορολογικό συντελεστή, τα αποθεµατικά εύλογης αξίας µειώθηκαν κατά ποσό € 2.452.668,27 και € 2.623.926,14
για την Εταιρεία και τον Όµιλο αντίστοιχα, ενώ η διαφορά αναπροσαρµογής περιουσιακών στοιχείων συγγενούς
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εταιρείας (ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.) εξαλείφθηκε µε συµψηφισµό αυτής στην αρχική διαφορά ενοποίησης, λόγω
της µεταβολής της µεθόδου ενσωµάτωσης αυτής (ολική ενοποίηση από ενοποίηση στην καθαρή θέση) στις
ενοποιηµένες οικονοµικές καταστάσεις του Οµίλου από 31/5/2013.
Τα οικόπεδα και τα κτίρια του Οµίλου εκτιµήθηκαν για τελευταία φορά εντός της χρήσης 2012 από ανεξάρτητους
εκτιµητές.

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.
Σε συνέχεια της απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της εταιρείας «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.» για 
αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου η οποία ολοκληρώθηκε το Α΄Εξάµηνο 2013, η εταιρεία προέβει στην πρόωρη 
εξόφληση του ανωτέρω Οµολογιακού Δανείου µε συνέπεια κατά την 31/12/2013 να γίνει παύση της αναγνώρισής 
του.

30. Υποχρεώσεις από συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης

Αφορά την µίσθωση περιουσιακών στοιχείων (ιατρικά µηχανήµατα) µε µεταβίβαση των κινδύνων και των ωφελειών 
και µε δυνατότητα µεταβίβασης της κυριότητας των εν λόγω µηχανηµάτων 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 31/12/2013 31/12/2012

Μέχρι ένα έτος 56.809,25 246.972,00

Από 1 έτος μέχρι 5 έτη 0,00 41.162,00
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Σύνολο 56.809,25 288.134,00

Μείον: Μελλοντικές χρηματοοικονομικές 
υποχρεώσεις χρηματοδοτικών 
μισθώσεων 655,06 21.980,22

Τρέχουσα αξία υποχρεώσεων 
χρηματοδοτικής μίσθωσης 56.154,19 266.153,78

31. Αριθμός απασχολούμενου προσωπικού.

Ο αριθµός του απασχολούµενου προσωπικού για τις χρήσεις 2013 και 2012, του Οµίλου και της Εταιρείας είναι:

Όμιλος 31/12/2013 Όμιλος 31/12/2012 Εταιρεία 31/12/2013 Εταιρεία 31/12/2012

Μισθωτοί 1.618 1.611 742 733

Ημερομίσθιοι 55 78 37 59

Σύνολο προσωπικού 1.673 1.689 779 792

32. Γεγονότα μετά την ημερομηνία κατάρτισης της Κατάστασης Οικονομικής Θέσης της 31/12/2013.

• Με την από 15/02/2014 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των µετόχων της θυγατρικής εταιρείας «ΙΑΣΩ 
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ Α.Ε.», αποφασίστηκαν τα κάτωθι: α) η αύξηση της ονοµαστικής αξίας 
των µετοχών της Εταιρείας από 0,68 ευρώ σε 1,36 ευρώ, µε ταυτόχρονη µείωση του συνολικού αριθµού των µετοχών 
(reverse split) µε αναλογία δύο (2) παλαιές µετοχές για κάθε µία (1) νέα µετοχή, β) η µείωση του µετοχικού κεφαλαίου της 
Εταιρείας κατά 23.249.443,49 ευρώ µε σκοπό το συµψηφισµό και απόσβεση ίσου ποσού ζηµιών παρελθουσών χρήσεων 
από το λογαριασµό «Κέρδη (Ζηµίες) εις νέο», µε µείωση της ονοµαστικής αξίας εκάστης µετοχής από 1,36 ευρώ σε 0,45 
ευρώ και γ) την αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας έως το ποσό των € 4.944.150,00 µε καταβολή µετρητών, 
µε την έκδοση 10.987.000 νέων κοινών ενσώµατων δεσµευµένων ονοµαστικών µετά ψήφου µετοχών, ονοµαστικής 
αξίας € 0,45 η κάθε µια και τιµή διάθεσης € 0,45 ανά µετοχή, µε δηµόσια προσφορά και µε διατήρηση του δικαιώµατος 
προτίµησης υπέρ των παλαιών µετόχων σε αναλογία 0,430 νέες κοινές ονοµαστικές µετοχές για κάθε 1 παλαιά κοινή 
ονοµαστική µετοχή. 
• Η θυγατρική εταιρεία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», προχώρησε κατόπιν της σύµφωνης γνώµης των οµολογιούχων δανειστών 
Ε.Τ.Ε. Α.Ε. και ALPHA BANK Α.Ε. εντός του Μαρτίου 2014, σε τροποποίηση του χρονοδιαγράµµατος αποπληρωµής των 
δόσεων που έληγαν µέχρι 31/3/2014 ύψους € 5,5 εκατ. στις 20/9/2014.

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, 28/03/2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ
Δ.Σ.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ι. 
ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ

Α.Δ.Τ. Κ 030874

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Π. 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Α.Δ.Τ. Ν 317661

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΠΑΣΧΑΛΗΣ 
Α.ΜΠΟΥΧΩΡΗΣ

Α.Δ.Τ. ΑΑ 019554

Ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΟΜΙΛΟΥ

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ Δ. 
ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 619215

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ Ι. 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ

Α.Δ.Τ. ΑΙ 516314
(ΑΡ.ΑΔ. Α ΤΑΞΗΣ 21966)
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Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ 1η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ΕΩΣ 31η 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
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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 εταιρεία 
δηµοσίευσε και κατέστησε διαθέσιµες στο κοινό κατά τη διάρκεια του έτους 2013.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ & ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΩΝ
ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

04/07/2013
Αποφάσεις της Μετ’ αναβολή Τακτικής Γενικής Συνέλευσης της 

04/07/2013 

www.iaso.gr/ο όµιλος/ Επενδυτικές 
Σχέσεις/ Ανακοινώσεις - Δελτία 

Τύπου προς Χ.Α./2013

21/06/2013 Αποφάσεις της Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 20/06/2013 ""

06/06/2013 Αιτιολόγηση επι του πρόσθετου θέµατος της αναθεωρηµένης Η.Δ. ""

06/06/2013 Αναθεωρηµένη Ηµερήσια Διάταξη της Τακτικής Γ.Σ ""

29/05/2013 Πρόσκληση Τακτικής Γ.Σ της 20/06/2013 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

28/11/2013 Δελτίο Τύπου Αποτελέσµατα Εννεαµήνου 2013
www.iaso.gr/ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2013

28/11/2013
Ανακοίνωση – Δηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων Εννεαµήνου 

2013
«»

28/08/2013 Δελτίο Τύπου Αποτελέσµατα Α΄ Εξαµήνου 2013 «»

23/08/2013
Ανακοίνωση – Δηµοσίευση Οικονοµικών Καταστάσεων 

Α’ Εξαµήνου 2013
«»

29/03/2013 Δελτίο Τύπου – Αποτελέσµατα 2012 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

28/11/2013 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας και Οµίλου Εννεαµήνου 2013
www.iaso.gr/ ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Οικονοµικές Καταστάσεις 
Οµίλου 

28/11/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 30/09/2013 «»

28/08/2013 Εξαµηνίαια Οικονοµική Έκθεση Περιόδου 01/01/2013-30/06/2013 «»

28/08/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 30/06/2013 «»

31/05/2013 Οικονοµικές Καταστάσεις Εταιρίας και Οµίλου Τριµήνου 2013 «»

31/05/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 31/03/2013 «»

29/03/2013 Στοιχεία & Πληροφορίες Εταιρίας και Οµίλου της 31/12/2012 «»

29/03/2013 Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 31/12/2012 «»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΟΧΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

29/05/2013 Τροποποίηση Οικονοµικού Ηµερολογίου 2013
www.iaso.gr/ ο όµιλος/Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Οικονοµικό Ηµερολόγιο

29/03/2013 Οικονοµικό Ηµερολόγιο Έτους 2013 ""

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

31/12/2013 Γνωστοποίηση αλλαγής ανώτατων Διευθυντικών Στελεχών 
www.iaso.gr/ ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2013

03/12/2013 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ «»

02/07/2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωµάτων Ψήφου «»

21/06/2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωµάτων Ψήφου (Ορθή επανάληψη) ""

19/06/2013 Γνωστοποίηση Μεταβολής Δικαιωµάτων Ψήφου ""

27/03/2013 Απάντηση σε επιστολή της Ε.Κ ""
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΤΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ - ΕΤΑΙΡΙΚΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

14/06/2013 Απολογισµός & Ετήσια Οικονοµική Έκθεση 2012
www.iaso.gr/ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/Ετήσια Δελτία

13/06/2013 Παρουσιάσει του ΙΑΣΩ στους Θεσµικούς Αναλυτές
www.iaso.gr/ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Εταιρικές Παρουσιάσεις

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ

24/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007
www.iaso.gr/ ο όµιλος/ Επενδυτικές 

Σχέσεις/ Ανακοινώσεις - Δελτία 
Τύπου προς Χ.Α./2013

20/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

20/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

18/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

17/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

16/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

13/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

12/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

11/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

10/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

09/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

04/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

03/12/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

25/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

25/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

22/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

21/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

20/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

19/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

18/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

18/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

15/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

15/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

14/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

13/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

12/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

11/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

08/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

08/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

07/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

06/11/2013 Ανακοίνωση Ρυθµιζόµενης Πληροφορίας Ν.3556/2007 ""

02/09/2013 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 
ενοποιούνται, 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 2013, 
έχουν αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας www.iaso.gr 
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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
linkedin.com/company/group-iaso


